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VUOSIRAPORTTI 2013 

 

1. Hankkeen toteuttaja: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Kasvintuotannon 

tutkimus, Lönnrotinkatu 3, 50100 Mikkeli 

 

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Ilmastonmuutos ja maaseutu (ILMASE) (12013) 

 

3. Yhteenveto hankkeesta 

 

Ilmastonmuutos ja maaseutu (ILMASE) on tiedonvälityshanke, joka jakaa ajantasaista 

tutkimustietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista, sopeutumisesta ja hillinnästä 

käytännönläheisesti maaseutuyrittäjien tarpeisiin. Hanke järjestää työpajoja ja jakaa tietoa 

laajemmalle kohderyhmälle verkkoviestinnällä www.ilmase.fi sivuston kautta. Hankkeen 

aikana pyritään muodostamaan toimijaverkosto, joka keskustelee ja kehittyy hankkeen 

aikana. Hanke tuo ilmastonmuutokseen varautumisen lähemmäksi maaseutuyrittäjän arkea 

ja parantaa siten maaseudun kasvun ja kehittymisen edellytyksiä, kestävästi. 

 

4. Raportti 

 

4.1 Hankkeen tavoitteet 

 

a.  Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on  

Hankkeen ylemmän tason tavoitteita on vahvistaa suomalaisen maatalouden 

kilpailukykyä ja maaseudun elinvoimaisuutta sekä edistää maatalouden muotojen ja 

toiminnan monipuolistumista. Hanke edistää kestävää maataloutta lisäämällä 

ympäristötietoisuutta laajalle kohderyhmälle Suomessa. Tarkoituksena on kasvattaa 

ymmärrystä ja osaamista ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin maaseudulle. 

Maatilayrittäjän tietotason lisäämisen avulla parannetaan riskienhallintaa sekä 

vahvistetaan tilojen kehittymistä lisääntyvien ulkoisten muutosten varalle. Hankkeen 

aihealue on erittäin keskeinen maaseudun kehittämistavoitteiden kannalta: 

ilmastonmuutoksen suoriin ja epäsuoriin vaikutuksiin ja hillintämahdollisuuksiin 

liittyvän tietotason lisääntyminen sekä kansallisten (kuten ilmasto- ja 

maatalouspolitiikka) että alueellisten (elinkeinojen toimintaedellytyksien tukeminen) 

toimenpiteiden näkökulmasta on maatalouden pitkäaikaisen kestävyyden ja 

kilpailukyvyn kannalta elintärkeää. Ilmastonmuutos on Manner-Suomen maaseudun 

kehittämisohjelmassakin selkeästi nostettu merkittävimpien maatalouteen globaalisti 

vaikuttavien tekijöiden joukkoon. 

 

b. Hankkeen tavoitteet 

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa ilmasto- ja ympäristötietoisuutta maaseudulla ja 

parantaa maaseudun elinkeinojen kehittymistä kestävästi. Hanke pyrkii nostamaan 

tietoisuuteen maaseutuyrittäjien kantoja ilmastonmuutokseen varautumisen haasteista 

http://www.ilmase.fi/
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ja mahdollisuuksista nykytilanteessa ja arvioimaan eri alueiden vahvuuksia ja 

heikkouksia ilmastonmuutokseen varautumisen näkökulmasta. Hanke haluaa nostaa 

maaseudun positiivista merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä paremmin esiin ja 

jakaa hyviä esimerkkejä eri alueilla kehitetyistä innovatiivisista ratkaisuista parantaa 

kannattavuutta kestävästi. 

 

 

4.2 Hankkeen toteutus 

 

a. Toimenpiteet 

Vuonna 2013 hanke järjesti kuusi työpajaa kuuden eri ELY-keskuksen alueella. 

Vuoden 2013 työpajat:  

 Ratkaisuja rehuntuotannon kannattavuuteen ja kestävyyteen muuttuvassa 

ilmastossa  

Nivala 20.3.2013 

 Lannan ravinteet käyttöön – hyötyjä tilan taloudelle ja ympäristönsuojelulle 

Ylistaro 21.3.2013 

 Millä eväillä tuleviin satokausiin – Ravinteet talteen ja taudit kuriin 

Kotka 27.3.2013 

 Seosviljelyllä satoa ja viljelyvarmuutta nyt ja tulevaisuudessa 

Huittinen 25.11.2013 

 Myrskyt ja muuttuva politiikka- miten varautua tulevaisuuden riskeihin maatilalla? 

Kiuruvesi 27.11.2013 

 Kohti energiaomavaraista maatilaa – edullisia ratkaisuja uusiutuvista 

energianlähteistä  

Nurmes 28.11.2013 

 

Työpajoista kirjoitettiin kustakin kooste hankkeen nettisivuille ja työpajojen 

alustajien esitykset ovat myös kokonaisuudessaan nähtävissä sivustolla.  

 

Hankkeessa tuotettiin vuoden 2013 aikana viisi tietokorttia. Tietokorttien teemat ja 

kirjoittajat: 

 Maanviljelijän varautuminen ilmastonmuutokseen (Juuso Joona) 

 Maatilojen biokaasulla energiaa, päästövähennyksiä ja ravinnekiertoja (Sari 

Luostarinen ja Ville Pyykkönen) 

 Maatilan aurinkosähkö (Janne Käpylehto) 

 Kohti kestävämpää kotieläintuotantoa (Marjukka Lamminen) 

 Ruoan ilmastovaikutukset (Riitta Savikko, Sari Himanen, Karoliina Rimhanen, 

Hanna Mäkinen)  

Ilmastonmuutos ja maaseutu-hanke osallistui Farmari-maatalousnäyttelyyn 

Seinäjoella 3-6.7.2013. Pidimme esittelypistettä Leader-teltan ympäristöosiossa. 

Esittelypisteellä kerroimme uusista viljelykasveista ja hyödyllisistä sekä haitallisista 

http://www.leader-teltta.fi/ymparisto
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hyönteisistä sekä keskustelimme varautumiskeinoista, hiilinieluista ja ruoasta. 

Hankkeen pisteellä kävijöitä kiinnosti uusina potentiaalisina viljelykasveina maissi ja 

soija. Maitolaiturin seinään kiinnitetyissä ILMASOPU-hankkeen tuottamissa 

julisteissa kuvattiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia viljelykasvien pohjoisrajoihin, 

mm. viljojen, herneen ja härkäpavun, auringonkukan ja maissin osalta. Kartat 

herättivät monia miettimään mitä tulevaisuudessa pelloillamme on mahdollista 

viljellä. Lisääntyvät tuholaisongelmat konkretisoituivat pisteellämme kaaliperhosen 

eri elinkierron vaiheiden muodossa. Toukkien valtava ruokahalu osoitti konkreettisesti 

miten haasteellista tulevaisuuden kasvinsuojelu voi olla. Jaossa oli hankkeen esitteitä, 

esitteiden aiheina Maanviljelijän varautuminen ilmastonmuutokseen ja Ruoan 

ilmastovaikutukset, sekä niittykasvien siemenseosta herättämään ajatuksia 

monimuotoisen maaseudun monista hyödyistä. Pisteellämme kävijöitä houkutti myös 

mahdollisuus osallistua arvontaan, jossa saattoi voittaa pihalleen hyönteishotellin, 

mm. perhosten ja leppäkerttujen asuin- ja talvehtimispaikaksi.  

Ilmase.fi-nettisivua täydennettiin tietopaketeilla ja ilmastokysymyksiä 

maataloudessa tarkastelevilla tutkimusuutisilla. Nettisivuille lisättiin Ilmastonmuutos 

ja maaseutu –teeman tiivis esittely suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. 

Hankkeessa tuotettiin myös ammattilehtiartikkeleita työpajojen teemoista. Hanketta 

markkinoitiin ja siitä tiedotettiin kohderyhmälle mm. työpajamainoksilla 

paikallislehdissä ja Maaseudun tulevaisuus –lehdessä sekä maaseutu.fi-sivustolla, 

Farmari-mainostuksen yhteydessä, agronet-sivustolta löytyvällä nettibannerilla ja 

MTT:n sähköisen uutiskirjeen ja MTT Elo –facebooksivun avulla. Työpajoja 

markkinoitiin myös sähköpostitse mm. paikallisille MTK:n tuottajayhdistyksille, 

ProAgrian asiantuntijoille, kunnalliselle maataloustoimelle ja seudun 

maatalousoppilaitoksille. Hanke jatkoi yhteistyö/toimijaverkoston laajentamista. 

Toimijaverkoston sähköpostilistalle lähetettiin vuoden aikana kolme sähköistä 

uutiskirjettä. 

b. Aikataulu 

Hanke haki ja sai keväällä 2013 jatkoaikaa toiminnalleen ja hankkeen toimintaa on 

mahdollista jatkaa syyskuuhun 2014 asti. Muutoshakemuksen ja toteutusajan 

pidennyksen hakemisen perusteena oli se, että hanke pääsi alkamaan hieman 

suunniteltua myöhemmin ja hankkeen rahoitusta oli puolivälissä jäljellä suunniteltua 

enemmän. Vuoden 2013 työsuunnitelman aikataulusuunnitelmista poiketen viimeinen 

hankkeen kahdestatoista työpajasta päätettiin järjestää tammikuussa 2014. Näin 

hankkeessa tapahtumien aikataulutus on mennyt niin, että vuonna 2012 järjestettiin 

viisi työpajaa ja osallistuttiin kahteen konferenssiin, vuonna 2013 järjestettiin kuusi 

työpajaa ja Farmari-maatalousnäyttelyn esittelypiste ja vuodelle 2014 on 

suunnitelmissa järjestää yksi työpaja ja loppuseminaari sekä osallistua tapahtumiin.  

 

 

http://www.ilmase.fi/site/wp-content/uploads/2013/07/ILMASOPU_julisteet.pdf
http://www.ilmase.fi/site/wp-content/uploads/2013/07/ILMASOPU_julisteet.pdf
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Taulukko 1. Hankkeen vuonna 2013 päivitetty aikataulusuunnitelma. 

 

 2011 2012 2013 2014 

Toimenpide I II III I
V 

I II III I
V 

I II III I
V 

I II III 

Yhteistyöverkoston toimijoiden 
kokoaminen 
Asiantuntijakontaktit 
Kohde- ja sidosryhmäkontaktit 

 
 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 

Verkkosivujen luominen  X X X            

Tutkimustiedon kokoaminen: 
alueelliset vertailut ja teemojen valinta 
työpajoille 

 X X X X X X X X X X     

Kohderyhmämarkkinointi: tiedotus, 
suorat kontaktit, viljelijätapahtuma(t) 

  X X X X X X X X X X X X  

Verkkotiedotus ja blogi-
vuorovaikutus 

  X X X X X X X X X X X X  

Työpajojen ja kohdevierailujen 
valmistelu 

   X X X X X X X X X    

Alueelliset työpajat/kohdevierailut     X X X X X X X X    

Ammattilehtiartikkeleiden ja 
tietolehtisten tuottaminen 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Työpajojen aineistojen 
työstäminen: alueelliset ja kansalliset 
näkökulmat yhteen 

     X X X X X X X X X  

Hankkeen puoliväliarviointi         X       

Työpajavuorovaikutuksen arviointi ja 
analyysi 

     X X X X X X X X   

Alueellisesta kansalliseen-
loppuseminaari 

             X  

Kirjallinen loppuraportti ja hankkeen 
loppuarviointi (tulokset ja mittarit) 

          X X X X X 

Hankkeen loppuunsaattaminen               X 

 

 

c. Resurssit ja toteutuksen organisaatio  

Hankkeessa työskentelivät vuonna 2013 tutkija DI, HM, MMK Riitta Savikko, 

vanhempi tutkija FT, MMK Sari Himanen, tutkija MMM Karoliina Rimhanen sekä 

tutkija MMM Hanna Mäkinen.  Eri henkilöiden hankkeeseen käyttämä työaika 

ilmenee  taulukosta 2.  

 

Ilmase-hankkeen lisäksi Himanen työskentelee useissa ilmastonmuutokseen ja 

maatalouteen liittyvissä tutkimushankkeissa (mm. TROSTA, Intercrop).  

Rimhanen viimeistelee väitöskirjaansa ilmastonmuutoksen hillinnän 

mahdollisuuksista parantaa ruokaturvaa Itä-Afrikassa ja työskentelee lisäksi Adioso-, 

A-LA-CARTE-, NUTS-, SOILMAN- ja Grow Organic-hankkeissa, jotka liittyvät 

maatalousjärjestelmien ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja hillintään. Ilmase-

hankkeen lisäksi Mäkinen työskentelee Adioso-, A-LA-CARTE- ja Intercrop-

hankkeissa. 
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Hankkeen kirjanpidosta vastasi taloussihteeri Riitta Halonen MTT Mikkelistä.  

MTT:n muut työntekijät käyttivät hankkeeseen työaikaa yhteensä noin 2,6 

henkilötyökuukautta. Tämä muodostui ILMASE-hankkeen työpajoissa alustajina 

olleiden MTT:n tutkijoiden työpajapäiviin ja luentojen valmisteluun käyttämästä 

työajasta ja ILMASE-hankkeen Farmari-esittelypisteen valmisteluun osallistuneiden 

MTT:n työntekijöiden työajasta. 

Taulukko 2. Eri henkilöiden hankkeeseen käyttämä työaika 2011-2013.  

  
2011 2012 2013 

Henkilö Toimi kk % hankkeelle kk %hankkeelle kk % hankkeelle          
Halonen Riitta taloussihteeri   

 
0,7 6 0,9 7 

Himanen Sari vanhempi tutkija 2,7 21,8 5 41 0,7 5 

Mäkinen Hanna tutkija 1,9 90,7 8,4 77 0,9 8 

Rimhanen Karoliina tutkija 1,7 13,9 2,4 20 1,8 15 

Savikko Riitta tutkija   
 

  
 

10,2 88 

Muut MTT   0,8   1,6   2,6   

Yhteensä kk 
 

7,1 
 

18,1 
 

17,2   

 

d. Kustannukset ja rahoitus 

Hankkeen arvioiduista kustannuksista vuodelle 2013 toteutui n. 110 % 

suunnitelluista (ks. taulukko 3). 

 

Taulukko 3. Hankkeen vuodelle 2013 hankesuunnitelmassa suunnitellut ja 

toteutuneet kustannukset kustannuslajeittain.  

 

Kustannuslaji  2013 
Suunniteltu 

2013 
Toteutunut 

Palkkauskulut ja palkkiot  73 600 73 965,02 

Ostopalvelut  9 000 7 162,17    

Vuokrat  2 000 1 331,46   

Kotimaan matkakulut  8 000  9 990,78   

Muut kustannukset  10 000  20 520,92   

Kokonaiskustannukset  102 600 112 970,35 (110 %) 

 

 

Hyväksytyn muutoshakemuksen hankesuunnitelman vuositalousarvioon verrattuna 

vuoden 2013 budjetti hieman ylittyi, selityksenä ennakoitua suuremmat työpajojen 

mainoskulut ja työpajapuhujien palkkio- ja matkakulut. Hankkeen ohjausryhmä 

totesi kokouksessaan 22.1.2014, että ylitysraha on mennyt hankkeen kannalta 

ydintoimintaan. Hankkeen kokonaisbudjetissa toki pysytään, mutta vuodelle 2014 

jää hieman arvioitua pienempi rahoitusosuus. 



Ilmastonmuutos ja maaseutu (ILMASE) –hanke  
Vuosiraportti 2013 

 

6 
 

 

e. Raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely) 

Hankkeen ohjausryhmää täydennettiin vuonna 2013 uusilla jäsenillä sekä aiemmin 

ohjausryhmässä toimineiden seuraajilla. Ohjausryhmä kokoontui vuoden 2013 

aikana kaksi kertaa: 8.3.2013 ja 11.9.2013. Maaliskuun kokouksessa käsiteltiin 

hankkeen itsearvioinnin tuloksia ja työpajojen saamaa palautetta.  Kokouksessa 

hyväksyttiin hankkeen muutoshakemus jatkoajan hakemiseksi, työsuunnitelman 

päivitys ja hankkeen vuosiraportti vuodelle 2012. Lisäksi kokouksessa seurattiin 

nettisivuston kävijämääräkehitystä ja hankkeen kustannusten toteutumista. 

