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Jatkuva katovuosi vai täyttä valetta: Miten 
ilmastonmuutos näkyy maataloudessa ja 
mistä tavallinen ihminen voi löytää oikean 
tiedon?

Annaleena Ylhäinen, toimittaja, agronomi

Käytännön Maamies –lehti

Avoin ilmastonmuutosseminaari 2.12.2017

Toimittajanäkökulma

• Miten toimittaja saa oikean tiedon 
ilmastonmuutoksesta?

• Miten media käsittelee 
ilmastonmuutosta?

• Tiedejournalismi?

• Katastrofijournalismi?

• Voiko suuri yleisö luottaa median 
luomaan kuvaan 
ilmastonmuutoksesta?
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Maatalouden 
näkökulma

• Miten ilmastonmuutos näkyy maataloudessa?

• Mitä ilmastonmuutos tarkoittaa suomalaiselle 
maataloudelle?

• Miten ilmastonmuutosta käsitellään 
maatalouden näkökulmasta?

• Onko jokainen vuosi nykyään katovuosi ja 
johtuuko kaikki ilmastonmuutoksesta?

Sää on aina uutinen
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Ilmastonmuutos – aina paranee! Voi spekuloida 
tulevaisuudenkin säätä

Toimittajat rakastavat säätä ja 
ilmastonmuutosta!

Katastrofijournalismi/huomiotalous

Vain mielikuvitus rajana

Toimittajat ryhtyivät 10‐15 v sitten 
tehtailemaan Suomessakin villejä uutisia 
aiheesta

Onneksi Ilmatieteen laitos huomasi tiedon 
tarpeen ja ryhtyi kouluttamaan toimittajia

Osallistuin itse koulutukseen v 2007
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Esa Väliverronen, prof. HY, viestinnän laitos, 
2007:

Vuonna 2006 
ilmastonmuutos ilmestyi Me 
Naiset –lehteen – kaikkialle!

Ilmastonmuutoksen 
vähättely loppui, siirryttiin 
kiistasta konsensukseen

Toimittajat ryhtyivät 
uutisoinnin lisäksi 

nostamaan aihetta itse, 
kehittivät juttuja

Epätavalliset sääilmiöt, 
Aasian tsunami, 

hirmumyrsky Katrina –
säätietoisuus oli pinnalla –

liittyvätkö 
ilmastonmuutokseen?

Kansalaisten ja kuluttajien 
näkökulma tuli mukaan

Ilmastokonsensus luo tilaa 
skeptikoille – toimittajilla 
tapana esitellä ”kolikon 
molemmat puolet”

Hanna Nikkanen (journalistiikan vierailijaprofessori) eri mieltä 2016:
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Hanna 
Nikkanen Sitra 

Debatissa:

…”Suomalainen media ei nosta uusia asioita yhteiskunnalliseen keskusteluun. 
”On jopa tehty hyve siitä, että vain heijastellaan keskustelua”, lataa 
journalistiikan vierailijaprofessori Hanna Nikkanen Tampereen yliopistosta.

Nikkasen tiukat sanat kuultiin maanantaina 31.10.2016 Sitran 
keskustelutilaisuudessa Helsingissä. Tilaisuuden otsikko kysyi: ”Ilmastonmuutos, 
ketä kiinnostaa”. Maanantaina tuli kuluneeksi 10 vuotta ja yksi päivä siitä, kun 
ilmastonmuutoksen maailmanlaajuisia talousvaikutuksia pohtineen Sternin 
raportti julkaistiin.

Nikkanen osoitti sanansa etenkin ilmastouutisoinnille, kun keskustelutilaisuuden 
yhdessä osiossa pohdittiin sitä, miksi ilmastonmuutos ei nouse vahvemmin 
esille mediassa.

Nikkasen mukaan pelkästä keskustelun heijastelemisesta seuraa, että media 
reagoi kunnolla vasta silloin, kun muutosvastarintaa syntyy. Tämä hetki voi olla 
esimerkiksi silloin, kun ilmastonmuutoksen välilliset vaikutukset – sään ääri‐
ilmiöt, pakolaisten aallot tai metsätuholaisten leviäminen – toteutuvat. 
Nikkanen on huolissaan, ettei media pysty välittämään yleisölleen – tarvittavia 
tietoja ja näkymiä mahdollisuuksista ennen kuin muutos alkaa.

