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Sisältö 

• Taustatietoa ilmastonmuutoksesta 

• Mihin maataloudessa tarve sopeutua? 

• Mistä päästöt tulevat? 

• Miten etsiä ratkaisuja – miten varautua? 

• Materiaaleja ilmastonmuutokseen varautumisen tueksi 

2 19.11.2019 

Kuva: Sari Himanen 
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Taustatietoa 

ilmastonmuutoksesta 

3 19.11.2019 
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Ilmakehän 

hiilidioksidi-

pitoisuuden 

kehitys 

kuvan lähde: Ilmatieteen laitos ja Ympäristöministeriö, ilmasto-

opas.fi, perustuu IPCC 2013 

tekstin lähde: IPCC 2013 

Kasvihuonekaasujen pitoisuudet 

ilmakehässä 1750-2011: 

• hiilidioksidia + 40 % 

• metaania + 150 % 

• dityppioksidia + 20 % 
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Maapallon  

hiilidioksidibudjetti 
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Kasvihuonekaasupäästöt maapallolla 

 

6 19.11.2019 

Lähde: Global Carbon Budget 2017 
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Päästöskenaariot 

7 19.11.2019 Lähde: Ilmatieteen laitos, ympäristöministeriö ja Ilmasto-opas.fi (IPCC 2013) 
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Lähde: Ilmatieteen laitos, ympäristöministeriö ja Ilmasto-opas.fi (IPCC 2013) 
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IPCC 8.10.2018: Ilmasto lämpenee 

hälyttävällä vauhdilla 

 

9 19.11.2019 
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IPCC 8.8.2019: Maankäytöllä on suuri merkitys 

ilmastonmuutoksessa – kestävä maa- ja metsätalous 

on tärkeä osa ilmastonmuutoksen torjuntaa 

10 19.11.2019 

IPCC:n Climate change and Land -raportin teemoja ovat ilmastonmuutos, aavikoituminen, 

maaperän kunnon heikkeneminen, kestävä maankäyttö, ruokaturva sekä 

kasvihuonekaasujen sitoutuminen ja vapautuminen maaekosysteemeissä. 



© Luonnonvarakeskus 

Kestävän kehityksen tavoitteet  

11 19.11.2019 

Lähde: Nordic food systems for improved health and sustainability.  

Baseline assessment to inform transformation. Stockholm Resilience Centre 2019. 
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12 19.11.2019 

Tarkemmin https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet 



Maataloudella on ilmastonmuutoksen 

suhteen monta roolia 

• ilmastonmuutoksen vaikutukset tuovat sopeutumistarpeita 

• maataloudessa muodostuu kasvihuonekaasupäästöjä 

• ratkaisuja ja mahdollisuuksia ilmakehään päästetyn hiilen 

sitojana maahan ja uusiutuvan energian tuottajana, jotta 

fossiilienergiariippuvuudesta voidaan irtautua  

 

 

 

 

Lähde: Ollikainen ym. 2014. 

Ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävä  

ilmastopolitiikka maataloudessa.  

Suomen ilmastopaneeli. Raportti 1/2014.  

 

 

13 19.11.2019 Kuva: Marketta Rinne / Luken arkisto 
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Mihin maataloudessa 

tarve sopeutua? 

14 19.11.2019 
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Viljelyvyöhyke Esimerkkejä eri 

viljelyvyöhykkeille 

soveltuvista 

kasvilajeista 

I Syysvehnä, kevätvehnä, syysruis, 

ruisvehnä, myöhäiset ohra- ja 

kauralajikkeet, kevät- ja syysrypsi 

ja –rapsi, härkäpapu, herne, 

rehumaissi, sokerijuurikas, peruna, 

nurmiheinät, apilat, sinimailanen 

II Syysvehnä, kevätvehnä, syysruis, 

myöhäiset ohra- ja kauralajikkeet, 

sokerijuurikas, herne, syysrypsi ja –

rapsi, peruna, rehumaissi, 

nurmiheinät ja apilat, sinimailanen 

III Syysruis, melko myöhäiset ohra- ja 

kauralajikkeet, vehnä, kevätrypsi, 

peruna, nurmiheinät ja apilat 

IV Peruna, aikaiset ohra- ja 

kauralajikkeet, nurmiheinät ja apilat 

V Peruna, hyvin talvenkestävät 

nurmiheinät 

 

