
Päivän ohjelma
 Johdanto kokonaisvaltaiseen tilanpitoon: mm. 

arvopohjainen päätöksenteko ja heikkojen lenkkien 
korjaaminen

 Johdanto maan kasvukunnon korjaamiseen: mm. 
eloperäisen aineksen lisääminen peltoon, 
syväkuohkeutus ja maan kemiallisen tasapainon 
korjaaminen 

 Maanviljelijän varautuminen ilmastonmuutokseen 
sekä muihin voimakkaisiin ympäristön ja 
yhteiskunnan muutoksiin



Maanviljelijän varautuminen 
ilmastonmuutokseen 

Maanviljelijä, agronomi Juuso Joona

Tyynelän tila, Joutseno 

Kuva: Arttu Muukkonen



Ilmastonmuutokseen varautuminen
 Miten ilmastonmuutos vaikuttaa?
 Ei niin suotuisiin ympäristöllisiin ja yhteiskunnallisiin 

oloihin varautuminen:10 askelta 



Ilmastonmuutos
 Ilmasto muuttuu koska ihminen syytää 

kasvihuonekaasuja(CO
2
, N

2
O, CH

4
) 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

 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 nousuun ja 

yhteiskunnalliseen epävakauteen melkoinen soppa 
syntymässä



Maatalous ja ilmasto
 Maatalouden osuus ilmastokuormituksesta 9 % (2011)

 Maaperästä 58 %,märehtijöistä 28 %, lannankäsittelystä 17 % 



Maatalous ja ilmasto
 Maatalouden osuus ilmastokuormituksesta 9 % (2011)

 Maaperästä 58 %,märehtijöistä 28 %, lannankäsittelystä 17 % 



Maatalous ja ilmasto
 Maatalouden osuus ilmastokuormituksesta 9 % (2011)

 Maaperästä 58 %,märehtijöistä 28 %, lannankäsittelystä 17 % 



Maatalouden KHK-päästöt

                                                          

                                                                                                  Kalvo: Tuomas Mattila



1. Pohdi lähtökohdat
 Mitä hallinnoidaan ja minkälaisessa ympäristössä?

 Pellot, metsät, eläimet, osaaminen jne.

 Mitkä ovat toiminnan arvot ja tavoitteet?
 Kenen ne ovat?

 Kuka päättää?
 Isäntä, emäntä, maatalouskauppias, pankinjohtaja?

 Mitkä ovat toiminnan rajoittavat tekijät?



2. Varaudu epävakauteen
 Kuinka selvitään jos äärevä sää vie sadon?

 Entä jos perustarpeiden ja tuotantopanosten 
saatavuus rajoittuu? …tai tuotteet eivät menekään 
kaupaksi?
 Energia, lannoitteet, siemenet, varaosat…

 Entä jos sairastut vakavasti?



3. Pyri tehokkuuteen
 Puutu ongelmien syihin, älä seurauksiin

 Tee se pitkäjänteisesti

 Todellisessa tehotuotannossa tarkastellaan 
taloudellista kannattavuutta sekä ravinne-, energia- 
ja hiilitaseita



4. Hanki osaamista, pohdi ja 
keskustele
 Perusteet kirjallisuudesta ja kursseilta
 Koulutusta ja neuvontaa runsaasti tarjolla
 Uusia tuulia kansainvälisistä lehdistä ja netistä
 Keskustele muiden viljelijöiden kanssa
 Uskalla tehdä asioita eri tavalla



5. Tarkkaile ympäristöäsi ja tee 
kokeiluja
 Matkimalla luontoa pääsee usein parempaan 

tulokseen kuin kamppailemalla sitä vastaan
 Hyödynnä ja tehosta ekosysteemipalveluja
 Järjestä kokeiluja eri menetelmistä yhdessä muiden 

viljelijöiden kanssa



6. Ylläpidä ja paranna maan 
kasvukuntoa
 Viljelymaa on viljelijän arvokkain tuotannontekijä 
 Maan kasvukunnon voi päätellä pankkitilin saldosta
 Katso esitys maan kasvukunnon korjaamisesta



7. Tee pellostasi hiilinielu
 Eloperäisen aineksen vähyys merkittävä satoa 

rajoittava tekijä
 Eloperäinen aines lisää maan puskurikykyä 

vaihtelevia olosuhteita vastaan



8. Kierrätä ravinteet ja hiili
 Hyödynnä viljelykiertoa ja eloperäistä lannoitusta

 Lannat, kompostit, puukuidut jne.

 Ehkäise hävikkejä ja huuhtoutumista



9. Vaali monimuotoisuutta
 Ympäristön monimuotoisuus takaa ihmiselle 

elintärkeitä toimintoja kuten pölytys, hajotustoiminta, 
kasvitautien ja –tuholaisten ehkäisy, ravinteiden 
kierto jne.

 Käytä torjunta-aineita harkiten
 Viljele monipuolisesti
 Säästä piennarpusikoita                                               

ja peltopuita



10. Tee yhteistyötä, monipuolista ja 
osallista
 Synergiaa eri tilojen, tuotantosuuntien, 

jalostusvaiheiden… välillä
 Lisää tehokkuutta, mielekkyyttä, joustavuutta, arvoa 

ja kestävyyttä



Lisätietoa
 ILMASE – Ilmastonmuutos ja maaseutu –hanke

 www.ilmase.fi



Kiitos mielenkiinnostanne!

juuso.joona@tyynelantila.fi
P. 050 360 96 32
www.tyynelantila.fi
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