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Ilmastonmuutokseen 
varautuminen
Kotimaisen alkutuotannon ylläpitäminen on välttämätöntä ruokaturvan ja 

huoltovarmuuden kannalta, kuten myös elintarvikesektorin työpaikkojen ja 

maaseudun elinvoimaisuuden näkökulmista. Kaikkien ruokajärjestelmän 

osallisten täytyy toimia yhdessä, jotta tavoite kestävästä muutoksesta 

saavutetaan. Viljelijöillä on ilmastonmuutokseen sopeutumisessa tärkeä 

rooli, koska tilatasolla tehdyt päätökset viljelykäytännöistä vaikuttavat niin 

muutokseen sopeutumiseen, hillitsemiseen kuin tuotannossa syntyviin 

päästöihin. Maa- ja metsätaloussektori on ainoa tuotantoala, joka sitoo 

hiilidioksidia.

 ◼ Teksti: Elina Nurmi, Karoliina Rimhanen, Kaija Hakala, Päivi Kurki
 ◼ Kuvat: Elina Nurmi

I lmastonmuutoksen suorat 
ekologiset vaikutukset sekä 
laajat ja epävarmat sosio-
ekonomiset vaikutukset 

kohdistuvat maataloustuotan-
toon ja vaikuttavat myös ruoka-
turvan toteutumiseen. Yllättävät 
rankkasateet, pitkät hellejaksot 
ja uudet taudit ja tuholaiset ovat 
hankaloittaneet töiden ajoitta-
mista ja aiheuttaneet satotap-
pioita. Ostettavien tuotantopa-
nosten hintojen nousu, saata-
vuusongelmat ja politiikkatoi-
met ovat tuoneet epävarmuutta 
sekä osaltaan vaikuttaneet maa-
tilojen kannattavuuteen. 

Hallitustenvälisen ilmaston-
muutospaneelin IPCC:n elo-
kuun alussa julkaiseman rapor-
tin mukaan ilmaston lämpene-

Viljelijät ovat valmiita tekemään muutoksia toi-
minnassaan päästöjen vähentämiseksi ja vai-
kutuksiin sopeutumiseksi. Peltomaan kunnosta 
pidetään huolta ja kasveja viljellään monipuo-
lisesti. Tietoa ja vuorovaikutteista keskustelua 
tarvitaan kuitenkin lisää. 

Ruokajärjestelmän yhteisenä tavoitteena
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minen on kiihtynyt 1970-luvulta 
alkaen ja ihmistoiminnan vaiku-
tus siihen on entistä selkeäm-
min todettavissa. 

Maapallon lämpötila on 
noussut jo keskimäärin asteen 
verran, ja nykyisellä vauhdilla 
kriittisenä pidetty 1,5 asteen 
lämpenemisen raja ylitetään jo 
2030-luvulla. Maa-alueet ovat 
lämmenneet nopeammin kuin 
merialueet ja vastaavasti arktiset 
alueet muita enemmän. Vahin-
koa aiheuttaneet sään ääri-
ilmiöt ovat yleistyneet, esimer-
kiksi rankkasateet ovat lisäänty-
neet lähes koko Euroopassa.

Erilaisia vaihtoehtoja
Tulevia ilmastonmuutosten vai-
kutuksia arvioidaan eri päästö- 

Kaustisten ja Joensuun olosuhteet nyt ja vuonna 2055 RCP 4.5 -skenaarion mukaan

Joensuu Kaustinen

Kasvukausi 1986 2055 1986 2055

Alkaa 7.5. 25.4. 7.5. 25.4. Alku: Lämpötila pysyvästi yli +5 °C

Loppuu 5.10. 19.10. 4.10. 19.10. Loppu: Lämpötila pysyvästi alle + 5 °C

Pituus vrk 152 178 151 178

Lämpösumma 1 127 1 526 1 029 1 425 Lämpösumma: Yli +5 °C lämpötilojen summa kasvukaudella

Sadesumma 325 385 286 345

Sade per pv, mm 2,14 2,16 1,89 1,94

Talvi

Alkaa 2.11. 17.11. 4.11. 20.11. Talvi: Lämpötila alle 0 °C

Loppuu 10.4. 23.3. 8.4. 19.3.