Jatkuvasti läsnä olevana ilmiönä ilmastonmuutos ei ole noussut toimitusten 
agendoilla kovinkaan korkealle sijalle.” …

Sitra Sebatti:

• Toimittajat käsittelevät äkillisiä asioita, uutisia, 
vaikeampi käsitellä hidasta muutosta

• Ilmastotiede luonnontieteenä vaikea toimittajille, 
eivät ymmärrä siitä mitään

• Helpompi kertoa tarinoina

• Denialismikeskusteluun käytettiin liian paljon aikaa

• Ilmastouutisointi sysätty ympäristötoimittajille, 
sen pitäisi olla kaikkien toimittajien aihe
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Trumpismi

Tiedetoimittajat tiukkoina:

• Tiede ei ole mielipidekysymys! 1 + 1 = 2

• Toimittajien pitäisi miettiä, miten asian esittävät jos kyseessä on 
tiedeaihe

• Miten käsitellä ilmastoskeptikoita?

• Monia näkökulmia miten ilmastonmuutosta pitäisi torjua

• 10 v sitten esiteltiin ongelmaa, ei vielä ratkaisuja

• Nyt tietoisuus on kanavoitunut toiminnaksi: Sauli Niinistö syö 
lihaa vain kerran viikossa

• Tyypillinen juttu: ”Viisi tapaa pysäyttää ilmastonmuutos”

• Ilmastonmuutos vaikuttaa talouteen, markkinoihin ja politiikkaan
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Katastrofijournalismi

Ylilyönnit?
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Ilmastonmuutos on hyvä bisnes

• Greenpeace, WWF, muut vihreät järjestöt – ei tarvitse pelotella maailmanlopulla 
kun on ilmastonmuutos, rahaa tulee

• Jopa kirkko puhuu ilmastonmuutoksesta

• Nyt energiayhtiöiden lobbaus on siirtynyt ilmastoskeptikoiden rahoituksesta 
tiettyjen toimenpiteiden/politiikan lobbaukseen

• Bioetanoli liikennepolttoaineisiin? (Eussa kiistellään, USAssa kasvattanut 
maissimarkkinaa)

• Biokaasu?

• Tuulienergia? – hinnat tulleet rytinällä alaspäin

• Aurinkopaneelit? – huima kehitys, hinnat tulleet alaspäin

• Ydinvoima? (ainoastaan ekomodernistit puhuvat tämän puolesta)

• Vihreä sähkö, sähköautot, energiatehokkaat pesukoneet, ekotalot…

• Ilmastonmuutosta käytetään myös elintarvikemarkkinoinnissa
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Kaikki pyrkivät lobbaamaan

• Pitäisi tehdä suuria päätöksiä, jotka vaikuttavat 
investointeihin

• Maa‐ ja metsätalous

• Energiayhtiöt

• Poliitikot

• Mistä saa oikean tiedon? Sen kun tietäisi. 
Tutkivalle journalistille töitä. Talouspuoli 
kasvanut, hyvä niin.

• WWF:n energiaraportin päärahoittaja on ihan 
avoimesti kaasufirma. Greenpeacen rahoitus 
on aivan täysi mysteeri ‐ mitään avoimuutta 
järjestö ei tämän suhteen harrasta.

• Fossiiliset rahoittavat ympäristöjärjestöjä –
viherpesua?

Segmentoidut kuluttajaryhmät
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Kuningaskuluttaja tutkii vihreyttä

Ympäristöjournalismi on nykyisin monitahoista ja mielenkiintoista!
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”Jos sähköauton 
akkua tehdään 

lapsityövoimalla ja se 
ladataan 

hiilivoimalan 
sähköllä, tuote on 
sekä eettisesti että 
ekologisesti huono”

”Eräässä amerikkalaisessa tositelevisiosarjassa päähenkilö valmistautui ekotekoon, uusiutuvan energian käyttöön. Hän 
alkoi sytyttää takkaa ja otti takan edustalta klapeja. Jokainen klapi oli pakattu erikseen rapisevaan muovikääreeseen, 
aivan kuin suklaapatukat. Lattia säilyi siistinä. 

Ja maailma sanoi: tulkoon sähkö. 

Valtiojohtajat, kaupunkien ylimmät virkamiehet, Euroopan unioni ja autotehtaat ovat päättäneet, että henkilöautoja 
liikuttaa tulevaisuudessa sähkö, koska fossiiliset polttoaineet tulevat maan alta, mutta sähkö akusta. 

