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Ilmastonmuutokselta ei voi 

välttyä – miten varautua 

maataloudessa 
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Esityksen rakenne  

• Miten ilmastonmuutos vaikuttaa? 

• Miten varautua - tarvitaan sekä hillintää että sopeutumista 

• Ratkaisuja etsimään…Mikä ilmastoviisas maatalous? 

• Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle –hanke 
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Kuva: Luken arkisto 
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Ilmakehän 

hiilidioksidi-

pitoisuuden 

kehitys 

kuvan lähde: Ilmatieteen laitos ja Ympäristöministeriö, ilmasto-

opas.fi, perustuu IPCC 2013 

tekstin lähde: IPCC 2013 

Kasvihuonekaasujen pitoisuudet 

ilmakehässä 1750-2011: 

• hiilidioksidia + 40 % 

• metaania + 150 % 

• dityppioksidia + 20 % 
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Köppen-Geiger –kartat: nyt 
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Köppen-Geiger –kartat: 2050  
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Köppen-Geiger –kartat: 2100  
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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 
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Maatalouden 

sopeutumiskeinoja 

ilmastonmuutoksen 

vaikutuksiin 

Lähde: Hakala 2017 

 

Saatavilla myös 

https://www.ilmase.fi/site/tietopaketit/il

mastonmuutoksen-vaikutuksia-

peltoviljelyyn-suomessa/  

 

Avainsanat: 

• Maan kasvukunto 

– Vesitalous 

– Viljelykierto 

– Viljelykasvivalinnat  

• Lajit & lajikkeet 

• Syyskylvöiset 

• Palkokasvit 
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Lähde: Virkajärvi Perttu 27.11.2013. ILMASE-hankkeen työpaja Kiuruvedellä. 
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Miten vähentää päästöjä? 

Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa 

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu]. 

ISSN=1797-6049. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2018]. 

Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2016/khki_2016_2018-03-27_tie_001_fi.html 

2016 

yhteensä 

58,8 milj. t. 

CO2-ekv 
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Miten vähentää päästöjä? 

Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa 2014 
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Ilmastopolitiikassa ajankohtaista 

• Suomessa 

– YM: vuoteen 2030 ulottuvaa keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaa päästökaupan ulkopuolisille 

aloille eli liikenteeseen, asumiseen ja maatalouteen.  (2017) linkki 

– TEM: Energia- ja ilmastostrategia  (2016) linkki 

– MMM: Maatalouden ilmasto-ohjelma (2014) linkki 

– MMM: Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 (2014) linkki 

– TEM: Ilmasto- ja energiatiekartta 2050 (parlamentaarinen komitea) (2014) linkki 

– Eduskunta 6.3.2015: Ilmastolaki linkki 

• YK:ssa  

– Pariisin ilmastosopimus 2015, voimaan 4.11.2016 

• Euroopan unionissa päätettiin 2030 tavoitteista lokakuussa 2014 linkki 

– päästövähennys vähintään 40 % (vuoden 1990 tasoon verrattuna)  

– uusiutuvan energian osuus 27 %  

– energiatehokkuuden parannus 27 % (vuoden 1990 tasoon verrattuna)  

– nämä jatkoa EU:n aiemmille 20-20-20 –tavoitteille vuodelle 2020 

• Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi                                                                                 

viidennen arviointiraportin 2013-2014 

– yhteenvetoraportti Climate Change 2014: Summary for Policymakers                                                           

linkki, Suomen julkistustilaisuus, infografiikkaa 

 

http://www.ym.fi/fi-fi/ymparisto/ilmasto_ja_ilma/ilmastonmuutoksen_hillitseminen/Kansallinen_ilmastopolitiikka/Ilmastosuunnitelma_2030
http://tem.fi/strategia2016
http://www.mmm.fi/ilmastoystavallinenruoka
http://mmm.fi/documents/1410837/1720628/2014_5_lmastonmuutos.pdf/8a446702-2960-44b8-9e02-c21598a472de
https://www.tem.fi/files/42911/Energia-_ja_ilmastotiekartta_2050.pdf
http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/eduskunta-hyvaksyi-ilmastolain
http://www.hs.fi/ulkomaat/a1414113450625
http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/
http://ilmatieteenlaitos.fi/tiedote/27861276
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/videot-ja-visualisoinnit/-/artikkeli/721d3a24-7aba-43da-9b63-6add5dc74e5d/ipcc_infografiikat.html
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Ilmastopaneelin raportti: mitä viljelijät 

miettivät ilmastokysymyksistä? 

• viljelijät ymmärtävät sääolojen ja luonnonolojen suuren merkityksen toiminnalleen 

hyvin 

• viljelijät tiedostavat ja hyväksyvät maatalouden ilmastotoimien tarpeen 

• käytännönläheistä tietoa omalle tilalle mahdollisista ilmastotoimista on vaikea saada 

• eri toimien päästövähennyspotentiaalin hahmottaminen on monimutkaista 

• viljelijät pitävät sosiaalisesti kestävinä sellaisia ilmastopolitiikan ohjauskeinoja, jotka 

jättävät valinnanvaraa, siis esimerkiksi taloudellista ohjausta, investointitukia ja 

vaihtoehtoisten toimintatapojen tarjoamista 

• määräyksistä, kasvavista kustannuksista                                                                           

tai lisääntyvästä työmäärästä ei iloita,                                                                                                          

sen sijaan pidemmälläkin aikavälillä                                                                                        

realisoituvat kustannussäästöt tai                                                                                                          

lisätoimeentulolähteet koetaan                                                                                               

hyväksyttävämmiksi.  