Pituus vrk 160 127 156 120

Pakkassumma -1 064 -560 -874 -370 Pakkassumma: Alle 0 °C lämpötilojen summa

Sadesumma 232 206 182 159

Sade per pv, mm 1,45 1,62 1,67 1,32

Ilmastonmuutosta ennakoidaan eri mallien avulla. Ilmastonmuutokseen vaikuttavat monet asiat, joten 
useimmiten vaikutuksia arvioidaan keskivaihtoehdon mukaan. RCP 4.5 -malli ennustaa keskilämpötilan nouse-
van kolmella asteella ja vuotuinen sademäärä nousisi vuoteen 2000 verrattuna noin 10 prosentilla. 
LÄHDE: RUOSTEENOJA, K., MARKKANEN, T. & RÄISÄNEN, J

RCP-skenaariot
 ◼ RCP, “representative concentration pathways” on hallitus-

tenvälisen ilmastonmuutospaneelin, IPCC:n, sarja vaihtoehtoisia 
ennusteita ilmaston muutokselle. RCP-skenaariot ovat monipuo-
lisemmat kuin näitä edeltäneet A2, A1B, ja B1-skenaariot. RCP-
skenaariota laadittaessa on hyödynnetty erilaisia yhteiskunnan 
toimintaa, ilmakehän kemiaa ja hiilen kiertokulkua kuvaavia mal-
leja sekä lisäksi yksinkertaistettuja ilmastomalleja. ◻
LÄHDE: ILMATIETEEN LAITOS

ja yhteiskunnan kehitysvaih-
toehtojen mukaisesti. Toiveik-
kaimmassa vaihtoehdossa (RCP 
2.6) nettopäästöt vähentyisivät 
vuoteen 2080 mennessä niin 
paljon, että kasvihuonekaasu-
jen päästöt ja nielut olisivat tasa-
painossa. Suomen keskilämpö-
tila nousisi silloin kaksi astetta 
vuosien 1981–2010 keskiarvosta 
(jatkossa “vuosi 2000”) eli noin 
kolme astetta teollisen vallanku-
mouksen alusta. 

Pahimmassa vaihtoehdossa 
(RCP 8.5) päästöjä alettaisiin 
rajoittaa vasta kuluvan vuosi-
sadan lopulla ja ne nousisivat 
kolminkertaiseksi nykyisestä. 
Silloin Suomen keskilämpötila 
nousisi noin viisi astetta vuo-
desta 2000 (6–7 astetta teolli-
sen vallankumouksen alusta), 
ja nousu jatkuisi vielä kymme-
niä vuosia tämän jälkeenkin joh-
tuen merkittävimmän kasvihuo-
nekaasun, hiilidioksidin, pitkä-
aikaisesta pysyvyydestä ilmake-
hässä. 

Nykytiedon valossa äärivaih-
toehtoja pidetään epätoden-
näköisinä ja useimmiten ilmas-
tonmuutoksen vaikutuksia arvi-
oidaan keskivaihtoehdon (RCP 
4.5) mukaan. Tämän mukaan 
päästöjä onnistuttaisiin puolit-
tamaan vuodesta 2000 vuoteen 
2080 mennessä, jolloin keski-

lämpötila nousisi Suomessa 
noin kolme astetta (yhteensä 
noin neljä astetta) ja alkaisi sen 
jälkeen vähitellen laskea. Vuo-
tuinen sademäärä nousisi vuo-
den 2000 tasosta noin 10 pro-
senttia. 

Kuivuutta ja rankkasateita
Ennusteiden mukaan lämpö-
tilan nousu ja sadannan kasvu 
ovat voimakkainta etenkin syk-
syllä ja talvella. Kesällä sadan-
nan kasvu on vähäistä. Lisäksi 
sateet tulevat yhä useammin 
rankkasateina, joiden välissä 
voi olla pitkiäkin kuivuusjaksoja. 

Sään ääri-ilmiöistä saatiin esi-
makua tänäkin kasvukautena. 
Keväällä runsaat sateet myöhäs-
tyttivät kylvöjä laajoilla alueilla 
Suomessa. Joillakin alueilla kyl-

vöjen jälkeen satoi lisää vettä, 
jonka jälkeen tullut lämpö ja 
kuivuus kuorettivat kylvökset. 
Esimerkiksi Jokioisilla vuosina 
2010–2019 toukokuun keski-
määräinen sademäärä on ollut 
36 mm (vaihdellen välillä 13–73 
mm). Tänä vuonna Jokioisilla 
satoi 98 mm eli lähes kolme ker-
taa enemmän kuin tavallisesti. 

Kesä sen sijaan oli vähäsatei-
nen ja lämmin koko maassa. 
Kesäkuu oli Suomessa kaikkien 
aikojen lämpimin, sillä hellepäi-
viä kertyi peräti 25. Heinäkuussa 
hellepäiviä oli 24. 