Ja sähkö tuli. 

Suomessakin on iloittu sähköautojen alkavasta maailmanvalloituksesta. Jopa Kiinaa on kiitelty. Kiina vaatii, että 
sähköautojen osuutta myytävistä autosta on kasvatettava. Jättimaa suunnittelee kieltävänsä polttomoottoriautojen 
myynnin myöhemmin kokonaan. 

Kiinassa sähköauto on ekotekona samaa sarjaa kuin klapi suklaapatukan muovikääreessä. Kiinan sähköstä 65 prosenttia 
tehdään saastuttavasta ja sairastuttavasta hiilestä. Saksassakin hiilen osuus on 40 prosentin tienoilla. 

Kiinan hiilivoimaloita aiotaan korvata muun muassa aurinkoenergialla. Hanke etenee hitaasti, koska se uhkaa 
talouskasvua. Ja talouskasvu on valtansa turvaamiseen pyrkiville maan johtajille paljon tärkeämpi asia kuin aidot 
ilmastoteot. Sähköautokannan kasvu etenee nopeammin, joten aikatauluero muuttunee hiilisähkön lisääntymiseksi. 

Uusin ekologisen liikkumisen aluevaltaus Kiinassa on täyssähköinen rahtilaiva. 70‐metrinen uutuus aloitti liikennöinnin 
marraskuussa. Alus kuljettaa hiiltä rannikolta sisämaassa sijaitsevaan hiilivoimalaan. 

Ydinvoimalla tuotettu sähkö olisi paljon ekologisempi vaihtoehto yleisestikin akun lataajalle. Mutta sähköautoa 
suitsuttavat metodivihreät katsovat vain tuotetta eivätkä päämäärää ja päämäärään pääsemisen kustannuksia. He 
näkevät klapin mutta eivät sen kääreitä. 

Yksi kustannuksista on eettinen hinta. Sähköautojen akut vaativat kobolttia, ja Kongossa sitä hakkaavat lapset rauta‐
kangilla myrkyllisen pölyn peittämissä kaivoksissa. Terrafame Sotkamossa taas on tuomittu pahaksi, koska metodivihreys 
näki, että niin oli hyvä. Vaikka Sotkamossa aletaan tuottaa kobolttia sähköautojen akkuihin bakteeriliuotuksella ja työssä 
ovat aikuiset työehtosopimuksilla, kuukausipalkalla ja turvakengissä. ”

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.

Näin YLE uutisoi Al Goren vierailusta Slushiin

”Kun Yhdysvaltain entinen varapresidentti ja nykyinen 
ilmastoaktivisti Al Gore saapuu teknologiatapahtuma Slushin 
lavalle, hän kertoo heti, mitä on luvassa:

– En ole tullut tänne viihdyttämään teitä tai kertomaan asioita, 
joista suurimman osan jo tiedätte. Tulin rekrytoimaan teidät, koska 
olette tärkeä osa ilmastokriisin ratkaisua, Gore julisti.

Jos joku mietti etukäteen, miksi entinen poliitikko ja nykyinen 
ilmastomies kiertää maailman teknologiakonferensseja, vastaus 
tuli tässä. Yrittäjät ja sijoittajat kykenevät Goren mukaan 
ratkaisemaan maailman suurimmat ongelmat – ja tekemään siinä 
sivussa rahaa. 

– Ilmastokriisi on ennennäkemätön mahdollisuus, Gore innosti 
kuulijoita.

Slushissa koolla olevat it‐alan yrittäjät keksivät siihen juuri 
ratkaisuja: uusia energialähteitä, puhtaampia tuotantovälineitä ja 
nykyistä tehokkaampia koneoppimisen ja keinoälyn kaltaisia 
digitaalisia työkaluja.”  …
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”Kolme kysymystä”

… ”Ihmiskunnan tulevaisuus tiivstyy Al Goren mukaan kolmeen 
kysymykseen:

– Onko meidän pakko muuttua, kykenemmekö me muuttumaan ja 
muutummeko me?

Ensimmäiseen kysymykseen Al Gore löytää vastauksen esimerkiksi 
Portugalin ja Kalifornian metsäpaloista, tulvista, mutavyöryistä ja 
nälänhädästä. Maatalous kärsii, ruoan hinta nousee ja trooppiset 
sairaudet siirtyvät kohti pohjoista. 

