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Ilmastonmuutos
viljelijän ajatuksissa ja 
arjessa
Viljelijät eivät ajattele ilmastonmuutoksesta samalla tavalla, mutta siihen 
uskoo jopa 98 prosenttia viljelijöistä. Kolmasosa uskoo ihmistoiminnalla 
olevan suurin vaikutus ilmastonmuutokseen, mutta puolet viljelijöistä kokee, 
että luonnossa esiintyvällä normaalilla vaihtelulla on yhtä lailla merkitystä. 
Naiset, korkeasti koulutetut, luomuviljelijät ja pienimpiä tiloja viljelevät 
uskovat eniten ihmistoiminnan vaikutukseen. He myös tuntevat enemmän 
vastuuta sopeutumis- ja hillintätoimien toteuttamisesta.
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Pellonpiennarpäivät ovat oiva tapa kokemusten ja näkemysten jakamiseen myös ilmastonmuutokseen 
varautumisen näkökulmasta. Viljelijät haluavat satsata etenkin maan kasvukunnon ylläpitoon sekä 
peltojen vesitalouden hallintaan.

toksen laajasti sekä ajattelevat, 
että heidän täytyy toimia sen 
hillitsemiseksi ja siihen sopeu-
tumiseksi. 

Koettu vastuu ilmastonmuu-
toksen hillinnästä linkittyy vah-
vasti toimintaan. Viljelijä on 
hyvin halukas toimimaan eten-
kin silloin, kun hän uskoo ihmi-
sen vaikutukseen ilmastonmuu-
toksessa, hänellä on selkeä käsi-
tys sen maataloudelle aiheutta-

mista riskeistä ja hänen arvo-
maailmassaan korostuvat ympä-
ristöarvot. 

Hillintää ja sopeutumista
Kolme neljäsosaa viljelijöistä 
ajattelee, että ilmastonmuutos 
on uhka globaalille ruoantuo-
tannolle. Sen sijaan huomatta-
vasti pienempi osa uskoo, että 
suomalainen maatalous kärsii 
asian takia. Jopa puolet näkee 
siinä pikemmin mahdollisuuk-
sia. Viljelijöille on taipumusta 
uskoa, että maatalous yleisesti 
ottaen hyötyy ennemmin kuin 
he itse. Niin uhkat kuin myös 
mahdollisuudet näyttäytyvät 
suurempina, mitä kauempana 
oman tilan arjesta ollaan. 

Tämä kertoo, etteivät ilmas-
tonmuutoksen vaikutukset ole 
vielä kovinkaan konkreettisia 
viljelijöiden näkökulmasta. Vain 
viidesosa ajattelee oman tilansa 
hyötyvän ilmastonmuutoksesta. 
Nuoret viljelijät näkevät ilmas-
tonmuutoksen pienempänä 
uhkana suomalaiselle maatalo-
udelle vanhempiin ikäluokkiin 
verrattuna. 

Viljelijöiden mielestä maata-
loudessa on tehtävä toimenpi-
teitä ilmastonmuutoksen hillit-
semiseksi. Omat vaikutusmah-
dollisuudet koetaan huonom-
miksi kuin kollegojen tai maa-
taloussektorin kokonaisuudes-
saan. Tulevaisuuden uskoa luo 
kuitenkin se, että mitä nuo-
rempi viljelijä on, sitä vahvem-
min hän uskoo omiin vaikutus-
mahdollisuuksiinsa ilmaston-
muutokseen sopeutumiseksi.

Enemmistö viljelijöistä uskoo, 
että viljelyratkaisuilla on merki-
tystä päästöjen kannalta. Suu-
rempi osa viljelijöistä kannat-
taa enemmän sopeutumis- kuin 
hillintätoimia. Kaksi kolmasosaa 
vastasi, että heidän tulee inves-
toida sadannan muutoksiin 
sopeutumiseksi. Eniten tulisi 
satsata maan kasvukunnon yllä-
pitoon sekä perus- ja paikallis-
kuivatukseen. 

Kuivuushaittoja ei koettu 
tiloilla keskeisiksi vuoden 2018 
kyselyn perusteella, eikä kaste-
lun käyttöönotto tuntunut tar-
peelliselta. Vuonna 2020 yli puo-
let viljelijöistä kuitenkin ajatteli 

toksesta, sen riskeistä ja mah-
dollisuuksista sekä siitä, miten 
he kokevat oman vaikuttamis-
mahdollisuutensa, sillä viljelijät 
ovat keskeisiä päätöksentekijöitä 
ilmastonmuutokseen sopeutu-
misessa ja sen hillinnässä. 

