
4 / 1 000 -aloite
Maaperä takaamaan
ruokaturvaa ja
hillitsemään
ilmastonmuuutosta 

Ranskalainen aloite – mukana jo iso joukko tukijoita

Vankkaan tieteelliseen tutkimukseen ja konkreettisiin käytännön 
toimiin perustuva 4/1000-aloite pyrkii osoittamaan, että ruoka-
turva ja taistelu ilmastonmuutosta vastaan tukevat toisiaan ja 
että viljelykäytännöillä voidaan vaikuttaa niihin. Aloite on osa 
Lima-Pariisi-toimintaohjelmaa. Se koostuu suosituksista eri 
sidosryhmille ja sitä tukee laaja tutkimusohjelma.
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Miksi 4/1000-aloite on tärkeä?
Maaperän hiilivarastojen kasvattaminen neljällä promillella vuodessa pysäyttäisi 
ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousun. Tästä myös tulee aloitteen nimi: 
4/1000, neljä promillea.
Tämä kasvutaso ei ole ohjeellinen tavoite kaikille maille, vaan sen tarkoituksena 
on näyttää, että jopa pieni kasvu maatalousmaan (mukaan luettuina niittyjen ja 
laidunmaiden) ja metsien maaperän hiilivarastoissa voi parantaa merkittävästi 
maaperän viljavuutta ja maatalouden tuottavuutta sekä auttaa saavuttamaan 
pitkän aikavälin tavoitteen maapallon lämpötilan nousun pysäyttämisestä +1,5/2 
asteeseen. Jos lämpötila nousee tätä enemmän, ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
seuraukset olisivat laajuudeltaan merkittäviä. Tämä aloite on tarkoitettu tuke-
maan muita välttämättömiä toimia, joilla pyritään vähentämään kasvihuonekaa-
suja maailmanlaajuisesti ja yleisesti.

Maaperän köyhtyminen uhkaa yli 40 %:a maapallon maa-alueista. 
Ilmastonmuutos kiihdyttää tätä köyhtymistä ja uhkaa ruokaturvaa.
Maaperän köyhtymisellä on tuhoisia vaikutuksia ruokaturvaan ja perhevil-
jelyyn.

Ilmastonmuutoksen edetessä maapallon edellytykset ruokkia 9,5 miljardia ihmistä vuonna 2050 
riippuvat erityisesti siitä, miten elinvoimaisena maaperä saadaan pysymään, sillä maaperän kunnol-
la on suuri vaikutus maataloustuotantoon. Maaperän kuntoa kuvaa parhaiten sen sisältämän orgaa-
nisen aineksen määrä. Tasaisesti tuottava maaperä auttaa maanviljelijöitä sopeutumaan 
ilmastonmuutokseen.

Maaperän orgaaninen aines, joka koostuu lähinnä hiilestä, on osa neljää tärkeää ekosysteemipalve-
lua, joita ovat maaperän eroosionkestävyys, maaperän kyky pidättää vettä, maaperän viljavuus ja 
maaperän biodiversiteetti. Pienilläkin maaperän hiilivaraston muutoksilla on suuri vaikutus niin 
maatalouden tuottavuuteen kuin kasvihuonekaasujen maailmanlaajuiseen kiertoon.

Merkittävimpiä haasteita maapallon tulevaisuuden kannalta ovat ruokaturva, ruokajärjestelmien ja 
väestön sopeuttaminen ilmastonmuutokseen sekä ihmisen aiheuttamien päästöjen vähentäminen. 
Näihin haasteisiin voidaan vastata ennen kaikkea sitomalla orgaanista hiiltä maaperään, 
elvyttämällä ja parantamalla viljelymaiden kasvukuntoa sekä kaiken kaikkiaan maaperän hiilipitoi-
suutta nostamalla. Konkreettisia ratkaisuja on jo olemassa.

