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BSAG:n toiminta   
Aloitteentekijä ja yhteensaattaja. 

  
Sitoumukset valtioilta ja yrityksiltä Itämeren hyväksi. 

 
Parhaiden maatalouskäytäntöjen jalkauttaminen ravinnepäästöjen 
vähentämiseksi (Järki-ohjelmat).  
 
Carbon Action-hiilipilotit: Orgaanisen maa-aineksen määrän kasvattaminen 
maaperässä. Tavoitteena ravinteita ja hiiltä sitova maaperä, joka paremmin 
kestää vaihtelevia sääilmiöitä.  

 
Ravinteiden kierrätys: Siirtyminen lineaarisesta mallista kiertotalouteen 
ravinnepäästöjen vähentämiseksi (RaKi-ekosysteemi).  

 
EU-projektit (Baltic Slurry ja SuMaNu) 

 
Itämeri koulu konsepti 

 

epäästöjen



Ilmasto ja ilmakehä 
 

- Ilmastonmuutos ja Itämeri 
 

- Ilmakehän hiilen sitominen 
maaperään 

 

Itämeri 
 

- Vaikutusten mittari 
- Sedimenttien 
ravinnevarannot 

 
Biodiversiteetti 

Maaperä 
 

- Ravinteiden talteenotto 
ja uudelleenkäyttö 

- Hiilen  dynamiikka 
 

Biodiversiteetti 
 

Vaikutussuhteet 



Tuore IPCC raportti, hiilen sidonta maaperään 
keskiössä! 

 

Lähde: Ilmasto-opas.fi (Ilmatieteen laitos ja 
ympäristöministeriö) 



CARBON ACTION 
https://carbonaction.org/etusivu/ 

- Baltic Sea Action Groupin ja Ilmatieteen laitoksen koordinoima 
hanke, jossa pyritään kehittämään maatalousmaiden hiilensidonnan 
menetelmiä, mittausta ja mallinnusta. SITRA käynnistys rahoittaa 

- Yhteistyössä alan tutkimuslaitokset & yliopistot Suomessa ja 
globaali yhteistyöverkosto sekä yrityksiä 

- Tavoitteena torjua ilmastonmuutosta tuottamalla globaalisti 
sovellettava toimintamalli hiilen sitomiseksi maatalousmaahan.  

- Monihyötyinen: ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi Itämeren 
suojelu, luonnon monimuotoisuuden edistäminen, 
ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja kestävä ruoantuotanto -> 
Ympäristöongelmat kietoutuvat yhteen, mutta onneksi sama 
pätee myös ratkaisuihin 



ARVOKKAIN URAKKA- 
PORUKKAMME 
AKTIIVINEN HIILISYÖTE  
(YHTEYTTÄMINEN) 



Maaperän hiilivarasto pienenee Suomessa ja globaalisti 



Carbon Action kattaa koko kentän 

• Käytännön viljelijöiden osallistuminen kehitystyöhön 
• 100 hiiliviljelijää ympäri Suomea

• Kova tieteellinen tutkimus 
• Kenttäkokeet ja laskentamallin kehittäminen 

• Viestintä, koulutus ja vaikuttaminen
• Yleisviestintä, viljelijöiden kouluttaminen, vaikuttaminen ohjauskeinoihin 



BIOHIILI 
        10-15 MENETELMÄKOETTA  

”100 HIILTÄSITOVAA MAATILAA” 
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Hiilitilat 
 107 tilaa (kartassa mukana myös poislähteneet, 

yhteensä ilmoittautuneita 124)  
 Monipuolisesti ympäri Suomea, mutta painotus Etelä-

Suomessa 
 Alueellinen keskittymä myös Pohjanmaalla  

 mm. Altian sopimusviljelijät 5 kpl 

Mukana kolme oppilaitosta, Mustiala, Tarvaala ja 
Loimaa (Koneviestin viljelymenetelmäkoekenttä) 

Noin neljännes viljelijöistä tai tilan yhteyshenkilöistä 
naisia 
Ilmoittautuneet pääosin itsenäisesti, muutamia pyydetty 
Aktiivisia, innokkaita, suuri osa jo paljon asioita 

itsenäisesti opiskelleita 
 

 
 