 

     Lähde: Ollikainen ym. 2014 
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© Luonnonvarakeskus 

Millaista tietoa neuvojat ja viljelijät tarvitsevat 

ilmastonmuutokseen varautumiseen –kysely 2017 

 

 

 

• Neuvojat toivovat tietoa:  

– viljelykasvien laji- ja lajikevalinta 

– kasvukauden sääolot ja niiden kanssa selviytyminen 

– valkuaisomavaraisuus 

– tautien ja tuholaisten hallinta sekä rikkakasvien hallinta 

• Vähintään kaksi kolmasosaa asiaa arvioineista neuvojista näkee asiakkailtaan 

puuttuvan melko paljon tai paljon tietoa seuraavista aiheista: 

– tautien ja tuholaisten hallinta 

– kasvinvuorotus, viljelykierto 

– maan rakenteen hoito 

– turvemaiden käyttötavat 

– biologinen typensidonta  

– valkuaisomavaraisuus. 

  

 

 

17 7.5.2018 

Piirros: Ville Heimala 
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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  

 

 18 7.5.2018 Kuva: Marketta Rinne / Luken arkisto 
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Ilmastoviisas maatalous – mitä se voi 

tarkoittaa? (Climate Smart Agriculture) 

19 7.5.2018 

Hillintä Sopeutuminen 

Tuottavuuden 

ja tuottojen 

kasvu 

Synergiat 

Ilmastoviisas maatalous 

Kestävä 
tehostaminen 

(keinona 
ruokaturvan 

parantamiseen) 

Kiertotalous 
(resurssitehok-

kuus, 
resilienssi) 

Kestävä 
kehitys 

(ekologinen, 
sosiaalinen, 

taloudellinen) 

Aslihan Arslan, EPIC–FAO, 17.9.2014, 

www.fao.org/climatechange/epic  
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Tilataso      Peltotaso    

   

20 7.5.2018 

sadontuotanto 

maa-
perän 
hoito 

vesitalous 

koti-
eläin-
ten ja 
laidun-

ten 
hoito 

Aslihan Arslan, EPIC–FAO, 17.9.2014, 

www.fao.org/climatechange/epic  
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Climate-smart soils/ 

Ilmastoviisaat viljelykäytännöt 

 

21 7.5.2018 

K Paustian et al. Climate-smart soils. Nature 532, 49–57 (2016) 

doi:10.1038/nature17174 
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Ilmastoviisaat ratkaisut =  

Palapeliä, omaan tilanteeseen sopivien 

ratkaisujen etsintää 

23 7.5.2018 

Ilmastoviisaat ratkaisut tukevat sekä 

ilmastonmuutoksen hillintää että 

vaikutuksiin sopeutumista.  

 

Paikallisiin oloihin suunnitellut ratkaisut 

pyrkivät huomioimaan sekä ekologisen, 

sosiaalisen, kulttuurisen että 

taloudellisen kestävyyden näkökulmia.                                                                    

Kuvat: Sari Himanen, Juuso Joona, 

Luken arkisto 
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Tarvitaan monihyötyisiä ratkaisuja 

Esimerkiksi 

 

• satovarmuutta ja kannattavuutta                                                            

varmentava viljelysuunnittelu 

• maan kasvukunnon ja hiilivaraston ylläpito 

• energia- ja ravinneomavaraisuuden                                                                      

kasvattaminen 

• tilayhteistyön tekeminen tai                                                                                              

toisten kokemuksista oppiminen 

 

24 7.5.2018 
kuvat: Ville Heimala 
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Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle -hanke 

Rahoitus:   

• Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta                                         valtakunnallisena 

tiedonvälityshankkeena 2016-2018 

 

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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Työpajoja, webinaareja ja niiden materiaalit https://www.ilmase.fi/site/tyopajat/  

• Maan multavuuden hoito 

• Turvepeltojen parhaat käyttötavat nyt ja tulevaisuudessa  

• Ilmastoviisas karjatalous  

• Kasvinsuojelu ja maan kasvukunto 

• Pellon käytön optimoinnilla ratkaisuja ilmastonmuutokseen  

• Maatalousyrittäjän ammatin tulevaisuus –tulevaisuusverstas 

 

Etäluennot ja niiden materiaalit https://www.ilmase.fi/site/pilottitilat/etaluennot/  

• Alus- ja kerääjäkasvien viljely 

• Kierrätysravinteiden käyttö 

• Biologinen typensidonta 

• Peltojen hiilensidonta 

• Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys 

• Peltojen vesitalous 

• Uudet viljelymenetelmät; päällekkäis- ja sekaviljely 

• Tilan energiaomavaraisuus 

• Maan kasvukunnon ylläpito 

• Maatalous ja Suomen ja EU:n ilmastopolitiikka – tavoitteita ja toimia  
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