Viljelyvyöhykkeet ja lämpösummakertymä nykyisin 

15 19.11.2019 

Lähde: Seppänen ym. 2019 
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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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Ilmastonmuutoksen ennustettuja seurauksia 

maataloudelle 

 
• Lämpötila nousee 2–7 astetta 2080-luvulle mennessä 

• Sadanta lisääntyy 6–40 prosenttia 2080-luvulle mennessä 

• Kasvukausi pitenee 

• Kasvilajien viljelyaluerajat siirtyvät pohjoisemmaksi 

• Kasvien kasvu voimistuu 

• Uusia viljelykasveja otetaan viljelyyn ja viljely monipuolistuu 

• Syyskylvöisten kasvilajien viljely lisääntyy 

• Kasvintuhoojien riski kasvaa 

• Uusia tuholaislajeja, kasvitauteja ja rikkakasvilajeja leviää Suomeen 

• Kasvintuholaisten ja niiden luontaisten vihollisten lajisto ja dynamiikka muuttuu 

• Kasvintuhoojien tarkkailun ja torjunnan tarve lisääntyy 

• Sään ääri-ilmiöiden, kuten pitkien helle- ja kuivuusjaksojen, rankkasateiden ja tulvien aiheuttamat 

ongelmat peltoviljelylle lisääntyvät 

• Lisääntyvä syyssadanta lisää ravinnehuuhtoumien ja eroosion riskiä 

• Maan kasvukunto ja hiilen sidonta tulevat yhä tärkeämmiksi peltoviljelyssä 

• Kotieläinten sisäruokintakausi lyhenee 

• Lämmitykseen tarvittavan energian tarve pienenee 

• Jäähdytysenergian tarve lisääntyy 

 

Lähde: https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/maatalous-ja-maaseutu/maatalous-ja-ilmastonmuutos/ 
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Satokuilu 

Toteutunut 
sato 

 

Saavu-
tettavissa 
oleva sato 

 

20 19.11.2019 

satokuilu 

ravinteiden puute, 

kuivuus, tulvat, 

kuumuus,kylmyys, 

kasvitaudit ja -

tuholaiset 

ja rikkakasvit 

lähde: Seppänen ym. 2019 



© Luonnonvarakeskus 

Maatalouden 

sopeutumiskeinoja 

ilmastonmuutoksen 

vaikutuksiin 

Lähde: Hakala Kaija 2017 

Saatavilla myös 
https://www.ilmase.fi/tietopaketit/ilmastonmuutok

sen-vaikutuksia-peltoviljelyyn-suomessa/ 

21 19.11.2019 

Varautumisen avainsanat 

• Vesitalous 

• Viljelykierto 

• Viljelykasvivalinnat  
• Lajit & lajikkeet 

• Syyskylvöiset 

• Palkokasvit 

• Nurmiseokset 
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22 19.11.2019 
Lähde: Virkajärvi Perttu 27.11.2013. ILMASE-hankkeen työpaja Kiuruvedellä. 
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Mistä päästöt tulevat? 

23 19.11.2019 
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Suomen kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat 

24 19.11.2019 

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu]. 

ISSN=1797-6049. 2018, Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2018 . Helsinki: Tilastokeskus  

[viitattu: 22.10.2019]. 

Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2018/khki_2018_2019-05-23_kat_001_fi.html 
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Lähde: Ahokas, Jukka ja Mikkola, Hannu. Maatalouden energiankäyttö ja 

energian säästäminen. 
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Fossiilitalous vs. biokiertotalous 

 

27 19.11.2019 

Kuva: Tuomas Kuhmonen 
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Miten etsiä ratkaisuja – miten 

varautua? 

28 19.11.2019 



Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa 

29 

• Ilmastonmuutokseen varautuminen 

sisältää sekä ilmastonmuutoksen 

hillintää että vaikutuksiin 

sopeutumista.  

 

• Paikallisiin oloihin suunnitellut 

ratkaisut pyrkivät huomioimaan 

sekä ekologisen, sosiaalisen, 

kulttuurisen että taloudellisen 

kestävyyden näkökulmia.   

 

• Palapeliä, omaan tilanteeseen 

sopivien ratkaisujen etsintää.  