Kokouksessa myös suunniteltiin vuoden 2013 työpajoja. Syyskuun ohjausryhmän 

kokouksessa käsiteltiin hankkeen toteuttamia työpajoja ja Farmari-esittelypistettä, 

verkkosivuston kävijämääriä ja hankkeen tekemiä julkaisuja sekä seurattiin 

kustannusten toteutumista. Lisäksi kokouksessa suunniteltiin vuosien 2013 ja 2014 

työpajoja ja hankkeen loppuseminaaria.   

 

f. Toteutusoletukset ja riskit 

Jo hankesuunnitelmassa hankkeen riskiksi nähtiin viljelijöiden tavoittamisen ja 

työpajaosallistujiksi saamisen vaikeus aiempien ympäristöviestintäkokemusten 

perusteella. Vuoden 2013 työpajakokemusten perusteella suurimpina riskeinä 

hankkeen onnistumiselle pidetään edelleen kohderyhmän vaikeaa tavoittamista ja 

aktivoimista mukaan hankkeen työpajoihin kun hankkeen teema on tulevaisuuteen 

suuntautunut ja haastava.  

 

Hankkeen aluksi tehdyssä ilmastotietotarpeiden selvityksessä vahvistui 

hankesuunnitelman oletus, että osa viljelijöistä kokee ympäristö- ja ilmastoaiheisen 

tiedonvälityksen lähinnä uusina, ylhäältä päin tulevina vaatimuksina. 

Ilmastonmuutokseen varautuminen koetaan heikosti konkretisoituvana asiana ja jopa 

lisätyötaakkana ja mahdollisena uhkana kannattavuudelle ja maatalouden 

harjoittamiselle. Ilmastotietotarpeiden selvityksessä ja hankkeen toiminnassa on 

havaittu, että tutkimuksen ja viljelijöiden tietotarpeet ja kommunikointitavat ovat 

erilaisia ja sen voidaan kokea vaikeuttavan toistensa ymmärtämistä ja jopa 

aiheuttavan vastakkainasettelua. Työpajoissa vuorovaikutteisuus on onnistunut hyvin 

ja ilmasto- ja ympäristötietoa on pyritty tarjoamaan viljelijöiden tarpeista lähtien. 

Tämän myötä hanke on lisännyt viljelijöiden ympäristö- ja ilmastotietoisuutta ja 

toisaalta lisännyt tutkijoiden ymmärrystä viljelijöiden kokemuksista ja näkemyksistä. 

Työpajoissa ilmapiiri on edelleen ollut hyvin myönteinen, innostunut ja 

keskusteleva.  

 

 

4.3 Yhteistyökumppanit 

 

Hankkeen työpajoissa oli alustajina MTT:n tutkijoiden lisäksi tutkijoita mm. Helsingin 

yliopistosta, Vaasan yliopistosta, Suomen ympäristökeskuksesta ja Työtehoseurasta sekä 
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asiantuntijoita ProAgrialta. Jokaisessa työpajassa oli viljelijän kokemuksia esiin tuova 

viljelijäpuheenvuoro. Puhujina oli myös kuntien maaseutupalveluiden ja yritysten edustajia. 

Muutamaan työpajaan saatiin puheenvuoroa pitämään myös valtakunnan tason vaikuttajia 

esimerkiksi eduskunnasta ja MTK:sta. Hanke teki yhteistyötä työpajojen suunnittelussa ja 

markkinoinnissa mm. paikallisten ProAgria-keskusten, kuntien maaseutupalveluiden ja 

kehittämisyhtiöiden, ELY-keskusten ja MTK:n paikallisyhdistysten kanssa.  

 

 

4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset 

Hankkeen tuotokset vuonna 2013 olivat  

 kuusi työpajaa ja niiden alustusten diaesitykset ja koosteraportit nettisivuilla 

 viisi tietokorttia (liitteet 1-5)  

 päivitetty hanke-esite (liite 6) 

 ammattilehtiartikkelit Luomulehdessä, Maatilan Pellervossa ja Farmi-lehdessä (liitteet 

7,8 ja 9).  

 Farmari-esittelypiste ja siitä kirjoitetut artikkelit ilmase.fi ja maaseutu.fi-sivuilla (liitteet 

10  ja 11) 

 esitykset ilmastonmuutoksen vaikutuksia poronhoitoon tutkivan Oulun yliopiston 

vetämän CLICHE-hankkeen työpajassa Kolarissa 31.1.2013, Luomuinstituutin Tutkittua 

tietoa luomusta -aamukahveilla 1.10.2013 Mikkelissä, Luomupäivillä 13.11. Mikkelissä 

ja Maatalouden ympäristönsuojelun neuvottelupäivillä 20.11.2013 Kuopiossa. 

Hankkeen nettisivustolle www.ilmase.fi on tuotettu useampia nettiartikkeleita ja sivustoa on 

kehitetty muutoinkin (sivuston etusivu liitteessä 12). Sivuston markkinoimiseksi muille 

sivustoille tehtiin nettibannereita ja sellainen löytyykin mm. agronet-sivustolta. Työpajojen 

yhteistyökumppanit markkinoivat työpajoja omilla sivuillaan ja mm. tekemällä omilta 

nettisivuiltaan linkityksiä ilmase.fi-sivuille työpajaohjelmiin.  

Vuoden 2013 aikana hankkeen nettisivustolla www.ilmase.fi oli Neutech-järjestelmän 

tilastoinnin mukaan yhteensä 28513 kuukausittaista uniikkia kävijää (eli kunkin kuukauden 

aikana eri IP-osoitteesta tulleet uniikit kävijät yhteenlaskettuna, vuoden aikana sama kävijä 

voi tulla lasketuksi useampaan kertaan). Vertailukohtana voidaan käyttää vuoden 2012 

aikana sivustolla käyneitä yhteensä 8699 kuukausittaista uniikkia kävijää.  

 

Vuoden 2013 kävijämääräluvut vaikuttavat yllättävänkin hyviltä, joten koska nettisivustojen 

kävijämäärien tilastointiin liittyy tyypillisesti järjestelmäkohtaisia eroja, on kävijämääriä 

seurattu myös toisella järjestelmällä huhtikuusta 2013 alkaen. Tämän Google Analytics –

kävijätilastointijärjestelmän mukaan huhtikuu-joulukuu 2013 välisenä aikana ilmase.fi –

sivustolla oli 6535 käyntiä ja 1791 uniikkia kävijää. Vertailutietona esimerkiksi MTT:n 

sivustolla www.mtt.fi alasivuineen vieraili vuoden 2013 aikana Google Analytics-

tilastointijärjestelmän mukaan kaikkineen yhteensä 126 245 uniikkia kävijää. Perusteluna 

ensisijaisesti Neutech-kävijälaskurin käyttöön on se, että kävijämäärät ovat sen kautta 

saatavilla koko sivuston olemassaolon ajalta samalla tavoin tilastoituina.  

http://www.ilmase.fi/
http://www.ilmase.fi/
http://www.mtt.fi/
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Saatavilla olevien nettisivutilastojen mukaan kävijämäärät sivustolla ovat kasvaneet vuonna 

2013 ja sivusto on saanut lisää tunnettavuutta. Kävijöitä vaikuttaa olevan erityisesti 

työpajojen järjestämisen yhteydessä. Päivitetyssä hankesuunnitelmassa tavoitteeksi 

asetettiin, että hankkeen aikana saavutettaisiin 20 000 kävijää hankkeen verkkoympäristössä. 

Sivustolle asetettu kävijämäärätavoite on siten ylitetty. Nettisivuston kävijämäärää on 

kuvattu liitteessä 13. 

 

Muutamista hankkeen työpajoista ja työpajojen teemoista julkaistiin lehtijuttuja 

paikallislehdissä. Ylistaron ja Nurmeksen työpajoista kertovat lehtijutut liitteissä 14 ja 15. 

 

Hankkeen yhteistyö/toimijaverkoston sähköpostilistalla oli työpajojen jälkeen vuoden 2013 

lopussa 470 henkilöä. (Vertailukohtana vuonna 2012 verkostossa oli 252 henkilöä ja vuonna 

2011 hankeverkostoon ilmoittautui 164 henkilöä). Yhteistyö/toimijaverkosto muodostuu 

maaseutuyrittäjistä, neuvojista, maaseutuhankkeiden vetäjistä, hallinnosta, etujärjestöistä, 

tutkijoista sekä aluekehitystoimijoista. Verkosto luo pohjan laajemmalle tiedotukselle 

työpajoista, hankkeen tuottamista materiaaleista ja hankkeen sivuston täydentymisestä.  

 

Hankkeen tietokortteja on ollut jaossa mm. hankkeen omissa työpajoissa ja esittelypisteissä, 

TehoPlus-hankkeen neuvojille suunnatussa koulutuspäivässä, muutamassa ProAgrian 

toimipisteessä, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa Tuusulassa ja Varsinais-Suomen 

kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksessa Valoniassa Turussa ja niitä on 

postitettu ohjausryhmäläisillekin. Vuoden 2013 alussa tietokorttilajitelmaa postitetaan 

ainakin ProAgrian ja MTT:n toimipisteisiin. Maanviljelijän varautuminen 

ilmastonmuutokseen –tietokorttia esiteltiin myös Maaseudun Tulevaisuuden  

Maaseudun Tiede –liitteessä (liite 16).  

 

Vuonna 2013 hankkeen todennettavissa olevat vaikutukset liittyvät työpajoista saatuun 

palautteeseen ja nettisivuston kävijämäärään. Kooste työpajojen osallistujilta saadusta 

numeerisesta palautteesta esitetään liitteessä 17. Työpajoista saadun sanallisen palautteen 

perusteella osallistujien odotukset tilaisuuksille ovat täyttyneet myös vuonna 2013 yleisesti 

ottaen todella hyvin, ja usein tilaisuus on ylittänyt osallistujien odotukset. Kehittämis-

ehdotuksissa työpajojen alustuksiin toivotaan edelleen lisää konkretiaa, ”mitä viljelijän 

kannattaa tehdä” –näkökulmaa ja konkreettisia esimerkkejä sekä yleistajuista kieltä. 

Työpajojen osallistujiksi palautteessa toivottiin lisää aktiiviviljelijöitä. Työpajojen 

keskusteluosioista on pidetty paljon.  

 

 

 

 

 

 

 





TYYNELÄN TILA:  

Tyynelän tilalla Joutsenossa tuotetaan monipuolisesti peltoviljelykasve-
ja ekologisin viljelymenetelmin sekä tehdään kokeiluja erilaisista me-
netelmistä ja varaudutaan näin monin tavoin ilmastonmuutokseen. 

Tilan viljelykierto sisältää vilja-, öljy- ja valkuaiskasveja sekä moni-
vuotisia nurmia ja kaikille yksivuotisille kasveille kylvetään aluskasvit. 
Maan rakennetta korjataan maanparannuskuidun ja viherlannoitusnur-
mien syväkuohkeutuksen avulla. 

Tilalla pyritään kriittiseen omavaraisuuteen tuotantopanosten ja perus-
tarpeiden osalta sekä tehdään runsaasti yhteistyötä muiden viljelijöi-
den kanssa.
 
Osaamista kehitetään jatkuvasti ja tieto on yksi tilan päätuotteista. 
Sitä jaetaan esitelmien, lehtikirjoitusten sekä tilan internet-sivujen 
kautta osoitteessa www.tyynelantila.fi

Maanviljelijän varautuminen 
ilmastonmuutokseen

Juuso Joona

Juuso Joona, isäntä, agronomi, 
Tyynelän tila, Joutseno.

Tietokortti on tuotettu Ilmastonmuutos ja  
maaseutu-hankkeessa. Lisää tietoa löydät  

sivustolta: www.ilmase.fi
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Konekirjoitusteksti
LIITE 1. Tietokortti



Ainut, mikä viljelijän elämässä on pysy-
vää, on muutos. Voimakkaan ilmaston-
muutoksen merkkejä on jo viime vuosi-
na nähty, eivätkä yhteiskunnallisetkaan 
olot ole öljyriippuvaisessa maailmassa 
vakioidut. Maanviljely voi kuitenkin so-
peutua muutoksiin sekä lisäksi tuoda 
ratkaisuja moniin ongelmiin. Päätös on 
viljelijän ja keinoja on runsaasti. 
1. askel: Pohdi lähtökohdat
Viljelijän kannattaa käydä läpi toimintansa lähtökohdat, 
esimerkiksi: mitä hallinnoidaan ja minkälaisessa ympä-
ristössä; pellot, metsät, eläimet, osaaminen? Mitkä ovat 
arvot sekä tavoitteet, ja kenen ne oikeastaan ovat? Päät-
tääkö tilan asioista isäntä ja emäntä vai maatalouskaup-
pias tai juuri investoitu kuivuri tai navetta? Minkälaisessa 
suhteessa tila toimii ympäristöönsä, niin ekologisesti kuin 
sosiaalisestikin? Onko raha kaikki kaikessa vai merkitsee-
kö myös oma, läheisten ja ympäristön hyvinvointi? Mitkä 
ovat toiminnan heikot lenkit?  Tilanpito, ja elämä, tulisi 
saada siis kokonaisvaltaisesti hallintaan.

2. askel: Varaudu epävakauteen
On hyvä varautua myös muutoksiin ja epävarmuuksiin. 
Jos perustarpeiden ja tuotantopanosten saatavuus jostain 
syystä rajoittuu, kuinka selvitään? Entä jos viljelijä sairas-
tuu vakavasti? Kriittisellä omavaraisuudella tarkoitetaan 
elämisen ja tuotannon perustarpeiden omaamista, jotta 
selvittäisiin hädän hetkellä. Tähän kuuluu ravinnon, suo-
jan ja energian turvaaminen. Viljelyssä tarvitaan myös 
mm. siemeniä, koneita ja varaosia, mutta ennen kaikkea 
osaamista tuotannon suunnitteluun ja sopeutumiseen. 
Yhteisöllisyys toimii varavoimana, kun tilan inhimilliset 
voimavarat eivät riitä. Naapuri voi tarpeen tullen paikata 
sesonkina sairastavaa isäntää tai emäntää - myös koneita 
ja osaamista voidaan jakaa.

3. askel. Pyri tehokkuuteen
Tilan toiminnassa tulee puuttua pitkäjänteisesti ongelmien 
perimmäisiin syihin eikä vain hoitaa oireita. Esimerkiksi 
heikkojen satojen taustalla on usein viljelymaan huono 
rakenne ja kasvukunto eikä puutteellinen lannoitus tai 
kasvinsuojelu, heikko työmotivaatio voi johtua huonoista 
perhesuhteista eikä liian vanhasta traktorista tai alhainen 
kannattavuus suunnittelun puutteesta eikä liian pienestä 
tilasta. Korjaamalla ongelmien todelliset aiheuttajat voi-

daan luoda tilan tuotannolle sekä taloudelle puskuri- ja 
sopeutumiskykyä mahdollisten muutosten varalle. Tuo-
tannossa tulee pyrkiä maksimaaliseen tehokkuuteen, kun 
mittareina käytetään ravinne-, energia- ja hiilitaseita sekä 
katetuottoa. Määrätehokkuus on perusteltua vain sosialis-
tisessa suunnitelmataloudessa. 

Taloudellisinta ja ympäristöystävällisintä viljelyä on sa-
tokasvin elinvoimaisuudesta ja kilpailukyvystä huoleh-
timinen. Kasvien kasvua maanviljelijä ei voi lisätä, vain 
poistaa kasvua rajoittavia tekijöitä. Todellista tehotuotan-
toa pellolla on viljelyn perustuminen ekologisiin viljely-

menetelmiin kuten monipuoliseen viljelykiertoon, viher-
lannoitukseen, seosviljelyyn, aluskasveihin, eloperäiseen 
lannoitukseen, mekaaniseen rikkakasvien torjuntaan ja 
jatkuvaan kasvipeitteisyyteen.

