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Hiilensidonnan potentiaali maa- ja metsätaloudessa

Hiilen sidontaan 

pelloilla ja 

metsissä on 

ladattu paljon 

odotuksia

https://www.mtk.fi/hiiliviljely

MT 7.2.2022



Taustalla neljän promillen aloite

• Ilmastonmuutoksen rajoittaminen vaatii, että 

päästövähennysten lisäksi ilmakehästä 

poistetaan hiilidioksidia
• maa- ja metsätalous pystyvät tähän ainoina sektoreina

• Ranska teki 4/1000- aloitteen, jonka tavoite on lisätä 

maaperän hiilen määrää 40 cm:n pintakerroksessa 

vuosittain 0,4 prosentilla eli 4 promillella (Pariisin ilmastokokous 2015)

• Laskelmien mukaan tämä riittäisi pysäyttämään ilmakehän

hiilidioksidipitoisuuden nousun



Hiilen kerryttämisen keinot 
peltomaahan tiedossa 
− mutta sen todentaminen 
kiloina/tonneina uupuu

https://www.uudistavaviljely.fi/

”Hiiliviljely” osana 

”uudistavaa viljelyä”

https://www.uudistavaviljely.fi/
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Uudistavan viljelyn periaatteet

• Maan kasvukunnon parantaminen ja 

multavuuden nosto 

• Viljelykierron monipuolistaminen 
(syväjuuriset, syysmuotoiset, nurmet)

• Kasvipeitteisyyden lisääminen 

• Muokkauksen keventäminen ja 

vähentäminen

• Tuotantopanosten tarkennettu käyttö

• Pölyttäjiä ja muuta luonnon eliöstöä 

tukevat viljelytoimet

https://www.uudistavaviljely.fi/

https://www.uudistavaviljely.fi/


Maan fysikaalinen 
kasvukunto

Vesitalous, 
tiivistymisen välttäminen, 
muokkausmenetelmät

Pellon hyvä kasvukunto kaiken perusta
Vain hyväkuntoinen pelto voi sitoa hiiltä

Maan biologinen 
kasvukunto

Syväjuuriset kasvit, 
aluskasvit, monipuolinen 
viljelykierto, orgaaniset 
maanparannusaineet

Maan kemiallinen 
kasvukunto

Kalkitus, pH, viljavuus, 
hivenravinteet



MAANEUVO -osaajat
• maan kasvukunnon hoidon huippuosaajat: kasvintuotannon 

moniosaajia ja erityisosaaminen maan kasvukunnon hoitoon

• pellon peruskunnossa on paljon hoito- ja kunnostusvelkaa
o pellon kunnostuspäätöksiä siirretään, koska kyseessä voi olla 

ison mittaluokan ”putkiremontti” 

o tarvitaan ”laastari”-toimenpiteistä siirtymistä oireiden syiden 

selvittämiseen

o tarvitaan kynnyksen madaltamista korjaustoimenpiteisiin 

ryhtymiseen 

• koulutetuilla huippuosaajilla on nyt harjaannusta ongelman 

tunnistamiseen ja ratkaisujen tarjoamiseen
o he voivat osoittaa, mistä kannattaa lähteä liikkeelle, missä 

järjestyksessä, ja mitä toimenpiteitä tarvitaan maan 

kasvukunnon parantamiseksi

https://carbonaction.org/fi/maan-kasvukunnon-huippuosaajat/

https://carbonaction.org/fi/maan-kasvukunnon-huippuosaajat/


Uudet tukivalinnat v. 2023

Ympäristökorvaus / valinnaiset toimenpiteet (sisältyy 45 €/ha korvaukseen)

• Maaperän seurantatieto (laaja maa-analyysi tai skannaus, vähint. 2 lohkolla)

Ympäristökorvaus / Lohkokohtaiset toimenpiteet

• Maanparannus- ja saneerauskasvit (190 €/ha 20 % alalle)
• yksivuotisten kasvien viljelyssä ed. vuonna olleille lohkoille

• Kerääjäkasvit (97 €/ha 30 % alalle)
• yksivuotisen kasvin alla tai sadonkorjuun jälkeen

• Kiertotalouden edistäminen (37 €/ha 80 % alalle)
• lietelannan ja orgaanisten nesteiden levitys pellolle 5-15 m3/ha sijoittavilla tai multaavilla 

laitteilla tai kiinteä orgaanisten lannoitevalmisteen (ka yli 20 %) levitys 10 m3/ha 

Tukipuntari-23 työkalu käytössä ProAgrian asiantuntijoilla 

uusien tukien suuntaa-antavaan arviointiin



Peltojen hiilen 
sidonnan arviointi

Hiilensidonta = prosessi, jossa ilmakehän hiiltä kertyy maaperään 

pysyvässä muodossa ja maaperän hiilivarasto kasvaa 

Hiilivarastoa voidaan kasvattaa lisäämällä hiilisyötettä maahan (esim. orgaaniset 

maanparannusaineet ja jatkuva kasvipeite) ja hillitsemällä orgaanisen aineksen 

hajoamista (esim. vähennetty muokkaus).



