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Ilmastonmuutos  
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Suomen keskilämpötila 1847-2017

Muokattu Mikkonen ym. 2015



Tiesitkö?

Kun vuosittain sidotaan neljä
promillea lisää hiiltä yhden

metrin kerrokseen
peltomaata globaalisti, se 

tekee 2 - 3 gigatonnia hiiltä
vuodessa. 

Tämä kompensoi 20 – 35 % 
ihmisen aiheuttamista

kasvihuonekaasupäästöistä.

Lähde: Misasny, B. (ym.) 2017. Soil carbon 4 per mille. Geoderma, 292 (2017), 59 – 86. 
www.elsevier.com/locate/geoderma http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2017.01.002

http://www.elsevier.com/locate/geoderma
http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2017.01.002


CARBON ACTION-hiilipilotti
https://carbonaction.org

 Baltic Sea Action Groupin ja Ilmatieteen laitoksen
yhteinen hanke, jossa pyritään kehittämään
maatalousmaiden hiilensidonnan menetelmiä, mittausta
ja mallinnusta. SITRA rahoittaa käynnistymistä, kaksi
ensimmäistä vuotta, mutta mukaan on tullut lukuisia
muitakin rahoittajia ja yhteistyökumppaneita 

 Yhteistyössä alan tutkimuslaitokset & yliopistot
Suomessa ja globaali yhteistyöverkosto sekä yrityksiä

 Tavoitteena hillitä ilmastonmuutosta tuottamalla
globaalisti sovellettava toimintamalli hiilen
varastoimiseksi maatalousmaahan. 

https://carbonaction.org/


Carbon Action kattaa 
koko kentän
• Käytännön viljelijöiden osallistuminen 

kehitystyöhön
• 100 hiiliviljelijää ympäri Suomea

• Kova tieteellinen tutkimus
• Kenttäkokeet ja laskentamallin 

kehittäminen
• Viestintä, koulutus ja vaikuttaminen

• Yleisviestintä, viljelijöiden 
kouluttaminen, vaikuttaminen 
ohjauskeinoihin



Hiilitilat
• 108 erilaista maatilaa eri puolilla Suomea
• Hiilen varastoitumista testataan jokaisella tilalla 

yhdellä peltolohkolla
• Koulutus, vertaisoppiminen, yhteistyö tutkijoiden 

kanssa



Valio mukaan hiilen 
varastoimistalkoisiin





17.3 Pg CO2/v
=4.7 Pg C/v



Maaperä– elämän antaja ja sadon kantaja

8.4.2019 Ruokopelto-hanke



Ajattelutavan muutos 
maaperän hiilen tutkimuksessa

Aiempi näkemys: Maaperän 
hiili muodostuu lähinnä 
hajoamattomista 
kasvinjäänteistä
Uusi näkemys: Suuri osa 

maaperän hiilestä on peräisin 
mikrobien jäänteistä
Mikrobit muuttavat hiiltä 

vaikeammin hajoavaan 
muotoon

Liang et al. 
2017 Nature

MIKROBIEN 
HIILIPUMPPU



Maanalainen
miniatyyrimaailma Tiesitkö, että lusikallisessa 

maata on meitä 
maaperäeliöitä enemmän 

kuin teitä ihmisiä koko 
maapallolla?

8.4.2019 Ruokopelto-hanke



Maaperän ravintoverkko
The Soil Food Web

Ruokopelto-hanke

 Maaperän
monimuotoinen eliöstö
toimii tiiviissä
 vuorovaikutusverkostos

sa, jossa energia ja 
ravinteet kiertävät. 
 Jokaisella lajilla on oma

tehtävänsä, ja yhdessä ne 
muokkaavat eloperäisestä
aineksesta muhevaa
maata sekä vapauttavat
ravinteita kasvien
käyttöön.

4/8/2019



Eloperäinen aines
- eliöiden elävää ravintoa

Maan eloperäinen aines koostuu sekä elävistä että 
hajoamisen eri vaiheissa olevista eliöistä, kuten 
kasveista ja maaperäeliöistä.

Hyvä peltomaa sisältää yli 10 prosenttia eloperäistä 
ainesta, mutta kivennäismailla jäädään helposti alle 
puoleen tästä.

Peltoon voi saada lisää eloperäistä ainesta 
esimerkiksi kotieläinten lannasta, kasvimassoista
kuten ruo’osta ja nurmesta, sekä sellu- ja 
paperiteollisuuden sivutuotteista.
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Eloperäinen aines 
ruokkii maan 

pieneliöstöä, joka 
taas vapauttaa 

ravinteita kasvien 
käyttöön. Mukillinen 

hiiltä, 
kiitos!

8.4.2019
Ruokopelto-hanke



Hiiliviljely

Hiiliviljely tarkoittaa 
erilaisia viljelystoimenpiteitä 

jotka vähentävät maatalouden 
kasvihuonepäästöjä ja/tai 

lisäävät hiilen varastoitumista 
maaperään.

Lähde: Wikipedia 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hiiliviljely

https://fi.wikipedia.org/wiki/Hiiliviljely


Tuomas Mattila, 
Hiiliviljelijä Kilpiän tila, 

erikoistutkija SYKE,
Carbon Action -kouluttaja

Pelto 
peruskuntoon, 

kiitos!



Hiiltä 
varastoivia 

toimenpiteitä

Maan rakenteen 
parantaminen



 Syväjuuriset kasvit ja nurmet viljelykierrossa
 Ympärivuotinen vihreä kasvipeitteisyys
 Kerääjä- ja aluskasvit



 Torjunta-aineiden käytön minimointi
 Monipuolinen viljelykierto

 Biohiili
 Eloperäiset

maanparannusaineet
 Rotaatiolaidunnus
 Peltometsätalous



Vähennetty muokkaus



Vesitalouden 
kunnostustoimenpiteet



Eikä vain mitä...

Vaan erityisesti: MITEN?



Nurmen
hiilensidonta
Qvidjassa
vuonna 2018

8.4.2019 26

Kuvat: Ilmatieteen laitos



Niittokorkeus / laidunnus vaikuttaa 



Kestävä maaperän 
hoito tuottaa monia 
hyötyjä:

• Suuremmat sadot ja kestävä ruuantuotanto

• Parempi kestävyys ulkoisia tekijöitä 
kohtaan

• Ilmastonmuutoksen hillintä

• Ravinnekuormituksen väheneminen 
Itämereen ja sisävesiin

• Luonnon monimuotoisuuden edistäminen

• Ilmastonmuutokseen sopeutuminen



Kestävä maaperän hoito

• Maan rakenteen parantaminen

• Tiivistymisen välttäminen

• Tiivistymien korjaaminen

• Eroosion torjunta

• Biologisen aktiivisuuden lisääminen



Lisää aiheesta:
• Järki Pelto –hankkeen materiaaleja 

https://www.jarki.fi/fi/jarki-pelto-
tilaisuudet

• OSMO materiaalit 
https://luomu.fi/tietopankki/osmo-
osaamista-maan-kasvukunnon-
hoitoon-2015-2018/

• Vilma-hankkeen luennot 
https://www.ilmase.fi/site/pilottitilat/
etaluennot/

https://www.jarki.fi/fi/jarki-pelto-tilaisuudet
https://luomu.fi/tietopankki/osmo-osaamista-maan-kasvukunnon-hoitoon-2015-2018/
https://www.ilmase.fi/site/pilottitilat/etaluennot/
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Kiitos!
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