4. askel: Hanki osaamista, pohdi ja keskustele
Tukea tilanpitoon ja sen suunnitteluun on hyvä hankkia 
useista eri lähteistä. Kirjallisuudesta on hyvä kerrata ja 
syventää viljelyn perusasioita kuten maaperän toimintoja, 
kasvien sadonmuodostusta tai laidunnuksen suunnittelua. 
Viljelijöille suunnattuja koulutuksia on tarjolla runsaasti 
mm. talous- ja viljelysuunnittelusta, päätöksenteosta, 
kokonaisvaltaisesta tilanpidosta sekä yksittäisistä vilje-
lymenetelmistä. Neuvojilta ja viljelijäkollegoilta saa yk-
sityiskohtaista tietoa ja kokemuksia käytännön toimiin. 
Internetistä ja mm. ladattavista radio-ohjelmista löytää 
kielitaitoinen helposti uusia ideoita ja vaikutteita maail-
malta.

5. askel: Tarkkaile ympäristöäsi ja tee kokeilu-
ja 
Kokeilut erilaisista tuotanto- ja viljelymenetelmistä lisää-
vät kokemusta ja tietoa. Tarkkailemalla luontoa voi oppia 
sen toiminnasta ja siten pyrkiä sovittamaan omia toimiaan 
tähän kokonaisuuteen. Matkimalla luontoa pärjää usein 
paremmin kuin kamppailemalla sitä vastaan. Ekosystee-
miprosesseja voi hyödyntää monipuolisesti ja pyrkiä voi-
mistamaan niitä. Esimerkkinä maan biologis-mekaaninen 
syväkuohkeutus, jossa jankkurilla autetaan kasvien 
juuria tunkeutumaan laajemmalle. Toinen hyvä esimerk-
ki ekosysteemiprosessista on routa, jonka puuttumisen 
seuraukset näkyvät syyskasvien huonona talvehtimisena 
ja etenkin raskailla mailla keväisin huonona muokkautu-
vuutena.

6. askel: Ylläpidä ja paranna maan kasvukun-
toa ja rakennetta
Viljelymaa on viljelijän tärkein ja arvokkain tuotannonte-
kijä ja sitä tulisi kohdella sen mukaisesti. Huolehtiminen 
hyvästä vesitaloudesta, tiivistämisen välttäminen ja vil-

jelytoimien oikea ajoittaminen ovat maan kasvukunnon 
ylläpidon perusteita. Maan tilavuudesta tulisi maalajista 
riippuen olla 20-50 % vettä ja 10 % ilmaa, maan tulisi 
siis olla huokoista juurten kaasunvaihdon, veden- ja ra-
vinteidensaannin sekä esteettömän kasvun turvaamiseksi. 
Maan rakenteen jatkuva havainnointi ja tarpeenmukainen 
korjaaminen mahdollistavat maan tasaisen ja korkean 
tuottavuuden vähemmällä ympäristökuormituksella. Maan 
mururakennetta voidaan ylläpitää mm. syväjuuristen kas-
vien avulla, eloperäisellä lannoituksella, pieneliötoiminnan 
edistämisellä sekä kalkitsemalla. Maan rakenteen korjaa-
miseen tehoaa parhaiten monivuotisen viherlannoitusnur-
men syväkuohkeutus nurmen ensimmäisenä vuonna. 

7. askel: Tee pellostasi hiilinielu
Yhdessä heikon rakenteen kanssa eloperäisen aineksen 
(hiilen) vähyys on monin paikoin satoa rajoittava teki-
jä. Kasvien kasvun kannalta maan eloperäisen aineksen 
määrä tulisi olla vähintään 3,5 % ja eloperäisen aineksen 
tasapainoon tulisi kiinnittää huomiota viljelykiertoa sekä 
lannoitusta suunniteltaessa. Esimerkiksi voimakkaan 
muokkauksen vaativien juurikasvien viljely kiihdyttää 
eloperäisen aineksen hajoamista ja niinpä pellon elope-
räisen aineksen määrää tulisi tasapainottaa monivuotisilla 
nurmilla ja eloperäisellä lannoituksella. Eloperäinen aines 
mm. lisää pieneliötoimintaa ja näin ehkäisee kasvitaute-
ja, pidättää ravinteita ja ehkäisee happamoitumista sekä 
lisää vedenpidätystä ja -läpäisyä, ehkäisee kuorettumis-
ta ja parantaa mururakennetta. Lisäämällä eloperäistä 
ainesta maahan voidaan siis lisätä sadontuottokykyä ja 
satovarmuutta, vähentää viljelyn päästöjä ilmaan ja vesiin 
sekä hidastaa ilmastonmuutosta. On myös mahdollista, 
että tulevaisuudessa viljelijöille korvattaisiin hiilen tallet-
tamisesta maaperään.  

8. askel: Kierrätä ravinteet ja hiili
Laidunnukseen ja nurmirehuun perustuvan kotieläintalou-
den tai hajautetun bioenergiantuotannon yhteensovittami-
nen peltoviljelyyn mahdollistaa monivuotiset nurmikierrot 
ja tehokkaan ravinteiden kierrätyksen tilan sisällä. Lannan 
ja eloperäisten lannoitteiden käsittelyssä tulisi kiinnittää 
huomiota ravinnehävikkeihin sekä lannan tai tuotteen 
laatuun. Lanta tulisi levittää tasaisesti koko tilan pelloille 
kasvukauden aikana kasvien ravinnetarvetta vastaavasti, 
tarvittaessa lantaa kannattaa luovuttaa kasvinviljelytiloil-
le.
Yhdyskuntiin ruoan mukana kulkeutuvien ravinteiden 
palauttaminen riskittömästi alkutuotantoon vaatisi kemi-
kalisoituneen kulutuskulttuurin korjaamista sekä jätevesi-
järjestelmien kehittämistä. Alus- ja kerääjäkasveilla sekä 
niukkaravinteisen eloperäisen aineksen lisäämisellä voi-
daan tallettaa kasvukauden jälkeen satokasvilta käyttä-

mättä jääneet, kasvukauden ulkopuolella vapautuvat sekä 
typensitojakasvien sitomat ravinteet seuraavan satokasvin 
käyttöön.

9. askel: Vaali monimuotoisuutta
Viljely-ympäristön monimuotoisuus ylläpitää monia luon-
non omia prosesseja sekä toimii turvana äkillisiä ympä-
ristön muutoksia vastaan. Monimuotoisuuden perustana 
on mm. monipuolinen viljelykierto, seosviljely, aluskasvit 
sekä kemiallisten torjunta-aineiden harkinnanvarainen 
käyttö. Runsas eliöstö maan alla sekä päällä, sisältäen 

mm. maaperämikrobeja, pölyttäjiä ja tuholaisten luon-
taisia vihollisia, huolehtii muun muassa kasvitautien eh-
käisystä, maan mururakenteesta, ravinteiden vapautta-
misesta, tuhohyönteisten torjunnasta ja pölyttämisestä. 
Puukujanteet sekä piennarnurmet ja -pusikot kuhisevat 
elämää ja toimivat myös tuulisuojina, mikä voi lisätä sa-
toja merkittävästi lämpö- ja kosteusolosuhteisiin vaikutta-
malla.

10. askel: Tee yhteistyötä ja monipuolista toi-
mintaa
Yhteistyöllä viljelijöiden sekä eri tuotantosuuntien ja jalos-
tusketjun osien välillä voidaan lisätä viljelyn mielekkyyttä, 
tuotannon tehokkuutta ja kasvattaa tuotannon arvoa sekä 
joustavuutta. Esimerkkeinä voidaan mainita viljelijöiden 
markkinointi- ja hankintaosuuskunta, kotieläintilan ja 
kasvinviljelytilan rehu- ja lantayhteistyö tai kasvien so-
pimustuotanto. Viljelyn monipuolistaminen tilojen sisällä 
juures-, vihannes- ja hedelmäviljelyyn sekä kotieläin-
tuotantoon lisäisi runsaasti ruoantuotannon tehokkuut-
ta, puskurikykyä sekä turvaa ja turvallisuutta. Ihmisten 
osallistaminen ruoantuotantoon yhteisöllisesti tehostaisi 
maatilojen resurssien käyttöä mm. peltoalan korkeatuot-
toisella hyödyntämisellä sekä parantaisi ihmisten luonto-
suhdetta ja arvostusta ruoantuotantoon. 

Askeleet joustavaan maanviljelyyn
1. Pohdi lähtökohdat
2. Varaudu epävakauteen
3. Pyri tehokkuuteen
4. Hanki osaamista, pohdi ja keskustele
5. Tarkkaile ympäristöäsi ja tee kokeiluja  
6. Ylläpidä ja paranna maan kasvukuntoa ja rakennetta
7. Tee pellostasi hiilinielu
8. Kierrätä ravinteet ja hiili
9. Vaali monimuotoisuutta
10. Tee yhteistyötä ja monipuolista toimintaa

Kuva 2. Pellonpientareella keskustellen voi kehittää osaamistaan Kuva 4. Pientareiden ja valtaojien pusikoita sekä puita ja puuryhmiä 
säilyttämällä voidaan helposti tarjota suojaa sekä ravintoa 
hyönteisille, linnuille ja piennisäkkäille. 

Kuva 1. Ekosysteemiprosesseja voidaan tehostaa esimerkiksi maan 
rakenteen korjaamiseksi. Biologis-mekaanisessa syväkuohkeutuk-
sessa syväjuurisia kasveja autetaan jankkurilla työntämään juurensa 
tiivistyneen jankon läpi.

Kuva 3. Jatkuvalla kasvipeitteisyydellä voidaan hallita ravinteita 
ja eroosiota etenkin kasvukauden ulkopuolella. Kuvassa kultivoitu 
aluskasvi-valkoapila lokakuun lopulla.



Askeleet kohti kestävämpää kotieläintuotantoa
1. Huolehdi maan kunnosta
2. Lisää kiertoon hiilinieluina toimivia monivuotisia 

nurmia
3. Panosta eläinten hyvinvointiin ja terveyteen
4. Ruoki eläimet tarpeiden mukaan
5. Perusta märehtijöiden ruokinta hyvälaatuiseen 

säilörehuun
6. Suosi kotimaista valkuaisrehua
7. Pidä lihaksi kasvatettavien eläinten loppukasva-

tusvaihe lyhyenä
8. Huomio lannan käsittelyyn
9. Rehujen lisäaineet mahdollinen tulevaisuuden 

ratkaisu

Kohti kestävämpää kotieläintuotantoa

Marjukka Lamminen

Marjukka Lamminen, MMK (kotieläintiede)
Tietokortti on tuotettu Ilmastonmuutos ja  
maaseutu-hankkeessa. Lisää tietoa löydät  

sivustolta: www.ilmase.fi
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Konekirjoitusteksti
LIITE 2. Tietokortti



Ympäristöystävällisempi maatalous ei ole ra-
kettitiedettä. Se on useita pieniä, arkisia rat-
kaisuja, joista yhdessä muodostuu merkittäviä 
päästövähennyksiä. Kotieläintuotannon kasvi-
huonekaasupäästöjen vähentämisen johtoaja-
tuksena on tuotannon ympäristötehokkuuden 
lisääminen: tuotantopanokset käytetään tehok-
kaammin hyväksi ympäristön ja eläinten hyvin-
vointia ja terveyttä vaarantamatta. Oleellista 
on vähentää hävikkiä ja parantaa ravinteiden 
kierrätystä kaikilla tuotannon osa-alueilla. Näin 
käytetyt tuotantopanokset eivät karkaa tai-
vaan tuuliin, vaan päätyvät sinne, minne nii-
den todella tulee päätyä: tuotteisiin. Samalla 
myös tuottajan kukkaro kiittää. Samat konstit 
tepsivät useampaan ongelmaan, sillä kasvihuo-
nekaasupäästöjä vähennettäessä myös vesistö-
kuormituksen riski vähenee. 

1. askel: Huolehdi maan kunnosta
Maan tiivistyminen heikentää maan veden johtavuutta ja 
ilmanläpäisevyyttä sekä haittaa kasvien ravinteiden ottoa 
ja sadontuottokykyä. Kun vedenläpäisykyky on tiivisty-
misen takia heikentynyt, vesistöjen ravinnekuormituksen 
riski lisääntyy. Tiivistyneessä maassa kaasujenvaihto 
heikkenee, mikä lisää kasvihuonekaasupäästöjen määrää. 
Tiivistymisriski on suurin, kun märällä pellolla ajetaan pai-
navalla kalustolla. Maaperän haitallisia rakennemuutoksia 
voi ehkäistä minimoimalla ajo märällä pellolla, alentamalla 
kaluston rengaspaineita, suurentamalla renkaiden kokoa, 
pienentämällä kuormaa ja pitämällä ojituksen kunnossa. 
Kasvihuonekaasupäästöjä ehkäistäessä myös kalkituk-
sesta huolehtiminen on tärkeää, sillä dityppioksidipäästöt 
vähenevät kun maan pH ylittää 6,5.

2. askel: Lisää kiertoon hiilinieluina toimivia 
monivuotisia nurmia
Monivuotiset nurmet ovat merkittävä hiilinielu. Maan 
eloperäisen aineksen lisääntyminen kasvattaa maan hii-
livarastoa. Eloperäisen aineksen lisääntyminen myös 
parantaa maan vedenpidätyskykyä ja -läpäisevyyttä, 
mikä puolestaan lisää viljelyvarmuutta ja ehkäisee maan 
tiivistymistä. Monivuotiset nurmet pystyvät myös turvaa-
maan luonnon monimuotoisuuden säilymisen yksivuotisia 
viljelykasveja paremmin. Eroosion riskikin vähenee kasvi-
peitteisyyden lisääntyessä. Euroopan mittakaavassa Suo-
men monivuotiset nurmet ovat lyhytikäisiä. Yli 5-vuotisia 
nurmia on vain 1,4 % Suomen maatalousmaasta, kun 
taas Irlannissa, Sloveniassa ja Iso-Britanniassa vastaavat 
luvut ovat yli 60 %. Luomuviljely on peltojen hiilinielujen 
kasvattamisen kannalta kaikkein edullisin tuotantomuo-
to. Pohjois-Euroopan olosuhteissa luomuviljelyllä voidaan 
nostaa maaperän hiilipitoisuutta keskimäärin 28 % korke-
ammaksi tavanomaiseen viljelyyn verrattuna. Luomuvilje-
lyssä voidaan sitoa hiiltä maaperään keskimäärin 560 kg/
ha/vuosi, eli 2 t CO2/ha/vuosi, vähintään 20 vuoden ajan. 
Luomuviljelyn edullisuus johtuu pääasiassa monivuotisten 
nurmien viljelystä sekä peltoviljelyn ja karjatalouden yh-
distämisestä. 