Kaikki tämä on Goren mukaan seurausta ilmastonmuutoksesta. 
Tuota ilmastonmuutosta taas seuraa Goren mukaan poliittinen 
kuohunta, joka ajaa jopa miljardi ihmistä liikkeelle tulevina 
vuosikymmeninä – ellei muutoksia tehdä riittävän nopeasti.

– Meidän on pakko muuttua. Kyse on ihmiskunnan tulevaisuudesta.” 
…

”Goren skootteri”

… ”Al Gore muistuttaa Slush‐yleisölle, että hän on itsekin ollut mukana liiketoiminnassa 
jo 15 vuoden ajan. Goren perustama Generation Investment Managemen hallinnoi 
kymmenien miljardien eurojen rahastoja, jotka sijoittavat kestäviin liiketoimintoihin.

Suuri osa tuosta rahasta on perinteisissä pörssiyhtiöissä, mutta kasvuyhtiöitäkin hänen 
salkkuunsa on päätynyt. 

Hyvä esimerkki on sähköbussien valmistaja Proterra, johon Gore sijoitti viime kesänä. 
Tänä syksynä kohteena oli sähköskoottereiden valmistaja Gogoro.

Itä‐Afrikkalaiseen aurinkosähköyhtiö M‐Kopaan Goren perustamat rahastot sijoittivat 
jo pari vuotta sitten. Mukana oli myös Virginin Richard Branson. 

Al Goren mukaan käynnistymässä on kestävän talouden vallankumous, jolla on 
teollisen vallankumouksen voima ja internetvallankumouksen nopeus.

– Pyydän teitä mukaan tähän vallankumoukseen. Meidän pakko muuttua, voimme 
muuttua – ja me myös muutumme, jos olemme siihen sitoutuneita, Al Gore sanoo.

– Tiedän, että moni epäilee löytyykö tätä halua. Halu muutokseen on kuitenkin jo 
sinänsä uusiutuva luonnonvara.”
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Ilmastonmuutos on nykyisin kaikkialla

Toimittajanäkökulma ‐
yhteenveto

• Miten toimittaja saa oikean tiedon ilmastonmuutoksesta?  
– Riippumattomilta asiantuntijoilta, ei lobbareilta, 
ilmastopolitiikkaan monia vaihtoehtoja joita hyvä käsitellä.

• Miten media käsittelee ilmastonmuutosta? – 10 vuodessa 
tapahtunut suuri muutos. Katastrofijournalismista 
talousjournalismiin. Toisaalta ilmastonmuutoskonsensus 
on luonut tilaa Donald Trumpin kaltaisille populisteille.

• Voiko suuri yleisö luottaa median luomaan kuvaan 
ilmastonmuutoksesta? – Kyllä ja ei. 
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Maataloutta harjoitetaan sään
armoilla

Miten ilmastonmuutos näkyy maataloudessa? 
Sää vaikuttaa maataloudessa kaikkeen.

Lämpötila – mitä kasveja voi 
viljellä. Lajit, lajikkeet, 

syysviljat/kevätviljat, onko 
hiekkaerämaa vai jäätikkö?

Lämpötila – mitä kasveja voi 
viljellä. Lajit, lajikkeet, 

syysviljat/kevätviljat, onko 
hiekkaerämaa vai jäätikkö?

