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Taustatietoa 
ilmastonmuutoksesta
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Maapallon 
hiilidioksidibudjetti



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. 

Kuva: Marketta Rinne / Luke



Mihin maataloudessa 
tarve varautua?



Odotettavissa olevat muutokset lämpötilassa

• Maapallon keskilämpötila on noussut 1,1°C esiteolliseen 
aikaan verrattuna. 

• Suomessa vuosikeskilämpötila noussut sadassa vuodessa noin 
asteen

• Suomen ilmasto voi lämmetä 2,3-6 astetta vuosisadan 
loppuun mennessä. Pohjoiset alueet lämpenevät enemmän 
kuin maapallo keskimäärin

• Talvet lämpenevät keskimäärin enemmän kuin kesät

• Helleaallot tulevat kesäisin yleistymään. Hyvin alhaiset 
lämpötilat harvinaistuvat.

• Kasvukausi voi pidentyä 1-3 kuukautta

• Lähteet: Meier ym 2022, Ilmatieteen laitos, ilmasto-opas, IPCC 
2021

Kalvon lähde: Karoliina Rimhanen 16.11.2022



Odotettavissa olevat muutokset sadannassa 
ja tuulissa
Sadannan muutokset

• Sateet lisääntyvät, etenkin talvella ja tulevat useammin vetenä

• Alkukesällä sateet todennäköisesti vähenevät, sadonmuodostuksen kannalta tärkeään 
aikaan, kasvukauden lopulla ja sadonkorjuun aikaan sateet lisääntyvät

• Rankkasateet voimistuvat kesällä 

• Ääri-ilmiöt lisääntyvät, märkien ja kuivien kausien kontrasti kasvaa, sadanta lisääntyy mutta 
samoin myös kuivuus

Myrskytuulet

• Merialueilla, rannikolla ja myös mantereella myrskytuulet voimistuvat

Lumipeite ja routa vähenevät

• Lumipeiteaika lyhenee

• Lumen paksuus vähenee

• Routa vähenee

• Lauhat ja sateiset talvet lisäävät maaperän märkyyttä

Lähteet: Meier ym 2022, Ruosteenoja ym 2016, Ruosteenoja 2013, Jylhä ym 2012

kuva: Paula Häyrinen/Luke

Kalvon lähde: Karoliina Rimhanen
16.11.2022
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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

9 21.11.2022

Lähde: Seppänen ym. 2019



10 21.11.2022

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



Uhkia maataloudelle?

• Uhkat kohdistuu erityisesti peltoviljelyyn

• Pidemmät kuivuusjaksot

• Voimistuneet rankkasateet

• Lauhat ja vaihtelevat talvet ja lumipeitteen väheneminen nostavat kasvitauti-, 
tuholais- ja vieraslajiriskejä ja lisäävät eroosiota ja vesistökuormitusta

• Kasvinsuojelun tarve lisääntyy

• Viljelyoloja on hankala ennustaa

Kuva: Erkki Oksanen/Luke

Kalvon lähde: Karoliina Rimhanen 16.11.2022



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

14 21.11.2022



Satokuilu

Toteutunut 
sato

Saavu-
tettavissa
oleva sato

15 21.11.2022

satokuilu

ravinteiden puute,
kuivuus, tulvat, 

kuumuus,kylmyys, 
kasvitaudit ja -tuholaiset

ja rikkakasvit

lähde: Seppänen ym. 2019



Tarve varautua

• Muuttuviin sääoloihin

• Muuttuvaan ympäristöön

• Muuttuviin markkinoihin

• Muuttuvaan sääntelyyn

16 21.11.2022

Kalvon lähde: Juuso Joona 24.11.2021



Mistä päästöt tulevat?
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Suomen kasvihuonekaasupäästöt

18 21.11.2022
Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2020 .Tilastokeskus http://www.stat.fi/til/khki/2020/khki_2020_2021-12-16_kat_001_fi.html].

Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2020 kaasuittain eri sektoreilla. Kaasujen päästöt on 
yhteismitallistettu GWP100-kertoimia käyttämällä. Yhteensä 48,1, miljoonaa tonnia 
hiilidioksidiekvivalenttia. 
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Maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen kehitys

Maataloussektorin päästöt ovat vähentyneet 13 prosenttia aikavälillä 
1990-2020

Maankäyttösektorilla turvepeltojen ala kasvoi 42700 ha ja päästöt 1 Mt 
vuosina 2000-2014 

Tavoite: päästövähennystavoite 29 prosenttia aikavälillä 2019-2035 kaikista 
maataloudesta lähtöisin olevista päästöistä (lähtötaso 16 Mt CO2 ekv)

Lähteet:
Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2020 .Tilastokeskus http://www.stat.fi/til/khki/2020/khki_2020_2021-12-16_kat_001_fi.html
Suomen esitys Suomen CAP-suunnitelmaksi 2023—2027. 16.12.2021.  https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8077e05f
MMM 1.2.2022. Maatalouden hiili-euro-ohjelma HERO työn alla Lukessa https://mmm.fi/-/maatalouden-hiili-euro-ohjelma-hero-tyon-alla-lukessa
MMM 2.2.2022. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma kokoaa yhteen maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön ilmastoratkaisuja – valmistelu loppusuoralla. 
https://mmm.fi/-/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma-kokoaa-yhteen-maa-ja-metsatalouden-ja-muun-maankayton-ilmastoratkaisuja-valmistelu-loppusuoralla

http://www.stat.fi/til/khki/2020/khki_2020_2021-12-16_kat_001_fi.html
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8077e05f
https://mmm.fi/-/maatalouden-hiili-euro-ohjelma-hero-tyon-alla-lukessa
https://mmm.fi/-/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma-kokoaa-yhteen-maa-ja-metsatalouden-ja-muun-maankayton-ilmastoratkaisuja-valmistelu-loppusuoralla


Miten etsiä ratkaisuja –
miten varautua?



Miten sopeudumme ja
varaudumme muutoksiin?

• Sopeutuminen ja sopeutumiskyky
• Sopeudutaan sään muutoksiin, esim. 

kuivuuteen tai sateisuuteen, kasvukauden
pidentymiseen, politiikan muutoksiin

• Kyky selvitä ilmastonmuutoksen seurauksista tai 
jopa hyötyä niistä

• Varautuminen
• Varautumalla voidaan välttyä vahingoilta, 

voidaan hyödyntää uudet mahdollisuudet ja
pidetään yhteiskunta, ruokajärjestelmät ja
maatalous toimivana ja turvallisena.

Kuva: Erkki Oksanen/Luke
Kalvon lähde: Karoliina Rimhanen 16.11.2022
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Maanviljelijän varautuminen ilmastonmuutokseen

1. Pohdi lähtökohdat
2. Varaudu epävakauteen
3. Pyri tehokkuuteen
4. Hanki osaamista, pohdi ja keskustele
5. Tarkkaile ympäristöäsi ja tee kokeiluja
6. Ylläpidä ja paranna maan kasvukuntoa ja 

rakennetta
7. Tee pellostasi hiilinielu
8. Kierrätä ravinteet ja hiili
9. Vaali monimuotoisuutta
10. Tee yhteistyötä ja monipuolista toimintaa

Tietokortin nettiversio 
https://www.ilmastoviisas.fi/maanviljelijan-varautuminen-ilmastonmuutokseen/

23 21.11.2022

https://www.ilmastoviisas.fi/maanviljelijan-varautuminen-ilmastonmuutokseen/


Varautumisen avainsanat peltoviljelyssä

24 21.11.2022

Vesitalous Viljelykierto
Viljelykasvi-

valinnat

Maan kasvukunto

Vihreät viikot
Lajit & lajikkeet
Syyskylvöiset
Palkokasvit
Nurmiseokset

Tilan kehittäminen

Taulukko Kaija Hakala 2017
https://www.ilmastoviisas.fi/tietopaketit/ilmastonmuutoksen-
vaikutuksia-peltoviljelyyn-suomessa/

https://www.ilmastoviisas.fi/tietopaketit/ilmastonmuutoksen-vaikutuksia-peltoviljelyyn-suomessa/


25 21.11.2022
Lähde: Virkajärvi Perttu 27.11.2013. ILMASE-hankkeen työpaja Kiuruvedellä.



