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VILMA -maatilaverkosto 

• 23 maatilaa mukana verkostossa 

– 17 luomu, 6 tavanomainen tuotanto 

– Kasvinviljelytiloja  

– Tilojen peltopinta-alat välillä 1,6 – 188 ha 

• Haastattelut aikavälillä 12/2017 - 4/2018 

– Tilakäynnit, puhelinhaastattelut 
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Maatilaverkosto kartalla 

3 26.4.2019 



© Luonnonvarakeskus 

Maatilojen ilmastonmuutokseen varautumisen 

esteet ja pullonkaulat 

• Tutkitun tiedon ja käytännön kokemuksien puute 

• Joustamattomat säännöt ja säädökset sekä tukiehtojen 

aikarajat 

• Vanhoihin kaavoihin kangistuminen ei anna tilaa uusille 

ajattelutavoille 

• Tiukka taloustilanne maatiloilla ei anna mahdollisuuksia isoihin 

investointeihin 

• Kiire, työpaine ja tekijöistä puute 
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Maatilojen ilmastonmuutokseen varautumisen 

edistäviä ja mahdollistavia seikkoja 

• Viljelijöiden ja neuvojien korkea koulutus- ja osaamistaso 

• Tukipolitiikka kannustaa ilmastonmuutokseen varautumiseen 

• Tietoa varautumisesta saa viljelijätilaisuuksissa ja samalla voi 

verkostoitua muiden viljelijöiden kanssa 

• Yhteiskunnan ilmapiiri kannustaa ilmastotoimiin ja 

lähiruokabuumi tuo toivoa tulevaisuudesta 

• Kasvinviljely voi uusissa (muuttuneissa) ilmasto-olosuhteissa 

menestyä, mutta uudet olot voivat tuoda myös riskejä 

kriiseistä 

• Vakaa yhteiskunta ja matalahierarkkinen kulttuuri luovat 

pohjan ilmastotoimille 
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Mitä olet oppinut tilasi ilmastotoimia tehdessä (tai 

pohtiessa)? 

• Kaikkia toimia ei tarvitse tehdä lähtökohtaisesti 

ilmastosyistä, vaan talous ja satotason 

parantaminen ratkaisevat myös.  

• Tehdyistä ilmastotoimista on ollut hyötyä.  

– tehdyt toimet eivät mene hukkaan  

– viljelijä ja ilmasto hyötyvät samoista toimista. 

• Viljelijän työ on jatkuvaa oppimista.  

– kun seuraa mitä pelloilla tapahtuu ja ottaa niistä 

opiksi > työssäoppiminen. 

• Panostetaan viljelyyn eikä tukien nostamiseen. 

• Ilmastotoimet eivät ole yksiselitteisiä! 
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Maatilan ilmastotoimien SWOT-analyysi, 

haastatteluun perustuen 

• Vahvuudet – kunnossa 

– Luomutuotanto, maan hyvä kasvukunto 

• Heikkoudet – esteet 

– Kannattavuus, tilakoko, tilojen määrä, tiedon ja osaamisen 

puute 

• Mahdollisuudet   

– Pohjolan ruoka-aitta 

• Uhat – haasteet 

– Talous, ilmaston lämpeneminen, saasteet 
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Viljelykierto 
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Maatilaverkoston ilmastotoimia 

• Maan rakenteen hoito 

– Multavuuden lisääminen 

• Hiilensidonta 

• Vesitalous 

– Ojastot kuntoon 
(lisäojat, piiriojat),  

– pellon pinnan muotoilut 
(lanaukset) 
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Maatilaverkoston ilmastotoimia 

• Kasvipeitteisyysalan 
lisääminen 

– syyskylvöiset viljelykasvit  

– syysmuokkausten 
vähentäminen  

– kerääjäkasvien muokkaus 
vasta keväällä 

• Muokkaukset 

– kyntöä korvataan 
kevytmuokkauksilla 

– jankkurointia tarvittaessa 
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• Kerääjä- ja aluskasvit 

– viljely lisääntyy  

– typensidontakasvien käyttö yleistä 

• Viljelykierto 

– Monivuotiset kasvit mukaan (nurmet, kumina) 

– syyskylvöiset kasvit 

• Muut 

– lierotesti 

– maalämpö 

– kuivurin lämmitys 

    hakkeella 
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Maatilaverkoston ilmastotoimia 


