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CARBON ACTION
ALUSTA
- Viljelijä keskiössä

TUTKIJAT
Monitieteisyys: 

mikrobiologia, ekologia, 
hiilivuot, ravinteet, 

mallinnus, todennus ja
ohjauskeinot. *

VILJELIJÄT
100 pilottitilaa, jotka 
käyttävät uudistavan 

maatalouden 
käytäntöjä. 

Mukana neuvojat, 
maatalousoppilaitokset

ja edunvalvojat. **

PÄÄTTÄJÄT
Virkamiehet ja 

poliitikot.
Ohjauskeinoina 
maatalous- ja 

ilmastopolitiikka, 
hiilikreditit.

YRITYKSET
Keskeiset ruokaketjun 

toimijat. Skaalaus 
kuluttajarajapintaan. 

Koulutus, 
hankintaketjut, 

tuotteet, viestintä, 
digitaaliset ratkaisut.

Viestintä & Media
• Kiinnostus on kova
• Näkyvyyttä suurelle 

yleisölle 

* Mukana useita suomalaisia tutkimuslaitoksia ja yliopistoja. Tutkimuksia rahoittaa usea taho. ** (MTK, SLC)



VILJELIJÄ EI OLE ONGELMA 
VAAN RATKAISIJA!



CARBON ACTION 
HIILITILAT

• n. 100 erilaista maatilaa eri puolilla
Suomea

• Koulutus, vertaisoppiminen, 
yhteistyö tutkijoiden kanssa

• Hiilen varastoitumista edistäviä 
viljelytoimia testataan jokaisella
tilalla yhdellä peltolohkolla viiden 
vuoden ajan.



Metrin maanäytteiden kairausta Qvidjan pellolla syyskuussa 2019

2.2.2021

Tarkempi tutkimus 
30:lla hiilitilalla, 

mm. metrin 
maanäytteet

Kaikilta Carbon Actionin tutkimukseen osallistuvilta tiloilta on 
otettu maanäytteet alussa ja seuraavat 5v kuluttua.



HIILIVILJELY
Hiiliviljely tarkoittaa 

erilaisia viljelystoimenpiteitä, jotka 
vähentävät maatalouden 

kasvihuonekaasupäästöjä ja/tai lisäävät 
hiilen varastoitumista maaperään.

Hiiliviljely on:

• Uudistavaa eli regeneratiivista

• Monihyötyistä – maan kasvukunnon parantuessa 
satovarmuus paranee, ostopanosten tarve 

vähenee, monimuotoisuus lisääntyy, eroosion 
hallinta paranee

• Ruoka ja hiili viljellään samoilla pellollaTÄRKEÄSSÄ OSASSA PELLON JA 
VILJELIJÄN RESILIENSSI



Carbon Actionin
koulutukset 2018



Carbon Action koelohkojen toimenpiteet

1. Monilajiset nurmet + jankkurointi

2. Monilajiset nurmet

3. Ravinnerikkaat eloperäiset aineet

4. Ravinneköyhät eloperäiset aineet

5. Katkaisunurmi

6. Hiiltä maksimaalisesti sitova laidunnus

7. Kerääjäkasvit ja syväjuuriset kasvit

8. Hiilivaraston säilyttäminen (erityisesti koskee 
eloperäisiä maita)

9. Agrometsätalous

10. Erikoiskasvien keinot

11. All-in eli nupit kaakkoon

3.2.2021 Sanna Söderlund/BSAG



Tutkijat, 
opiskelijat, 
neuvojat ja 
viljelijät 
verkostoituvat

-> moniulotteinen hyöty eri 
osaajien kohtaamisesta.



CARBON ACTION YRITYSALUSTA

Yritysten toiminta ohjaa sekä viljelijöiden työtä että 
kuluttajien valintoja. 

Esimerkkejä: Valio, Atria ja Altia kouluttavat sopimustilojaan hiiliviljelijöiksi. 
Raaka-aineen hankinta muuttuu laajasti, kun yritykset vievät hiiliviljelyn 

periaatteet hankintakriteereihinsä - kuten Apetit, Altia ja Fazer ovat 
sitoutuneet tekemään. Altia on lanseerannut ensimmäisen hiiliviljellyn 

tuotteen: vodka, joka on tehty Carbon Action tilan ohrasta. 
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Kiinnostaisiko tulla mukaan Carbon Action porukkaan? 
Klikkaa itsesi Klubiin: https://carbonaction.org/carbon-action-
klubi-on-avattu/

• Carbon Action Klubi tarjoaa uusinta tietoa uudistavasta maanviljelystä & hiiliviljelystä kaikille viljelijöille 
sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Toivotamme kaikki aiheesta kiinnostuneet  mukaan!

• Klubin uutiskirje joka toinen kuukausi – siellä uusimmat tapahtumat, webinaarit klubilaisille yms. 

