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Baltic Sea Action Group eli BSAG
Tavoitteena nopeuttaa Itämeren pelastamista hyvin fokusoidulla työllä

Perustettu 2008. Riippumaton säätiö. Aloitteentekijä ja 
yhteensaattaja. Ratkaisujen tuoja ja kiihdyttäjä.

Toimintaa

• Carbon Action: Hillitään ilmastonmuutosta tuottamalla 
globaalisti sovellettava toimintamalli hiilen sitomiseksi 
maatalousmaahan. Samalla vähennetään vesistöjen 
ravinnepäästöjä, vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta, 
parannetaan maan kasvukuntoa ja viljelijän satoa. Kestävä 
maatalous, Järki-hanke vuodesta 2009.

• Meriluonnon monimuotoisuus - Elävä Itämeri -hanke: 
vesialueiden vapaaehtoinen suojelu meriluonnon 
monimuotoisuuden turvaamiseksi

Kuva: Mats Westerbom
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Yhteenkietoutuneet
ympäristöongelmat

Ilmasto
- Hillintä & sopeutuminen

Vedet ml Itämeri
- Rehevöityminen

Maaperä
- Ravinteet

- Hiilen dynamiikka
- Sato

Biodiversiteetti
- Geneettinen

- Lajit
- Ekosysteemit

(maanalainen ja –päällinen)
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Carbon Actionin tavoite on kääntää hiilen
kulkusuunta kivennäismaapelloilla niin, että

vapautumisen sijaan hiiltä saataisiin
sitoutumaan maaperään. Turvemailla

tavoite on vähentää päästöjä.

• Tällä hetkellä Suomessa kivennäismaille
perustettujen peltojen ja laitumien ikiaikaisesta
hiilivarastosta karkaa ilmakehään joka vuosi
noin 200 kiloa hiiltä hehtaarilta.

• Carbon Actionin laskelmissa hiiltä olisi
mahdollista palauttaa maahan
viljelymenetelmiä muuttamalla noin 200 – 1 
000 kiloa hehtaarille. https://yle.fi/uutiset/3-10548340

https://yle.fi/uutiset/3-10548340


Tiesitkö?

Kun vuosittain sidotaan neljä
promillea lisää hiiltä yhden metrin
kerrokseen peltomaata globaalisti, 

se tekee 2 - 3 gigatonnia hiiltä
vuodessa. 

Tämä kompensoi 20 – 35 % 
ihmisen aiheuttamista

kasvihuonekaasupäästöistä.

Lähde: Misasny, B. (ym.) 2017. Soil carbon 4 per mille. Geoderma, 292 (2017), 59 – 86. 
www.elsevier.com/locate/geoderma http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2017.01.002

http://www.elsevier.com/locate/geoderma
http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2017.01.002


Ilmastonmuutos 
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Maaseudun tulevaisuus

Helsingin Sanomat

Keskustelu ja uutisointi

???



Toivo
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Sanna Söderlund, BSAG

– Ajatus on se, että maan-

viljelys käännetään hiiltä 

päästävästä maatalou-

desta hiiltä sitovaksi. En te-

kisi tätä, ellen uskoisi, että 

se on mahdollista, sanoo 

@JariLiski @IlmaTiede

#CarbonAction #hiiliviljely

#monimuotoisuus

https://www.suomenmaa.fi/uutiset/ilmastotoivo-piilee-pelloissa--tutkijaryhma-yrittaa-kaantaa-
maanviljelyn-hiilipaastosta-hiilinieluksi-6.3.482670.defc308daa

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=SKZb4cgKjbU&li

st=PLQR4TnM0tYJAAwjRktKHInHqt0ghRI36V&index=5

https://twitter.com/JariLiski
https://twitter.com/IlmaTiede
https://twitter.com/hashtag/CarbonAction?src=hash
https://twitter.com/hashtag/hiiliviljely?src=hash
https://twitter.com/hashtag/monimuotoisuus?src=hash
https://www.suomenmaa.fi/uutiset/ilmastotoivo-piilee-pelloissa--tutkijaryhma-yrittaa-kaantaa-maanviljelyn-hiilipaastosta-hiilinieluksi-6.3.482670.defc308daa
https://www.youtube.com/watch?v=SKZb4cgKjbU&list=PLQR4TnM0tYJAAwjRktKHInHqt0ghRI36V&index=5