Ilmastoviisas maatalous

• Edistää ilmastokestäviä käytäntöjä

• Tavoitteena
• Maatalouden tuottavuuden ja tulojen kestävä

kasvattaminen
• Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja resilienssin eli

muutoskestävyyden rakentaminen
• Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

(FAO 2022) 

• Paikallisiin oloihin suunnitellut ratkaisut pyrkivät huomioimaan 
sekä ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen että taloudellisen 
kestävyyden näkökulmia. 

• Kestävät ratkaisut ovat paikallisia 

• Palapeliä, omaan tilanteeseen sopivien ratkaisujen etsintää. 

Kuva: Karoliina Rimhanen
Kalvon lähde: Karoliina Rimhanen 16.11.2022



Tarvitaan monihyötyisiä ratkaisuja

Esimerkiksi

• satovarmuutta ja kannattavuutta                                                            
varmentava viljelysuunnittelu

• maan kasvukunnon ja hiilivaraston ylläpito

• ravinne-, energia- ja valkuaisrehuomavaraisuuden                                                                      
kasvattaminen

• tilayhteistyön tekeminen tai                                                                                              
toisten kokemuksista oppiminen

• resilienssiä, muutoskestävyyttä, parantavat keinot

27 21.11.2022

kuvat: Ville Heimala
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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

28 21.11.2022

Lähde: Peltonen ym. 2019. 
Ilmastoviisas maatilayritys



Esimerkkejä ilmastoviisasta 
maataloudesta 1/2

Peltojen maan kasvukunnon hoito

• vesitalouden hallinta

• viljelykierron kehittäminen

• vihreiden viikkojen lisääminen

• talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisääminen

• palkokasvien viljely

• nurmiseosten viljely

• hiilipitoisten maanparannusaineiden käyttö

• viherlannoitusnurmien hyödynnys

• alus- ja kerääjäkasvien hyödyntäminen

• voimakkaan muokkauksen vähentäminen

• monivuotisten kasvien lisääminen

• syyskylvöisten kasvien lisääminen

Ilmastoviisas 
karjatalous/kotieläintuotanto

• hiiltä sitovat laidunnuskäytännöt

• nurmiseokset, jotka selviävät erilaisissa 
olosuhteissa

• lypsylehmien pitkäikäisyys ja terveys

• valkuaisrehuomavaraisuuden 
kehittäminen

• lannan käyttö lannoitteena ja 
hiilisyötteenä

• kasvintuotantotilojen ja kotieläintilojen 
yhteistyö

29 22.11.2022



Esimerkkejä ilmastoviisasta maataloudesta 2/2
Turvepelloille hiilen säilyttämistä

• uusien turvepeltojen raivaamisen 
välttäminen 

• nurmen viljely turvepelloilla

• kosteikkoviljely soveltuvilla 
turvepelloilla

Uusia ja uusvanhoja 
mahdollisuuksia

• uudet viljelykasvilajit

• uudet viljelykasvilajikkeet

• erikoiskasvit

• peltometsätalous, puustoinen 
maatalous

Energiaratkaisuja

• energiatehokkuuden kehittäminen

• uusiutuvan energian käyttö fossiilienergian 
sijasta (esim. lämmitys, kuivuri)

• biokaasun tuotanto

Monimuotoisuuden vaaliminen

• pölyttäjät

• tuhohyönteisten luontaiset viholliset

• linnut

Osaamisen hankkiminen, pohdinta ja 
keskustelu

• toisten kokemuksista oppiminen

30 22.11.2022



Climate-smart soils/
Ilmastoviisaat viljelykäytännöt

31 21.11.2022

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



Hiiliviljelyn ABC



Maaperä ilmastoratkaisujen ytimessä

33 12/9/15



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 -> hiilitase

• Hajotuksen voimakkuus riippuu esimerkiksi kasvintähteen 
kemiallisesta laadusta, ympäristötekijöistä ja maaperän 
mikrobiyhteisöstä

• Hajotuksen voi havaita maahengityksenä, mutta mukana 
voi olla myös juuriston hengitystä