Kasvukausi pitenee ja 
lämpösumma kasvaa
RCP 4.5 -skenaarion mukaan 
kasvukausi pitenee noin 30 
vuorokaudella ja lämpösumma 
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Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa 
(Ville) -hanke

 ◼ Luonnonvarakeskuksen vetämän valta-
kunnallisen koordinaatiohankkeen tavoit-
teena on tukea alueellisten hankkeiden 
ja viljelijöiden työtä ilmastonmuutokseen 
varautumisessa ja pyrkiä lisäämään yhteis-
työtä eri toimijoiden välillä. Järjestämme 

mm. erilaisia webinaareja tutkimustiedon 
välittämiseksi, jotta viljelijät voivat varau-
tua ennakoivasti ilmastonmuutoksen tuo-
miin haasteisiin. 

Hanke jatkuu maaliskuun 2022 loppuun 
asti. Löydät meidät myös Facebookista; 

”Ilmastoviisaita ratkaisuja maatalouteen”. 
Verkkosivustolle on koottu esimerkiksi webi-
naari- ja seminaaritallenteita useamman 
vuoden ajalta: www.ilmastoviisas.fi

nousee 300–400 astetta Suo-
men eri alueilla vuodesta 1986 
(jakso 1970–2000) vuoteen 
2055 (2040–2070) mennessä. 
Tämä voi mahdollistaa nykyistä 
satoisampien kasvilajien ja -lajik-
keiden viljelyn. 

Kun sadanta kasvukaudella 
kuitenkin lisääntyy vain vähän ja 
kuivuusjaksot yleistyvät, uusien 
mahdollisuuksien käyttöön-
otto vaarantuu. Lisäksi taudit ja 
tuholaiset alkavat myös viihtyä 
paremmin pidemmässä ja läm-
pimämmässä kasvukaudessa. 

Talvien leudontuminen ja 
roudan väheneminen voivat 
aiheuttaa ongelmia savimaiden 
rakenteen kannalta. Maa voi 
pysyä nykyistä lämpimämpänä, 
jos se ei ole routaantunut ja 
lumi sataa sulaan maahan. 

Lisääntyvä sadanta varsinkin 
syys- ja talvikuukausina aihe-
uttaa kasveille ylimääräistä 
stressiä, etenkin jos lämpötila-
kin sahaa edestakaisin. Lisäksi 
eroosion ja ravinteiden huuh-
toutumisen riski kasvaa sateiden 
myötä, mikäli pellolla ei ole kas-
villisuutta maaperän suojana. 
Syysmuotoisten viljelykasvien, 
aluskasvien ja kerääjäkasvien 
sekä kevennetyn muokkauksen 
käyttö voivat auttaa välttämään 
sateiden tuomia riskejä.

Vain muutos on pysyvää
Ilmaston muutosten ja vaikeasti 
ennakoitavien ääri-ilmiöiden 
yleistyminen on lisännyt keskus-
telua sopeutumiskyvyn ja muu-
tosjoustavuuden tärkeydestä. 
Koronaepidemia on osaltaan 
herättänyt pohtimaan varautu-
mista vaikeasti ennustettaviin 
muutoksiin. 

Resilienssillä eli muutosjous-
tavuudella tarkoitetaan kykyä 
sietää ja toipua muutoksesta ja 
tarvittaessa muuttaa toimintoja 
muutokseen sopeutumiseksi. 
Joustava alkutuotanto ei menetä 
toimintakykyään häiriön takia, 
vaan pystyy turvaamaan ruoan 
saatavuuden myös poikkeusti-
lassa. 

Alkutuotannon ja ruokajärjes-
telmän joustokyvyn tarkastelu 
tuo uusia näkökulmia ilmaston-
muutokseen varautumiseen. 
Avaintekijöiksi on tunnistettu 
ravinne- ja energiahuollon riip-
pumattomuus, toimijoiden väli-
nen yhteistyö sekä innovatiivi-
suus ja oppiminen läpi ruoka-
ketjun. 

Luonnonvarakeskuksen tutki-
muksen mukaan 98 prosenttia 
suomalaisista viljelijöistä näkee 
ilmaston muuttuneen. Näke-
mykset vaihtelevat siitä, mikä on 
luonnonvaihtelun ja toisaalta 
ihmistoiminnan vaikutusta, 
mutta suurimman osan mielestä 
molemmilla on merkitystä. Vil-
jelijät kokevat asiasta vastuuta 
ja ovat valmiita tekemään muu-
toksia toiminnassaan päästöjen 
vähentämiseksi ja vaikutuksiin 
sopeutumiseksi. 