3. askel: Panosta eläinten hyvinvointiin ja ter-
veyteen
Karjanomistajat ovat tähänkin asti tehneet parhaansa 
eläinten terveyden ja hedelmällisyyden hyväksi, koska 
ne ovat talouden, työnkäytön, eläinjalostuksen ja kar-
jan kokonaisuuden toiminnan näkökulmasta aina olleet 
erityisen tärkeitä. Kasvihuonekaasupäästöt tuovat vielä 
yhden näkökulman, joka korostaa näihin asioihin panos-

tamisen tärkeyttä. Eläinten terveyteen ja hyvinvointiin 
panostaminen näkyy paremmassa hedelmällisyydessä ja 
pidemmässä eliniässä. Tällöin eläinten poistot vähenevät 
ja tarvitaan vähemmän uudistuseläimiä poistettavien ti-
lalle, mikä puolestaan vähentää tuotettujen kasvihuone-
kaasupäästöjen määrää eläinlajista riippumatta. Yksistään 
hedelmällisyyden parantumisen nykytasolta ihannetasolle 
(70 % kiimoista havaitaan, tiinehtyvyys 60 %) on arveltu 
vähentävän nautojen metaanipäästöjä 24 % ja ammoni-
akkipäästöjä 17 %. Myös utaretulehdusten väheneminen 
pienentää kasvihuonekaasupäästöjä. Hyvät elinolosuh-
teet, ruokinnan mitoitus kuntoluokan mukaan, huolellinen 
kiimantarkkailu, siemennysajankohdan valinta ja tiineys-
tarkistukset ovat keinoja hedelmällisyyden parantami-
seen.
4. askel: Ruoki eläimet tarpeiden mukaan

Eläinten ruokinta tulisi mitoittaa mahdollisimman tarkasti 
niiden tarpeita vastaavasti kaikkien ravintoaineiden suh-
teen. Rehujen koostumuksen perusteellinen tuntemus 
on perusedellytys mahdollisimman tarkalle ruokinnalle. 
Vaiheruokinnan (esim. eri kasvuvaiheissa) on havaittu 
vähentävän tehokkaasti kasvihuonekaasupäästöjä kaikilla 
eläinlajeilla. Valkuaisen yliruokintaa tulisi välttää, sillä se 
lisää dityppioksidipäästöjä lannasta. Se myös lisää vesis-
töjen ravinnekuormituksen riskiä. Yksimahaisilla eläimillä 
dieetin kokonaisvalkuaispitoisuuden pienentäminen ja 
synteettisten aminohappojen käytön on havaittu vähen-
tävän lannan typpipäästöjä. Fytaasientsyymin käytön on 
havaittu paitsi tehostavan yksimahaisten eläinten fosforin 
hyväksikäyttöä, myös parantavan valkuaisen sulavuutta 
ja vähentävän typen eritystä lantaan. Myös lypsylehmillä 
ruokinnan raakavalkuaispitoisuuden pienentäminen tehos-
taa typen hyväksikäyttöä. Ruokinnan valkuaispitoisuutta 
laskiessa on kuitenkin pidettävä huoli siitä, ettei muiden 
ravintoaineiden pitoisuus, erityisesti ruokinnan energia-
sisältö, laske. Kaikkien eläinten ruokinta tulisi toteuttaa 
niin, että aminohappojen tarve täyttyy. 

5. askel: Perusta märehtijöiden ruokinta hyvä-
laatuiseen säilörehuun
Kun pohditaan ruokinnan keinoja vähentää kotieläintuo-
tannon kasvihuonekaasupäästöjä, haasteena on hallita 
ja ymmärtää monimutkaisia vuorovaikutussuhteita, jotka 
vallitsevat eläimen ruuansulatuskanavassa ja koko rehun-
tuotantoketjussa. Yhden kasvihuonekaasunpäästön vä-
hentäminen ei saisi tapahtua toisten päästöjen lisääntymi-
sen kustannuksella. Myöskään eläinten tuotosta, terveyttä 
tai hyvinvointia ei tule heikentää.

Väkirehun osuuden lisääminen ruokinnassa (osuus yli 
35–40 %) vähentää nautojen metaanipäästöjä. Yksivuo-
tisten viljojen viljely ei kuitenkaan sido hiiltä maahan yhtä 

tehokkaasti kuin monivuotiset nurmet.  Märehtijät ovat 
myös varsin heikkoja väkirehun hyödyntäjiä. On myös 
huomioitava, että viljapohjaisella ruokinnalla eläimet kil-
pailevat suoraan ihmisten kanssa ravinnosta. Käytännössä 
kehittyneissä länsimaissa väkirehun osuus on jo nyt niin 
suuri etenkin lypsylehmien ruokinnassa, että sen osuuden 
kasvattamisella saadut tuotannon lisääntymisen ja metaa-
nipäästöjen vähentymisen hyödyt eivät kata taloudellisia 
kustannuksia. Märehtijöiden ruokinnan väkirehupitoisuu-
den nostaminen tarpeettoman korkeaksi myös aiheuttaa 
terveydellisiä ongelmia, mm. pötsin happamoitumista ja 
sorkkakuumetta. 

Nautakarjan metaanipäästöt kompensoituvat suurelta 
osalta, kun maan hiilipitoisuus lisääntyy ruokittaessa 
eläimiä monivuotisista nurmista saatavilla karkearehuilla. 
Märehtijöiden ruokinnassa korostuu karkearehun sula-
vuuden ja säilönnällisen laadun parantaminen. Rehun 
hyvä säilöntälaatu ja jälkilämpenemisen ehkäiseminen on 
tärkeää, sillä ne ehkäisevät laatu- ja kuiva-ainetappioiden 
syntymistä. Rehun jälkilämpeneminen myös lisää hiilidi-
oksidipäästöjä. Säilöntälaadultaan huonon rehun syönti 
vähenee, valkuaisaineet ovat pidemmälle hajonneita ja 
erittäin huonossa rehussa myös sulavuus laskee. Jos rehu 
pääsee homehtumaan, siihen voi muodostua jopa myr-
kyllisiä yhdisteitä. Nämä kaikki huonontavat merkittävästi 
rehun tuotantovaikutusta. Käytännössä varmimmin rehun 
hyvän säilönnällisen laadun voi taata asianmukaisilla re-
hunvalmistusmenetelmillä mukaan lukien säilöntäaineen 
käytön. Rehun huonolla säilönnällisellä laadulla on jopa 
rehun sulavuutta (D-arvo) suurempi vaikutus syöntiin. 
Kun syönti vähenee, myös tuotos laskee. Kuitenkin eläi-
men tuottamat kasvihuonekaasupäästöt pysyvät suhteel-
lisen samalla tasolla, jolloin päästöjen määrä tuotekiloa 
kohden lisääntyy. Tämän vuoksi hyvän syönnin ja tuotok-
sen varmistaminen on tärkeää.

6. askel: Suosi kotimaista valkuaisrehua
Soijan tuotannolla on valtavat kasvihuonepäästövaiku-
tukset sen aiheuttamien suorien ja epäsuorien maankäyt-
tömuutoksien, erityisesti metsien hävittämisen vuoksi. 
Soijan maailmanlaajuisen vuositarpeen on arveltu koho-
avan yli 300 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä. 
Tuotanto lisääntyy erityisesti Argentiinassa, Boliviassa, 
Brasiliassa ja Paraguayssa. (Tämä on uhka paitsi savanni- 
ja sademetsäekosysteemeille, myös paikallisille pienviljeli-
jöille.) Mikäli kehitys jatkuu nykyisenlaisena, 16 miljoonaa 
hehtaaria savannia ja lähes 6 miljoonaa hehtaaria troop-
pista metsää otetaan maanviljelyskäyttöön vuoteen 2020 
mennessä. Vuosina 2006–2007 Brasiliassa tuotetusta soi-
jarehusta 32 % tuotiin Euroopan unionin alueelle ja siitä 
90 % päätyi sikojen ja siipikarjan ravinnoksi. Soijanvilje-
lyn vuoksi kadonneita metsien ja savannien hiilinieluja ei 
huomioida sian- ja siipikarjanlihantuotannon kasvihuone-
kaasupäästölaskelmissa. Märehtijöiden rehuissa soijan voi 
eläinten ravitsemuksen kannalta helposti korvata muilla 
valkuaislähteillä. Yksimahaisten eläinten ruokinnassa 
korvaaminen on haastavampaa, mutta mahdollista. Kor-
vaavia valkuaisen lähteitä ovat härkäpapu, herne, ryp-
situotteet ja lupiini. Valkuaisomavaraisuuden lisääminen 
edellyttää pitkäjänteistä toimintaa, sitoutumista ja koko-
naisvaltaisia ratkaisuja niin tiloilla kuin koko tuotantoket-
jussakin. Tarvitaan myös lisää tutkimustietoa siitä, miten 
erilaiset korvaavat valkuaisenlähteet soveltuvat eläinten, 
erityisesti yksimahaisten, ruokintaan. Typensitojakasveja 
täysimääräisesti hyödyntämällä voitaisiin Suomessa vä-
hentää väkilannoitetypen käyttöä 60 % nykyisestä. Tämä 
vähentäisi fossiilisen energian kulutusta merkittävästi, 
saavutettu energiansäästö olisi yli 3000 TJ vuodessa. Se 
vastaa samaa energiamäärää, kuin maa- ja puutarhatalo-
udessa käytettiin vuonna 2010 polttoöljynä lämmitykseen 
ja viljankuivaukseen.

7. askel: Pidä lihaksi kasvatettavien eläinten 
loppukasvatusvaihe lyhyenä
Iso osa lihantuotantotilan kasvihuonekaasupäästöistä 
muodostuu lisääntyvien naaraiden (emakot, lehmät, uu-
het) ja kasvatettavien uudistuseläimien pidosta. Näiden 
eläinten tuottamiin päästöihin on kuitenkin vaikea vaikut-
taa, ja ne ovat melko vakiot tuotannon toteutustavasta 
riippumatta. Parhaiten lihantuotantotilan päästöihin voi-
daan vaikuttaa säätelemällä loppukasvatusvaiheen pituut-
ta. Mitä pidempi loppukasvatusvaihe on, sitä suuremmak-
si muodostuvat rehu-, kuivitus- ja rakennuskustannukset 
tuotettua lihakiloa kohden. Tämä heikentää luonnollisesti 
tuotannon tehokkuutta. Loppukasvatusvaiheen pidenty-
essä myös lihakiloa kohden tuotettujen kasvihuonekaa-
supäästöjen määrä lisääntyy. Vaikutus johtuu pääasiassa 
suuremmasta käytetystä rehumäärästä. Märehtijöillä 
suuremmat päiväkasvut ja lyhyempi loppukasvatusvaihe 
voidaan saavuttaa väkirehun osuutta nostamalla ja säi-
lörehun laatua ja sulavuutta parantamalla. Laiduntavilla 
eläimillä huomiota tulisi kiinnittää laidunkierron toteutuk-
seen. 

8. askel: Huomio lannan käsittelyyn
Kuten ruokinnassakin, myös lannankäsittelyn kasvihuo-
nekaasupäästöjen vähentämisessä on haasteena se, 
että yhden päästölajin vähentäminen lisää usein toisen 
kasvihuonekaasun päästöjä. Esimerkiksi lannan dityppi-
oksidipäästöjen vähentyessä ammoniakkipäästöt usein 
lisääntyvät. Lietelannan kasvihuonekaasupäästöt ovat 
kuivalantaa vähäisemmät. Yleisesti lannan varastointiajan 
lyhentämisen on todettu vähentävän kaikkia kasvihuo-
nekaasupäästöjä, Suomen sääolosuhteissa tämä tosin on 
lähes mahdotonta. Talvella lannan lämpötilan laskiessa 
alle +10˚C metaani- ja ammoniakkipäästöt kuitenkin 
vähenevät. Lähes kaikki lannan käsittelymenetelmät 
(esim. biokaasun tuotanto, separointi, lannan pH:n lasku 
hapoilla, kompostointi) vähentävät metaanipäästöjä te-
hokkaasti. Sen sijaan dityppioksidi- ja ammoniakkipäästö-
jen välillä tuottaja joutuu lannan suhteen valinnan eteen 
– molempien yhtäaikainen vähentäminen on haastavaa. 
Lannanlevitystä ei tulisi tehdä ennen sadetta, sillä se lisää 
kasvihuonekaasupäästöjä. Lietelannan multaaminen vä-
hentää tehokkaasti ammoniakkipäästöjä, mutta vaikutus-
ta metaani- ja dityppioksidipäästöihin ei ole havaittu tai 
päästöt ovat lisääntyneet.

9. askel: Rehujen lisäaineet mahdollinen tule-
vaisuuden ratkaisu
Viime vuosina on ollut vilkasta tutkimusta erilaisten rehu-
jen sisältämien orgaanisten yhdisteiden ja rehulisäainei-
den mahdollisuuksista vähentää kotieläinten kasvihuone-
kaasupäästöjä, erityisesti märehtijöiden metaanipäästöjä. 
Tutkittuja aineita ovat mm. tanniinit, saponiinit, rasvat, 
elektronin vastaanottajat, ionoforit ja entsyymit. On myös 
tutkittu mahdollisuutta muokata pötsimikrobistoa vähem-
män kasvihuonekaasupäästöjä tuottavaksi. Osalla mene-
telmistä on saatu lupaaviakin tuloksia. Toistaiseksi mene-
telmät ovat kuitenkin vielä vain tutkimuskäytössä, eikä 
kaupallisia, tilatasolle sopivia sovelluksia liene olemassa.

Kuva: Esa Melametsä / MTT:n arkisto



Juvan Bioson Oy:n biokaasulaitos 
Juvan Bioson Oy:n biokaasulaitos käynnistettiin syksyllä 2011 Juvalla. Laitos käsittelee 
vuosittain maksimissaan 19 500 tonnia lantaa ja vähäisiä määriä muita orgaanisia mate-
riaaleja. Lannasta suurin osa on maitotiloilta, mutta mukana on myös kanaloiden lantaa. 
Koska kananlanta on erittäin typpirikasta, se lisää käsittelyjäännöksen typpipitoisuutta ja 
nostaa typen ja fosforin suhdetta kasville käyttökelpoisemmaksi. Osakastilat hyötyvät, 
sillä jäännöksen lannoitearvo on täten selvästi käsittelemätöntä maitokarjan lietelantaa 
arvokkaampaa (typpeä >3,5 kg/t, vrt. naudan lietelanta 1,8 kg/t). Myös lisämateriaalina 
olevat kasvibiomassat (esim. salaattijäte) lisäävät jäännöksen typpipitoisuutta. Lisämate-
riaalit myös nostavat laitoksen energiantuottoa. 

Biokaasulaitoksella lanta siirretään tiloilta 500 m3 esisäiliöön, josta se pumpataan vähin-
tään viikon sisällä biokaasureaktoriin. Lisäksi laitoksessa on erilliset vastaanotot ja syöt-
tölaitteet salaattijätteelle ja kananlannalle. Salaattijäte murskataan ja siihen sekoitetaan 
lietelantaa, jotta jäte voidaan pumpata reaktoriin. Kananlanta syötetään syöttöruuvilla. 
Biokaasureaktorin nestetilavuus on 1300 m3 ja sitä käsitellään 35–40 °C lämpötilassa 
vähintään 21 vuorokautta. Säiliöosaltaan eristetty jälkikaasuallas on nestetilavuudeltaan 
1700 m3. Sekä esisäiliön että jälkikaasualtaan päällä on paineilmalla kuperina pidettävät 
huput.  

Biokaasu johdetaan kaasuvarastosta joko laitoksella sijaitsevaan 400 kW lämpökattilaan, 
joka tuottaa reaktorin lämmittämiseen tarvittavan lämmön ja toimii varajärjestelmänä, tai 
kaasuputkea pitkin läheiseen puutarhaan, joka on laitoksen yksi osakas ja hyödyntää tuo-
tetun energian. Kaasumoottori on sijoitettuna puutarhan yhteyteen ja sen sähköteho on 
250 kW ja lämpöteho 300 kW. Kaikki kaasumoottorin tuottama energia käytetään puutar-
halla ja se kattaa noin puolet puutarhan energiantarpeesta. Laitoksella on myös lämmön-
vaihtimet, jotka ottavat talteen lämpöä käsittelyjäännöksestä. 

Urakoitsija kuljettaa sekä raakalannan laitokseen että käsittelyjäännöksen takaisin tiloille. 
Osakastilat hyödyntävät jäännöksen omilla pelloillaan. Juvan Bioson Oy:n palveluksessa 
olevat laitosmiehet toimivat pääasiallisesti laitoksen prosessinhoitajina, mutta myös osa-
kastilalliset ja kuljetusurakoitsija osallistuvat laitoksen operointiin. Kuljetuksiin on suun-
niteltu tarkka rutiini, jota seuraamalla minimoidaan mahdolliset riskit taudinaiheuttajien 
kulkeutumisesta tilalta toiselle. Kaikki laitokselle tuleva lanta on salmonellavapaata. Osa-
kastilat seuraavat oman lantansa laatua säännöllisesti.