 

• Tarvitaan sopeutumiskykyä.                                                                 

Kuvat: Sari Himanen, Juuso Joona,  

Luken arkisto 



Ilmastoviisas maatalous – mitä se voi 

tarkoittaa? (Climate Smart Agriculture) 

30 19.11.2019 

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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”Ilmastoviisas maatila on hyvin hoidettu 

kokonaisuus. Se ottaa huomioon 

sadontuoton ja tuotosten parantamisen, 

maan hyvän kasvukunnon ja toimivan 

vesitalouden. Keskeisiä toimia ovat 

viljelyn monipuolistaminen ja 

kasvipeitteisyys, muokkauksen 

vähentäminen, tuotantopanosten 

tarkennettu käyttö, lannan käsittely, 

eläinten ruokintastrategiat ja 

eläinaineksen kestävyys sekä 

energiaratkaisut.” 

 

Ilmastoviisas maatalous tilatasolla 

31 19.11.2019 

Lähde: Peltonen ym. 2019. Ilmastoviisas 

maatilayritys 



Climate-smart soils/ 

Ilmastoviisaat viljelykäytännöt 

 

32 19.11.2019 

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



Maatalouden ympäristövaikutukset  

• Maaseutuohjelman ympäristöarviointi julkaistiin 8.10.2019 https://mmm.fi/artikkeli/-

/asset_publisher/arviointi-ravinteiden-kaytto-tehostunut-ja-peltomaiden-eroosio-vahentynyt-

maaseutuohjelman-avulla 

• Poimintoja: 

– Peltoalasta nykyisin 94 % mukana maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän mukaisissa 

toimenpiteissä 

– Maaseutuohjelman (eli nykyisen tukikauden) suurimpia saavutuksia vesiensuojelun kannalta ovat 

olleet ravinteiden käytön tehostuminen ja eroosion väheneminen peltojen talviaikaisen 

kasvipeitteisyyden kautta.  

– Vuoden 2015 pintavesien ekologisen luokittelun mukaan 85 % Suomen järvipinta-alasta ja 65 % 

jokipituudesta on hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Rannikkovesistä vain 25 % yltää samaan. 

– Ympäristötuen alkuvuosiin (1995-1999) verrattuna typpitaseet ovat laskeneet 29 % ja fosforitaseet 

ovat vähentyneet 64 prosentilla. 

– Yli 60 prosentilla viljelyalasta on talviaikainen kasvipeite maaperää 

suojaamassa.  Peltomaiden eroosion arvioidaan tämän myötä laskeneen viidenneksellä. 

– Vesiensuojelun kannalta tärkeitä toimia ovat myös salaojitukset, kerääjäkasvit, kosteikot, 

valumavesien hallinta sekä lannan käytön tehostamiseen liittyvät toimet.  

 

– Tehokkain tapa vähentää maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä olisi kohdentaa 

pohjaveden pinnannosto turvepeltojen alalle. 

– Kerääjäkasvien suosimisella ja turvemaiden monivuotisilla nurmilla on positiiviset 

vaikutukset sekä peltomaiden hiilivarastoihin että ravinnehuuhtoumiin 

 

 

 

Lähde: Yli-Viikari 2019. 
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Luomutuotannon ilmastovaikutuksista 

• Luomutuotannon ilmastovaikutukset kasvihuonekaasupäästöinä laskettuna (hiilidioksidi + 

metaani + dityppioksidi) ovat pinta-alaa kohden laskettuna tyypillisesti pienempiä kuin 

tavanomaisessa tuotannossa (Röös et al. 2014, Mondelaers et al. 2009, Tuomisto et al. 

2012, Seufert & Ramankutty 2017, Squalli & Adamkiewicz 2018). 

• Alhaisemman keskimääräisen sato- tai tuotostason takia tuotettua yksikköä kohden 

laskettu ilmastovaikutus on monissa tutkimuksissa osoitettu luomutuotannossa 

olevan samalla tasolla tai suurempi kuin tavanomaisessa tuotannossa (Haas et al. 2001, 

Mondelaers et al. 2009, Tuomisto et al. 2012, Skinner et al. 2014). Tuotteiden välinen ja 

sisäinen vaihtelu on kuitenkin huomattavan suurta, johtuen myös laskentamenetelmistä. 