Tilatasolla kasvintuotannon 
sopeutumisen voi tiivistää muu-
tamaan olennaiseen seikkaan: 
vesitalouteen, viljelykiertoon 
ja viljelykasvivalintoihin. Moni-
puolinen viljelykasvivalikoima 
auttaa rajoittamaan sään ääri-
ilmiöiden aiheuttamia vahin-
koja. Esimerkiksi syys- ja kevät-
kylvöiset kasvit kohtaavat eri 
ääri-ilmiöt eri kasvunvaiheissa, 
jolloin ainakin osasta saadaan 
normaali sato. 

Kuluneena hankalana kas-
vukautena sääolot suosivatkin 
juuri syysviljoja. Syyskylvöiset 
kasvit voivat lisäksi hyödyntää 
paremmin pitemmän kasvukau-
den edut ja välttää kevätkuivuu-
den haitat. Lisäksi sääilmiöihin 
eri tavoin reagoivien kasvilajik-
keiden viljely voi turvata satojen 
onnistumista epävarmojen sääil-
miöiden yleistyessä.

Pellon hyvä kunto entistä 
tärkeämpää
Peltomaan hyvä kasvukunto, 
-rakenne ja vesitalous ovat 
entistä tärkeämpiä muuttuvissa 
ilmasto-oloissa. Ns. ongelma-
lohkoista olisi vähitellen hyvä 
päästä eroon. Niille on tyypil-
listä salaojituksen toimintahäi-
riöt, huono maan rakenne, liian 
matala tai korkea pH, ravinne-
puutokset (mm. boori) sekä lie-
rojen vähäisyys. Ilmaston muut-
tuessa ongelmat tulevat kasva-
maan. 

Hyvä orgaanisen aineksen 
määrä maassa lisää maan veden- 
ja ravinteiden pidätyskykyä, toi-
mii sidosaineena maamurujen 
muodostumisessa sekä ylläpitää 
maan biologista aktiivisuutta. 
On arvioitu, että Suomessa 
kivennäismaidenkin pintaker-
roksesta katoaa hiiltä vuosittain 
noin 0,4 prosenttia eli reilut 200 
kg/ha. Viljelymenetelmillä ja 
kasvivalinnoilla voidaan vaikut-
taa maan hiilivaraston kokoon, 
estää hiilivaraston hupenemi-
nen ja jopa kääntää maaperä 
hiilinieluksi. 

Pellon käytössä on jo tapah-
tunut merkittäviä muutoksia vii-
meisten 25 vuoden aikana. Vil-
jelijät ovat hyödyntäneet piden-

tyneen ja lämmenneen kasvu-
kauden mahdollisuuksia muun 
muassa laajentamalla viljelykas-
vivalikoimaansa. 2000-luvulla 
ovat olleet suosiossa rapsi, här-
käpapu ja kumina sekä viime 
vuosina myös herne. Viljakas-
veista on tullut hieman myöhäi-
sempiä sekä satoisampia lajik-
keita. 

Viljelykierroissa on vielä hyvin 
mahdollisuuksia monimuotois-
tamiseen. Tavallisesti tilat ovat 
eriytyneet joko vilja- tai nurmi-
painotteisiksi ja vain alle kah-
della prosentilla suomalaisista 
pelloista viljelykierto on todelli-
suudessa monipuolinen. Ilmas-
tonmuutos tuo paljon haasteita, 
mutta myös mahdollisuuksia, 
joita on hyvä hyödyntää myös 
kasvilaji- ja -lajikevalikoiman 
monipuolistamisessa ja viljely-
kierron toteuttamisessa niin että 
se vastaa maan kasvukunnon 
ylläpitämisen vaatimukseen.

Maaseudun kehittämistyössä 
ilmastonmuutokseen varautu-
misen näkökulmien esiin nos-
tamiselle on tarvetta. Maatalo-
ussektori on hyvin haavoittuva 
ilmastonmuutoksen vaikutuk-
sille. 

Viljelijät, maaseudun hanke-
toimijat, neuvojat ja opettajat 
sekä maatalous- ja ilmastopoli-
tiikan päätöksentekijät tarvitse-
vat tietoa sekä vuorovaikutteista 
keskustelua ilmastonmuutok-
seen varauduttaessa. ◻

Kirjoittajat ovat tutkijoita Luon-
nonvarakeskuksessa. 