34 11/21/2022

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

Kalvon lähde: Kristiina Regina 24.1.2018
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Lähde: Kristiina Reginan alustus 10.10.2018
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Lähde: Tuomas Mattilan alustus 
14.1.2014 ILMASE-seminaarissa



Peltomaan eloperäisen aineksen merkitys pellon 
kasvukunnolle ja vesistöjen ravinnekuormitukselle

37 21.11.2022

Kalvon lähde: 
Helena Soinne 
10.10.2018



Hiiliviljelyn ydin: 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

38 21.11.2022

Lähde: Peltonen ym. 2019. 
Ilmastoviisas maatilayritys



Peltojen päästöjä Hiilen                 
kertymisen potentiaali

viljelykasvi kg hiiltä
/ha/vuosi

Kevätvilja 
turvepellolla

7900

Nurmi 
turvepellolla

5700

Kevätvilja 
kivennäismaalla

220

39 21.11.2022

viljelykasvi kg hiiltä /ha/vuosi

Laidunnus 800 - 8000

Eloperäiset 
maanparannus-
aineet, ml. lanta

-100 - 5600

Viherlannoitus 200 - 800

Nurmi -600 - 900

Kevennetty 
muokkaus ja 
suorakylvö

0 - 600

Oljen jättäminen 
peltoon

100 - 400

Alus- tai 
kerääjäkasvit

-600 - 300

Lähteet:
Peltonen ym. 2019. 
Ilmastoviisas maatilayritys.
Mattila ja Saarinen 2020. 
Laidunnusopas. 



Turinaa turvepelloista
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Viljelyn vaikutukset turpeessa

41 21.11.2022



Turvemaita raivataan pelloksi, koska…

• Ostamiseen verrattuna helpompaa:

• Ostohinta liian korkea (Pohjanmaa ja Etelä-Suomi)

• Ostettava pelto liian kaukana (Itä- ja Keski-Suomi)

• Raivaaminen koetaan edullisimmaksi vaihtoehdoksi pitkällä tähtäimellä

• Vuokraamiseen verrattuna varmempaa

• Vuokrapellon sijainti epäedullinen (liian kaukana, vaikea kulku)

• Vuokrataso liian korkea

• Pellon perusparannuksista ja muista hoitotoimista sekä vastuista 
vastaaminen?

• Peltokuvioiden yhdistämisen/ muodon parantamisen vuoksi

• Tilakoon kasvu, tarvittavaa peltoalaa ei muulla tavoin saatavilla

• Tarvitaan lisää lannanlevitys- tai rehuntuotantoalaa

42 21.11.2022



Mahdollisuudet vaikuttaa turvepeltojen päästöihin

43 21.11.2022



Maaperän päästö turvemaan eri käyttömuodoissa

Lähde: IPCC 2014 ja Suomen kasvihuonekaasuinventaarioraportti
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Karjatalous ja 
ilmastonmuutos
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Eläinten rooli kiertotalouden ruuantuotannossa

47 21.11.2022
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Suomalaisten nautojen 

päästöt kansainvälisessä 

vertailussa?

Teksti Jarmo Juga, Helsingin 

yliopisto. Lähde: Ilmastoviisas 

maatilayritys –kirja 2019.

Suomessa maitokilon 
hiilijalanjälki noin

1 kg CO2ekv/1 kg EKM



Kohti ilmastoviisasta karjataloutta

• turvemaiden hiilivaraston säilyttäminen 

• hiiltä sitovat laidunnuskäytännöt

• nurmiseokset, jotka selviävät erilaisissa olosuhteissa 

• lantaa omille ja kasvitilojen pelloille

• palkokasvien hyödyntäminen

• kerääjäkasvien käyttö vilja-alalla

• rypsi rehussa

”Suomalainen nurmirehupohjainen, valkuaisomavaraisuuttaan parantava 
märehtijätalous voi vastata ilmasto- ja kestävyyshaasteisiin aiempaa paremmin ja 
siten vahvistaa suhteellista etua eurooppalaisilla ja kansainvälisillä 
elintarvikemarkkinoilla.” - Marjukka Lamminen 24.11.2021
https://www.mustread.fi/artikkelit/maatalouden-paastot-alas-ja-nopeasti-miten-ihmeessa-se-onnistuu/

