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Baltic Sea Action Group eli BSAG
• Virallinen nimi Elävä Itämeri säätiö

• Perustettu 2008

• Riippumaton säätiö

• Ratkaisukeskeisyys. Tavoitteena 
kokonaisvaltaiset systeemitason 
muutokset. Itämeri, maaperä, 
ilmasto ja luonnon 
monimuotoisuus. 

• www.bsag.fi



IPCC maankäyttö raportista tukea 
Carbon Actionille (elokuu 2019):
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Carbon Action -hankkeen 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 Action 
-hankkeen laskelmissa hiiltä olisi mahdollista 
palauttaa maahan viljelymenetelmiä 
vaihtamalla noin 200 –1 000 kiloa hehtaarille.

https://yle.fi/uutiset/3-10548340
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Carbon Action tähtää monihyötyisyyteen
• Maan parempaan kasvukuntoon, lisääntyvään luonnon monimuotoisuuteen 

ja resilienssiin, ilmastonmuutoksen hillintään ja päästöjen vähentämiseen 
vesistöihin ja Itämereen. 

• Carbon Action alustan tarkemmat tavoitteet ovat
• Tutkia ja kehittää keinoja, joilla maaperän hiilen varastointia voidaan nopeuttaa ja 

tieteellisesti todentaa
• Edistää ja kokeilla maan kasvukuntoa parantavia, monihyötyisiä regeneratiivisia

viljelytoimenpiteitä maatiloilla
• Kehittää taloudellisia ja muita ohjauskeinoja, jotta näitä ratkaisuja otetaan laajasti 

käyttöön Suomessa ja muualla   
• Saada systeemiseen muutokseen tarvittava määrä toimijoita liikkeelle
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CARBON ACTION alusta
Sitran rahoittama (2017-2019) Carbon Action pilotti on laajentunut alustaksi.
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Carbon Action -alusta
Ongelmista ratkaisuihin – yhdessä tutkijat, 

viljelijät, päätöksentekijät ja yritykset

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
- Melkein kaikki 

Suomen keskeisimmät 
tutkimuslaitokset ja yliopistot. 
Useampi tutkimusrahoittaja.

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



Carbon Action alustan yritysyhteistyö:
• Valikoidut Altian sopimusviljelijät ovat mukana Carbon Actionin 

hiilitiloina. Altia maksaa maanäytteiden analysoinnista koituvat 
kustannukset

• Valio kouluttaa maitotilallisensa hiiliviljelijöiksi. Ensimmäiset 
koulutukset on jo pidetty, ja tavoitteena on saada kaikki tilalliset 
koulutettua vuoteen 2035 mennessä

• S-ryhmä rahoittaa v. 2019 syksyllä tehtävää metrin maanäytteiden 
ottoa

• Apetitin Räpin koetila on mukana yhtenä Carbon Actionin 
hiilitiloista. Apetit pyrkii edistämään kestävää ruokaketjua ja 
tuotteistamaan hiiliviljelyä sopimusviljelijöidensä kautta

• Fazer-konserni on tullut mukaan Carbon Action -alustalle 
liittämällä ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja hiilen sitomisen 
maaperään vahvasti osaksi kestävää viljantuotantoa edistävää 
viljavisiotaan
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Maksimoi
yhteytys

Maksimoi
mikrobit

Maksimoi
suoja

 Jatkuva 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

HIILIPYÖRÄ. Kestävä viljely – uudistava maatalous

CC 4.0. 
Tuomas J. Mattila
2017. 
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Hiiltä varastoivia 
toimenpiteitä

• Maan rakenteen parantaminen
• Vesitalouden kunnostustoimenpiteet
• Vähennetty muokkaus
• Eloperäiset lannoitteet
• Torjunta-aineiden käytön minimointi
• Monipuolinen viljelykierto
• Syväjuuriset kasvit ja nurmet viljelykierrossa
• Ympärivuotinen vihreä kasvipeitteisyys
• Kerääjä- ja aluskasvit
• Eloperäiset maanparannusaineet
• Rotaatiolaidunnus
• Peltometsätalous



Carbon Action hiilitilat
• n. 100 erilaista maatilaa eri puolilla 

Suomea
• Hiilen varastoitumista testataan 

jokaisella tilalla yhdellä peltolohkolla
• Koulutus, vertaisoppiminen, yhteistyö 

tutkijoiden kanssa
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Carbon Action intensiivitutkimusalat:
• Qvidja

• Maaperän hiilensidonta ja sen 
todentaminen (+ paljon muuta)

• Viikki
• Kasvien monimuotoisuuden vaikutus 

maaperän hiilensidontaan

• Kilpiä
• Puiden vaikutus peltomaiden 

hiilensidontaan

• Ruukki
• Turvepellon hiilitase

29.11.2019 Carbon Action / BSAG 13



Qvidja


