
Sanna Söderlund, Koulutuspäällikkö, Viljelijäyhteistyö, Baltic Sea Action Group
Sanna.Soderlund@bsag.fi

Kuvat ja diat: BSAGKuvat ja diat: BSAG



Kuva: Mats Westerbom

15.2.2021 Sanna Söderlund/BSAG



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)



Viljelykäytössä olevien kivennäismaiden hiilipitoisuus
Suomessa on nykyisellään noin 60 tonnia hiiltä hehtaaria kohti.
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VILJELIJÄ EI OLE ONGELMA 
VAAN RATKAISIJA!



CARBON ACTION 
HIILITILAT

n. 100 erilaista maatilaa eri puolilla
Suomea
Koulutus, vertaisoppiminen, 
yhteistyö tutkijoiden kanssa
Hiilen varastoitumista edistäviä 
viljelytoimia testataan jokaisella
tilalla yhdellä peltolohkolla viiden 
vuoden ajan.



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

Paljon videoita ja webinaareja, 
jotka ovat saatavilla vain Klubilaisille

Tulossa Klubikiertue kesällä 2021 
Paikallistoiminnan kehitystä
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Carbon Action etusivu, josta pääsee 
tutustumaan materiaaleihin ja hankkeisiin 
https://carbonaction.org/etusivu/



2016 ja 2018

UUDISTAVA VILJELY-
Kasvukunto

keskiössä
Miksi uudistavaa viljelyä?



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. 



ARVOKKAIN URAKKA-PORUKKAMME

AKTIIVINEN HIILISYÖTE  (YHTEYTTÄMINEN)



MIKROBIEN 
HIILIPUMPPU
Mikrobit muuttavat hiiltä vaikeammin 
hajoavaan muotoon
Merkittävä tekijä pysyvän hiilen varaston 
muodostumisessa.
Liang et al. 2017 Nature

Hiiliopas:  https://carbonaction.org/wp-content/uploads/2020/01/BSAG-hiiliopas-1.-painos-2020.pdf



UUDISTAVAN 
MAANVILJELYN 
MENETELMÄT

Ympärivuotinen vihreä kasvipeitteisyys
Kerääjä- ja aluskasvit
Syväjuuriset kasvit ja nurmet viljelykierrossa
Monipuolinen viljelykierto
Hiiltä maksimaalisesti sitova laidunnus 

Vesitalouden kunnostustoimenpiteet
Muokkauksen minimointi
Eloperäiset maanparannusaineet ja biohiili
Torjunta-aineiden käytön minimointi
Agrometsätalous

ENSIN PELTO PERUSKUNTOON



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



Qvidja



UUDISTAVAA VILJELYÄ MOLEMMILLA 
KOTIMAISILLA!

Kaikille viljelijöille ja maatalousalan 
opiskelijoille tarkoitettu uudistavan 
viljelyn e-opisto julkaistaan sekä 
suomeksi että ruotsiksi.

E-opisto käsittelee maan kasvukuntoa 
ja sen parantamista monin eri keinoin.

E-opisto tarjoaa mahdollisuuden 
kehittää omaa ammattitaitoaan 
haluamallaan tavalla. 

Opiskelu yhdessä muiden kanssa on 
hyödyllisintä, jolloin oppimaansa voi 
pallotella porukassa. Hyödynnä 
olemassa olevat verkostosi tai 
keskustele aiheesta Carbon Action 
Klubin FB-ryhmässä! 
https://www.facebook.com/groups/car
bonactionklubi



Oppilaitoksille

3 peltolohkoa, joita oppilas tarkastelee läpi 
kurssin. Salaojakartat, viljavuusanalyysit 
yms. Mahdollisuus tehdä havaintoja pellolla 
kasvukaudella

Sekä monivalintoja että avoimia vastauksia.
Avoimet vastaukset kerääntyvät loppuun 
Peltolohkosuunnitelma –pdf:lle, jonka 
opettaja voi pyytää toimittamaan itselleen.

Ei tarvitse suorittaa yhtenä kokonaisuutena, 
voi käyttä oppikirjan tapaan tai tehdä 
kappale kerrallaan, tai koko kurssin erillisenä  
kokonaisuutena.

Opintopisteitä voidaan ajatella tulevan 3, 
jos suorittaa 2 valinnaista kappaletta. 
Enemmänkin voi saada, jos tekee enemmän 
opettajan antamia tehtäviä, tai kaikki 
valinnaiset kappaleet. 50 – 80h on arvioitu 
kesto.

Jos haluat kehittää oppilaitosyhteistyötä aiheen 
ympärille Carbon Actionin ja BSAGin kanssa, ole 
yhteydessä Sanna.soderlund@bsag.fi 0407775515



AVAJAISET 5 ensimmäiselle 
luvulle OLIVAT
9.2.2021, loput luvut 
julkaistaan 23.2, 9.3, 23.3, 
8.4.

LINKKEJÄ
Uudistavan viljelyn e-opisto
https://reaktoreducation.com/fi/courses/fi-regen-
farming/overview/

Carbon Action materiaalit 
viljelijöille 
https://carbonaction.org/fi/materiaalit/materiaalit-
viljelijoille/

Re-maatila omalannoitteet 
http://ravinnejaenergia.fi/materiaali/omalannoitteet/



KIITOS!

Tue työtämme 
bsag.fi/lahjoita

Sanna Söderlund
Koulutuspäällikkö, 
Viljelijäyhteistyö
Oppilaitosyhteistyö

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


