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Itsenäinen, neutraali säätiö
Toimimme lahjoitusvaroilla ja 
projektirahoituksella

Palkittu uudenlaisesta
ympäristönsuojelutyöstä ja 
vaikuttavuudesta

Holistinen näkemys, konkreettiset toimet

Itämeri, ilmasto, monimuotoisuus

Toimintaa:

Carbon Action

Elävä Itämeri –vedenalaisen 
monimuotoisuuden suojelu

Saara Kankaanrinta, perustaja, hallituksen pj
Carbon Action, käynnistäjä, pj
Qvidjan koetilan omistaja

Tuhoava vai parantava talous?



Tuhoava vai parantava talous?

Beyond Sustainable: Think Regeneratively
Kiss the Ground

Tuhoava
Degenerative

Kestävä
Sustainable

Parantava
Regenerative



Rehevöityminen

Ilmastonmuutos

Biodiversiteetin
romahdus



ULKOIS-
KUSTANNUKSET.

HEIKKO 
KANNATTAVUUS.

YMPÄRISTÖ-
KATASTROFI.

Mikä vikana 
ruokajärjestelmässä?



Monimuotoisuus on 

elämän 
peruskivi

Biodiversiteetin
häviäminen



”suurin syy hyönteisten vähenevälle määrälle ovat 
tuholaismyrkyt. Ongelma korostuu silloin, kun laajalla 
alueella viljellään yhtä ja samaa viljelyskasvia”



”30 vuodessa 
lentävien 
hyönteisten 
määrä on 
pienentynyt 
80 %.”



Järjetön GLOBAALI 
lihantuotanto:

80% antibiooteista
maissiruokituille eläimille

Antibioottiresistenssi



Pala sademetsää muuntuu eurooppalaiseksi lihaksi?

Monokulttuuri=rehu



Eroosio



Ilmastonmuutos

”2 vuodessa pystyttävä radikaaleihin toimiin” (ilmastoneuvottelija Figueres)

Maailmalla kuivuus, tulvat, maatalouden romahtaminen 
= nälkää, kurjuutta ja konflikteja, pakolaisvirtoja



Keltainen meri

Lake Erie Itämeri
Kuva: Seppo Knuuttila

Meksikonlahti

Rehevöityminen



vaikuttaa kokonaisvaltaisesti: vedenvaihtoon, 
lämpenemiseen, hapettomuuteen ja 
happamoitumiseen

-> rehevöitymisen voimistuminen, muutokset 
eliöstössä, ekologinen epätasapaino

Ilmastonmuutos ja Itämeri



ARVOKKAIN URAKKA-
PORUKKAMME
AKTIIVINEN HIILISYÖTE  (YHTEYTTÄMINEN)



25%
Kaikesta maapallon biodiversiteetistä

maaperässä



Miksi maaperä EI NYT varastoi hiiltä ja miksi syntyy 
rehevöittäviä päästöjä? 

-liian yksipuolinen viljely 
-epäorgaanisten lannoitteiden käyttö  
-maanmuokkaus 
-torjunta-aineet

Kasvi kasvaa -> mutta maaperä heikkenee vuosi vuodelta.



Maaperässä potentiaali 
varastoida hiiltä

Hiilipitoisuus: 
ILMAKEHÄ n. 750tg C
KASVILLISUUS n. 550 tg C

MAAPERÄ n. 1500 Tg C
(Liang Chao, ESM 2018)

Miksi katse maaperään?



Hiilen palauttaminen maahan 
on ainoa tunnettu keino 
kääntää ilmastonmuutos

Maatalouden päästöt ovat 
Itämeren kannalta ratkaisevia

Molemmat ratkaistaan 
maaperässä.

Viljelijä ei ole ongelma vaan ratkaisu



Terve maaperä varastoi hiiltä 
ja tuottaa suuremmat sadot -

ilman päästöjä vesistöihin. 



CARBON ACTION



CARBON ACTION
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Viljelijät

Yritykset,
kuluttajat

Politiikka,
ohjauskeinot

Tiede, 
todennus Viestintä



Olennaista tietää:

- Kasvillisuuden ja maaperän prosessit: miten lisätään hiilen sidontaa ja mahdollisimman pysyvän 
hiilen muodostumista?