Yleinen johtopäätös: luomu vs. tavanomainen ei eroa. 

• Jos tarkastellaan koko tuotantoketjua, fossiilisten energialähteiden hyödyntämiseen 

perustuva kemiallisten typpilannoitteiden teollinen valmistus on merkittävä 

kasvihuonekaasupäästöjen lähde maatalouden tuotantoketjussa. 

• Luomutuotannon ilmastoystävällisyyttä voidaan parantaa  

– Kasvattamalla satotasoja  

– Vähentämällä märehtijöiden metaanipäästöjä ruokinnan avulla  

 

34 19.11.2019 

Lähde: Iivonen & Autio 2019 
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Luomupellossa on enemmän hiiltä 

• 7-10 % korkeampi orgaanisen aineksen määrä erityisesti pellon pintakerroksissa  

• Korkeampi C-pitoisuus ja hiilen määrä johtuen suuremmasta viherlannoitus- ja 

lantapanoksesta  

 

 

 

• Lisää tutkimusta tarvitaan, jotta ymmärrys lisääntyisi 

– hiilensidonnasta syvempiin maakerroksiin ja pysyvämmin  

– minimimuokkausmenetelmistä luomutuotannossa  

– luomutuotannon erityispiirteet huomioivista hiilensidonnan kertoimista 

malleihin  

 

35 19.11.2019 

Lähde: Iivonen & Autio 2019 
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Biokaasu ratkaisuksi 

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

prosenttia koko teknis-taloudellisesta biomassapotentiaalista.  

• Biokaasulla olisi mahdollista korvata viidennes kotimaan liikenteen polttoaineista tai kattaa 

lähes kokonaan maatalouden energiantarve 

36 19.11.2019 
Lähde: Winquist ym. 2018 

 

Biokaasutietoa maatilanäkökulmasta:  

https://www.ilmase.fi/tietopaketit/maatilojen-biokaasulla-energiaa-paastovahennyksia-ja-ravinnekiertoja/ 
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Maaperä ilmastoratkaisujen ytimessä 

37 12/9/15 
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Hiilen varastoituminen maahan 

• Hiili sitoutuu ensin kasveihin  

• Kasvien kuivapainosta noin puolet on hiiltä 

• Kasvintähteet (juuret ja maanpäällinen tähde) 

jäävät maahan ja alkavat hajota 

• Jos eloperäistä ainesta päätyy maahan 

enemmän kuin sitä hajoaa, voi hiilivarasto 

kasvaa 

• Hajotuksen voimakkuus riippuu esimerkiksi 

kasvintähteen kemiallisesta laadusta, 

ympäristötekijöistä ja maaperän 

mikrobiyhteisöstä 

• Hajotuksen voi havaita maahengityksenä, 

mutta mukana voi olla myös juuriston 

hengitystä 

38 11/19/2019 

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

Kalvon lähde: Kristiina Regina 24.1.2018 
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Lähde: Tuomas Mattilan alustus 

14.1.2014 ILMASE-seminaarissa 
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Peltomaan eloperäisen aineksen merkitys pellon 

kasvukunnolle ja vesistöjen ravinnekuormitukselle 
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Kalvon lähde:  

Helena Soinne  

10.10.2018 
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Peltomaan eloperäinen aines 

Kerryttämisen keinoja 

• Hyvän sadon tuottaminen 

• Monivuotisten ja syyskylvöisten 

kasvien viljely 

• Syvä- ja tiheäjuuristen kasvien viljely 

• Lannan tai orgaanisten 

lannoitevalmisteiden käyttö 

• Hiilipitoisten maanparannusaineiden 

käyttö 

Vähenemisen estämisen keinoja 

• Maan rakenteen ja vesitalouden 

toimivuuden varmistaminen 

• Voimakkaan muokkauksen 

vähentäminen 

• Monivuotisten ja syyskylvöisten 

kasvien lisääminen 

• Talviaikaisen kasvipeitteisyyden 

lisääminen 

• Alus- ja kerääjäkasvien 

hyödyntäminen 

42 19.11.2019 

Lähde: Peltonen ym. 2019.  

