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Perustettu 2008. Riippumaton säätiö. Aloitteentekijä ja yhteensaattaja. 
Ratkaisujen tuoja ja kiihdyttäjä.

Teema-alueet
• Rehevöitymisen ja ilmastonmuutoksen hillintä – uudistavan 

maatalouden ja ravinteiden kierrätyksen edistäminen

• Luonnon monimuotoisuus - meriluonnon 
monimuotoisuuden suojelu 

• Meriliikenne - ympäristöriskien hallinta merellä, 
meriliikenteen  päästöjen vähentäminen
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Kuva: Mats Westerbom

Baltic Sea Action Group eli BSAG
Tavoitteena nopeuttaa Itämeren pelastamista hyvin fokusoidulla työllä
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Carbon Action alustan toiminta 
• hankkeet, koulutus, vaikuttaminen, 

laaja yhteistyö
• Yhdessä kehittäen: viljelijät, tutkijat, 

yritykset ja päätöksentekijät
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CARBON ACTION
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Carbon Action -alustalla edistetään tapoja, joilla vauhdittaa hiilen 

varastoitumista ilmakehästä peltomaahan ja todentaa 

varastoituminen tieteellisesti. 

Maaperän hiilivaraston kasvattamista ruuantuotannon ohessa 

kutsutaan hiiliviljelyksi. Hiiliviljely on osa uudistavaa maataloutta, 

jolla turvataan ruuantuotantoa ja elvytetään ekosysteemejä. 

Carbon Actionissa tutkijat, viljelijät ja yritykset toimivat yhteistyössä 

uudistavan maatalouden edistämiseksi.



VILJELIJÄ EI OLE ONGELMA 
VAAN RATKAISIJA!



CARBON ACTION
ALUSTA
- Viljelijä keskiössä

TUTKIJAT
Monitieteisyys: 

mikrobiologia, ekologia, 
hiilivuot, ravinteet, 

mallinnus, todennus ja
ohjauskeinot. *

VILJELIJÄT
100 pilottitilaa, jotka 
käyttävät uudistavan 

maatalouden 
käytäntöjä. 

Mukana neuvojat, 
maatalousoppilaitokset

ja edunvalvojat. **

PÄÄTTÄJÄT
Virkamiehet ja 

poliitikot.
Ohjauskeinoina 
maatalous- ja 

ilmastopolitiikka, 
hiilikreditit.

YRITYKSET
Keskeiset ruokaketjun 

toimijat. Skaalaus 
kuluttajarajapintaan. 

Koulutus, 
hankintaketjut, 

tuotteet, viestintä, 
digitaaliset ratkaisut.

Viestintä & Media
• Kiinnostus on kova
• Näkyvyyttä suurelle 

yleisölle 

* Mukana useita suomalaisia tutkimuslaitoksia ja yliopistoja. Tutkimuksia rahoittaa usea taho. ** (MTK, SLC)



- Carbon Action -alustalla on useita hankkeita ja laaja tutkimusverkosto. Verkosto tekee laajaa 
kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Tutkimusta johtaa Jari Liski / IL.

- Tutkimuksen kohteena: Kasvillisuuden ja maaperän prosessit. Viljelymenetelmät. Todentaminen ja 
mallintaminen. Talous ja ohjauskeinot

CARBON ACTION ALUSTA: TIEDE
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https://carbonaction.org/hankkeet/

https://carbonaction.org/hankkeet/


HANKERAHOITTAJAT
carbonaction.org/hankkeet/

https://carbonaction.org/hankkeet/


CARBON ACTION YRITYSALUSTA

Yritysten toiminta ohjaa sekä viljelijöiden työtä että 
kuluttajien valintoja. 

Esimerkkejä: Valio, Atria ja Altia kouluttavat sopimustilojaan hiiliviljelijöiksi. 
Raaka-aineen hankinta muuttuu laajasti, kun yritykset vievät hiiliviljelyn 

periaatteet hankintakriteereihinsä - kuten Apetit, Altia ja Fazer ovat 
sitoutuneet tekemään. Altia on lanseerannut ensimmäisen hiiliviljellyn 

tuotteen: vodka, joka on tehty Carbon Action tilan ohrasta. 