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



CARBON ACTION alusta

Sitran rahoittama (2017-2019) Carbon Action pilotti on laajentunut alustaksi, jossa 
useita hankkeita.
Rahoittajia runsaasti mukana:
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Carbon Action stn MULTA 
yhteiskehittäminen 

#CarbonAction #stnMULTA #maaperä #ilmasto 
#biodiversiteetti #Itämeri #hiiliviljely

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
- IL, LUKE, SYKE, HY, INAR 
Zurichin yo & laaja yhteistyö

- poikkitieteellinen: 
mikrobiologia, ekologia,  hiilen 

kierto, ravinteet, mallinnus, 
todentaminen, ohjauskeinot..

Viestintä & media
- Kiinnostus suurta!

- Näkyvyys myös kansalaisten 
suuntaan



Hiilitilat
• Sata erilaista maatilaa eri puolilla Suomea

• Hiilen varastoitumista testataan jokaisella tilalla yhdellä 
peltolohkolla

• Koulutus, vertaisoppiminen, yhteistyö tutkijoiden kanssa
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Hiiliviljely
Hiiliviljely tarkoittaa 

erilaisia viljelystoimenpiteitä, 
jotka vähentävät maatalouden 
kasvihuonekaasupäästöjä ja/tai 
lisäävät hiilen varastoitumista 

maaperään.

Hiiliviljely on 

- Uudistavaa eli regeneratiivista

- Monihyötyistä

- Ruoka ja hiili viljellään samoilla 
pellolla!



Kestävä maaperän hoito 
tuottaa monia hyötyjä:

• Suuremmat sadot ja kestävä ruuantuotanto

• Parempi kestävyys ulkoisia tekijöitä kohtaan

• Ilmastonmuutoksen hillintä

• Ravinnehuuhtoumien väheneminen Itämereen ja sisävesiin

• Luonnon monimuotoisuuden edistäminen

• Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Keinoja:

• Maan rakenteen parantaminen

• Tiivistymisen välttäminen

• Tiivistymien korjaaminen

• Eroosion torjunta

• Biologisen aktiivisuuden lisääminen



Maaperä– elämän antaja ja sadon kantaja

24.1.2020 Ruokopelto-hanke



Mikrobien Hiilipumppu

Mikrobit muuttavat hiiltä vaikeammin 
hajoavaan muotoon
Liang et al. 2017 Nature



Tuomas Mattila, Hiiliviljelijä
Kilpiän tila, erikoistutkija

SYKE,
Carbon Action -kouluttaja

Pelto 
peruskuntoon, 

kiitos!



Hiiltä varastoivia toimenpiteitä

Maan rakenteen 
parantaminen



✓ Syväjuuriset kasvit ja nurmet viljelykierrossa
✓ Ympärivuotinen vihreä kasvipeitteisyys
✓ Kerääjä- ja aluskasvit



✓ Torjunta-aineiden käytön minimointi
✓ Monipuolinen viljelykierto

✓ Biohiili
✓ Eloperäiset 

maanparannusaineet
✓ Rotaatiolaidunnus
✓ Peltometsätalous



Vähennetty muokkaus



Vesitalouden kunnostustoimenpiteet



Eikä vain mitä...

Vaan erityisesti: MITEN?



Niittokorkeus / laidunnus vaikuttaa 



Qvidja



Hiiliviljelijöiden verkosto on korvaamaton



Lisää aiheesta:
• Carbon Action www.carbonaction.fi

• Järki Pelto –hankkeen materiaaleja 
https://www.jarki.fi/fi/jarki-pelto-tilaisuudet

• OSMO materiaalit https://luomu.fi/tietopankki/osmo-
osaamista-maan-kasvukunnon-hoitoon-2015-2018/

• Vilma-hankkeen luennot 
https://www.ilmase.fi/site/pilottitilat/etaluennot/

http://www.carbonaction.fi/
https://www.jarki.fi/fi/jarki-pelto-tilaisuudet
https://luomu.fi/tietopankki/osmo-osaamista-maan-kasvukunnon-hoitoon-2015-2018/
https://www.ilmase.fi/site/pilottitilat/etaluennot/


Sanna Söderlund
p. 040 777 5515

Sanna.soderlund@bsag.fi
Baltic Sea Action Group

www.bsag.fi
www.carbonaction.fi

www.jarki.fi

Kiitos!
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