- Viljelymenetelmät: Miten parannetaan viljelymenetelmiä, jotta hiilen sidonta, luonnon 
monimuotoisuus, ravinteiden pidättyminen, maaperän terveys ja tuottavuus sekä sadon 
ravitsemuksellinen laatu lisääntyvät?

- Todentaminen ja mallintaminen: Miten mitata ja todentaa hiilen sitoutuminen ja muut 
ilmastovaikutukset?

- Talous ja ohjauskeinot: Miten tuodaan sidottu hiili ’markkinoille’ ja miten sitä voidaan hyödyntää 
julkisen ja yksityisen sektorin ilmastotyössä? Miten saadaan ilmasto- ja maatalouspolitiikka 
tukemaan näiden ratkaisujen käyttöönottoa Suomessa ja muualla?



Kumpi pidättää ravinteita ja vettä kasvien käytössä, tuottaa paremmin 
ja päästöt pienemmät? Sama maa 2016 ja 2018, Qvidja



Carbon Action hiilitilat
•n. 100 erilaista maatilaa eri puolilla Suomea

•Hiilen varastoitumista testataan jokaisella 
tilalla yhdellä peltolohkolla

•Koulutus, vertaisoppiminen, yhteistyö 
tutkijoiden kanssa

•Kaikilta maanäytteet alussa ja 5v kuluttua

•Osa tiloista vielä 1m syvyyteen maanäytteet, 
relevanttia hiilen määrän kannalta
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BSAG ja
systeeminen muutos:

Korjataan juurisyyt, ei 
vain oireita

Yhteenkietoutuneet
ongelmat 

Holistinen näkemys, 
konkreettiset toimet
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6. Scaling



ELÄVÄ ITÄMERI
Yhteistyöhanke Itämeren vedenalaisen 
monimuotoisuuden suojelemiseksi
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Kuva: Mats Westerbom
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• Itämeri on altis muutoksille

• Itämeren suolapitoisuus on                                                       
matala, ja siksi sen                                                                   
eliölajisto koostuu makean,                                                         
murto- ja meriveden lajeista

• Suuri osa lajeista elää sietokykynsä äärirajoilla, 
minkä vuoksi niiden määrä on vähäinen ja 
ravintoverkot ovat yksinkertaisia verrattuna 
valtamerten eliöyhteisöihin

• Mataluutensa, pienen vesitilavuuden ja 
luontaisen kerrostuneisuutensa takia Itämeri on 
herkkä ihmisen toiminnan vaikutuksille
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Elävä Itämeri
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Tältä näyttää rehevöitynyt rakkolevämetsä
Kuva: Mats Westerbom

• Itämeressä vedenalaista 
monimuotoisuutta uhkaavat 
ilmastonmuutos, rehevöityminen ja muut 
erilaiset ihmispaineet



Elävä Itämeri
• Elävä Itämeri on BSAG:n käynnistämä hanke, 

jonka tavoitteena on vedenalaisen 
meriluonnon monimuotoisuuden 
suojeleminen, hyödyntäen jo olemassa 
olevaa kattavaa VELMU-aineistoa 
(VELMU: vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden 
inventointiohjelma)

• Suuri osa arvoalueista sijaitsee yksityisillä 
vesialueilla, matalissa vesissä, saarten 
rannikolla -> vesialueiden omistajien 
informoiminen ja innostaminen suojeluun
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Kuva: Mats Westerbom



Elävä Itämeri • Tällä hetkellä n. ¾ 
merkittävistä 
vedenalaisista 
luontoarvoista jää 
nykyisten 
suojelualueiden 
ulkopuolelle

• 1% tarkasti 
kohdennettu lisäys 
suojelualueisiin 
voisi tuplata 
suojelutehon!

3230.9.2019 Kuva: Heidi Arponen



• Gullkronan saari ensimmäisenä 
pilottikohteena
– VELMUn kartoitusten 

mukaan saaren ympärillä 
arvokkaita elinympäristöjä

• Gullkronan ympärillä elävää 
lajistoa selvitetty tarkemmin 
sukelluksilla 2019 syksyllä

• Gullkronan kautta voidaan 
havainnollistaa, mitä 
suojeleminen tarkoittaisi 
käytännössä + viestiä 
monimuotoisuudesta sekä 
sen suojelusta yleisölle
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Elävä Itämeri x Gullkrona



Elävä Itämeri, yhteistyöllä:
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