Maatilojen biokaasulla energiaa, 
päästövähennyksiä ja ravinnekiertoja

Sari Luostarinen & Ville Pyykkönen

Sari Luostarinen & Ville Pyykkönen
Kirjoittajat tutkivat biokaasutuotantoa Maa- ja 

elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa MTT:ssa.

Tietokortti on tuotettu Ilmastonmuutos ja  
maaseutu-hankkeessa. Lisää tietoa löydät  

sivustolta: www.ilmase.fi

ILMASE
ILMASTONMUUTOS JA MAASEUTU

K
uv

at
: M

ar
ju

t S
uo

nt
au

st
a,

 V
ill

e 
P

yy
kk

ön
en

 ja
 J

en
ni

 A
ira

ks
in

en
. G

ra
afi

ne
n 

su
un

ni
tt

el
u:

 D
at

as
ee

d 
O

y.

Juvan Bioson Oy:ssä lietelannan vas-
taanottosäiliö ja mädätteen varastosäiliö 
ovat vierekkäin lietteen purkamisen ja 
mädätteen kuormauksen optimoimiseksi. 
Taustalla biokaasulaitoksen reaktori. 
Kuva: Marjut Suontausta

Kananlanta on sekä ravinne- että ener-
giapitoinen raaka-aine biokaasutukseen. 
Kuva: Marjut Suontausta, Juvan Bioson 
Oy
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Lanta on arvokas materiaali, jonka energia- ja 
ravinnesisältö tulisi hyödyntää tehokkaasti. Sa-
malla vähennetään maatalouden ympäristövai-
kutuksia. Biokaasuprosessi nähdään enenevästi 
tärkeänä osana lannankäsittelyketjua. Yhdessä 
muiden oikeiden toimien kanssa se mahdollis-
taa uusiutuvan energiantuotannon, tehostaa 
ravinteiden kiertoa ja lannan typen hyödyntä-
mistä sekä vähentää päästöjä ilmaan ja vesiin. 

Hyöty irti lannasta
Lanta sisältää eläimen ruokinnasta hyödyntämättä jää-
neen orgaanisen aineen ja ravinteet, jotka voidaan 
hyödyntää edelleen lannan jatkokäytössä. Raakalannan 
perinteisessä lannoitekäytössä lannan energiasisältö jää 
kuitenkin hyödyntämättä eikä ravinteidenkaan käyttö ole 
tehokkaimmillaan. Se johtaa myös kasvihuonekaasu- ja 
ammoniakkipäästöihin sekä ravinnevalumiin. 

Lannan tehokkaammaksi ja kestävämmäksi hyödyntä-
miseksi lanta voidaan prosessoida biokaasulaitoksessa. 
Biokaasuprosessissa mikrobit pilkkovat lannan orgaanista 
ainetta hapettomissa olosuhteissa. Prosessissa muodostuu 
kahta lopputuotetta: biokaasua ja käsittelyjäännöstä.

Biokaasusta uusiutuvaa energiaa
Elintarvikkeiden päästötaakka vaihtelee merkittävästi. Eri 
Biokaasu on pääosin metaanin ja hiilidioksidin seos, jossa 
metaani vastaa maakaasua ja on samalla tavoin käytet-
tävissä energiantuotannossa. Biokaasuenergia, lämpö, 
sähkö ja/tai liikennepolttoaine, on uusiutuvaa energiaa ja 
korvaa fossiilisia energianlähteitä. Tämä vähentää kasvi-
huonekaasupäästöjä energiasektorilla. 

Lannan energiasisältö ei ole kovin korkea, sillä eläin on 
jo hyödyntänyt helpoiten hajoavan orgaanisen aineen re-
hustaan. Lanta on kuitenkin erinomainen perusmateriaali 
biokaasuprosessissa. Energiantuottoa ja samalla laitoksen 
kannattavuutta voi nostaa syöttämällä laitokseen lisäksi 
esimerkiksi tilojen kasvibiomassoja, kuten ylijäämänur-
mia. Jo pieni määrä kasvibiomassaa lisää energiantuottoa 
merkittävästi. 

Käsittelyjäännöksestä oivallista lannoitetta
Käsittelyjäännös sisältää kaikki biokaasuprosessiin syöte-
tyn lannan ravinteet sekä hajoamatta jääneen eloperäisen 
(eli orgaanisen) aineen. Ravinteista muut pysyvät pääosin 
ennallaan, mutta orgaanisen typen hajoamisen seurauk-
sena prosessin aikana jäännös sisältää aiempaa enemmän 
liukoista ammoniumtyppeä. Tämä nostaa jäännöksen lan-
noitearvoa verrattuna raakalantaan, sillä suurempi osuus 
typestä on suoraan kasville käyttökelpoista. Orgaaninen 

aine on puolestaan pysyvämmässä muodossa, minkä kat-
sotaan olevan peltomaan orgaanisen aineen ylläpitämisel-
le arvokasta.

Biokaasuprosessi avuksi päästöjen hallintaan
Koska biokaasuprosessi on hapettomuuden varmistami-
seksi tiivis ja suljettu, vähentää se lannan käsittelystä 
muutoin muodostuvia päästöjä, kuten kasvihuonekaa-
su- ja ammoniakkipäästöjä. Edut saavutetaan kuitenkin 
vain, jos koko lantaketju eläinsuojasta jäännöksen pelto-
levitykseen hoidetaan asianmukaisesti. Samat ratkaisut 
varmistavat myös maksimaalisen energiantuoton sekä 
tehokkaan ravinteiden hyödyntämisen.

Lannan matka eläinsuojasta biokaasulaitok-
seen
Lanta on kerättävä eläinsuojasta ja syötettävä biokaasu-
reaktoriin mahdollisimman tuoreeltaan. Näin vähennetään 
ammoniakkipäästöjä ja arvokkaan typen haihtumista. 
Samalla  lannan orgaanisen aineen hajoaminen ja siitä 
seuraavat kasvihuonekaasupäästöt alenevat ja biokaasu-
potentiaalin hukka pienenee. 

Orgaanisen aineen tehokkaan hajoamisen ja täten maksi-
maalisen biokaasutuoton varmistamiseksi on prosessoita-
van lannan viivyttävä reaktorissa riittävän pitkä aika. 

Reaktorista poistuvassa jäännöksessä on kuitenkin aina 
hajoamatonta orgaanista ainetta, joka jatkaa hajoamis-
taan seuraavassa säiliössä. Avoimesta varastosäiliöstä 
voisi täten päästä ilmaan merkittävästi metaania, joka 
voimakkaana kasvihuonekaasuna kumoaisi prosessin hy-
vät ympäristövaikutukset. Reaktorin jälkeen tarvitaankin 
tiiviisti katettu jälkikaasuallas, jossa muodostuva biokaasu 
kerätään talteen ja hyödynnetään energiantuotannossa 
yhdessä reaktorikaasun kanssa. Energian kannalta jälki-
kaasun tuotto on merkittävä: se on maatilakokoluokan 
laitoksissa ollut luokkaa 15-20 % koko laitoksen energian-
tuotannosta. Samalla estetään myös ammoniakkipäästöjä. 

Käsittelyjäännöksen ravinteet tarkasti talteen
Lopullisen käsittelyjäännöksen varastot on syytä kattaa, 
sillä raakalantaa suurempi ammoniumtypen pitoisuus ja 
usein korkeampi pH lisäävät ammoniakin haihtumista. 
Tällöin myös jäännöksen lannoitearvo pienenee. Ammo-
niakki on ympäristön kannalta haitallinen kaasu, sillä se 
aiheuttaa happamoitumista, pienhiukkasten muodostusta 
ja rehevöitymistä. 

Peltolevityksessä on käytettävä multaavia menetelmiä, 
jotta ammoniumtyppi saadaan kasvin käyttöön eikä se 
haihdu ilmaan ammoniakkina. Levitys on tehtävä kasvu-
kaudella ja oikealla annostuksella viljeltävän kasvin mu-
kaan. Tällöin minimoidaan myös ravinteiden huuhtoumat 
vesiin.

Kannattavuus rakentuu palasista
Biokaasulaitoksen kannattavuus riippuu monesta seikasta. 
Tuotetulla energialla voi korvata ostoenergiaa; tämän ta-
loudellinen kannattavuus riippuu korvattavasta energias-
ta. Energian voi myös myydä. Hyödyntämällä jäännöksen 
ravinteet voi korvata mineraalilannoitteita. Pelkän lannan 
käsittelyssä hyöty tulee typen käyttökelpoisuuden paran-
tumisen myötä, kun taas lannan ja muiden materiaalien 
yhteiskäsittelyssä ravinteita tulee lisämateriaalien muka-
na. Tilan ulkopuolelta tulevista syöttömateriaaleista saat-
taa saada porttimaksua ja ainakin ne lisäävät laitoksen 
energiantuottoa ja ravinteita jäännökseen. Mahdollisesti 
tila saa hyötyä myös jäännöksen vähäisemmästä hajusta, 
kun jäännöstä voi levittää myös asutuksen lähellä olevil-
le pelloille, joille lietelannan käyttö voi olla hajuhaittojen 
vuoksi vaikeaa. Erilaisten tukien merkitys voi olla olen-
nainen (ml. investointituki, ympäristötuen korvaukset). 
Lisäksi investoinnin hinta vaihtelee riippuen laitokseen 
haluttavista osista ja mahdollisuuksista hyödyntää tilan 
olemassa olevia rakenteita sekä omaa työtä. Lanta on kä-
siteltävä joka tapauksessa ja vaihtoehtoisten menetelmien 
kustannukset vaikuttavat biokaasuprosessin kannattavuu-
teen.

Esimerkkilaitoksia
Maatilojen biokaasulaitokset voivat olla maatilakohtaisia 
tai maatilojen yhteisiä. Tässä esitellään maatilakohtainen 
biokaasulaitos, MTT Maaningan laitos, sekä maatilojen 
yhteinen biokaasulaitos, Bioson Oy:n laitos Juvalla.
  
MTT:n Maaningan biokaasulaitos ”Mansikki”
MTT Maaningan biokaasulaitos otettiin käyttöön kesällä 
2009. Se käsittelee 100-120 lypsylehmän lietelannan sekä 
tilan muuta kasvibiomassaa, pääasiassa nurmea tuoree-
na ja säilöttynä. Laitoksen vuotuinen kapasiteetti on noin 
4000 tonnia. 

Lietelanta kerätään eläinsuojasta lietekuilun kautta 
maanalaiseen esisäiliöön (100 m3), josta se pumpataan 
biokaasureaktoriin. Silputtu nurmisäilörehu tai vastaava 
kuiva lisämateriaali syötetään suoraan reaktoriin erillisen 
syöttöruuvin kautta. Reaktori on 300 m3:n (nestetilavuus 
260 m3) maanalainen betonisäiliö, jossa on lämmitysput-
ket seinämillä (37 °C) ja kaksi upposekoitinta. Reaktorista 
jäännös virtaa samankokoiseen jälkikaasualtaaseen, jota 
ei lämmitetä ja jossa on yksi upposekoitin. Molemmat säi-
liöt on katettu tiiviillä kaasuhupuilla ja sääsuojakuvuilla. 

Tuotettu biokaasu hyödynnetään sähkön- ja lämmöntuo-
tannossa kaasukattilan (80 kW) ja kaasumoottorin (20 kW 
sähköteho + 43 kW lämpöteho) avulla. Tuotettu energia 
käytetään MTT Maaningan toimipisteessä.

Käsittelyjäännös varastoidaan kolmessa lantasäiliössä, 
jotka toistaiseksi ovat kattamattomat. Jäännös hyödynne-
tään toimipisteen pelloilla rehuntuotannossa. Sen käyttö 
vähentää väkilannoitetypen tarvetta, sillä biokaasuproses-
si lisää kasveille suoraan käyttökelpoisen liukoisen typen 
pitoisuutta verrattuna raakalantaan. Jäännöksessä ammo-
niumtyppeä on vuosittain n. 1500 kg enemmän kuin syöt-
teessä (lietelanta 3500 t/a ja rehu 300 t/a). 

MTT:n biokaasulaitos maksoi vuonna 2009 noin 350 000 
euroa (+alv) avaimet käteen -periaatteella ja ilman mi-
tään tukia. Laitoksen käyttöönoton jälkeen siihen on 
lisätty automatisoitu syöttöpöytä ruuvisyöttimen yhtey-
teen. Laitoksen rutiinikäytössä sen toiminta tarkistetaan 
päivittäin ja huolto- ja korjaustoimenpiteitä tehdään joko 
tarpeen tai huolto-ohjelman mukaisesti. Erityisiä teknisiä 
ongelmia ei ole havaittu lukuun ottamatta ajoittaisia tu-
koksia reaktorin ja jälkikaasualtaan ylivaluntaputkessa. 
Kuten kaikessa tekniikassa, laitteita toisinaan menee rikki 
ja niitä korjataan. Hyvän seurannan ja huoltojen avulla 
yllätykset jäävät kuitenkin vähäisiksi.

MTT Maaningan maatilakohtainen biokaasulaitos. Kuva: Ville 
Pyykkönen/MTT

MTT Maaningan maatilakohtaisen biokaasulaitoksen automatisoitu 
säilörehun syöttölaite. Kuva: Jenni Airaksinen/MTT.

Biokaasun potentiaali
Baltic Manure –hankkeessa laskettiin Suomen 
lantojen energiapotentiaali biokaasuna. Lasken-
taan otettiin mukaan naudan, sian ja siipikarjan 
liete- ja kiinteät lannat, joita muodostuu vuosit-
tain noin 13,5 miljoonaa tonnia. Tästä lannasta 
voitaisiin teoreettisesti tuottaa 2,4 – 5,2 TWh 
energiaa. Suurin osa energiasta tulisi nautojen 
lannasta (80 %). Kun laskennasta jätettiin pois 
alle 100 eläimen tilat, saatiin teknistaloudelli-
seksi potentiaaliksi 0,85 – 1,8 TWh/vuosi, josta 
58 % tulee nautojen, 31 % sikojen ja 10 % sii-
pikarjan lannasta. Energiamäärä ei ole Suomen 
uusiutuvan energian kulutukseen nähden suuri 
(110 TWh/vuosi, 2010), mutta alueellisesti ja 
tapauskohtaisesti se voi olla merkittävä. Lannan 
biokaasukäyttöä ei kuitenkaan tulisi ajatella vain 
energian näkökulmasta. Tärkeämmiksi tekijöiksi 
voi hyvinkin muodostua sen positiiviset ympäris-
tövaikutukset ja ravinnekiertojen sulkeminen. 
(www.balticmanure.eu)

Kannattaisiko sinun rakentaa biokaasulai-
tos?
Voit selvittää oman tilasi biokaasun tuottamisen mah-
dollisuudet nettilaskurilla, joka löytyy vuoden 2014 
alusta MTT:n nettisivuilta. Biokaasulaitoksen rakenta-
minen on sitä kannattavampaa, mitä paremmin:
•	 on	saatavilla	soveltuvia	raaka-aineita	(kuten	lan-

taa, ylimääräistä kasvimassaa ja ruuan jalostuk-
sen sivutuotteita)

•	 on	halua	kierrättää	ravinteita
•	 on	korvattavissa	ostoenergiaa
•	 on	saatavilla	soveltuvia	tukia
•	 on	tarvetta	/	halua	vähentää	päästöjä	
•	 on	halua	kehittää	lannan	hyödyntämistä	aiempaa	

tehokkaampaan suuntaan. 

Ylijäämänurmi on mainio biokaasun raaka-aine. Kuva: Janne 
Lehtinen / MTT:n arkisto



Maatilan aurinkosähkö

Kirjoittaja: energia-asiantuntija Janne Käpylehto 

Tietokortti on tuotettu Ilmastonmuutos ja maaseutu-
hankkeessa. Lisää tietoa löydä sivustolta: www.ilmase.fi
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Timo ja Arja Miettisen tilalla hyödynnetään aurinkosähkö 
omaan käyttöön kulutuksensiirron avulla 
 
Tilalla päädyttiin hankkimaan reilun kokoinen aurinkosähköjärjestelmä, koska 
kokemukset aurinkokeräimistä olivat hyviä ja oli kiinnostusta tehdä itse jotain 
kestävän energiantuotannon lisäämiseksi. Tilalla pyritään käyttämään tuotanto 
itse, koska verkkoon syötetystä sähköstä ei saa hyvää korvausta ostoenergiaan 
verrattuna. Esimerkiksi pesukoneet ja mylly käynnistetään silloin kun aurinko 
paistaa.