Sateet – vesi yleensä satoa 
rajoittava tekijä, 

tulevaisuudessa entistä 
enemmän, ojitus, sadot, 

kuivaus

Sateet – vesi yleensä satoa 
rajoittava tekijä, 

tulevaisuudessa entistä 
enemmän, ojitus, sadot, 

kuivaus

Uudet lajit: tuholaiset, 
taudit, rikkakasvit

Uudet lajit: tuholaiset, 
taudit, rikkakasvit

Yllättävät sääilmiöt, tulvat, 
raekuurot, hallat

Yllättävät sääilmiöt, tulvat, 
raekuurot, hallat

Maailmanmarkkinahinnat –
kuivuus Venäjällä, hinnat 
pomppasivat ylös, varastot 

nykyisin pienet

Maailmanmarkkinahinnat –
kuivuus Venäjällä, hinnat 
pomppasivat ylös, varastot 

nykyisin pienet

Suursääilmiöt: La Nina/El
Nino

Suursääilmiöt: La Nina/El
Nino

Sää vaikuttaa hintoihin, 
säätä pakko seurata niin 

kotimaassa kuin maailmassa

Sää vaikuttaa hintoihin, 
säätä pakko seurata niin 

kotimaassa kuin maailmassa

Nykyisin ilmastonmuutos 
vaikuttaa jopa politiikkaan –

EU:n uusi 
maatalouspolitiikka

Nykyisin ilmastonmuutos 
vaikuttaa jopa politiikkaan –

EU:n uusi 
maatalouspolitiikka

SatovahinkovakuutuksetSatovahinkovakuutukset

Kuluttajien valinnat: liha 
tuhoaa sademetsät? Vai 
tuhoaako? Entä maito? 
Kasvissyönti pelastaa 

maapallon?

Kuluttajien valinnat: liha 
tuhoaa sademetsät? Vai 
tuhoaako? Entä maito? 
Kasvissyönti pelastaa 

maapallon?

Luke laskee 
ympäristövaikutuksia, 
merkinnät ovat tulossa 
pikkuhiljaa pakollisiksi 
EU:ssa: hiilijalanjälki, 

vesijalanjälki…

Luke laskee 
ympäristövaikutuksia, 
merkinnät ovat tulossa 
pikkuhiljaa pakollisiksi 
EU:ssa: hiilijalanjälki, 

vesijalanjälki…
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Miten erottaa toisistaan 
normaalit sääilmiöt ja 
ilmastonmuutos?

• Onko tämä normaalia?

• Viime kesä – kuumin kesä koskaan globaalisti. 

• Itämeren alueella kylmää ja kosteaa, näin kylmä 
kasvukausi viimeksi 1987.

• On soitettava ilmastotutkijoille ja kysyttävä.

• He antavat usein kauhean tylsiä ja epämääräisiä 
vastauksia – ”saattaa olla ilmastonmuutoksesta 
johtuvaa tai sitten ei ole”

Sadonkorjuuta 2017
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Kasvukausi 2017 oli kylmä

Miten ilmasto muuttuu?
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Lämpösumma on kasvanut

Sateet lisääntyvät

• Suurempia kertamääriä, ojitukset pitäisi saada 
kuntoon

• Kesällä sataa rankemmin mutta ei useammin

• Talvisateet lisääntyvät ‐> ravinnepäästöt

• Syyssateet ‐> korjuuongelmat, kuivaus

• Routa vähenee, lumi vähenee

• Kuvassa sänkipeltoa joka sai lokakuussa vettä 
niskaansa 82 mm



26.2.2018

Oma 
ensimmäinen
ilmastojuttuni

v 2007

• Ilmatieteen koulutuksen jälkeen

• Agronomiopinnoissa myös pakollinen
meteorologian kurssi

• Pohdin, miten lmastonmuutos vaikuttaa
konkreettisesti ‐ otin näkökulmaksi
“viljelyvöhykkeet”, joiden avulla suositellaan
lajikkeita

• Pyysin dataa Ilmatieteen laitokselta

• Kaivoin taustalle myös historiaa

• Ehkä vähän kuiva juttu

Lajikkeita 
suositellaan 
tietyille 
viljely‐
vyöhyk‐
keille
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Vyöhyk‐
keitä on 
laadittu 
jo 100 v

Lajik‐
keisto
on jo 
muut‐
tunut
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Millai‐
seksi 
ilmasto 
muuttuu
?

Lämpösumma

• Vaikuttaa lajikevalintaan

• Viimeisen 10 vuoden aikana Suomessa on 
siirrytty rypsistä rapsiin, aloitettu syysrapsin
viljely, innostuttu syysviljoista, aloitettu
säilörehumaissi, sinimailainen…

• Myös uusia tuholaisia ja rikkakasveja, 
eläintauteja (villisika)



26.2.2018

Tulevaisuuden viljelykasvit?

Suomessa 
satovahinkovakuutukset 
perustuvat harvinaisiin 
sääilmiöihin

Kerran 50 vuodessa 
tapahtuva ilmiö

Ei selviä muuten 
kuin Ilmatieteen 
laitoksen tilastoista



26.2.2018

Ilmastonmuutoksesta tuli
bisnesmahdollisuus maataloudelle
bioenergian kautta

• Amerikoissa sokeriruoko‐, soija‐ ja maissietanoli
liikennepolttoaineissa

• Eussa myös bioetanolia (rapsi, auringonkukka)

• Saksassa syöttötariffit – maatiloista on tullut
bioenergian tuottajia

• Nyt tapetilla hiilensidonta

Liikennepolttoaineet
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USAn maissilobby 

Bioenergia‐
investoinnit 
vähenevät

(Don Roberts, PTT:n 
Biotalousseminaari 27.11.2017)
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Miten 
ilmastonmuutoksesta on 
uutisoitu? 