Ilmastoviisas maatilayritys 
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Mahdollisuudet vaikuttaa turvepeltojen päästöihin 
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Maaperän päästö turvemaan eri käyttömuodoissa 

Maaperän kasvihuonekaasupäästöt turvepellon eri käyttömuodoissa 
Lähde: IPCC 2014 ja Suomen kasvihuonekaasuinventaarioraportti 
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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 

 

45 19.11.2019 
kuvat: Ville Heimala 
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Maatilojen ilmastotoimet 

• Ilmastonmuutokseen varautumiseksi 

maatiloilla voidaan toteuttaa lukuisia 

toimenpiteitä.  

• Näihin kuuluvat mm. maan 

kasvukunnon hoito, vesitalouden 

hallinta, monipuolinen viljelykierto, 

alus- ja kerääjäkasvien käyttö sekä 

talviaikainen kasvipeitteisyys. Lisäksi 

fossiilisia polttoaineita voidaan 

korvata erilaisilla uusiutuvan energian 

vaihtoehdoilla. 

• Paljon on jo tehty, paljon voidaan 

vielä tehdä. 
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Kuva: Erkki Oksanen/Luke 
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Hyviä esimerkkejä maatilojen ilmastotoimista 

• Kallelan luomutilan ilmastotoimet Maskussa: viljelykierto, kerääjäkasvit, säätö- ja 

täydennysojitukset sekä muokkauksen minimointi 

• Puukuidun käyttö maanparannusaineena Repekkalan tilalla Valkealassa 

• Pellon pinnan muotoilulla syyskylvöisten kasvien viljely mahdolliseksi Parikan tilalla 

• Saneerauskasvit parantavat maan kasvukuntoa Alaspään tilalla Perniössä 

• Maan kasvukunnon havainnointia ja kastelierojen määrän selvittämistä 

sinappitestin avulla Meri-Tuuli ja Vesa Syrjäsen tilalla Karkkilassa 

• Maan hyvä kasvukunto takaa hyvän sadon, myös kaupunkiviljelyssä Helsingissä 

• Maalämpö korvasi öljylämmityksen Pyrhölän tilalla 

• Kuivurin lämmitys hakkeella Myllymäen tilalla Nurmijärvellä 
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Millaista tietoa neuvojat ja viljelijät tarvitsevat 

ilmastonmuutokseen varautumiseen? -kysely 

 

 

 

• Kysely Neuvo2020-neuvojille keväällä 2017  

• 32 vastaajaa (575 kyselyn saajaa, vastausprosentti 5,6 %) 

 

• 59 % vastaajista ”ilmastonmuutokseen varautuminen liittyy neuvontatyöhöni”, muidenkin 

mielestä tulevaisuudessa ja hekin pohtivat vastauksia työnsä kannalta 

• puheenaiheita, joiden yhteydessä ilmastonmuutos tulee esiin: kasvukauden sääolot ja 

niiden kanssa selviytyminen, kasvinvuorotus, viljelykierto, viljelykasvien laji- ja 

lajikevalinta sekä tautien ja tuholaisten hallinta  

• Haasteita ilmastotietouteen ja sen kehittämiseen: 

– ”Ilmastoasioista tulee ristiriitaista tietoa.” 

– ”Tietoa on akuutimpaa hankkia muista asioista.”  

– ”Ilmastotieto jää irralleen viljelyn käytännöistä.”  
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Kuvat: Wikimedia Commons 
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Millaista tietoa neuvojat ja viljelijät tarvitsevat 

ilmastonmuutokseen varautumiseen -kysely 

 

 

 

• Neuvojat toivovat tietoa:  

– viljelykasvien laji- ja lajikevalinta 

– kasvukauden sääolot ja niiden kanssa selviytyminen 

– valkuaisomavaraisuus 

– tautien ja tuholaisten hallinta sekä rikkakasvien hallinta 

• Vähintään kaksi kolmasosaa asiaa arvioineista neuvojista näkee asiakkailtaan 

puuttuvan melko paljon tai paljon tietoa seuraavista aiheista: 

– tautien ja tuholaisten hallinta 

– kasvinvuorotus, viljelykierto 

– maan rakenteen hoito 

– turvemaiden käyttötavat 

– biologinen typensidonta  

– valkuaisomavaraisuus. 
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kuva:Luken arkisto 
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Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan 

suunnitelma vuoteen 2030 (KAISU): Maatalous 

• ”Maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimia suunniteltaessa mielessä tulee pitää ruuan tuotannon 