“Minä haluan tehdä jotain, jollain sähkö on tuotettava.  Tämä on lisäksi 
taloudellisesti kannattavaa!”, toteaa Timo Miettinen.
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      Järjestelmän tiedot: 

•	 Nimellisteho 13 kW
•	 54 paneelia, 240 W
•	 3 -vaihe verkkoinvertteri
•	 Asennettu syksyllä 2012
•	 Kokonaishinta asennettuna: 

25000 euroa
•	 Vuosituotanto noin 10000 

kWh
•	 Tuottaa kesä-heinäkuussa 

lähes 70 % tilan sähkön-
tarpeesta

kar16
Konekirjoitusteksti

kar16
Konekirjoitusteksti
LIITE 4. Tietokortti



Maatila on erinomainen paikka uu-
siutuvan, omavaraisen sähkön tuot-
tamiseen aurinkopaneeleilla. Sähköä 
käytetään ympäri vuorokauden, 
kattopinta-alaa riittää ja suurehkojen 
investointien tekeminen on tavallista. 
Aurinkosähkö on monella tapaa pa-
rasta energiaa: ei päästöjä, ei liikkuvia 
osia, ei melua ja erittäin pieni huollon-
tarve. 

Aurinkosähköjärjestelmä on hyvä sijoitus 
Aurinkosähköjärjestelmä tuottaa sähköä kym-
meniä vuosia. Paneelien nimellisteho putoaa vain 
puoli prosenttia vuodessa ja investoinnin jälkeen 
huoltokustannukset ovat hyvin vähäisiä.
 
Sähkön hinnan kohotessa laskennallinen tuo-
tantohinta lähestyy ostettavan sähkön tasoa. 
Suomessa aurinkosähkön runsas rakentaminen 
alkanee ennen vuotta 2020. Oheinen kuvaaja 
näyttää tuotantohinnan suhteessa ostettuun 
sähköön (ostosähkön hinta sisältää sähkön siir-
ron ja sähköveron). 
 
Suurin etu saadaan, kun sähkö hyödynnetään 
itse 
Investoinnin kannalta on keskeistä, että tyypil-
linen aurinkosähköjärjestelmä tuottaa vuodessa 
ostosähkön hinnalla laskettuna huomatta-
vasti enemmän kuin mitä laitteiston hankinnan 
korkokustannukset ovat. Tuotannosta kannattaa 
siis hyödyntää mahdollisimman suuri osa itse,  
koska Suomessa ei vielä ole syöttötariffijärjes-
telmää aurinkosähkölle.

Aurinkosähköä rakennetaan runsaasti 
Vuosina 2011 ja 2012 Euroopan unionin alueen 
uudesta sähköntuotantokapasiteetista oli puolet 
aurinkosähköä. Arviot aurinkosähkön osuudesta 
EU:ssa vuonna 2030 liikkuvat 10 ja 25 prosentin 
välillä.  
 
Maantieteelliset erot tuotannossa ovat pienet
Yksi kilowatti aurinkopaneelitehoa tuottaa Etelä-
Suomessa noin 800 kWh vuodessa, joka on yhtä 
paljon kuin Pohjois-Saksassa. Lapissa samoista 
paneeleista saadaan 650 kWh vuodessa. 
 
Tuotantoa ympäri vuoden 
Aurinkosähkön tuotanto keskittyy kesään, mutta 
pimeimpäänkin aikaan saadaan aurinkopa-
neeleista hieman tuotantoa. Talviajan tuotannos-
sa on huomioitava, että paneelien päällä ei saisi 
olla lunta. Lumen voi poistaa sopivalla työkalulla 
jopa maasta käsin.

Toiminta 
Aurinkopaneelit liitetään verkkoinvertteriin, joka 
muuttaa paneelien tasajännitteen sähköverk-
koon sopivaksi vaihtojännitteeksi. Jos hyödyn-
netään 3-vaiheinvertteriä ja kulutuskohteet 
liitetään oikein, paikallinen kulutus hyödyntää 
kaiken aurinkopaneeleista saatavan sähkön ja 
loput otetaan verkosta. Aurinkopaneelien hyö-
dyntäminen sähkökatkon aikana on mahdollista, 
mutta vaatii tyypillisesti erotuskytkimen.

1. Mitoita käytön mukaan 
Suomessa ei valitettavasti ole vielä aurinko-
sähkölle syöttötariffia eli takuuhintajärjestelmää, 
tai nettolaskutusta (jossa verkkoon syötetty tuo-
tanto vähennetään kulutetun sähkön määrästä). 
Nykytilanteessa sähkön tuottaminen omaan 
käyttöön korvaamaan ostosähköä on taloudel-
lisesti kannattavampaa kuin sähkön tuottaminen 
yleiseen sähköverkkoon. Sen vuoksi aurinko-
sähkösähköjärjestelmä kannattaa mitoittaa tilan 
oman sähkönkulutuksen mukaan:  paneelien 
nimellisteho on vain hieman suurempi kuin 
maatilan peruskuorma kesällä päiväsaikaan 
(esimerkiksi 5-20 kilowattia). Peruskuormalla 
tarkoitetaan tasaista kulutusta päiväsaikaan, 
kun tyypilliset tasaisen kulutuksen laitteet ovat 
käytössä. Kun tuotettu sähkö käytetään maatilal-
la itse, tulee laskennallinen takaisinmaksuaika 
lyhyimmäksi. 

2. Tutki tukimahdollisuudet! 
Vaikka syöttötariffia ei vielä ole, kannattaa huo-
mioida että: 

•	 Investointitukea on mahdollista saada, 
korkeintaan 40 % investointikustannuksesta. 
Vuonna 2013 aurinkosähkölle tukea jaetaan 
uudisrakennuskohteisiin noin miljoona euroa. 
Tukea haetaan paikallisesta ELY-keskuksesta.

•	 50 kVA ja sitä pienemmät aurinko-
sähköjärjestelmät on vapautettu sähköveros-
ta ja huoltovarmuusmaksusta.

•	 Lisäksi asennustyöstä on mahdollista saada 
kotitalousvähennys.

3. Ota yhteyttä sähköverkkoyhtiöösi ja 
sähkön toimittajaasi
Verkkoyhtiöön kannattaa olla yhteydessä jo 
ennen aurinkosähkölaitteiston tilaamista, jotta 
verkkoinvertteri täyttää tarvittavat vaatimuk-
set. Verkkoyhtiölle tulee myös toimittaa heidän 
tarvitsemat tekniset dokumentaatiot laitteis-
tosta. Sähkön tuottaja on korvausvelvollinen, 
jos laitteiston puutteellisuudesta johtuen syntyy 
ongelmia. Invertterin tulee esimerkiksi kytkeytyä 
pois verkosta vikatilanteissa. Muista myös tehdä 
sähkön toimittajan (eli sähköenergian myyjän) 
kanssa sopimus 2-suuntaisesta mittaroinnista. 
 

4. Suunnittele asennuskulma 
Aurinkopaneelit asennetaan kohti etelää, 
koska auringon voimakkain säteilyintensiteetti 
saadaan etelästä. Kymmenen asteen vaihtelu ei 
juuri vaikuta tuotantoon. Pystysuunnassa oikea 
asennuskulma vaakatasoon verrattuna on noin 
45 astetta, jotta vuositasolla saadaan suurin tuo-
tanto. Haluttaessa maksimoida tuotanto kesällä, 
asennetaan pienempään kulmaan (noin 30 astet-
ta) ja vastaavasti haettaessa suurinta tuotantoa 
talvella asennetaan suurempaan kulmaan (n. 70-
80 astetta). Aurinkopaneelit saa yleensä asentaa 
katon lappeen suuntaisesti ilman toimenpide- tai 
rakennuslupaa, mutta asia tulee tarkistaa kunnan 
rakennusvalvonnasta. Seinä-asennus on mahdol-
lista, mutta pystysuuntaan asennettuna panee-
lien tuotanto jää pieneksi.

5. Pyri kokonaistoimitukseen
Saksassa 95 % aurinkosähköjärjestelmistä myy-
dään avaimet käteen -periaatteella. Paneelien 
kiinnittämisen voi tehdä itsekin, paneelien kat-
tokiinnikkeet ovat käteviä ja helppokäyttöisiä, 
mutta sähkökytkentöihin on parasta olla alan 
ammattilainen. Kaikki sähköasentajat eivät vält-
tämättä tunne riittävän hyvin tasasähköjärjes-
telmiä ja verkkoinverttereitä. Varmin lopputulos 
saadaan, kun yksi toimittaja voi tehdä kaiken.

6. Huolto
Aurinkosähköjärjestelmän huollontarve on hyvin 
vähäinen:
•	 Tarkista vähintään kerran kuussa tuotan-

tolukemat. Poikkeamat voivat tarkoittaa 
paneeli- tai kaapelointivauriota.

•	 Poista lumi paneelien päältä tammi-helmi-
kuussa ja tarvittaessa. 

7. Lisätietoa ja kokemuksia

•	 http://www.motiva.fi/toimialueet/uusiutuva_
energia/aurinkoenergia

•	 www.aurinkoteknillinenyhdistys.fi

•	 www.ymparisto.fi/hinkumappi 
Hinkumappi on energia- ja ilmastotoimen-
piteiden tietokanta, mukana myös aurinko-
sähköjärjestelmiä.

Aurinkopaneelin sähköntuotanto
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Taulukon tiedot kerätty useista aurinkosähköjärjestelmistä Etelä-Suomesta.



HIILIJALANJÄLKI:  

Hiilijalanjälki kuvastaa tuotteen koko elinkaaren aikana tuottamien 
kasvihuonekaasujen (erityisesti hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli) 
aiheuttamaa ilmastovaikutusta. Kasvihuonekaasupäästöt lasketaan ja 
ilmaistaan hiilidioksidiekvivalentteina, CO2-ekv.

Ruoan ilmastovaikutukset

Riitta Savikko, Sari Himanen, 
Karoliina Rimhanen, Hanna Mäkinen

Riitta Savikko, Sari Himanen,  
Karoliina Rimhanen, Hanna Mäkinen 

MTT – Kasvintuotannon tutkimus

Tietokortti on tuotettu Ilmastonmuutos ja  
maaseutu-hankkeessa. Lisää tietoa löydät  

sivustolta: www.ilmase.fi
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Kuljetukset
5 %Kauppa 5 %

Säilytys ja prosessit
30 % Alkutuotanto 60 %

Alkutuotanto Säilytys ja prosessit Kauppa Kuljetukset

Ruoan ilmastopäästöt

Kuva. Ruoan ilmastopäästöt. Sisältää suomalaisen elintarviketalouden
lisäksi tuonnin (esim. alkutuotannossa tuontienergia mukana). (Kurppa, 
Sirpa ja Riipi, Inkeri 2011. Kestävä kulutus ja tuotanto –elintarvikkeet ja 
ruokailu.)
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Ihminen tarvitsee elääkseen ruokaa ja ruoka onkin meil-
le jokaiselle olennainen osa arkea ja juhlaa. Ruoka on 
osa eri kulttuureita, osa identiteettiäkin, sen lisäksi, että 
saamme ruoasta tarvitsemiamme kehon rakennusaineita. 
Ruoan alkuperästä sekä ruokavalion laadusta ja terveys-
vaikutuksista ollaan yhä kiinnostuneempia. Nykyajan ih-
miselle on olennainen tieto myös se, millaisen reitin ruoka 
kulkee pellolta pöytään. Ruoan tuottaminen aiheuttaa aina 
jonkinlaisia vaikutuksia ympäristöön ja luontoon, ihminen 
on osa ravintoketjua siinä missä muutkin eliöt. Ruoan tuo-
tannon ja kulutuksen ympäristövaikutuksiin voi kuitenkin 
vaikuttaa, niin kodissa, kaupassa kuin tuotantotilallakin 
tehtävillä valinnoilla. Myös ruoan tuotannon ja kulutuksen 
ilmastovaikutuksista tiedetään nykyään paljon.
 
Kolme suurinta energian kuluttajaa ja ympäristövaikutus-
ten aiheuttajaa kotitalouksissa ovat asuminen, liikkuminen 
ja ruoka. Ne myös muodostavat yhdessä yli 70 % kotita-
louksien ilmastovaikutuksista. Neljännes keskivertoasuk-
kaan aiheuttamista ilmastovaikutuksista johtuu Suomessa 
ruoasta.

Ruoan ilmastovaikutukset kertyvät ruoan koko elinkaaren 
ajalta: alkutuotannossa maatilalla, elintarviketeollisuudes-
sa, kaupassa, ravintoloissa, kuljetuksissa, ostosmatkoissa 
ja ruoan valmistuksessa ja säilytyksessä sekä ruoka-
jätteestä. Alkutuotannossa syntyy 60 % ruoan ilmasto-
päästöistä. Ruoan ilmastopäästöihin voimme vaikuttaa 
kulutusvalinnoillamme: minkälaista ruokaa syömme ja 
paljonko sitä ostamme. Ilmastotietoiseksi kuluttajaksi 
pääsee pieninkin askelin.

1. askel: Laita ruoka ruoaksi, ei roskiin
Kotitaloudet kantavat ruokaa kotiin vuosittain yli 400 kiloa 
henkilöä kohden ja peräti 23 kiloa tästä ruoasta päätyy 
roskakoriin. Syömäkelpoisen ruoan poisheittäminen on 
suuri taloudellinen ja ekologinen rasite. Suomalainen ku-
luttaja heittää roskiin vuosittain noin 5 % ostetusta ruo-
asta. Kotitalouksien ruokahävikki Suomessa on yhteensä 
noin 120-160 miljoona kg vuodessa. Se vastaa rahassa 
noin 500 miljoonaa euroa ja noin 100 000 henkilöauton 
hiilidioksidipäästöjä vuodessa. Hävikkiä syntyy kotitalouk-
sien ohella merkittävästi myös kaupoissa, elintarviketeol-
lisuudessa ja ravintolasektorilla. Kauppojen ruokahävikki 
on Suomessa noin 12-14 kg jokaista asukasta kohden ja 
ravintoloiden osalta luku on vielä hieman suurempi, noin 
15-17 kg henkilöä kohden. Elintarviketeollisuudessa hävi-
kin arvioidaan olevan 75-140 miljoonaa kg vuodessa.
 
Valmisruokaa ei mielletä ympäristöystävälliseksi. MTT:n 
vertailussa koti- ja valmiskeittiöruokien ympäristöystä-
vällisyydestä ei kuitenkaan löydetty juurikaan eroja. Val-
misruokatuotannon etuna ovat tehokkaat prosessit, mutta 
heikkoutena vähäinen sesonkilähtöisyys ja raaka-aineiden 
sivuvirrat.

Ruokahävikistä aiheutuvat ympäristövaikutukset ovat 

usein selvästi suuremmat kuin mitä esimerkiksi pakkaus-
ten valmistuksesta tai jätehuollosta tai kuljetuksista ai-
heutuu. Yksinkertaisin ja edullisin tapa vähentää ruoan 
aiheuttamaa ilmastokuormitusta on vähentää ruoan haas-
kausta. Syömättömän ruoan tuotantoketjun kasvihuone-
kaasupäästöt ovat aiheutuneet turhaan. Tee kauppareis-
sulle ostoslista, säilytä ruokaa oikein ja jos ruokaa jää yli, 
loihdi tähteistä uusia herkkuja. Vähennät roimasti ilmas-
topäästöjäsi, jos vältät ruoan joutumista roskiin!