• Tutummin maaperän orgaanisen aineksen määrä 
hiilenä

• Viljavuustutkimuksissa asia esitetty tähän asti 
multavuusluokkina

• vähämultainen (alle 3 %), multava (3-5,9 %), 
runsasmultainen (6-11,9 %), erittäin runsasmultainen 
(12-19,9 %), multamaa (20-39 %), turvemaa (40 % >)
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Peltojen hiilivarannon ylläpitäminen ja 
kasvattaminen

Miten saadaan 

hidastettua 

orgaanisen aineksen 

hajoamista pellossa 

ja toisaalta lisättyä 

hiilen sidontaa 

maahan?

Esimerkki: oletuksena, että 1 % orgaanisesta aineksesta 

hajoaa vuosittain → 6 % multavuuden ylläpitoon tarvitaan 

900 kg C/ha/vuosi hiilisyöte

https://www.bsag.fi/wp-content/uploads/2020/01/BSAG-

hiiliopas-1.-painos-2020.pdf

https://www.bsag.fi/wp-content/uploads/2020/01/BSAG-hiiliopas-1.-painos-2020.pdf


Peltojen hiilen sidonnan laskenta
• Maaperän hiilensidontaan liittyy epävarmuuksia

• Hiilensidonnan mittaaminen on haastavaa

• Toimenpiteiden vaikutukset näkyvät usein vasta 

pitkän ajan jälkeen 

• Sitoutunut hiili voi palautua ilmakehään, mikäli 

viljelykäytäntöjä tai maankäyttöä muutetaan
• Virallinen laskentaohjeistus IPCC 2019

• Tutkimusta paljon menossa, mm. Carbon action 

field observatory https://www.fieldobservatory.org/fi/home-suomi/

• Hiilen sidonnan arviointi maanpäällisen biomassan 

perusteella (mittaus tai kuva-analyysi)
• Satoindeksien perusteella voidaan arvioida kasvintähteiden ja 

juuriston massa, joka on hiilisyöte maahan

• Kuiva-aineessa olevan hiilen määrän perusteella voidaan 

laskea hiilisyötteen määrä kg C/ha
Lähde: Biocode

https://www.fieldobservatory.org/fi/home-suomi/


Hiilen kertymän arviointi viljelyssä 
Esimerkki sokerijuurikas, Juurikassarka 2/2022

Kasvintähteiden 

määrän arvioinnin 

perusteella

Oletus, mikä osuus 

kasvintähteiden 

jättämästä hiilestä on 

pysyvää



Hiilivirtalaskuri www.mtk.fi

https://www.proagria.fi/uploads/Johdanto-ja-

MTKnhiililaskuri_MaaritKariProAgriaKeskustenLiitto.pdf

Hiililaskurit maataloudessa 1.11.2022 webinaari

Havainnollistaa hiilen kierron 

maatilakokonaisuudessa 
(yhteenveto päästöistä ja sitoutumisesta, 

myös satoon)
Laskennan taustalla syötetyt pinta-alat ja 

sadot sekä A ja C2 -alueiden päästöt 

Taloustohtorista. Hiilen sidonta Gan ym. 2011.

https://www.proagria.fi/uploads/Johdanto-ja-MTKnhiililaskuri_MaaritKariProAgriaKeskustenLiitto.pdf


Kasvihuonekaasulaskenta Taloustohtorissa

www.luke.fi/taloustohtori

• Tilan kokonaispäästöt maatalouden osalta, kivennäismaiden hiilivarastomuutokset (tulos 

valmiiksi nettoutettu) ja eloperäisten peltojen hiilidioksidipäästöt

http://www.luke.fi/taloustohtori


Kevätvilja 85 ha Kevätvilja 40 ha
+ kerääjäkasvi

LHP-
nurmi 
15 ha

Rapsi 20 ha

Pellon hiilivarannon muutos - esimerkki

Tila 1 (kyntö) Tila 2 (kevytmuokkaus / suorakylvö)

LHP-nurmi 
20 ha

Kumina 20 ha

v. 2013-2022

- 100 kg C/ha

v. 2013-2022

+ 4 000 kg C/ha

Esimerkkilaskelma: Biocode ja ProAgria

IPCC ohjeistus 2019
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Pellon hiilivarannon muutoksen laskenta

Laskenta 

osaksi viljelyn 

suunnittelu-

ohjelmaa 

MMWisu 1/2023

Laskenta käytettävissä Biocode Producerissa, taustalla IPCC ohjeistus 2019 https://producer.biocode.io/

IPCC kaava:

https://producer.biocode.io/


Tutkimuksesta tehdään, tutkimuksellisia aukkoja  

• pysyvän hiilen määrittäminen

• mikä osuus on lisäistä

• eri viljelykasvien ja niiden juuriston, 
viljelytekniikoiden ja maalajien + mikrobiston
yhteisvaikutukset

Lisäksi

• miten seurataan, lähtötilanteen huomiointi

• pelisäännöt, erityisesti kompensaatiokaupassa

• metsien rooli hiilinieluna maatilakokonaisuudessa
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Hiilen sidonnan laskenta maataloudessa

Perusasiat
tiedossa tiloilla
− tarvitaan jo 
hienosäätöä, 
mitä vielä
voidaan tehdä
paremmin

Riittävätkö viljelytekniset keinot korvaamaan 

maaperän luontainen ja ilmastonmuutoksen 

kiihdyttämä hiilen hajoaminen?



Kiitos!
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