Tärkein tavoite: 

Faktat

ruokaturvan takaaminen viljelymaiden 
maaperän avulla

Ranskan Maa-, metsätalous- ja elintarvikeministeriö - 4/1000-aloite
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Kunnianhimoinen tavoite: Maaperä takaamaan 
ruokaturvaa ja torjumaan ilmastonmuutosta 

Aloitteen myötä viljelijät sitoutuvat kehittämään toimintaansa kohti tuottavampaa ja 
kannattavampaa maataloutta, joka perustuu maan ja maaperän asianmukaiseen hoitoon, 
työpaikkojen ja tulolähteiden luomiseen sekä kestävän kehityksen tukemiseen.

Neljän promillen aloite on osa Lima-Pariisi-toimintaohjelmaa. Aloitteen tavoitteena on 
maaperän köyhtymisen pysäyttäminen.

Toimijat sitoutuvat siihen, että mahdollisimman suurta osaa viljelyalasta hoidetaan niin, 
että maaperän hiilipitoisuutta voidaan ylläpitää tai kasvattaa. Lisäksi käytännöillä suojel-
laan viljelymaita, joiden hiilipitoisuus on jo nykyisellään riittävä. Kukin viljelijä sitoutuu 
yhteen tavoitteeseen sekä sitä tukeviin toimiin, joita ovat esimerkiksi maaperän hiilivaran-
tojen suojelu ja siihen liittyvät toimenpiteet, kuten indeksivakuutukset ja maksulliset 
ekosysteemipalvelut. Toimijat sitoutuvat myös sovittuun aikatauluun ja riittävien resurs-
sien luomiseen.

Aloite on vahva kannanotto maataloussektorin mahdollisuuksista edistää kansantalouksien 
hiilineutraaliutta pitkällä aikavälillä.

• sivu 3Ranskan Maa-, metsätalous- ja elintarvikeministeriö - 4/1000-aloite

Neljän promillen aloitteen tavoitteena on parantaa ruokaturvaa ja hillitä ilmastonmuutosta. 
Aloitteella pyritään lisäämään orgaanisen aineksen määrää maaperässä sekä edistämään 
hiilen sitomista maaperään. Tähän tavoitteeseen pyritään ottamalla käyttöön paikallisiin 
ympäristöolosuhteisiin sekä sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseen sopeutettuja maata-
louskäytäntöjä. Tällaisia käytäntöjä ovat agroekologia, peltometsäviljely, maan kasvukuntoa 
ylläpitävä viljely ja maisemanhoito.
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Mikä on 4/1000-aloitteen lisäarvo?

Neljän promillen aloitteen konkreettisena tavoitteena on auttaa kehittämään käytännön 
toimintatapoja maanviljelijöille ja karjankasvattajille, jotka kärsivät maaperän köyhty-
misestä ensimmäisinä. Tällaisista toimintatavoista on hyötyä koko maapallon väestölle.

Neljän promillen aloitteeseen osallistuu useita eri sidosryhmiä. Aloite on jaettu kahteen 
toimintaohjelmaan:

Jotta kaikkien sidosryhmien yhteinen toiminta johtaisi toivottuihin tuloksiin ja jotta maata-
loussektori voisi osallistua ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, ruokaturvaan ja päästöjen 
vähentämiseen, tarvitaan uutta rahoitusta ja tarkoituksenmukaista kehityspolitiikkaa.

Tämä aloite auttaa myös saavuttamaan sellaisia tavoitteita, jotka ovat yhteisiä kolmelle 
Rion sopimukselle - YK:n ilmastonmuutoskonventille (UNFCCC), YK:n aavikoitumissopi-
mukselle (UNCCD) ja biodiversiteettisopimukselle (CBD) - sekä kansainvälisen ruokaturva-
komitean (CFS), Global Soil Partnershipin (GSP) ja kestävän kehityksen tavoitteille. 
Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi nämä kestävän kehityksen tavoitteet syyskuussa 2015. 
Neljän promillen aloitteen periaatteet ovat World Soil Charter (1988/2015) -peruskirjan 
mukaiset.

