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To 12.4.2018 

Hyvinkää, Knehtilän tila 

 

Ilmastonmuutokseen 

varautumisen esteet, 

edistäjät ja ratkaisukeinot 
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Ohjelma 

9.00       Tervetuloa ja tilaisuuden avaus, Riitta Savikko, Luonnonvarakeskus 

9.15       Ilmastonmuutokseen sopeutuminen maataloudessa – mitä valtio tekee,   

       Birgitta Vainio-Mattila, Maa- ja metsätalousministeriö 

9.45       Maatilaverkoston haastatteluiden antia: varautumisen esteitä ja edistäjiä,  

       Sakari Raiskio, Luonnonvarakeskus 

10.15     Ilmastonmuutokseen varautumisen haasteet ja varautumisen     

       tukeminen neuvonnan näkökulmasta, Terhi Mäkilä, ProAgria Etelä-Suomi 

10.45     Knehtilän tilan ilmastoratkaisut ja esittelykierros, Markus Eerola, Knehtilän tila 

11.45     Lounas (tarjotaan) 

12.45     Käytännön esimerkkejä maatilojen ilmastoratkaisuista 

       Talviaikainen kasvipeitteisyys ja kerääjäkasvien viljely 

               Kallepekka Toivonen, Nurmijärvi 

        Pellon vesitalouden parantaminen osana maan kasvukunnon ylläpitoa 

               Timo Ylieskola, Marttila 

13.30      Iltapäiväkahvi 

14.00     Yhteinen keskustelu: Viljelijöiden näkemyksiä toivottavista politiikkatoimista                      

        varautumisen edistämiseksi, Annukka Vainio, Luonnonvarakeskus 

15.00      Yhteenveto ja loppusanat 

 
2 13.4.2018 
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Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle -hanke 

Rahoitus:   

• Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta                                         valtakunnallisena 

tiedonvälityshankkeena 2016-2018 

 

Verkkoviestintää: 

• www.ilmastoviisas.fi  

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

 

Materiaaleja: Tietokortteja 

• Maanviljelijän varautuminen ilmastonmuutokseen 

• Palkokasveista on moneksi: valkuaista,                                                              

viherlannoitusta, maanparannusta 

• Sekaviljelyllä satovarmuutta ja ympäristöhyötyjä 

 

 

 

 

 

 

 

3 13.4.2018 

http://www.ilmase.fi/site/tietopaketit/maanviljelijan-varautuminen-ilmastonmuutokseen/
http://www.ilmase.fi/site/tietopaketit/maanviljelijan-varautuminen-ilmastonmuutokseen/
http://www.ilmase.fi/site/tietopaketit/palkokasveista-on-moneksi-valkuaista-viherlannoitusta-maanparannusta/
http://www.ilmase.fi/site/tietopaketit/palkokasveista-on-moneksi-valkuaista-viherlannoitusta-maanparannusta/
http://www.ilmase.fi/site/tietopaketit/palkokasveista-on-moneksi-valkuaista-viherlannoitusta-maanparannusta/
http://www.ilmase.fi/site/tietopaketit/palkokasveista-on-moneksi-valkuaista-viherlannoitusta-maanparannusta/
http://www.ilmase.fi/site/tietopaketit/palkokasveista-on-moneksi-valkuaista-viherlannoitusta-maanparannusta/
http://www.ilmase.fi/site/tietopaketit/palkokasveista-on-moneksi-valkuaista-viherlannoitusta-maanparannusta/
http://www.ilmase.fi/site/tietopaketit/sekaviljelylla-satovarmuutta-ja-ymparistohyotyja/
http://www.ilmase.fi/site/tietopaketit/sekaviljelylla-satovarmuutta-ja-ymparistohyotyja/
http://www.ilmase.fi/site/tietopaketit/sekaviljelylla-satovarmuutta-ja-ymparistohyotyja/


© Luonnonvarakeskus 

Työpajoja, webinaareja ja niiden materiaalit https://www.ilmase.fi/site/tyopajat/  

• Maan multavuuden hoito 

• Turvepeltojen parhaat käyttötavat nyt ja tulevaisuudessa  

• Ilmastoviisas karjatalous  

• Kasvinsuojelu ja maan kasvukunto 

• Pellon käytön optimoinnilla ratkaisuja ilmastonmuutokseen  

• Maatalousyrittäjän ammatin tulevaisuus –tulevaisuusverstas 

 

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

• Alus- ja kerääjäkasvien viljely 

• Kierrätysravinteiden käyttö 

• Biologinen typensidonta 

• Peltojen hiilensidonta 

• Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys 

• Peltojen vesitalous 

• Uudet viljelymenetelmät; päällekkäis- ja sekaviljely 

• Tilan energiaomavaraisuus 

• Maan kasvukunnon ylläpito 

• Maatalous ja Suomen ja EU:n ilmastopolitiikka – tavoitteita ja toimia  
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Riitta Savikko 

Luonnonvarakeskus 

 

 

Ilmastonmuutokseen 

varautuminen  

-taustatietoa 
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Esityksen rakenne  

• Muutama sana ilmastonmuutoksesta – mikä muuttuu? 