49 21.11.2022

https://www.mustread.fi/artikkelit/maatalouden-paastot-alas-ja-nopeasti-miten-ihmeessa-se-onnistuu/


Materiaaleja 
ilmastonmuutokseen 
varautumisen tueksi



Materiaaleja varautumisen tueksi

Verkkoviestintää:

• www.ilmastoviisas.fi

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

Materiaaleja: Tietokortteja

• Maanviljelijän varautuminen ilmastonmuutokseen

• Palkokasveista on moneksi: valkuaista,                                                              
viherlannoitusta, maanparannusta

• Sekaviljelyllä satovarmuutta ja ympäristöhyötyjä
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Maan kasvukunnon hoito -materiaaleja

• Maan hyvä kasvukunto multavuuden hoidon perustana - Tuomas Mattila, HY Ruralia-instituutti (video 19 min)
https://www.youtube.com/watch?v=wVP_RrjkMSA&t=0s&list=PLLiSq4pLlOEBy4fQDZYPv4eopIDqn25Sn&index=2

• Millaisella viljelytekniikalla multavuutta lisää? - Tuomas Mattila, HY Ruralia-instituutti (video 38 min)
https://www.youtube.com/watch?v=tmD1-vehjiA&t=0s&list=PLLiSq4pLlOEBy4fQDZYPv4eopIDqn25Sn&index=5

• Maan kasvukunnon hoidon materiaalipaketti
https://www2.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/koulutus/maan-kasvukunto

• Osaamista maan kasvukunnon hoitoon-hankkeen ammattilehtiartikkelit
https://www2.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/koulutus/maan-kasvukunto/osmo-hankkeen-maan-kasvukunto-artikkelit

• Juuristotietopaketti – juuret maan rakenteen parantajina 
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/103454/ely%20juuristotieto_LR.PDF

• Uudistavan viljelyn e-opisto https://www.uudistavaviljely.fi/

• Carbon Action https://carbonaction.org/fi/viljelijat-2/ (myös klubin uutiskirje)

52 21.11.2022

https://www.youtube.com/watch?v=wVP_RrjkMSA&t=0s&list=PLLiSq4pLlOEBy4fQDZYPv4eopIDqn25Sn&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=tmD1-vehjiA&t=0s&list=PLLiSq4pLlOEBy4fQDZYPv4eopIDqn25Sn&index=5
https://www2.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/koulutus/maan-kasvukunto
https://www2.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/koulutus/maan-kasvukunto/osmo-hankkeen-maan-kasvukunto-artikkelit
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/103454/ely%20juuristotieto_LR.PDF
https://www.uudistavaviljely.fi/
https://carbonaction.org/fi/viljelijat-2/


© Luonnonvarakeskus

Aineistoa karjatalousteemaan
• Animaatio: Monipuolisesti hyödyllinen nurmi https://www.youtube.com/watch?v=-RMEVxanedo

• Pohjolassa on vankkaa nautakarjatalouden ja jalostuksen osaamista. Maria Leino 21.1.2022.  
https://www.luke.fi/blogi/pohjolassa-on-vankkaa-nautakarjatalouden-ja-jalostuksen-osaamista/

• Maanviljelijän tietobaari https://areena.yle.fi/audio/1-50217136

• Video keskustelusta Maailma kylässä-festivaalilla 2019: Nauta – ilmastonmuutoksen roisto vai sankari? 
https://www.youtube.com/watch?v=wXDeyW-WqzU

• Eläinjalostuksella kohti kestävämpää ruoantuotantoa  https://www.luke.fi/blogi/elainjalostuksella-kohti-
kestavampaa-ruoantuotantoa/

• “Maatalouden päästöt alas ja nopeasti” – miten ihmeessä se onnistuu? Marjukka Lamminen 24.11.2021 
https://www.mustread.fi/artikkelit/maatalouden-paastot-alas-ja-nopeasti-miten-ihmeessa-se-onnistuu/

• Selvitys: Maataloustuottajien saama tieto ympäristöstä on liian pirstaleista ja yleistävää 
https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvitys-maataloustuottajien-saama-tieto-ymparistosta-on-liian-
pirstaleista-ja-yleistavaa
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Materiaaleja palkokasveista