Esimerkkejä pellolla tehtävistä toimenpiteistä: 
- Yhteyttämisen lisääminen kasvipeitteisyyttä lisäämällä, 
kasvuaikaa pidentämällä sekä satotasoja kasvattavilla 
lajike- ja lajivalinnoilla 
- Maan rakenteen ja kasvukunnon parantaminen 
- Muokkauksen keventäminen 
- Multavuuden lisääminen lannalla, kierrätyslannoitteilla 
ja maanparannusaineilla 
- Viljelykasvivalikoiman ja viljelykierron 
monipuolistaminen 



Mitä hiiliviljelijät haluavat? 
”Tulevaisuudelle uusia näkymiä, maanviljelyn kehittymistä 
tulevaisuuden tarpeisiin. Jossain vaiheessa meidän 
omavaraisuus on tarpeen.” 
 
”Uutta tietoa ja osaamista maan kasvukunnon 
parantamiseen, lisää tuottavuutta, uusia viljelijäkontakteja, 
mahdollisuutta vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin.” 
 
”Uusia, mielenkiintoisia keinoja parantaa maaperän laatua 
ja sadon tuottavuutta ja olla omalta osaltani alentamassa 
ihmiskunnan hiilijalanjälkeä.” 
 
”Tämä hanke voisi nostaa maat loistokuntoon uuden tiedon 
ja toimintatapojen avulla.” 

Uutta tietoa. Oppia. 
Kannattavuutta. 
Edelläkävijyyttä.            
Uusia kontakteja. 

Mahdollisuuden vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja 
ihmiskunnan tulevaisuuteen. 



”Ihana ja kerrassaan inspiroiva koulutus! Sain heti 
paljon vinkkejä ja neuvoja jo käytäntöön tänä vaikeana 
kasvukautena. Mahtavaa, että tutkimus ja käytäntö 
tällä tavoin kohtaavat tasavertaisina: koen viljelijänä 
tämän tärkeäksi, ettei neuvoja ja vaatimuksia satele 
vain "norsunluutornista", vaan todellinen yhteistyö, 
kumppanuus ja tasavertaisuus on mahdollista. Tämä 
on onnistuneen lopputuloksen edellytys. Kiitos.” 

Ensimmäinen koulutus 
järjestettiin Aulangolla 
Katajistonrannassa        
26. – 27.6.2018. 
Seuraava koulutus on       
7. – 8.11.2018. 



Tuloksia v. 2018:  







  
1 Miten saadaan nopeutetuksi hiilen sitoutumista 
maahan? 
2 Miten saadaan estetyksi hiilen karkaaminen 
maaperästä? 
3 Miten hiili sitoutuu maaperään? 
4 Miten pysyvää on eri muodoissa oleva maaperän 
hiili? 
5 Mikä on sienirihmastojen rooli?  Entä 
kasvijuuriston?  
6 Näiden muodostamien symbioosien luonne? 
7 Ainevirtojen intensiteetti – virtaus, ei vain pitoisuudet 
8 Maaperän kemian, fysiikan ja biologian 
yhtymäkohdat 
 

maahan?
2 Miten saadaan estetyksi hiilen karkaaminen 
maaperästä?

4 Miten pysyvää on eri muodoissa oleva maaperän 
hiili?

kasvijuuriston? 
6 Näiden muodostamien symbioosien luonne?

8 Maaperän kemian, fysiikan ja biologian 
yhtymäkohdat



Eteneminen:  

• Rahoitustarve pitkäjänteiselle tutkimukselle, 
kehitystyölle sekä viljelijöiden kouluttamiselle  

• Maatalousmaiden hiilensidonta voitaisiin 
laajamittaisesti käynnistää ohjaamalla maataloustukia 
tulosperusteiseen hiilensidontaan 

• Tämä voitaisiin huomioida tulevassa yhteisen 
maatalouspolitiikan valmistelussa 2021 alkavalle 
kaudelle 

 



Ote YM TUKA:sta 
Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta:  
’’hiiltä sidotaan aktiivisesti metsiin ja 
peltoihin’’ 

Ote MMM TUKA:sta 
Kilpailuvalttina puhdas ruoka ja vesi: 
’’Luodaan EU:n seuraavalle 
ohjelmakaudelle viljelijöille kannusteita 
maaperän hiilen lisäämiseen…’’ 
 

Kansallisesti aihe hyvin esillä, esimerkkinä YM ja MMM 
tulevaisuuskatsaus työt: https://vnk.fi/tulevaisuuskatsaukset 

  



Fok it, HS 15.10.2018 