10



CARBON ACTION 
HIILITILAT

• n. 100 erilaista maatilaa eri puolilla
Suomea

• Koulutus, vertaisoppiminen, 
yhteistyö tutkijoiden kanssa

• Hiilen varastoitumista edistäviä 
viljelytoimia testataan jokaisella
tilalla yhdellä peltolohkolla

• Kaikilta maanäytteet alussa ja 5v 
kuluttua

• Osalla tiloista on otettu 1m 
syvyyteen maanäytteet

• CARBON ACTION KLUBI kaikille 
kiinnostuneille viljelijöille

• https://carbonaction.org/carbon-
action-klubi-on-avattu/

https://carbonaction.org/carbon-action-klubi-on-avattu/


Maksimoi
yhteytys

Maksimoi
mikrobit

Maksimoi
suoja

✓ Jatkuva aito kasvipeite
✓ Tasapainoinen 

kasvinravitsemus
✓ Korkea lehtiala

✓ Lisää heikkokuntoisilla mailla 
mikrobeja alkupanokseksi

✓ Kasvata suuria juuristoja
✓ Pidä pellot hyvän tuoksuisina

✓ Minimoi muokkaus ja häiriöt
✓ Minimoi torjunta-aineiden käyttö
✓ Ylläpidä kestäviä muruja ja hyvää rakennetta

UUDISTAVAN MAANVILJELYN PERIAATTEET

CC 4.0. 
Tuomas J. Mattila
2017. 



Eikä vain MITÄ...
…vaan erityisesti: MITEN?



Qvidja



Fieldobservatory.com



Jari Liski 2019

Hiililaskin
Plant and soil carbon,

climate impact

Yksiköt
Sidottu hiili

Ilmastovaikutukset

Sisään tulevaa tietoa
Maatilat, tietokannat,

kaukokartoitus

Luotettavuuden 
monitorointi

Hiili- ja ghg vuot, tietoa 
maasta ja kasveista

Laskimen kehitys
Kalibrointi, rakenne

Tieteen edistyminen
Prosessit, data

Ilmastopolitiikka
Maatalouspolitiikka

Hiilimarkkinat
Tuotejalanjäljet

HIILENSIDONNAN TODENTAMISJÄRJESTELMÄ



TUORE BLOGI

• https://carbonaction.org/carbon-action-kohti-uudistavaa-maataloutta/



Kiinnostaisiko tulla mukaan Carbon Action porukkaan? 
Klikkaa itsesi Klubiin: https://carbonaction.org/carbon-action-
klubi-on-avattu/

• Carbon Action Klubi tarjoaa uusinta tietoa uudistavasta maanviljelystä & hiiliviljelystä kaikille viljelijöille 
sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Toivotamme kaikki aiheesta kiinnostuneet  mukaan!

• Klubin uutiskirje joka toinen kuukausi – siellä uusimmat tapahtumat, webinaarit klubilaisille yms. 

• Facebook-ryhmä Klubilaisille

https://www.facebook.com/groups/carbonactionklubi
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Carbon Action etusivu, 
josta pääsee tutustumaan 
materiaaleihin ja 
hankkeisiin 
https://carbonaction.org/
etusivu/

https://carbonaction.org/carbon-action-klubi-on-avattu/
https://www.facebook.com/groups/carbonactionklubi
https://carbonaction.org/etusivu/


KIITOS!

Tue työtämme 
bsag.fi/lahjoita

Sanna Söderlund
Koulutuspäällikkö, 
Viljelijäyhteistyö

Baltic Sea Action Group
Sanna.soderlund@bsag.fi
www.bsag.fi
www.carbonaction.org

mailto:Sanna.soderlund@bsag.fi
http://www.bsag.fi/
http://www.carbonaction.org/