Viljelijän näkemykset 
ilmastonmuutoksesta
Kaiken kaikkiaan suomalaisvil-
jelijät tiedostavat ilmastonmuu-

Suomessa on vajaa 45 000 
maatilaa. Joukkoon 
mahtuu laaja kirjo viljeli-
jöitä, jotka eroavat toisis-

taan huomattavan paljon myös 
ilmastonäkemyksiltään ja arvo-
maailmaltaan. Näitä näkemyksiä 
ja arvoja selvitettiin Luonnonva-
rakeskuksen kyselytutkimuksissa 
vuosina 2018 ja 2020. 

On tärkeää ymmärtää viljelijöi-
den näkemyksiä ilmastonmuu-
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Varautumista ja riskien hallintaa tarvitaan 
Haasteelliset kasvukaudet 

seuraavat toisiaan. On 

selvää, että viljelyn sääriskien 

hallintaan ja sopeutumistoimiin 

on kiinnitettävä enemmän 

huomiota. Tämä tarkoittaa 

peltojen vesitalouden ja maan 

rakenteen parantamista 

sekä viljelykiertojen 

monipuolistamista. Tuttuja 

asioita siis, mutta kyse on 

ennen kaikkea varautumisesta 

ja riskien hallinnasta. 

 ◼ Monilla tiloilla ollaan toden edessä. Vil-
jelyn on muututtava. Sitä pitää sopeuttaa 
entistä enemmän niin, että poikkeuksellis-
ten sääolojen vaikutukset jäävät mahdolli-
simman vähäisiksi. Kun viljelyssä on moni-
vuotisia, syys- ja kevätkylvöisiä kasveja, 
saadaan sääriskejä hajautettua. Kevätkyl-
vöistenkin kasvien kohdalla saadaan hajau-
tusta vaihtelemalla eri kasvuajan lajeja ja 
lajikkeita. 

On tärkeää tunnistaa omien peltolohkojen 
ominaisuudet ja sadontuottokyky, ja miettiä 
sen jälkeen niille oikeat kasvit ja viljelytoi-
menpiteet. 

Peltolohkoilla, joilla kylvöt myöhästyvät 
tai sato jää useina vuosina alle tavoitellun, 
kannattaa hyödyntää maatalouden tukijär-
jestelmän tarjoamat mahdollisuudet pellon 
käytön monipuolistamiseen tai pellon vesita-
louden ja maan rakenteen kunnostamiseen. 
Alle neljään tonniin jäävä viljan hehtaarisato 
tekee tappiota, ja silloin mikä tahansa muu 
vaihtoehto, erilaisista nurmivaihtoehdoista 
alkaen, on kannattavampi sekä viljelijän kuk-
karolle että peltomaan kunnolle.

Viljelyyn lisää monipuolisuutta
Viljelyn monipuolistaminen syyskylvöisillä, 
monivuotisilla tai erikoiskasveilla luo edel-
lytyksiä tilan kokonaistuloksen parantumi-
selle sen lisäksi, että se pienentää yksipuo-
lisen kevätviljojen viljelyyn liittyviä hinta- ja 
sääriskejä. 

Tuotantopanokset kannattaa kohdistaa 
hyväkuntoisille peltolohkoille, joiden viljely-
kiertoon kannattaa ottaa mukaan satopo-
tentiaaliltaan runsaat syyskylvöiset kasvit, 
vaateliaat öljy- ja palkokasvit sekä hyödyn-
tää ylipäätään uusien, satoisien lajikkeiden 
sadontuottokyky. Viljelykiertojen suunnitte-
lussa kannattaa ottaa ajoissa huomioon, 
miten syyskasvien kylvö onnistuu ja enna-
koida niiden kylvöä valitsemalla esikasviksi 
aikaisin korjattava kasvi. Hyvätuottoisillakin 

lohkoilla pitää huolehtia maan rakenteen ja 
multavuuden ylläpidosta ja kasvattaa välillä 
runsas- ja syväjuurisia kasveja tai apilanur-
mea, joka toimii samalla typpilaturina.