2. askel: Suosi kausiruokaa ja kasviksia
Elintarvikkeiden päästötaakka vaihtelee merkittävästi. Eri 
tuotteilla päästöt myös syntyvät elinkaaren eri vaiheissa: 
maataloudessa, kaupan kylmäsäilytysaltaassa, kulje-
tuksissa tai kypsennyksessä. Kuluttajien käyttötavatkin 
vaikuttavat. Jos kaurapuuron valmistaa sähköliedellä, 
tulee kypsentämisestä valtaosa päästöistä. Jos taas käyt-
tää mikroaaltouunia, leikkautuvat päästöt murto-osaan. 
Peukalosääntönä ruoassa raaka-aineet ovat aterioiden 
tärkeimmät ilmastokuormituslähteet. Ruoan aiheuttama 
ilmastovaikutus kasvaa, kun ravintoketjun tuotantotasoilla 
siirrytään eteenpäin ja ravintoketju pitenee. Lihan hiilija-
lanjälki on suurempi kuin kasvisten. Ravitsemuksellisesti 
tasapainoisia lounasannoksia vertailleen tutkimuksen 
mukaan sekaruokalounaat kuormittavat ilmastoa 2–3-ker-
taisesti verrattuna kasvisaterioihin. Ilmaston kannalta siis 
kasvispainotteinen tai kasvisruokavalio on suositeltava 
valinta. Vuodenajan mukaiset kasvikset, juurekset, hedel-
mät ja marjat ovat ilmastoystävällisimpiä valintoja.  Her-
kuttele tuoreilla mansikoilla kesä, nauti mansikkahillosta 
talvi!

Voit vähentää ruoan ilmastotaakkaa aloittamalla kas-
visruokapäivät. Esimerkiksi kasvishernekeitto, pinaatti-
ohukaiset ja porkkanalaatikko ovat maukkaita valintoja. 
Tilastojen mukaan keskivertosuomalainen syö nykyisin 
enemmän lihaa vuodessa kuin koskaan aiemmin, eikä 
näin suurta lihamäärää voi perustella fyysisen työn ras-
kaudella tai proteiinitarpeella. Lihaa voisimme pikkuhiljaa 
opetella arvostamaan niin paljon, että se olisi juhlaruokaa.

3. askel: Lähiruokaa lautaselle
Onko lähiruoka ilmastoystävällistä? Siitä voidaan olla use-
aa mieltä. Lyhyemmät kuljetusmatkat eivät yksin riitä pe-
rusteeksi. Massaelintarvikkeiden kuljetukset on optimoitu 
niin tehokkaasti, että pienten ruokaerien kuljettelu lähi-
maastossa häviää niille selvästi. Vaikka toisaalta globaali-
en kuljetusten merkitystä ei toki kannata mitätöidäkään. 
Tuoreus, tunnettu alkuperä ja lähellä tuotetut raaka-ai-
neet liitetään lähiruokaan. Lähiruoan etujen ydin on siinä, 
että lähiruoka  tuo ruoantuottamisen osaksi arkielämää ja 
osaksi maisemaa ja kulttuuria. Lähiruoasta on helpompi 
tietää, miten se tuotetaan. Lähiruokaa syömällä kantaa 
paikallisen tuotannon säilymisestä ja paikallistaloudesta 
omaa osuuttaan vastuusta. Parhaimmillaan ruoantuotan-
nossa hyödynnetään seudun vahvuuksia, niitä tuotantopa-
noksia, jotka sille seudulle ovat ominaisia, onpa se sitten 
viljava maa tai poronruoaksi sopiva jäkälä.
                  
4. askel: Kokeile myös luomua
Luomun ja tavanomaisen tuotannon ilmastovaikutusten 
laskeminen ei ole ihan helppoa ja erilaisilla laskentatavoil-
la saadaan erilaisia tuloksia. Luomuviljelyn periaatteisiin 
kuuluu se, että viljelyssä ylläpidetään maan viljavuutta ja 
huolehditaan peltomaan kasvukunnosta. Tämä lisää pellon 
– ja viljelijän – sietokykyä äärellisiä sääoloja, esimerkiksi 
kuivuutta ja rankkasateita, vastaan. Luomuviljely paran-
taa luonnon monimuotoisuutta pelloilla. Luomupelloilla 
on jopa 30 prosenttia enemmän kasvi- ja eläinlajeja kuin 
tavanomaisesti viljellyillä, tämä voi auttaa viljelijää esi-
merkiksi onnistuneemman pölytyksen saavuttamisessa ja 
vähentää tuholaistorjunnan tarvetta luontaisten vihollisten 

rajoittaessa tuhohyönteisiä. Luomutuotannossa painote-
taan aineiden ja ravinteiden tehokasta kierrätystä, riippu-
mattomuutta ulkopuolisista tuotantopanoksista ja maan, 
vesien, kasvien, ihmisten ja eläinten hyvinvointia. Enna-
koidaan, että niukkenevat ja kallistuvat luonnonvarat, 
kuten fosfori- ja typpilannoitteet ja fossiiliset polttoaineet, 
tulevat entistä rajoittavammiksi tekijöiksi maataloustuo-
tannossa seuraavan 30-40 vuoden aikana. Pyrkiminen 
omavaraisuuteen niiden suhteen lisää myös viljelyn riskin-
hallintaa. Luomun ilmastoystävällisyyttä lisää tuotannon 
typpiomavaraisuus. Typpilannoitteiden teollinen valmistus 
kuluttaa paljon energiaa ja aiheuttaa tavanomaisessa 
viljelyssä ilmastokuormitusta. Luomussa typpeä saadaan 
biologisen typensidonnan kautta typensitojakasveja vilje-
lemällä ja hyödyntämällä kierrätysravinteita kuten karjan-
lantaa.

5. askel: Tuotantotapa vaikuttaa ilmastopäästöihin, 
siispä uteliaasti kyselemään niiden perään

Ruoan aiheuttama ilmastovaikutus kasvaa, kun ravinto-
ketjun tuotantotasoilla siirrytään eteenpäin ja ravintoketju 
pitenee. Lihan hiilijalanjälki on suurempi kuin kasvisten. 
Pitkään elävän naudan hiilijalanjälki on pidempi kuin kah-
den kuukauden tuotantoprosessilla tuotettavan broilerin. 
Toisaalta lihan ympäristöystävällisyyttä mitattaessa on 
otettava huomioon tuotantoon tarvittavat raaka-aineet. 
Broileri tai sika syö ihmisravinnoksi kelpaavaa viljaa ja 
soijaa, nauta ja lammas taas pääasiassa ruohoa, jota 
emme pysty itse hyödyntämään. Tässä mielessä ihmis-
ruoaksi sopimatonta kasvimassaa lihaksi jalostavat mä-
rehtijät ovat tehokkaita proteiinin lähteitä. Riista tai poro 
ei tarvitse edes lämmitettäviä suojia. Kaloista taas etenkin 
luonnonvesissä kasvaneet järvikalat ovat erittäin suositel-
tavia valintoja.

Soija ei ainakaan vielä menesty viljelykasvina Suomessa. 
Soijan tuotantoon Etelässä liittyy suuria ongelmia, kun 
sademetsiä raivataan soijarehun tuotantoon. Suomeenkin 
tuodaan eläinten rehuksi vuosittain soijarouhetta noin 
130-170 miljoonaa kiloa. Soija olisi mahdollista korvata 
kotimaisilla valkuaispitoisilla kasveilla, vaikkapa härkäpa-
vulla, rypsillä, herneellä ja kauralla. 

Ikuisuuskysymys tuntuu olevan, että kannattaisiko syödä 
Suomessa kasvatettua kasvihuonetomaattia ja –kurkkua 
vai Espanjassa kasvatettua kurkkua ja tomaattia. Ehkäpä 
kaikista ilmastoystävällisintä olisi syödä pellolla kasva-
neita vihanneksia ja juureksia, joiden kasvattamiseen ei 
tarvita lämmitettyjä tiloja. Kasvihuonetuotannonkin ilmas-
topäästöihin on kuitenkin mahdollista vaikuttaa paljon. 
Jos kasvihuone lämpiää uusiutuvalla energialla, vaikkapa 
puulla, on kotimaisten kasvihuonetuotteiden ilmastovaiku-
tus samaa suuruusluokkaa kuin vastaavien ulkomaisten.  
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on kehit-
tänyt kasvihuoneyrityksille hiilijalanjälkilaskurin ilmasto-
vaikutusten arvioinnin ja vähentämisen avuksi.
               

6. askel: Kokeile kasvattaa itse 
Syötäväksi kelpaavan kasvin kasvamista on hauska seu-
rata. Lapsista jo erilaiset siemenet voivat olla hurjan mie-
lenkiintoisia. Esimerkiksi herneenversot ovat kiitollisen 
nopeita kasvamaan, ja herneet voi kylvää niin peltoon, 
kukkamaahan, parvekkeelle kuin vaikka sisällä purkkiin 
talouspaperin päälle.

Kaupunkiviljelyä tai palstaviljelyä voi harrastaa useam-
malla paikkakunnalla ja taloyhtiöltä voi kysyä lupaa vilje-
lylaatikon hankkimiselle pihaan.
   
7. askel: Vaikuta ruokahankintoihin
Valtioneuvosto teki 13.6.2013 periaatepäätöksen kestä-
västä kulutuksesta ja tuotannosta, nimeltään ”Vähem-
mästä viisaammin”. Hallituksen tavoitteena on edistää 
elintarvikeketjun kestävyyttä. Lisäksi kannustetaan jul-
kisia keittiöitä tarjoamaan ympäristöystävällisiä aterioita 
sekä vähentämään ruokahävikkiä. Voit ehdottaa oman 
työpaikan tai opiskelupaikan ravintolalle kausi-, luomu-, 
lähi- ja kasvisvaihtoehtojen tarjoamista. Kunnan päättäjil-
le voi ehdottaa lähi- ja luomuruoan hankkimista koulujen, 
päiväkotien ja ruokapalvelun keittiöihin. Hyviä esimerkke-
jä näin tehneistä kunnista jo löytyy. Esimerkiksi Kiuruve-
den kunnassa lähiruoan osuus kouluruokailun hankinnois-
ta oli vuonna 2011 kasvanut jo yli 47 prosenttiin, ja tästä 
luomuruoan osuus oli 14 prosenttia.

Kaupoissa asioidessa voi rohkeasti kysellä tuotteiden al-
kuperästä. Jos kaupasta ei löydy luomutuotteita tai muita 
vastuullisia vaihtoehtoja, niiden hankkimista valikoimiin 
voi ehdottaa. Kaupoissa voi myös vinkata, että hankki-
malla ovelliset pakastealtaat ja kylmäkaapit kauppias 
säästää sähkölaskussa.

8. askel: Valitse vastuullista 
Ilmastovaikutusten lisäksi ruoassa olennaisia ovat tie-
tysti maku, tottumukset, ravitsevuus, terveellisyys ja 
esteettisyys. Myös ruoantuotannon vaikutus kulttuuriin ja 
paikallistalouteen on tärkeä näkökulma. Syömänsä ruoan 
alkuperän ymmärtäminen on olennainen osa ihmisenä 
olemista. Nykyisin myös ruoan alkuperän muuttaminen 
sellaiseksi, että ateriansa voi nauttia hyvillä mielin, on 
tärkeä näkökulma, ja tuottajankin kannattaa vastata ih-
misten tietotarpeisiin. Ruoassa vastuullisuus, eläinten ja 
ihmisten hyvinvointi, globaali oikeudenmukaisuus ja reilut 
työolot tulevat yhä useamman mieleen.
 
Ympäristönäkökulmasta ruoantuotantoon liittyvät mm. 
kemikalisoituminen, rehevöityminen, ravinteiden käyttö, 
vesijalanjälki, luonnon monimuotoisuus… Näkökulmia 
on näin monia, koska ruoka on niin tärkeää niin monille! 
Näkökulmien runsauden voi nähdä uhkana, mutta myös 
mahdollisuutena. Meillä on monia mahdollisuuksia kas-
vattaa ja syödä hyvää ruokaa ja vieläpä vaikuttaa monilta 
osin siihen, että sapuskamme on vastuullista syötävää.

Askeleet ilmastoystävälliseen ja vastuulliseen ruo-
kaan
1. Laita ruoka ruoaksi, ei roskiin
2. Suosi kausiruokaa ja kasviksia 
3. Lähiruokaa lautaselle 
4. Kokeile myös luomua  
5. Tuotantotapa vaikuttaa ilmastopäästöihin, siispä uteli-

aasti kyselemään niiden perään
6. Kokeile kasvattaa itse 
7. Vaikuta ruokahankintoihin
8. Valitse vastuullista

Lisätietoa: http://www.mtt.fi/vastuullisuus



Ilmastonmuutos ja maaseutu

Miksi ilmastonmuutoksesta kannattaa olla kiinnostunut 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 epävarmuuksiin ja tietoon perustuva suunnittelu voi vähentää 
kokonaiskustannuksia ja mahdollistaa laajemman sopeutumisen.

• Tulevaisuuteen varautuminen, parempi suunnittelu ja kestävät valinnat voivat tuoda 
apua tilan kannattavuuteen ja hyötyjä riskienhallintaan.

• Muiden kokemuksista kuuleminen voi antaa eväitä omaan toimintaan.

Lisätietoja saat

• www.ilmase.fi –nettisivustolta
• hankkeen työpajoissa
• ilmoittautumalla mukaan hankkeen verkostoon riitta.savikko@mtt.fi , puh. 050 571 4548

Kuvat: Yrjö Tuunanen ja Tapio Tuomela / MTT:n arkisto

 
 Tarjolla tietoa ja keskustelua 
ilmastonmuutoksen vaikutuksista 
maatalouteen ja maaseudun 
kehitykseen nyt ja  
lähitulevaisuudessa.
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Miten voin vähentää  
ilmastovaikutuksia tilallani? 

Maataloudessa ilmastonmuutoksen 
kiihtymistä voidaan hillitä mm. hiili- ja 
ravinnelähteiden kuten karjanlannan 
tehokkaammalla käytöllä, energia-
tehokkuutta lisäämällä, märehtijöiden 
ruokinnalla ja monipuolisella maankäytöllä. 

Lue sivustoltamme:
• Mistä maatalouden kasvihuonekaas-

upäästöt tulevat? Päästöjen hillintä 
käytännössä

• Maatilatason biokaasuratkaisut
• Biokaasun kannattavuuslaskuri
• Valkuaisomavaraisuutta palkokasvien 

viljelyllä
• Ravinnehuuhtoumat ja niiden 

ehkäiseminen
• Lannan typpi tehokkaasti käyttöön
• Maan kasvukuntoa parantamalla  

mukaan ilmastotalkoisiin

 

Miksi on syytä varautua? 

Maatalous on herkkä sään ja ilmaston 
muutoksille. Myös muu maaseudun 
yritystoiminta, kuten metsätalous ja 
maatilamatkailu, on säästä riippuvaista 
ja nopeaakin sopeutumista muuttuviin 
olosuhteisiin tarvitaan. Varautuminen 
energian hinnan ja maatalouspolitiikan 
muutoksiin on tärkeää kannattavuudelle. 

Lue sivustoltamme:
• Miten säästää maatilan 

energialaskussa?
• Syysrypsin viljely
• Maatalouspolitiikka ja tilan talous 

ilmastonäkökulmasta
• Satovarmuutta seosviljelyllä?
• Sadanta lisääntyy ja eroosion 

riski kasvaa: varautumiskeinoja ja 
kokemuksia tiloilta

• Kasvintuhoojat muuttuvassa 
ilmastossa

• Maanviljelijän käytännön toimet 
ilmastonmuutokseen varautumiseksi 

Vuosina 2011–2014 toteutettavaa valtakunnallista hanketta rahoittaa Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelma (Hämeen ELY-keskus).

Kuva: Sari Himanen



kar16
Konekirjoitusteksti
LIITE 7. Artikkeli Luomulehdessä

kar16
Konekirjoitusteksti

kar16
Konekirjoitusteksti

kar16
Konekirjoitusteksti

kar16
Konekirjoitusteksti







lU~ilPiIVlIWELY 

A us- ja keraaja
kasveista 
turvaa saamuutoksille ja hy6tyja ymparist611e
 

IImastonmuutoksen odotetaan Iisaavan saan 

aari-ilrnioita, mm. rankkasateita ja pitklttyneita 

kuivuusjaksoja. Alus- ja keraaiakasvien avulla 

muutosta voidaan hidastaa ja hill ita. 

