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Ilmastonmuutos
Ilmasto muuttuu koska ihminen syytää 
kasvihuonekaasuja(CO2, N2O, CH4) ilmakehään

Itseään voimistava ilmiö: lämpeneminen esim. vähentää 
meriin sitoutuvan hiilen määrää ja ikiroudan sulaminen 
vapauttaa metaania

Kiistely turhaa, tutkimus ei jätä sijaa epäilylle
 Nykymeno ei kestävää kuitenkaan

Samat keinot joilla torjumme ilmastonmuutosta, parantavat 
sadontuottoa ja elämää



Maatalous ja ilmastonmuutos –
ennustettuja vaikutuksia
Lämpötila nousee, etenkin talvella

 Roudan puute, kasvukausi pitenee?, valon määrä ei lisäänny

Sadanta lisääntyy, muttei jakaannu tasaisesti
 Alkukesän kuivuus ja loppukesän sateisuus lisääntyvät 

Äärevät sääilmiöt lisääntyvät
 Kuivuus, tulvat, myrskyt

Kasvitaudit ja tuholaiset lisääntyvät,                                                   
entisiä eliölajeja voi hävitä

Uudet viljelykasvit



Maatalous ja ilmastonmuutos –
ennustettuja seurauksia
Katovuosia, suuria sadonvaihteluita

Aiemmin viljavilla alueilla viljelyolosuhteet heikkenevät

Ilmastosiirtolaisuutta, puutetta vedestä

Ruuan hinnan ja panoshintojen vaihtelut

Yhdistettynä energian hinnan vaihteluun ja yhteiskunnalliseen 
epävakauteen melkoinen soppa syntymässä



Monimuotoisuus heikkenee

https://e360.yale.edu/features/insect_numbers_declining_w
hy_it_matters



Peltojen hiilipitoisuus laskee

Heikkinen et al. 2013



Viljelyn kannattavuus heikkoa



Viljelijöiden määrä laskee



Mikä regeneratiivinen?

Beyond Sustainable: Think Regeneratively
Kiss the Ground

Tuhoava
Degenerative

Kestävä
Sustainable

Parantava
Regenerative



https://www.generalmills.com/en/Responsibility/Sustainability/Regenerative-agriculture



https://regenorganic.org/



Regeviljelyn 3 pääperiaatetta
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Jatkuva kasvipeite
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Kevätvilja Kevätvilja + aluskasvi talven yli



Uudistava viljely käytännössä
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2019 keskisato 9 ha:lta 2,3 t/ha
2,5 ha:lla yli 3 t/ha(kuvassa valkoinen rasteri)
Sato myytiin suoraan Saksaan hintaan 950 eur/t
!Perustamisen ja puinnin välillä ei kustannuksia!

Sato



CARBON ACTION alusta
Ongelmista ratkaisuihin – yhdessä tutkijat, 

viljelijät, päätöksentekijät ja yritykset
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Viljelijät
100 hiilipilottiviljelijää, neuvonta, 

regeneratiiviset viljelymenetelmät, 
oppilaitokset, järjestöt (MTK, SLC)

Päätöksentekijät
- Virkamiehet, poliitikot etc

- Ohjauskeinot: maatalous- ja 
ilmastopolitiikka, hiilikredit

Yritykset
- Valio, Fazer, Altia,        

S-ryhmä, Apetit
- Toiminnan skaalaus, 

kuluttajarajapinta

Tutkimus
- Useita tutkimuslaitoksia ja 

yliopistoja, hankkeita ja  
rahoittaja

- Moinitieteinen: 
mikrobiologia, ekologia,  
hiilen kierto, ravinteet, 

mallinnus, todentaminen, 
ohjauskeinot..

Viestintä & media
- Kiinnostus suurta!
- Näkyvyys myös 
kansalaisten suuntaan



CARBON ACTION alusta
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Sitran rahoittama (2017-2019) Carbon Action pilotti on laajentunut alustaksi, jossa 
useita hankkeita.
Rahoittajia runsaasti mukana:
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• n. 100 erilaista maatilaa eri puolilla Suomea
• Hiilen varastoitumista testataan jokaisella tilalla yhdellä 

peltolohkolla
• Koulutus, vertaisoppiminen, yhteistyö tutkijoiden kanssa

CARBON ACTION hiilitilat



www.4p1000.org





Kasvit ja mikrobit sitovat hiilen
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Tyynelän tilan Carbon Action koelohko 30.10.2018



Maatalous ja ilmasto
Maatalouden osuus ilmastokuormituksesta 9 % (2011)

 Maaperästä 58 %,märehtijöistä 28 %, lannankäsittelystä 17 % 



Lisätietoja
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www.tyynelantila.fi
www.carbonaction.org
www.uudistavaviljely.fi
www.yhteismetsatuohi.fi
www.jatkuvakasvatus.fi
Maanviljelijän tietobaari Yle Areenassa



Kiitos!
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Juuso.Joona@tyynelantila.fi
@Maan_viljelija
P. 050 360 96 32


