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Hiilidioksidia vapautuu tällä hetkellä merkittävästi enemmän 
ilmakehään kun sitä sitoutuu mereen, maaperään ja kasveihin. Tämä 

aiheuttaa ilmastonmuutosta.



Peltojen hiilivarasto vähenee
 200-300 kg C/ha/a 

kivennäismailla
 6000-8000 kg C/ha/a 

turvemailla
 Sadot laskevat, 

satovaihtelu kasvaa, 
vesistöpäästöt kasvavat, 
kannattavuus laskee –
yhteys?

 Satelliittikuva 29.10.18, 
punainen paljasta peltoa
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Hiilivaraston muutos Suomessa –
kuinka kasvuun
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Nykytilanne: 
hiilivuoto 

eloperäisillä ja 
kivennäismailla

Säätösalaojitus, 
nurmiviljely, 
viljelykierto, 

aluskasvit

Satotasojen 
nosto, 

syväjuuriset 
kasvilajit

Peltometsäviljely,
suunniteltu 
laidunnus, 

maanparannusaineet

-6 Mt
CO2

3 Mt CO2

Lähde: Mattila, Joona & Regina 2019, SYKE Policy brief manuscript: 
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Kritiikkiäkin on, mutta...
 ...kiinalaiset 

jo tehneet 
tämänkin
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Hiilitasapaino eri kasveilla
 Kaikki kasvit sitovat kasvaessaan hiiltä, mutta kaikkien 

viljely ei kasvata hiilivarastoa
 Peruna, juurikasvit -760 … -1300 kg hiiltä/ha/vuosi
 Viljat, öljykasvit -280 … -400 kg hiiltä/ha/vuosi
 Palkoviljat +160 … +240 kg hiiltä/ha/vuosi
 Aluskasvit +200 … +300 kg hiiltä/ha/vuosi
 Nurmet +600 … +800 kg hiiltä/ha/vuosi
 Taustalla lähtöoletuksena tietty maan hiilipitoisuus ja hiilen 

hajoamisnopeus
 Luvut saksalaisesta lähteestä, tarkoittavat maassa pitkäaikaisesti säilyvää eloperäistä ainesta: VDLUFA

2004. Humusbilanzierung - Methode zur Beurteilung und Bemessung der Humusversorgung von Ackerland. 
Saatavilla internetistä (14.3.2013): www.vdlufa.de/joomla/Dokumente/Standpunkte/08-
humusbilanzierung.pdf
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Hiiliviljelyn 3 pääperiaatetta
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Kasvit ja mikrobit sitovat hiilen

12

Tyynelän tilan Carbon Action koelohko 30.10.2018



Hiiliviljely käytännössä
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CARBON ACTION
Tiede - Viljelijät - Päätöksentekijät -Kuluttajat      



TIEDE – VILJELIJÄT – OHJAUSKEINOT
1) Löytää miten hiili varastoituu pysyvissä muodoissa maaperään

2) Tutkia millä maatalouden keinoilla hiilen sidontaa ja 
varastoitumista voidaan nopeuttaa

3) Todentaa tieteellisesti hiilivaraston muutoksia

4) Kerätä kriittinen massa viljelijöitä, jotta hiiliviljelijöiden liike voi 
kasvaa

5) Kehittää ja tukea ohjauskeinoja maatalouden hiilen sidonnan 
lisäämiseksi



BIOHIILI
10-15 MENETELMÄKOETTA 

”100 HIILTÄSITOVAA MAATILAA”