HANN A MAK INEN, JAAKKO HEIKKINEN, 
KAROLI INA RIMHA NEN, SARI HIMANEN , MTT 

V 
iim e kevaan ja syksyn tul 
vaongelrnat Lan si-Suo 

m essa an toi vat es imakua 
maataloustu otan toa ko 

ettelevista saahaasteista. Sam aa n ai
kaan ilmast o nm uut oksen epasuorat 
va iku tukset, ku ten kasvihuonekaa su
pda stoj en h illint ata voittelden muka
na an tuornat m uut osvaatirnukset se

ka ene rgian hin nan nousu , kir istivat 
ma at ilojen kan nattavuu tta. 

Maatalo us tarvit see tyokalu]a, jo tka 
tukisivat ka nnattavuutta ja m aan kas
vukun toa seka au tt aisivat sa to riskien 
h alli nn assa. Alus- ja kera ajak asvi t vo i
vat tarj o ta kein oja seka ilm asto nmuu 

tok sen hillintaan etta siihe n so peu
tu mi seen: ed istarnalla vilje lyn mon i

p uo listamis ta, lisaam alla pelion tuot 
tav uut ta p inta -alaa kohden ja kasvu 
pe itte isyys aikaa seka es tarnalla ravin

nehavikkeja. 
Kasvukauden larn po tilava ih telun , 

sada n nan m aaran ja vo ima kk uude n 

Oljyretikka-veriapilakasvusto sitoo runsaasti 
typpea. Keraajakasvit parantavat llsaksi maan 
rakennetta. 

kar16
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muu tosten od o tetaan tuovan m uka

naan monia haasteita maataloude n 
harjo itt arniselle, vai kka kasvu kau
de n pi de n tym inen ilm astonmuutok
sen m yot a kasvattaakin sa to-od otuk
s ia. T ulvariskien ohe lla sa te isten syk

syje n ja lauh ojen talvien odo te taan 
no stavan maataloudesta aiheutuvaa 
vesistokuorrnaa ravi nne -, kiintoaine s

ja to rju nta-a ine paastojen llsaant yes
sa . Lisaksi roudan va he ne mi ne n ja su
lamis-jaatymi ssyklien lisaantyminen 
voi vat lisata rnaan ra ke n neongelm ia. 

Satoriskien hallinnan ja maatalou 
den ymparisto ha ittoje n lieventamisen 
yhteensovittamin en vaatii to irn ia, jotka 
ehkaisisivat seka ta loudellisia, tuotan
nollisia etta ym pa ris tollisia riskeja, Vil 
jelyrne ne telmii n on syyta hakea m on i
tavo itt eisuutta, jos ta hyva esimerkki on 
alu s- ja keraajakasvien kaytto. 

Kestava lannoitus m erkitsee pa its i 

lajikkeen kasvu pot ent iaalin tarpeiden 
tayttamista myos vi ljelyrne ne tel m an, 
rna ap er an ja ves io loje n huom ioimista. 
Ravin teet kannattaa o p timoida en tis
ta teh o kkaammin sa toon, silla ravin
neylijaam at tul evat kalIiiks i nii n vilje
lijall e, yh te iskun na lle kuin yrn paris
tollek in , Typen huuhtoutumista lisaa
vat kasvava sadanta seka korkeammat 
lampotilat, jotka nopeuttavat m aassa 
tapah tuvia elop eraisia haj oami spro 
sesseja lisat en typpipaiist oja. 

Maan helppoliukoisen fosforin ta 
so ja eroosioherkk yy s vaik u ttavat puo
lestaan fosfori kuorm itukseen. Su urin 
osa huuhtoutumisesta tapa h tuu kas
vukauden ulk opuolella, jo ten hu omi o 
on kiinnit ett ava maan kasvukuntoon, 
tarkoituksenmukaiseen lannanlevityk 
seen ja lannoitukseen, kasvilaji- ja la
jikevalin taa n, muokk au smenetelmiin 
seka to ide n oikea-aika isuu teen . 

Eniten hyotyii ym paristo n nak okul 
m asta on to teu tettaessa rav in teiden te

hos tettua talt eenottoa riskialueilla, jot
ka sijainn iltaa n (ves isto n laheisyys), 
pinn anm uodo iltaa n ja ma alajeilt aan 
kuuluvat eroosiohe rkimpiin lohkoi 
h in. Ero osion estarnistoimien koh den
taminen vars inkin fosfo riluvultaan (P

luku) ko rke ille tai arve lu ttavan korkeil
le lohkoille estaa rnaatalouden fosfo ri
huuhtoum aa vesistoih in, 

Ravinteet talteen 
ja eroosio kuriin 

Keraajakasve illa voidaan tavoi ttees
ta riippuen lor ju a eroosio ta, kerata ra 
vin teita, tuo ttaa typpea, lisa ta orgaanis

ta aines ta ja parantaa m aan rakennetta. 
M uo kka usmenet elmat ja -aja n ko hdat 
seka kasvilajit on valit tava vas taa rna an 
paitsi tilan myos eri lohkojen tavoittei
taoYleisim m in kaytettyja keraajak asve
ja rneilla ova t he in akasveista Ital ianrai-

Varhaisperunan 
[alkeen kylvetty 
oljyretikka
kasvusto sitoi 
itseensa typpea 
15-40 kiloa heh
taarilta. 

heina seka palk ok asveista valko- ja pu 
na-ap ila, Keraajakasvit puolustavat tar
koitustaan vars inkin lantaa tai muita 
orgaa nis ia lannoitteita kayte ttaessa, sil
la nais ta lannoitteista vapa utuu rav in
teita viela sadonkorj uun jalkeen. 

Satokasvin jalkeen kylvettdvalla ke
raajakasvilla pysryt aan est arn aan ra
vin teide n h uuh to u tumista ja m aa-ai 
neksen eroosioi tumista lop pukesasta 
eteenpain, kunhan keraajakasvi ehd i
taan kylvaa riittavan aika isin. Keraaja 
kasville pi taa jaada riitt avan pitk a kas
vuaika peittavan kasvus ton muod osta

rniseen ennen kasvukauden paat rymi s
tao Kylvo o lisi hyva tehda viime istaan 
elokuun alussa. Pitkalle syksyyn kasva
va keraajakasvi haihduttaa maasta vet
ta ja vo i na in nopeuttaa m aan kuivu

rnista juuris tosyvyyde lta kosteana syk
syna . 

Syviijuurisilla kasveilla (m m. pu
na-apilalla) ja laajajuurisilla kasveil
la (m m . Italianraiheinalla ) saadaan pa
ran ne ttua teh okkaasti rnaan ra kennet
ta. Syvajuuristen kasvien teh o rnaan 
kyntokerr okse n alapuo lisee n raken
teeseen on hu omattavast i su urem pi, 
jos kasvu sto on m on ivuotinen . [uur ten 
kasvu m uo kk aa maata ja nostaa sarnal

la syve rnrn alle h uuh to u tunei ta ravin
teit a pi n tam aa ha n sa tokasv ien kayt
toon. Kera ajakasvilla ei kui tenkaa n saa 
perustaa monivu ot ista nurmikasvus 
toa nykyisen keraajakasvien ym pa ris

totuen lisat oimenpiteen mukaan. 
Sato kasv in seassa kasvavalla alus 

kasvilla saadaan my os satokasvin jal
keen pellon pin ta no peasti vih rea n kas
vu ston peittoon. Helpoimmat ja var
m im m at alu skasvit ovat ral heina ja val
ko-apila, Alu skasvista voi tulla sat oa 

rajoittava tekija , jos se paasee kasva
maan sa tokasv in lapi tai liian tih eaksi 
sa tokasvin aile. mutta o ike illa kasvila
jivali nno illa ja siernenm aa rilla voida an 

KERAAJAKASVI ESTAA 
HUUHTOUTUMISTA.JA. 
EROOSIOTA. 



Ravinteiden 
huuhtoutumis
ta veslstolhin 
voidaan va
hentaa alus- ja 
keraajakasvien 
avulla. IImas
tonmuutos voi 
Iisata viime 
syksyn kaltaisia 
sateita. 

aluskasvin avul la jopa lisat a sa toa . So 
piva siemenmaara pu hda ska svu stok si 
viljeltava lle aluskasville on valko -ap i

lalla 6 kiloa ja Italian raiheina lla 15 ki
loa hehtaarille. 

Aluskasvina kan na ttaa kokeilla 
rnyos Italianraihein an ja valkoapilan 
eri suhteisia siernenseoksia, esimcrkik 
si Italian raiheinaa 5-10 kiloa ja valko
ap ilaa 2-8 kiloa heh taarille tavoi tt eista 

ri ippuen: halutaa nko sit oa enernman 
maan liu koista typpea kasvu stoon va i 
lisata kasvu stoon m yos ilm asta sidot 
tua ryppea. Elinvoirna isecn alus- tai ke
raajakas vikasvustoon voi sitout ua pal 
jonkin typpea, m ika vapautuu kasvi
m assan hajotessa. Typ pirika s kasviai 
nes aktivoi maan mikrobien ja elios 
ton to im in taa parantae n maan raken
netta ja ker ryttaen maahan orgaanista 
aines ta. 

CHAMPIONDOOR (9) Pressuovet 

Erinomainen va ihtoe hto suurte n ovia ukkoje n suojaam isee n.
 
Use ila er i varivaihtoehtoia, umpina ise na la i verkolla
 

varusl ellu na . Pakettitoirnitus sis a llaa liukurullat. kiskot ym.
 
tarvittavat osal ja se on helppo asenlaa ilse.
 
Kes tava ja pestava kotima inen takuutuote.
 

Pajatle 1.85500 NIVALA. Puh.(08) 445 8800 , info@championdoor.com 
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BIOLOGINEN TYPENSIDONTA
 
NAKYY KANNATIAVUUDESSA,
 

TEHO ja TEHO Plus -hankkeissa 
mukan a ol leiden, ke raajakasvcja ko 
ke illeiden viljelijoiden m ukaan suu 
rimmat silminnah tavat hy od yt keraa
jaka sveista olivat maan rakenteen pa

ran ern in en ja rikkakasvipainee n va
hen em inen. Puolet vi ljelijois ta arv e
Ii ke raajakasvi n es ikasvivaiku tuksen 
o levan po sitiivinen suoran lanno itus 
va ik u tuks en tai ruaan raken teen para

nernise n rny ota. 
Kcraajakasvien ja viherlannoi tu s

nurmi en es ikasviarvo t kannatt aa huo 
m io ida seuraavan sa to kasvin lan no i
tuksessa. TEHO Plus -hankkeen tu 

los ten per ustee lla varha isperuna n ja l
keen kylvet ty o ljyrctikk akasvus to sito i 
itseen sa typ pea 15-40 kiloa heh taari l
ta rii ppuen kas vuo lo ista , lahinn a lo p 
pukesan larnposurnmasta , 

Puht aassa m aa n pa alliscssa veriapi
lakasvustossa typpea oli jo pa 70 kiloa 
he h taa rilla. Palko kasveja ka nna ttaa 

vilje lla aina heinakasvie n kanssa seok 
sena, silla puhdas palkok asvikasvus 

to a iheu tta a typen huuhtou mariskin 
vars inkin , jos kas vusto lop etetaan ai
kaisin ja talvi on lau ha. Kasvu ston 10
pe ttami sajan kohdalla on h uomatta

va merkitys s iihen, kuinka pa ljo n kas 
vus toon sito u tuneesta typesta vapall 
tuu seuraavan sa tokasvin kay ttoo n. 
Mahdoll isim m an pitkall e 10p pUVllO
teen sai lyt etty kas vusto siirta a en iten 
typ pea se ur aavaan kasvukaut een . 

Vaihtoehtoja 
kasvinravitsemukseen 

Energia n hinnan kalli slu m inen se
ka tu ot an topanosten ja sat ohin to jen 
va ihteluje n lisaan tym inen - joita il
ma stonrnuutoksen h illin ta toirnien se 
ka saariski en tuo mi en sadonmene
tysten epaillaan pa hentava n - lisaa 
vat kiinnostusta omavaraiseen typpi
lanno itukseen . Myos maan kasvukun 

nosta huoleh tim in en on keske inen 

s)')' ha rkit a biologis ia typ ensido nt a 
rnenetclmia . 

Luomutilo illa typcnsi tojakasvien 
kaytto on ta rke in rnenetelrna maan 
typpipitoisuu den no stam iseksi . Eri 
arvioiden m ukaan huom attava osa, 
o p timist isimpien rnukaan jo pa 60 
prosen ttia , Suomessa kaytetysta Ian 
noi te typesta voi taisiin ko rva ta typen 
sido n taan kykenevien kasvien avulla, 
Tarna olis i to teu te ttavissa lisaarn alla 

typ en sitoj ak asveja seoksiin ja hyodyn 
ta rnalla niitf aluskasveina ja vih erlan 
no itusnu rm in a. 

T yppilannoi tuksen korvaaminen 
biologisella typ en sidonnalla seka alus

ja keraajakasvien kaytolla vaatii vi l]e 
lijalta h iernan enernm an aikaa, seo s 
suhteiden miet tirn is ta ja kokeilunha 
lua. Niita kann attaa kuitenkin kokeil 
la myos tavan omaisen tuotan tota van 
tiloill a yhtena m ah dolli sen a ke inona 
pa rant aa kanna tta vu utta . MTT:n tu o 

reimpien arvioiden m ukaan bi o log ista 
typensido nt aa hyod yntavien kasvin 
tuotan to tilojen ka te tuo tto on ollu t pa 
rem pi kuin tilojen, jo tka eivat ole hyo
dynt an eet viljelyssaan biol ogista ty
pen sid o nt aa. 0 

TEHO-ha nke (2008 -2011) ja TEHO 
Plus-hanke (201 1-2013) ovat kokeil
leet keraiijdkasvien kaytto« yhteistyo
tiloillaan Varsinais-Suomessa ja Sata
kunnassa. TEHO Plus -hankkeen ke
raiijdkasvikokeilut ovat pain ottuneet 
varhaisp eruna tiloille, joissa kerdiijd
kasvina on kiiytetty mm. oljyretikkaa 
ja valkosinappia. 

Lahteet: Kiinkiinen, H. . Suokannas, 
A., Tiilikka la, K., & Nykanen, A. 2012. 
Biologinen typensidonta [ossiilisen 
energian siiiistiijiinii. MIT raportti 76. 
http://ww lV.mtt·fi/m ttraportt ilpdflmt
traportti76.pdj 



kar16
Konekirjoitusteksti
LIITE 9. Artikkeli Farmi-lehdessä









kar16
Konekirjoitusteksti
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LIITE 13. Kävijämäärät ilmase.fi-sivustolla 

yhteensä 37221 kävijää 
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Liite 17. Kooste Ilmase-hankkeen 
työpajojen osallistujilta saadusta 

numeerisesta palautteesta 

Ilmastonmuutos ja maaseutu 
(ILMASE) –hanke 

Vuosiraportti 2013 
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Työpajojen (11 kpl) palautteen keskiarvot  

n=100 
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Ylistaro 21.3.2013 
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Kotka 27.3.2013 
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Huittinen 25.11.2013 

n=13 
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Kiuruvesi 27.11.2013 

             n=5 
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Nurmes 28.11.2013 

n=15 
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Kooste työpajapalautteesta (11 työpajasta) 

Juva 16.4.2012 

Hyvinkää 18.4.2012 

Kaarina 1.11.2012 

Jyväskylä 6.11.2012 

Rovaniemi 8.11.2012 

Nivala 20.3.2013 

Ylistaro 21.3.2013 

Kotka 27.3.2013 

Huittinen 25.11.2013 

Kiuruvesi 27.11.2013 

Nurmes 28.11.2013 
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