• Facebook-ryhmä Klubilaisille

https://www.facebook.com/groups/carbonactionklubi

• Paljon videoita ja webinaareja,

jotka ovat saatavilla vain Klubilaisille

• Tulossa Klubikiertue kesällä 2021 

• Paikallistoiminnan kehitystä
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Carbon Action etusivu, josta pääsee 
tutustumaan materiaaleihin ja hankkeisiin 
https://carbonaction.org/etusivu/

https://carbonaction.org/carbon-action-klubi-on-avattu/
https://www.facebook.com/groups/carbonactionklubi
https://carbonaction.org/etusivu/


2016 ja 2018

UUDISTAVA VILJELY-
Kasvukunto

keskiössä

Miksi uudistavaa viljelyä?

https://dreambroker.com/channel/pwv6uogg/c5x4ht9f


Maksimoi
yhteytys

Maksimoi
mikrobit

Maksimoi
suoja

✓ Jatkuva aito kasvipeite
✓ Tasapainoinen 

kasvinravitsemus
✓ Korkea lehtiala

✓ Lisää heikkokuntoisilla mailla 
mikrobeja alkupanokseksi

✓ Kasvata suuria juuristoja
✓ Pidä pellot hyvän tuoksuisina

✓ Minimoi muokkaus ja häiriöt
✓ Minimoi torjunta-aineiden käyttö
✓ Ylläpidä kestäviä muruja ja hyvää rakennetta

UUDISTAVAN MAANVILJELYN PERIAATTEET

CC 4.0. 
Tuomas J. Mattila
2017. 



UUDISTAVAN 
MAANVILJELYN 
MENETELMÄT

✓ Ympärivuotinen vihreä kasvipeitteisyys
✓ Kerääjä- ja aluskasvit
✓ Syväjuuriset kasvit ja nurmet viljelykierrossa
✓ Monipuolinen viljelykierto
✓ Hiiltä maksimaalisesti sitova laidunnus 

✓ Vesitalouden kunnostustoimenpiteet
✓ Muokkauksen minimointi
✓ Eloperäiset maanparannusaineet ja biohiili
✓ Torjunta-aineiden käytön minimointi
✓ Agrometsätalous

ENSIN PELTO PERUSKUNTOON



Eikä vain MITÄ...
…vaan erityisesti: MITEN?



Qvidja



Fieldobservatory.com



Jari Liski 2019

Hiililaskin
Plant and soil carbon,

climate impact

Yksiköt
Sidottu hiili

Ilmastovaikutukset

Sisään tulevaa tietoa
Maatilat, tietokannat,

kaukokartoitus

Luotettavuuden 
monitorointi

Hiili- ja ghg vuot, tietoa 
maasta ja kasveista

Laskimen kehitys
Kalibrointi, rakenne

Tieteen edistyminen
Prosessit, data

Ilmastopolitiikka
Maatalouspolitiikka

Hiilimarkkinat
Tuotejalanjäljet

HIILENSIDONNAN TODENTAMISJÄRJESTELMÄ



UUDISTAVAA VILJELYÄ MOLEMMILLA 
KOTIMAISILLA!

Kaikille viljelijöille ja maatalousalan 
opiskelijoille tarkoitettu uudistavan 
viljelyn e-opisto julkaistaan sekä 
suomeksi että ruotsiksi.

E-opisto käsittelee maan kasvukuntoa 
ja sen parantamista monin eri keinoin.

E-opisto tarjoaa mahdollisuuden 
kehittää omaa ammattitaitoaan 
haluamallaan tavalla. 

Opiskelu yhdessä muiden kanssa on 
hyödyllisintä, jolloin oppimaansa voi 
pallotella porukassa. Hyödynnä 
olemassa olevat verkostosi tai 
keskustele aiheesta Carbon Action 
Klubin FB-ryhmässä! 
https://www.facebook.com/groups/car
bonactionklubi

https://www.facebook.com/groups/carbonactionklubi


AVAJAISET 9.2.2021

Ilmoittaudu mukaan 
avajaistilaisuuteen 
uudistavaviljely.fi/ilmoittaudu

VIDEO

Uudistava viljely myös 
voimaannuttaa viljelijää

https://u2845178.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=m5ODE3vgr2wZhhW3jzzjtHn51Ru0dlC6Z-2Fl-2BcQz0Xvc9dRO0XSBi4zugytil2EK36qup_oXmJ40kyytUDBRng8ClFjMTZZz4U1PmQZlR5t5A3QRxXz3mJ6aIyCE2q9bxtZ5fcdUFuPRNiqy5MEm-2FhTW7n3Bc0WMT9qC6UETrNsTgdxK4IXHVpqtVER3-2Fxj4U5wNmDS-2FVHDFszNMId4aa3FdTwM3J6wQHK-2BY8a2ISdjQN2bTYbavk13efLrvuC4iGuSVM8oXIgF8Or6kAubSrCZKloEGLeNf-2FnMGz6rwz3bYRIZM1ijBU0l9jLN0Jpe2uODywOFP6RRoMXAdTxPZ9A0b-2FePjFzpwGH5lIQvAjm8mLKZaIISvnmYdjdc0xobKPv6PkeO1PRo2Br6QST9eQj6geBtYJzdssI-2BWPRD9p3-2Bw1N24hjIkEzhwQEHlpu-2FCgqGk8vxEmC5SdWRtDPrH7J9A1DCkCK-2Bu0KTC-2FPQWD02GklMaImJf-2FMWAnRwLycJzG1hiy74CT2EWiQ32YGAFdYqUGKDuvustNGb1Yi-2Bolt7xfokNrqJ0w3reDBlK7PMEQ3A6gDo7XBXAy6-2B1g211p8i6WDsOuzRoEQcuLOQrnGQGBj5zJp8o8ZjyLUTiAoCu9-2FWGD-2B
https://dreambroker.com/channel/pwv6uogg/e0oh1q68


KIITOS!

Tue työtämme 
bsag.fi/lahjoita

Sanna Söderlund
Koulutuspäällikkö, 
Viljelijäyhteistyö

Baltic Sea Action Group
Sanna.soderlund@bsag.fi
www.bsag.fi
www.carbonaction.org
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