C DYNAMIIKKA, SPATIAALINEN 
VAIHTELU, MITTAAMINEN

3 KOEPAIKKAA  
PÄÄMAALAJEITTAIN

B: 
MENETELMÄT

C:
VIESTINTÄ, NEUVONTA, 

TOTEUTUS

TASOT KÄYNNISTYVÄT 
SAMANAIKAISESTI 2018

A: 
MAAPERÄ

PUUKUIDUT

VILJELYKIERTO

PELTOMETSÄ-
VILJELY

KEVYT-
MUOKKAUS

SUORAKYLVÖ

JATKUVA 
KASVIPEITE

SEOSVILJELY

KIERTO-
LAIDUNNUS

KOMPOSTIT

VEDEN-
HALLINTA

MIKROBI
T

VARMENTA-
MINEN

YHTEISTYÖ-
HANKKEET

TIETOA 
HIILIVILJELYSTÄ

VILJELIJÄ 
RYHMÄT

TARKKA 
KIRJANPITO

MAA-
ANALYYSIT

PARHAAT 
MENETELMÄT

CARBON ACTION   



Hiilipilottitilat
 Seosnurmi (min. 8 lajia)
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Pilottitilojen toimenpiteet
 Seosnurmi (min. 8 lajia)

 Seosnurmi + syväkuohkeutus (min. 8 lajia)

 Kerääjäkasvit tai syväjuuriset kasvit

 Ravinnerikkaat eloperäiset aineet (lanta, biokaasumädäte, 
ravinnekuitu ym.)

 Ravinneköyhät eloperäiset aineet (nollakuitu, biohiili, puusilppu, 
järviruoko ym.)

 Hiiltä maksimaalisesti sitova laidunnus

 Hiilivaraston säilyttäminen (erityisesti koskee eloperäisiä maita)

 Peltometsäviljely

 All-in eli kaikkien mahdollisten keinojen täysimääräinen käyttö 
(niillä tiloilla, joilla muita em. toimenpiteitä jo käytetty pitkään) + 
erikoistapaukset
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Hallitusohjelma 2019  s. 37

”Jatketaan panostamista hiilinielujen tutkimukseen, 
hiilensidonnan mittaukseen ja laskentamallien 
kehittamiseen.

Pilotoidaan hiilen sidonnan ja varastoinnin markkinoita 
kotimaassa kuitenkin siten, ettei talla korvata 
paastovahennyksia.

Suomi edistaa kansainvalista 4/1000-aloitetta maatalouden 
hiilensidonnan lisaamiseksi.

Kehitetaan uusien viljelytapojen tutkimusta ja edistetaan 
niiden kayttoonottoa.”
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Maatalous ja ilmasto
Maatalouden osuus ilmastokuormituksesta 9 % (2011)

 Maaperästä 58 %,märehtijöistä 28 %, lannankäsittelystä 17 % 



Kuinka edistää hiiliviljelyä
 Maataloustukien tulosperusteinen ohjaus

 Päästökompensaatiomarkkinat

 Kuluttajien maksuhalukkuus hiiliviljellystä ruuasta
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Kompensoinnin logiikka
 Hiilinielun voi myydä vain kerran

 Joko ketjussa tai kolmannelle osapuolelle
 Lisäisyysvaatimus
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SIVUTUOTTEEN 
TUOTTAJA

MAANPARANNUS
AINEKAUPPIAS VILJELIJÄ LEIPOMO KAUPPA

KULUTTAJA YRITYS



Uudistava viljely
 Kestävyys vs. Regeneratiivisyys/uudistavuus
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Uudistava viljely
 Kestävyys vs. Regeneratiivisyys/uudistavuus

Pelloilla on jatkuva kasvipeite = aito talviaikainen kasvipeite

Viljelykierto on monipuolinen: saman kasvilajin kasveja ei viljellä peräkkäisinä 
vuosina samalla lohkolla

Viljellään seoskasvustoja tai aluskasveja

Lannoitus perustuu mitattuun kasvin tarpeeseen (maa- ja kasvianalyysit)

Tila käyttää eloperäisiä lannoitteita ja minimoi keinolannoitteiden käytön 
Pelloilla käytetään minimimuokkausta

Rikkaruohojen, kasvitautien ja tuholaisten torjunta perustuu 
kasvinsuojeluainelakiin, eli torjunta-aineiden käyttö on minimoitu, eikä 
käytetä esim. peittausaineita siemenissä

24



Elävä maa, puhtaat vedet
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Juuso.Joona@tyynelantila.fi
@Maan_viljelija
P. 050 360 96 32