• 10 v sitten jutut olivat tyyliin ”Hyvä uutinen 
Suomelle”

• Kasvukausi pitenee, sadot kasvavat, uusia 
mahdollisuuksia, metsä kasvaa paremmin

• Sittemmin ollut todella vaikeita vuosia, 
viimeisimpänä kasvukausi 2017

• V 2010 jälkeen on ollut viljelyn kannalta lähes 
vaikeimmat vuodet 50 vuoteen

• Uutisointi muuttunut: talous‐, politiikka‐ sekä 
kuluttajanäkökulmat pinnalla myös maataloudessa 

Globaalisti ilmastonmuutos on maataloudelle 
kova paikka
• Puhutaan climate smart –

agriculturesta

• Suomessa ”Ilmastoviisaat ratkaisut”

• Aavikoituminen, pohjaveden 
loppuminen, tulvat, suolaantuminen

• Viljelykasvit ja –lajikkeet ovat olleet 
tuhansien vuosien sopeutumia tietylle 
alueelle. Nyt ilmasto muuttuu 
muutamassa vuosikymmenessä 
uudenlaiseksi. Se on valtava haaste 
kasvinjalostukselle. FAO: pakko ottaa 
kaikki keinot käyttöön.
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Kuivuus, tulvat, 
suolaantuminen

Politiikan toimet?

• EU:ssa harmonisoidaan 
elinkaariarviointia ja jatkossa 
tuotteissa on oltava merkintöjä 
ympäristövaikutuksista

• Jalanjälkimerkit: hiili, vesi

• Kuluttaja voi jatkossa paremmin 
valita oikeasti 
ympäristöystävällisen tuotteen
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Suomalaisen 
maatalouden 
vahvuus: 

vettä riittää

Suuri yleisö on kiinnostunut uudella tavalla ruoasta ja 
maataloudesta ilmastonmuutoksen myötä

• Ruoka muodostaa 16 % kuluttajan 
kasvihuonekaasupäästöistä ja siihen 
on ehkä helpoin vaikuttaa

• Media on aiempaa kiinnostuneempi 
ruoasta ja eri vaihtoehdoista

• Hävikkiruoka, kasvisruoka

• Suomen kasvihuonekaasupäästöistä 
68 % on kotitalouksien kulutuksesta 
johtuvaa (maailmalla keskimäärin 72 
%)
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Ilmastonmuutoksella voi 
brändätä elintarvikkeen

• Kasvisruoka, vegaaniruoka

• Oatly (wow, no cow) – Arla suuttui 
Ruotsissa Oatlyn aggressiivisesta 
mainonnasta

• Suomessa hyvä esimerkki 
nyhtökaura

Maatalousnäkökulma ‐
yhteenveto

• Miten ilmastonmuutos näkyy maataloudessa? – Se näkyy jo 
sääolosuhteissa ja lajistossa. Ilmastonmuutoksen torjunta liitetään 
osaksi EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa. Se näkyy 
elintarvikebrändäyksessä ja kuluttajien valinnoissa. Soija vaihdetaan 
härkäpapuun ja herneeseen. Peltobioenergia vaikuttaa markkinoihin.

• Mitä ilmastonmuutos tarkoittaa suomalaiselle maataloudelle? – Se 
muuttaa viljelyolosuhteita, markkinoita ja politiikkaa. Hyviä ja huonoja 
vaikutuksia. 

• Miten ilmastonmuutosta käsitellään maatalouden näkökulmasta? –
Varsin monipuolisesti nykyään. Se on uhka ja mahdollisuus.

• Onko jokainen vuosi nykyään katovuosi ja johtuuko kaikki 
ilmastonmuutoksesta? – Jossakin päin maailmaa on aina katovuosi. 
Ilmastonmuutoksen vaikutuksista on kysyttävä asiantuntijoilta. Sää 
vaihtelee Suomessa normaalistikin. Katovuosia on aina ollut. 
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Kiitos!

annaleena.ylhainen@agraari.fi

@AYlhainen

www.kaytannonmaamies.fi


