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Näin teoriassa, entä käytännössä 



Hiilensidonta on ehkä ihmiskunnan 
historian tärkein haaste 



Jos kasvavaa juuristoa saadaan metri 
lisää, ongelma on ratkaistu 

Kell, 2012. 
http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/367/1595/1589.full.pdf+html 

230 Pg C 



Siinä tarvitaan vielä hiukan harjoittelua 

• Suomessa maaperän 
hiilivarastot ovat 
laskeneet n. 200-300 
kg C/ha/a välillä 1974-
2010 

• Yhteensä muutos noin 
4% OC noin 3% OC 

Regina ym. 2013.  
Maaperän hiilen vähentyminen suomalaisilla peltomailla 1974-2010 



Mittakaavaa 

• 75 ha viljatila 

–  4000 l/a polttoöljyä  11 t CO2e 

– 100 kg-N/ha x 50 ha  20 t CO2e 

– Hiilivaraston häviöt  83 t CO2e 
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Tasemalli 

Kasvijätteet 

Lannoitus 

Hajoaminen 

Eroosio 

1 t/ha eroosiota x 4%-C 
 40 kg C/ha/a 



Kilpiän tilalla 
Viljatila, 75 ha. Melko yksipuolista viljelyä 1980 
luvulta. Luomussa nyt 7 v.  

Hahmottelua humustasapainomallilla:  
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Vuosi

-300 kg C/ha/a 

+450 kg C/ha/a 

+170 kg C/ha/a 

Huom! 
Liian optimistinen 
kuva!  
Raivauksen  
vaikutukset! 

http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8Q6QUoADAA&url=http://www.saaten-union.de/index.cfm/action/humus/nav/1033.html&ei=runTUv2_MceGyQOV0YDICA&usg=AFQjCNExylrmK0ilDnnw-C50DiY29uPwFQ&sig2=GhdfPK3PTQbgxFeuK4-mRA&bvm=bv.59026428,d.bGQ
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8Q6QUoADAA&url=http://www.saaten-union.de/index.cfm/action/humus/nav/1033.html&ei=runTUv2_MceGyQOV0YDICA&usg=AFQjCNExylrmK0ilDnnw-C50DiY29uPwFQ&sig2=GhdfPK3PTQbgxFeuK4-mRA&bvm=bv.59026428,d.bGQ
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8Q6QUoADAA&url=http://www.saaten-union.de/index.cfm/action/humus/nav/1033.html&ei=runTUv2_MceGyQOV0YDICA&usg=AFQjCNExylrmK0ilDnnw-C50DiY29uPwFQ&sig2=GhdfPK3PTQbgxFeuK4-mRA&bvm=bv.59026428,d.bGQ


Näin teoriassa, entä käytännössä 





Juuriston kasvu 4 viikossa 



Sama rinne, sama viljelykierto 



Kasvi ei ole möllykkä! 

Juurieritteet: 

* 10-30% yhteytyksestä 

• Kasvi säätelee eritteitä 
ravinnetarpeiden 
mukaan (helpot, 
vaikeat sokerit, typpi, 
jne.) 

• Dynamiikka ja ajoitus: 
juurikarvat 

Jones et al. 2009. Carbon flow in the rhizosphere: carbon trading at the soil–root interface 



 

C:N 
8-12 

C:N 
3-4 



Eri hiilijakeet 

• Elävä, kuollut, tosi 
kuollut 

• Pinnalla, 
ruokamulta-
kerroksessa, 
jankossa 



Rukiin juuristo 

• Sopivissa oloissa n. 150 cm 

• Mitä 15 cm maanäyte 
kertoo?  

• ”Noin puolet hiilestä 
jankon alapuolella” 

• Hajoaminen hidasta 
syvemmällä  
pitkäikäinen hiilivarasto 



”Nopea” hiili 

• Juuret, juurieritteet, 
mikrobit, hapot, sokerit… 

• Easy-come-easy-go 
– 200 kg C/ha parissa viikossa 

• Sienet muodostavat 
kestävämpiä yhdisteitä 

• Mikrobitoiminta nopeuttaa 
kestävämpien yhdisteiden 
muodostumista… ja 
hajottaa niitä 

 



Orgaanisen aineen muodostumisen 
edellytykset 

• Riittävästi ravinteita 

• Ilmaa 

• Vettä 

• Elämää maan pinnalla 

• Elämää maan sisällä 

• Sopivasti häiriöitä 

Juuristo kasveissa, jotka on niitetty aina 
eri korkuisina kasvukauden aikana.  

Jones, C. 2010. How to build new topsoil.  



Tasemallin sovellus 

+/- 300 kg/a 

Kasvijätteet 

Lannoitus 

Hajoaminen 

Eroosio 

- Muokkaa vähän ja oikeaan aikaan 
- Laita vesitalous kuntoon 
- Pidä pelto kasvipeitteisenä 

- Muokkaa vähän ja oikeaan aikaan 

? 

+ Viljele syväjuurisia kasveja 
+ Pidä pelto kasvipeitteisenä 

8000 kg k.a. 
n. 4000 kg C 
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