• Ratkaisuja etsimään…Mikä ilmastoviisas maatalous? 

7 13.4.2018 

Kuva: Luken arkisto 



© Luonnonvarakeskus © Luonnonvarakeskus 

Köppen-Geiger –kartat: nyt 

8 13.4.2018 
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Köppen-Geiger –kartat: 2050  

9 13.4.2018 
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Köppen-Geiger –kartat: 2100  

10 13.4.2018 
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ILMASOPU-hanke 2010. Peltonen-Sainio, Pirjo, Hakala, Kaija, Jauhiainen, Lauri, Ojanen, 

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

Lauri, Ojanen, Hannu. Viljelyn laajentamispotentiaalin ennuste A2-

skenaariossa. 

 

Hyötyä Suomessa (Peltonen-Sainio ym. 2017):  

Uusia satoisia viljelykasvilajeja ja –lajikkeita.  

Nykyisiä viljelykasvilajeja pohjoisempana. 
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Kalvo:  

Pirjo Peltonen-

Sainio ja Jaana 

Sorvali 16.3.2017 
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Maatalouden 

sopeutumiskeinoja 

ilmastonmuutoksen 

vaikutuksiin 

Lähde: Hakala 2017 

 

Saatavilla myös 

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

mastonmuutoksen-vaikutuksia-

peltoviljelyyn-suomessa/  

 

Avainsanat: 

• Maan kasvukunto 

– Vesitalous 

– Viljelykierto 

– Viljelykasvivalinnat  

• Lajit & lajikkeet 

• Syyskylvöiset 

• Palkokasvit 
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Ilmastopaneelin raportti: mitä viljelijät 

miettivät ilmastokysymyksistä? 

• viljelijät ymmärtävät sääolojen ja luonnonolojen suuren merkityksen toiminnalleen 

hyvin 

• viljelijät tiedostavat ja hyväksyvät maatalouden ilmastotoimien tarpeen 

• käytännönläheistä tietoa omalle tilalle mahdollisista ilmastotoimista on vaikea saada 

• eri toimien päästövähennyspotentiaalin hahmottaminen on monimutkaista 

• viljelijät pitävät sosiaalisesti kestävinä sellaisia ilmastopolitiikan ohjauskeinoja, jotka 

jättävät valinnanvaraa, siis esimerkiksi taloudellista ohjausta, investointitukia ja 

vaihtoehtoisten toimintatapojen tarjoamista 

• määräyksistä, kasvavista kustannuksista                                                                           

tai lisääntyvästä työmäärästä ei iloita,                                                                                                          

sen sijaan pidemmälläkin aikavälillä                                                                                        

realisoituvat kustannussäästöt tai                                                                                                          

lisätoimeentulolähteet koetaan                                                                                               

hyväksyttävämmiksi.  

 

     Lähde: Ollikainen ym. 2014 
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Maataloudella on ilmastonmuutoksen 

suhteen monta roolia 

• ilmastonmuutoksen vaikutukset tuovat sopeutumistarpeita 

• maataloudessa muodostuu kasvihuonekaasupäästöjä 

• ratkaisuja ja mahdollisuuksia ilmakehään päästetyn hiilen 

sitojana maahan ja uusiutuvan energian tuottajana, jotta 

fossiilienergiariippuvuudesta voidaan irtautua  

 

 

 

 

 

Lähde: Ollikainen ym. 2014  

 

 19 13.4.2018 Kuva: Marketta Rinne / Luken arkisto 
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Ilmastoviisas maatalous – mitä se voi 

tarkoittaa? (Climate Smart Agriculture) 

20 13.4.2018 

Hillintä Sopeutuminen 

Tuottavuuden 

ja tuottojen 

kasvu 

Synergiat 

Ilmastoviisas maatalous 

Kestävä 
tehostaminen 

(keinona 
ruokaturvan 

parantamiseen) 

Kiertotalous 
(resurssitehok-

kuus, 
resilienssi) 

Kestävä 
kehitys 

(ekologinen, 
sosiaalinen, 

taloudellinen) 

Aslihan Arslan, EPIC–FAO, 17.9.2014, 

www.fao.org/climatechange/epic  
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Tilataso      Peltotaso    

   

21 13.4.2018 

sadontuotanto 

maa-
perän 
hoito 

vesitalous 

koti-
eläin-
ten ja 
laidun-

ten 
hoito 

Aslihan Arslan, EPIC–FAO, 17.9.2014, 

www.fao.org/climatechange/epic  
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Climate-smart soils/ 

Ilmastoviisaat viljelykäytännöt 

 

22 13.4.2018 

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

doi:10.1038/nature17174 
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Ilmastoviisaat ratkaisut =  

Palapeliä, omaan tilanteeseen sopivien 

ratkaisujen etsintää 

24 13.4.2018 

Ilmastoviisaat ratkaisut tukevat sekä 

ilmastonmuutoksen hillintää että 

vaikutuksiin sopeutumista.  

