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Sisältö

o Tuloksia tehdyistä tutkimuksista – suureksi osaksi julkaisemattomia

o Tutkimuskysymykset:

o Mikä on nurmen hiilensidontapotentiaali ja KHK-tase?

o Miten viljelytekniikalla voidaan edistää hiilensidontaa?

o Esitys pohjaa pitkälti  näihin hankkeisiin:

o JuuriHiili (2019-2022), CarboNurmi (2019-2021), 

Orminurmi (2020->) 

o Olemme keskittyneet kokeelliseen tutkimukseen ja työt on tehty 

etupäässä Pohjois-Savossa karkeilla kivennäismailla Luken ja Itä-

Suomen Yliopiston yhteistyönä

o Orminurmessa myös turvemaita (2020->)

o Kaikissa kokeissa on määritetty myös nurmisato ja sadon rehuarvo
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Testattuja viljelytekniikoita

• Kasvilajit (Timotei, nurminata, ruokonata, puna-apila) 

• Typpilannoitus

• Niittokorkeus

• Nurmen uusiminen

• Biokaasulaitoksen käsittelyjäännös

• Apilanurmi 

• Monokulttuuri vs polykulttuuri

• Turvemaan kesäuudistus  - alussa 

• Turvemaan pohjavedenpinnan säätely - alussa 
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Kevätkynnetyn nurmen uusimisen vaikutus KHK 

taseeseen (Maaninka 2019-2022; JuuriHiili)
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Nurmi- ja perustamisvuosien CO2ekv -tase ja sen 
koostumus

Uudistamisvuodet (ohra+ns) Nurmet

päästö, kg CO2ekv/ha

- Nurmi keskimäärin nielu (-3800 CO2 ekv/ha/v)

- Uusimisvuoden tase keskimäärin -1140 CO2 

ekv/ha/v

Hajonta suurta 

- yksittäisten ruutujen välillä  etäisuus metrejä 

- vuosien välillä

Taseen kannalta hallitsevimmat ovat 

- CO2 (sidonta) 

- Sadon C poistuma



Typpilannoituksen ja niittokorkeuden vaikutus nurmen KHK 

taseeseen on epäselvä (Maaninka 2019-2022; CarboNurmi; Maljanen ym.UEF)
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• Nurmen ikä ja valitseva sää lisäävät vaihtelua

• Hyvin vaikea vetää johtopäätöksiä hiilensidonnan kannalta

• Mikä tulee olemaan uudistamisen vaikutus? 

Hajonta suurta 

- yksittäisten ruutujen välillä  etäisyys vain metrejä

- Nurmi näyttää olleen keskimäärin päästö

→ ero uudistamiskokeeseen: maat hyvin samankaltaiset 

Typpilannoitus Niittokorkeus
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Typpilannoituksen ja niittokorkeuden

vaikutus juuriston määrään (0-40 cm)

• Typpilannoituksen vaikutus juuriston

määrään oli epälineaarinen

• Maltillisella lannoituksella juuriston

määrä oli suurin

• Vaikutus oli sama kaikissa kerroksissa
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• Niittokorkeus ei vaikuttanut timotei-

nurminata –nurmen juuriston massaan

• On huomioin arvoista, että potivilla mailla

niittokorkeuden nostaminen voi olla 

hiiliviljelytoimenpide, jos se lisää

yhteyttämistä
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Kasvilajivalinnalla on merkittävä vaikutus

hiilisyötteen määrään

- Ruokonadan juuriston määrä oli kaikissa niitoissa merkittävästi timoteita 
suurempi.

- Molemmilla kasvilajeilla juuriston määrä lisääntyi kasvukauden aikana

- Timoteilla pintakerrokseen ja ruokonadalla syvempiin 
kerroksiin

- Hiilisyöte RN 2500 kg/ha ja TT 1800 kg/ha
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• Apilan juuriston biomassa on 

heinälajeja matalampi, mutta

paalijuuren ja bakteerisymbioosin

merkitys nurmien hiilen sidonnalle voi

olla merkittävä

• → huom typpilannoituksen

valmistuksen päästöt

Korkea 

juuristomassa ei 

välttämättä näyt 

parempana KHK-

taseena



Toimintasuositukset ja yhteen veto
- hiilivarastojen kasvattamiseksi tai ylläpitämiseksi kivennäismaalla 

(Nurmet)
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• Hiilenkierto on aidosti vaikea tutkimusaihe

• Nurmi voi olla aidosti nielu, mutta se voi olla myös päästölähde emmekä tiedä varmuudella miksi

• Nurmenviljely on systemaattisesti osoittautunut yksivuotisten kasvien viljelyä edullisemmaksi hiilenkierron 

kannalta 

Toimenpidesuositukset

• Yhteyttävän kasvuajan maksimointi! 

• Nurmikierron pidentäminen viiteen vuoteen sisältäen neljä nurmivuotta ja 

uudistamisvuoden (suojavilja) silloin kun nurmi säilyy tuottavana

• Ruokonadan ja/tai puna-apilan sisällyttäminen nurmiseokseen

• Karjanlannan, erityisesti kuivikelannan tai biokaasulaitoksen mädätysjäännöksen 

käyttö

• Kohtuullinen typpilannoitustaso lisää juuriston määrää

• Hiiliviljelytoimenpiteiden tulee olla tilakohtaisia ja perustua kerättyyn tausta-

aineistoon tilusrakenteesta, peltojen multavuudesta, lannoituksesta ym. 

viljelytekniikasta

Hiilensitoutumista 

edesauttavat maan 

ominaisuudet:

• Kivennäismaa

• Korkea savespitoisuus

• Aistinvarainen multavuus 

vähämultainen tai 

multava, korkeintaan 

runsasmultainen

• Hyvä maan rakenne

• Vesitalous kunnossa
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Kiitos!