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

 

Toimet 
• Viljellään eloperäisiä maita monivuotisesti muokkaamatta 

• Metsitetään eloperäisiä maita 

• Kosteikkometsitetään eloperäisiä maita 

• Nostetaan pohjaveden pintaa säätösalaojituksen avulla 

• Edistetään biokaasutuotantoa 

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

kokeilujen kautta 

• Vähennetään ruokahävikkiä: 

– Puolitetaan ruokahävikki julkisissa keittiöissä vuoteen 2030 mennessä. 

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

– Kehitetään ruokahävikin mittaus- ja seurantajärjestelmää. 

• Noudatetaan ravitsemussuosituksia: 

– Ohjataan julkisia keittiöitä. 

– Informaatio-ohjaus ravitsemussuosituksista 
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Materiaaleja 

ilmastonmuutokseen 

varautumisen tueksi 
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Materiaaleja varautumisen tueksi  

viljelijöille, neuvojille ja opiskelijoille 

Verkkoviestintää: 

• www.ilmastoviisas.fi   

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

 

Materiaaleja: Tietokortteja 

• Maanviljelijän varautuminen ilmastonmuutokseen 

• Palkokasveista on moneksi: valkuaista,                                                              

viherlannoitusta, maanparannusta 

• Sekaviljelyllä satovarmuutta ja ympäristöhyötyjä 

• Suometsien ilmastoviisas metsänhoito 

 

Etäluentoja https://www.ilmase.fi/videoita/   
• Ilmastonmuutos: mikä muuttuu? 

• Maatalous ja ilmastonmuutos 

• Ruoka ja ilmastonmuutos 

• Matkailu ja ilmastonmuutos  

• Energia ja ilmastonmuutos 

• Luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutos  

• Ilmastonmuutos ja hyvinvointi 
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Työpajoja, webinaareja ja niiden materiaalit https://www.ilmase.fi/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/videoita/   

• 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  
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Kuva: Erkki Oksanen 

https://www.ilmase.fi/tyopajat/
https://www.ilmase.fi/videoita/


© Luonnonvarakeskus 

Varautumisen avainsanat peltoviljelyssä 

54 19.11.2019 

 

Vesitalous
  

Viljelykierto 
Viljelykasvi-

valinnat 

Maan kasvukunto 

Lajit & 

lajikkeet 

Syyskylvöiset 

Palkokasvit 

Nurmiseokset 

 

Tilan kehittäminen 
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Varautuminen peltoviljelyssä Resilienssi 

Viljelijöiden toimet ja niiden 

kannustimet 

• Salaojitusinvestoinnit 

• Valkuaiskasvit viljelykierrossa 

• Neuvo2020 

• Maan hiilen lisääminen (vähän esillä 

nykytuissa) 

 

Yhteiskunnallinen konteksti 

• Kasvintuotannon ja kotieläintilojen 

yhteistyö, eriytymisen sijaan 

• Vuokrapeltojen maan kasvukunnon 

hoito 

• Pääsy resursseihin, esim. koulutus, 

neuvonta, lomitus 

• Viljelijöiden työn arvostus 

• Kiinnostava ammatti 

tulevaisuudessakin 

• Substanssiosaamisen lisäksi 

strategisen suunnittelun ja johtamisen 

taidot 

 
Kiitos: Kaija Hakala, Karoliina Rimhanen, Anja Yli-Viikari 

= muutoskestävyys, maatalous- ja 

ruokaketjun toimintakyky reagoida 

esille tuleviin tilanteisiin, ja löytää 

ratkaisuja uusiin ongelmiin 

• tilojen taloudellinen 

elinvoimaisuus 

• asiantuntijaosaamisen 

ylläpitäminen 

 

Monimuotoisuus 

• Erilaisia lajikkeita ja kasvilajeja 

• Toiminnallinen monimuotoisuus 

• Toimeentuloa monesta lähteestä 

• Tuo joustavuutta 

 

Redundanssi 

=päällekkäisyys 

• useita ostokanavia hankkia 

kylvösiementä tai lannoitteita 

• useita mahdollisuuksia minne 

tuotteet voi myydä 
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