Aloitteen seuranta: aloitteen yhteistyökumppanit ilmoittavat toimenpiteistä, joihin ne 
sitoutuvat, sekä saavutetuista tuloksista siihen tarkoitetulla sivustolla. Aloitteen toteutu-
mista seurataan niin, että järjestetään säännöllisin väliajoin kokoontumisia, joissa on 
mahdollisuus vaihtaa ajatuksia ja jakaa hyviä käytänteitä.

Otetaan käyttöön paikallisia maatalouskäytäntöjä ja ympäristönhoitomenetelmiä, 
jotka edistävät maaperän kunnostamista, orgaanisten hiilivarantojen kasvua ja 
suojelua sekä luonnon monimuotoisuutta.
Käynnistetään edellä mainittuja maatalouskäytäntöjä edistäviä koulutus- ja tiedo-
tusohjelmia.
Rahoitetaan maaperän hiilivarastojen palauttamista, parantamista ja/tai suojelua 
koskevia hankkeita.

Maaperän hiilensidontamekanismien tutkiminen ja sen hiilenvarastointikyvyn 
arviointi alue- ja järjestelmäkohtaisesti

Maaperän kannalta hyvien viljelykäytäntöjen tehokkuuden sekä niiden hiilidioksidin 
sitomista ja muita tuotanto- ja säätelypalveluja koskevien vaikutusten arviointi
Uudistusten tukeminen ja niihin kannustaminen asianmukaisen politiikan avulla

Maaperän hiilivarastojen muutosten arviointi ja seuranta etenkin viljelijöitä varten.

Kehitetään ja otetaan käyttöön aloitetta tukevia julkisen vallan ohjauskeinoja.
Kehitetään maaperää säästävien maataloustuotteiden toimitusketjuja.

Ensimmäisen toimintaohjelman tavoitteena on parantaa maaperän kykyä varastoida 
hiiltä. Ohjelma on tarkoitettu valtiollisille ja valtiosta riippumattomille toimijoille, ja se 
auttaa vähentämään köyhyyttä ja ruokaturvattomuutta. Samalla voidaan edistää 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja päästöjen vähentämistä seuraavien keinojen 
avulla:

Toinen toimintaohjelma tähtää kansainvälisen tutkimuksen ja tieteellisen yhteistyön 
kehittämiseen. Sen pääteemana on maaperän hiili ruokaturvan takaajana. Ohjelma 
on jaettu neljään tieteelliseen alakohtaan:
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Miten voi osallistua?
Valtiot ja paikalliset yhteisöt voivat 
esimerkiksi

Rahoittajat ja yksityiset säätiöt voivat 
osallistua

Yksityiset yritykset voivat osallistua

Tutkimusalan toimijat, erityisesti kansain-
välistä yhteistyötä tekevät toimijat, 
voivat kehittää ja koordinoida tutki-
mustoimintaa neljällä edellä esitetyllä 
painopistealueella.

Ammatilliset järjestöt (maatalous-, yrittäjäjär-
jestöt jne.) voivat kannustaa suosimaan uusia 
viljelykäytäntöjä, joilla voidaan sitoa maaperään 
enemmän hiiltä. Tällaisia samalla maan vilja-
vuutta ja kestävyyttä lisääviä toimia voidaan 
toteuttaa yhteistyössä tutkimus- ja kehitysalan 
toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.
Kansalaisjärjestöillä on ratkaiseva rooli hyvien 
toimintatapojen tunnistamisessa, mukauttami-
sessa ja levittämisessä. Kansalaisjärjestöjen on 
myös varmistettava yhdessä tutkimus- ja 
kehittämistyön toimijoiden ja maatalousalan 
toimialajärjestöjen kanssa, että toimintatavat 
vastaavat tuottajien odotuksia.

Järjestää maanviljelijöille ja maatalouden 
kehityskonsulteille koulutusohjelmia, joiden 
tavoitteena on parantaa orgaanisen aineksen 
pitoisuutta maaperässä.

