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Kylä-Köönikän tilalla tuotetaan 
tarhahernettä ja viljoja. Tilan 

tilusrakenne on melko hajanainen, 
ja erilaisten maalajien valikoima 

runsas. Tilan yrittäjä näkee tämän 
etuna: – Vaihtelevuus mahdollistaa 

sen, että jossain onnistuu aina.

Risupedon kehittäminen lähti käytännön tarpeesta. 
Koneen avulla maastosta pystytään keräämään 

halkaisijaltaan enintään 30-senttisiä risuja ja puita.

Keräsimme viljelijä-
kokemuksia kolmesta 
Borealin uudehkosta 
vilja lajikkeesta. 
Hermanni-ohra täytti 
maatalousyrittäjä Mika 
Äijälän odotukset.

Niklas Maisi alkoi 
laajentaa kasvi-

valikoimaa tilallaan 
vuonna 2020 tehdyn 

suku polven vaihdoksen 
jälkeen. Vilja tilan 

viljely kiertoon saatiin 
kaivattua vaihtelua 

nurmesta.
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Uhkakuvia ja mahdollisuuksia
ILMASTONMUUTOS NÄKYY jo suomalaisilla pel-
loilla. Muuttuvan ilmaston vaikutukset ja riskit 
maataloudelle ovat yhä moninaisempia, mikä 
tekee niistä vaikeampia hallita. Tämä luo uusia 
haasteita, mutta myös mahdollisuuksia suomalai-
selle maanviljelylle ja viljelijöille.

Ilmaston muuttuessa sään ääri-ilmiöt lisäänty-
vät. Kuivuus rajoittaa satoa ja runsaat sateet sekä 
tulvat vaikeuttavat peltoviljelyä ja sadonkorjuu-
ta. Viljelijät ovat jo jokseenkin tottuneet sopeu-
tumaan erilaisiin vaihteleviin oloihin, ja varau-
tuminen sekä käytössä olevien viljelytapojen 
kehittäminen kannattavat tulevaisuudessakin.

Keskeisiä keinoja varautua ääri-ilmiöiden 
aiheuttamiin riskeihin ovat viljelyn monipuolis-
taminen ja uudet viljelylajit ja -lajikkeet, jotka 
näinä aikoina kasvattavat kasvinjalostuksen mer-
kitystä ja kasvinjalostajien työsarkaa. Ilmaston 
lämmetessä viljelyalueet levittäytyvät pohjoisem-
maksi ja kasvukausi pitenee, mikä toiselta kan-
tilta katsottuna tarjoaa viljelijälle uusia mahdolli-
suuksia kasvilajivalikoiman monipuolistamiseen. 
Aktiivisten viljelijöiden ansiosta viljelyssä ovat jo 
vakiintuneita muun muassa kvinoa, makea lupii-
ni ja öljyhamppu. Tutkijoiden kiinnostuksen koh-
teina ovat tällä hetkellä puolestaan esimerkiksi 
viljahirssi, linssi ja kernza (s. 30). Monimuotois-
tamisen keinoja on myös esimerkiksi useamman 

ohralajikkeen kylväminen. Kaikkea ei kannata 
laittaa yhden kortin varaan, sillä kahdesta lajik-
keesta toiselle kesä saattaa olla surkea, kun taas 
toinen saattaa selvitä paremmin.

Ilmastonmuutokseen sopeutuessa maan hyvä 
kasvukunto on tärkeässä asemassa. Tässä nume-
rossa kerromme esimerkiksi maatalousyrittäjä 
Niklas Maisista, joka on keskittynyt yrittäjäuran-
sa alusta alkaen maaperän rakennetta paran-
taviin ja regeneratiiviseen suuntaan tähtääviin 
viljelytoimiin (s. 22). Uudistavan viljelyn lisäksi 
ilmastoviisaasta maataloudesta löytyy suomalai-
sessa viljelyssä monia hyviä esimerkkejä, kuten 
monivuotinen nurmien viljely, peltojen talvi-
aikainen kasvipeitteisyys ja kerääjäkasvit.

Ilmastonmuutoksen ehkäisyyn ja varautumi-
seen liittyvät menetelmät ovat vanhoja tuttuja 
asioita, joita on tiloilla tehty jo pitkään. Kysy-
mys onkin siitä, miten toimenpiteitä voisi tehdä 
entistä paremmin ja täsmennetymmin. Parem-
man satovarmuuden ja sadontuoton myötä myös 
kannattavuus paranee. Sekä viljelyn monipuolis-
taminen että maan kasvukunnon parantamisen 
menetelmät ovat monihyötyisiä, mutta suurim-
maksi hyötyjäksi voi nousta viljelijä itse.
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