• FutureCrops –hankkeen viljelyohjeita palkokasveille
ja  erikoiskasveille https://www.luke.fi/futurecrops/

• Palkokasvit –video. Alustajana Luonnonvarakeskuksen
erikoistutkija Marjo Keskitalo.

https://www.youtube.com/watch?v=M6orQzwV7_k&li
st=PLLiSq4pLlOEAUaIwiGjJyPNNyorQFJxM6&index=4

• Tietokortti Palkokasveista on moneksi: valkuaista,                                                              
viherlannoitusta, maanparannusta
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Materiaaleja turvepelloista
• Webinaariesityksiä ja lehtijuttuja  https://www.ilmastoviisas.fi/turvepellot/
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Hyviä esimerkkejä maatilojen ilmastotoimista

1. Kallelan luomutilan ilmastotoimet Maskussa: viljelykierto, kerääjäkasvit, säätö- ja täydennysojitukset sekä 
muokkauksen minimointi

2. Puukuidun käyttö maanparannusaineena Repekkalan tilalla Valkealassa

3. Pellon pinnan muotoilulla syyskylvöisten kasvien viljely mahdolliseksi Parikan tilalla

4. Saneerauskasvit parantavat maan kasvukuntoa Alaspään tilalla Perniössä

5. Maan kasvukunnon havainnointia ja kastelierojen määrän selvittämistä sinappitestin avulla Meri-Tuuli ja 
Vesa Syrjäsen tilalla Karkkilassa

6. Maan hyvä kasvukunto takaa hyvän sadon, myös kaupunkiviljelyssä Helsingissä

7. Maalämpö korvasi öljylämmityksen Pyrhölän tilalla

8. Kuivurin lämmitys hakkeella Myllymäen tilalla Nurmijärvellä

56 21.11.2022

https://mtt.us5.list-manage.com/track/click?u=b88efc2f73d7f6d30bc9b0177&id=4dce4f0518&e=b69474ba14
https://mtt.us5.list-manage.com/track/click?u=b88efc2f73d7f6d30bc9b0177&id=e573257a3e&e=b69474ba14
https://mtt.us5.list-manage.com/track/click?u=b88efc2f73d7f6d30bc9b0177&id=8f469b666e&e=b69474ba14
https://mtt.us5.list-manage.com/track/click?u=b88efc2f73d7f6d30bc9b0177&id=4435a152e7&e=b69474ba14
https://mtt.us5.list-manage.com/track/click?u=b88efc2f73d7f6d30bc9b0177&id=f721939723&e=b69474ba14
https://mtt.us5.list-manage.com/track/click?u=b88efc2f73d7f6d30bc9b0177&id=4fe92332fe&e=b69474ba14
https://mtt.us5.list-manage.com/track/click?u=b88efc2f73d7f6d30bc9b0177&id=7998ffefc8&e=b69474ba14
https://mtt.us5.list-manage.com/track/click?u=b88efc2f73d7f6d30bc9b0177&id=162b5baea4&e=b69474ba14


© Luonnonvarakeskus

Podcasteja
• Maanviljelijän tietobaari -podcastien (eli kuunnelmien) sarja https://areena.yle.fi/audio/1-50217136

• ProAgrian Ilmastoviisaat –podcast https://www.proagria.fi/sisalto/ilmastoviisaat-podcast-14268

• Carbolla on asiaa-podcast (Baltic Sea Action Groupin podcast) https://carbonaction.org/fi/carbolla-on-
asiaa/

• Ympäristöviisas viljelijä –podcast https://www.proagriaoulu.fi/fi/yv-podcast/

• ProAgrian Kasvua –podcast https://www.proagria.fi/ajankohtaista/kasvua-podcast
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Varautumisen avainsanat peltoviljelyssä
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Vesitalous Viljelykierto
Viljelykasvi-

valinnat

Maan kasvukunto

Vihreät viikot
Lajit & lajikkeet
Syyskylvöiset
Palkokasvit
Nurmiseokset

Tilan kehittäminen



Kiitos!

Riitta Savikko
riitta.savikko@luke.fi
050 571 4548
www.ilmastoviisas.fi

mailto:riitta.savikko@luke.fi