Rahoittaa neljän promillen aloitteeseen liitty-
vien kehitys- tai tutkimushankkeiden käyn-
nistämistä
Pyrkiä suosimaan julkisen sektorin hankinnois-
sa sellaisia maataloustuotteita, jotka on 
tuotettu maaperää suojellen.

Pyrkimällä tukemaan sellaisia kehityshankkei-
ta, joiden avulla voidaan levittää ja ottaa 
käyttöön maaperän orgaanisen aineksen 
määrää lisääviä ja maatalousmaan köyhty-
mistä ehkäiseviä viljelykäytäntöjä.

Rahoittamalla koulutus- ja tiedotushankkeita, 
tutkimus- ja kehityshankkeita tai MRV-järjes-
telmien käyttöönottoa.

Suosimalla tuotteita, jotka on valmistettu 
maaperän hiilivarastoja säästävillä tuotantota-
voilla, samaan tapaan kuin jo nyt suositaan 
metsäkatoa estäviä tuotantotapoja.
Tukemalla viljelymaiden maaperän kunnostus- 
ja suojeluhankkeita taloudellisesti.

Suosia aloitetta tukevaa politiikkaa erityisesti 
kestävään maaperänhoitoon ja maan hallin-
taoikeuksiin liittyvissä päätöksissä esimerkiksi 
ottamalla huomioon Maailman ruokaturvako-
mitean maanomistuksen, kalavesien ja met-
sien vastuullista hallintoa koskevan vapaaeh-
toisesti noudatettavan ohjeiston (2012)
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Tärkeitä lukuja 

24 % maailman maaperästä on jossain määrin

miljardia dollaria vähemmän tuottoa 
[FAO, 2006].
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Kansainvälinen konferenssi 

Maailman ruokaturvakomitean

COP12-konferenssi, 

COP21-ilmastokokous Pariisissa: 

YK:n aavikoitumissopimuksen 12. osapuoliko-
kous Ankarassa

aloitteen virallinen käynnistäminen kaikkien 
toimijoiden yhteisen julistuksen allekirjoituksella

kokous Roomassa - FAO

”Maatalous ja viljelymaat ruokaturvan ja 
ilmastonmuutoksen haasteiden edessä: 
julkinen politiikka ja käytännöt” - OECD

köyhtynyttä. Lähes puolet köyhtyneestä maaperästä 
on viljelymaata. [Lähde: Bai et al., 2013]

miljardia tonnia hiiltä, mikä 
on yli kaksinkertainen määrä ilmakehän hiilidioksidiin 
verrattuna [Lähde: IPCC, 2013]

miljardia tonnia hiiltä, mikä tarkoittaa 
varastointiastetta, joka vastaa noin neljän promillen 
osuutta maan pintakerroksesta [Lähde: IPCC, 2014].

miljoonaa tonnia enemmän viljaa 
lisäämällä tonni orgaanista ainesta hehtaarille [Lal, 

2006].
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Maaperän orgaaniseen ainekseen on varastoituneena

Maatalousmaahan (viljeltyyn ja laidunmaahan) voitaisiin 
varastoida vuosittain

Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa voitaisiin tuottaa 
vuosittain



Kuka voi osallistua ?

M i t e n  v o i  o s a l l i s t u a  ?

1Rekisteröitymällä osoitteessa
4p1000.dgpe@agriculture.gouv.fr

2 Tiedottamalla projektista internetsivuilla:
http://climateaction.unfccc.int
jolloin se otetaan mukaan COP21-ilmastokokouksen 
toimintasuunnitelmaan

Lue lisää 
www.4pour1000.tumblr.com
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Kaikki valtiot, alueelliset yhteisöt, yritykset, toimia-
lajärjestöt, kansalaisjärjestöt ja tutkimuslaitokset

Käännös:
Turun yliopiston opiskelijat Anni Kivioja, Elli Kostiainen, Henrietta 
Lastunen ja Outi Pinomaa Outi Veivon ohjauksessa (kevät 2016).