Viljelijän näkökulmasta tärkeää on löytää 
ja ottaa käyttöön sellaiset ilmastotoimen-
piteet, jotka ovat monihyötyisiä. Silloin par-
haimmillaan pienennetään ravinnehuuhtou-
maa, hillitään ilmastonmuutosta, lisätään 
luonnon monimuotoisuutta sekä – tärkeänä 
tekijänä – parannetaan viljelyn taloudellista 
tulosta. 

Monista toimenpiteistä löytyy jo nyt moni-
hyötyisyyttä, vaikka ne eivät aina ole kiis-
tattomia. Esimerkiksi kerääjä- ja aluskas-
vit nappaavat satokasvin jälkeen maasta 
ravinteita, lisäävät yhteyttävää aikaa ja hiilen 
sidontaa kasvukauden ulkopuolella, ylläpi-
tävät monimuotoisuutta niin maan alla kuin 
maan päällä sekä tuovat orgaanista ainesta 
maahan ja kuohkeuttavat maata, mikä mah-
dollistaa suuremmat sadot ja lannoituksen 
vähentämisen typensidonnan kautta. Sie-
menseoksen mukana voi kuitenkin tulla vie-
raslajeja tai osa kasvilajeista on herbisidien 
kestäviä ja jää rikkakasviksi. 

Kaikkia toimenpiteitä ei pitäisikään kat-
soa vain ilmastonmuutoksen hillinnän näkö-
kulmasta, vaan on tärkeää ottaa huomioon 
kokonaisuus, tunnistaa mahdolliset riskit ja 
valita tapauskohtaisesti suurimman hyödyn 
ja pienimmän haitan tie. ◻
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Arvomaailma ohjaa  
toimintaa

 ◼ Arvot ohjaavat meidän tapaamme toimia. Millainen arvo-
maailma viljelijöillä yleensä on? Suomalaisille maanviljeli-
jöille tärkeimpiä arvoja ovat turvallisuus, hyväntahtoisuus 
ja itseohjautuvuus. Kaikista kaukaisimmaksi arvoksi koe-
taan valta. Arvot vaihtelevat sukupuolen, iän, koulutustason 
sekä maatilan koon ja tulojen mukaan, mutta eivät juuri-
kaan tuotantosuunnan tai maantieteellisen sijainnin perus-
teella. Esimerkiksi naisilla korostuvat enemmän ympäristö-
arvot, nuorilla viljelijöillä suoriutumiseen ja valtaan liittyvät 
arvot ja vanhemmalla viljelijäväestöllä perinteiden merkitys. 
Korkeammin koulutetut viljelijät kokevat avoimuuden tär-
keäksi arvoksi, kun taas vähemmän koulutetut painottavat 
enemmän säilyttämiseen tähtääviä perinteiden ja normeihin 
mukautumisen arvoja. ◻

kuivuusjaksojen tulevaisuudessa 
pitenevän. 

Kyselyyn vastanneet
Luonnonvarakeskuksen koor-
dinoimassa OPAL Life -hank-
keessa lähetettiin keväällä 2018 
yhteensä 38 091 maanviljelijälle 
kyselytutkimus. Vastauksia saa-
tiin 4 401 eli vastausprosentti 
oli 12. Vastaajista 87 prosenttia 
oli miehiä, keski-ikä 51 vuotta, 
tilan keskikoko 51 ha, 25 pro-
sentilla vastaajista oli yliopisto-
koulutus, päätuotantosuuntana 
43 prosentilla oli viljanviljely ja 
18 prosentilla maidontuotanto, 
luomuviljelijöitä 15 prosenttia.

Kysely toistettiin keväällä 
2020, jolloin se lähetettiin edel-
lisen kyselyn vastaajille. Tällöin 

vastaajia oli 2 000 eli vastauspro-
sentti oli 45. Vastaajista 89 pro-
senttia oli miehiä, keski-ikä 54 
vuotta, tilan keskikoko 51 ha, 
31 prosentilla oli yliopistokou-
lutus, päätuotantosuuntana 43 
prosentilla oli viljanviljely ja 18 
prosentilla maidontuotanto, 
luomuviljelijöitä 16 prosenttia.

Tutkimukseen saatiin edus-
tava otos suomalaisista maanvil-
jelijöistä iän, maantieteellisen 
sijainnin, tilan tuotantosuun-
nan ja koon sekä viljelijöiden 
koulutustason perusteella. Jäl-
kimmäisessä kyselyssä nuoret 
viljelijät olivat hieman aliedus-
tettuna ja korkeasti koulutetut 
yliedustettuna. 

Seuraava kysely tehdään alku-
vuodesta 2022. ◻