 

Paikallisiin oloihin suunnitellut ratkaisut 

pyrkivät huomioimaan sekä ekologisen, 

sosiaalisen, kulttuurisen että 

taloudellisen kestävyyden näkökulmia.                                                                    

Kuvat: Sari Himanen, Juuso Joona, 

Luken arkisto 
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Tarvitaan monihyötyisiä ratkaisuja 

Esimerkiksi 

 

• satovarmuutta ja kannattavuutta                                                            

varmentava viljelysuunnittelu 

• maan kasvukunnon ja hiilivaraston ylläpito 

• energia- ja ravinneomavaraisuuden                                                                      

kasvattaminen 

• tilayhteistyön tekeminen tai                                                                                              

toisten kokemuksista oppiminen 

 

25 13.4.2018 
kuvat: Ville Heimala 
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Lähteet 

• Aslihan Arslan, EPIC–FAO, 17.9.2014, www.fao.org/climatechange/epic, http://www.slideshare.net/FAOoftheUN/climatesmart-agriculture-climate-

change-agriculture-and-food-security?from_action=save   

• Hakala kaija 2017. Suomen maatalous voi sopeutua ilmastonmuutokseen http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/sopeutuminen/-/artikkeli/4f8837f5-

2649-485c-921a-4f0999f25cef/suomen-maatalous-voi-sopeutua-ilmastonmuutokseen.html  

• IPCC 2013.Intergovernmental Panel on Climate Change,. Fifth Assessment Report (AR5). Summary for Policymakers. Saatavilla: 

http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/#.UkEsrxCAp3s 

• IPCC infografiikat. IPCC:n 5. arviointiraportin osaraportin 1 infografiikat kuvaavat ilmastonmuutoksen luonnontieteellistä taustaa. Ilmatieteen laitos ja 

Ympäristöministeriö. Saatavilla:  http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/videot-ja-visualisoinnit/-/artikkeli/178e8529-faff-4f28-a2eb-

f9c322eefe54/ipcc5-infografiikat-osa-1-luonnontieteellinen-tausta.html  

• Ollikainen, Markku, Järvelä, Marja, Peltonen-Sainio, Pirjo, Grönroos, Juha, Lötjönen, Sanna, Kortetmäki, Teea, Regina, Kristiina, Hakala, Kaija ja 

Palosuo, Taru 2014. Ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävä ilmastopolitiikka maataloudessa. Suomen ilmastopaneeli. Raportti 1/2014. Saatavilla: 

http://www.ilmastopaneeli.fi/uploads/kuvat/kuvitus/Ilmastopaneeli_Ymp%C3%A4rist%C3%B6llisesti%20ja%20sosiaalisesti%20kest%C3%A4v%C3%

A4%20ilmastopolitiikka%20maataloudessa.pdf 

• Paustian  Keith et al. 2016. Climate-smart soils. Nature 532, 49–57 (2016) doi:10.1038/nature17174 

• Peltonen-Sainio, Pirjo ja Hakala, Kaija 2014. Viljely muuttuvassa ilmastossa – miten peltoviljely sopeutetaan onnistuneesti. TEHO Plus –hankkeen 

raportti 4/2014. Saatavilla: 

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/mtt/julkaisut/muut/TEHO_Plus_Ilmastonmuutos_esite_suomi.pdf?f=494961&n=11&p=841831&c=18369930  

• Peltonen-Sainio Pirjo & Sorvali Jaana 16.3.2017. Säille alttiista ilmastokestäväksi. Ilmastonmuutos ja sopeutumisen tila 2017, Media-aamiainen 

16.3.2017 esitykset https://www.slideshare.net/LukeFinland/ilmastonmuutos-ja-sopeutumisen-tila-2017-mediaaamiainen-1632017-esitykset  

• Peltonen-Sainio, Pirjo; Sorvali, Jaana; Müller, Michael; Huitu, Otso; Neuvonen, Seppo; Nummelin, Tuomas; Rummukainen, Arto; Hynynen, Jari; 

Sievänen, Risto; Helle, Pekka; Rask, Martti; Vehanen, Teppo; Kumpula, Jouko 2017. Sopeutumisen tila 2017 : Ilmastokestävyyden tarkastelut maa- ja 

metsätalousministeriön hallinnonalalla. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 18/2017. Luonnonvarakeskus, Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-

326-381-9  

• Regina, Kristiina, Lehtonen, Heikki, Palosuo, Taru ja Ahvenjärvi, Seppo (2014). Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt ja niiden vähentäminen. MTT:n 

Raportti 127. MTT Jokioinen. 42 s.  

• Steenwerth, Kerri ym. 2014. Climate-smart agriculture global research agenda: scientific basis for action. Agriculture & Food Security 2014, 3:11. 

• Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu]. ISSN=1797-6049. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.1.2018]. 

Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2016/khki_2016_2017-12-08_tie_001_fi.htmll 
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