
KUINKA SAAN PELTONI 
HIILINIELUKSI? 

Päivitä tietosi luomusta! 

Luomuseminaari Mikkelissä 28.7.2010  

 

Maanviljelijä Juuso Joona, Tyynelän tila, Joutseno 

 



Sisältö 

 Hiilen määrä viljelymaassa 

 Miksi pellosta hiilinielu? 

 Viljelymenetelmien erot hiilen sitomisessa 

 Viljelymaan hiilipitoisuuteen vaikuttavia tekijöitä 

 Viljelijän keinot hiilen sitomiseksi 

 Johtopäätökset 

 

2 



Hiilen määrä viljelymaassa  

 Maailmanlaajuisesti viljelymaassa hiiltä: 

 kaksinkertaisesti verrattuna maanpäälliseen kasvillisuuteen 

 kolminkertaisesti verrattuna ilmakehään 

 lauhkealla vyöhykkeellä 250-1000 t/ha, josta 2/3 eloperäistä 

 Viljelymaan hiilipitoisuus laskenut voimakkaasti 

 Johtuen mm. viljelyn yksipuolistumisesta ja 

keinolannoituksesta 

 Vähentyminen keskim. 1-10  prosenttiyksikköä 

maailmanlaajuisesti1 

 Viljelymailla suuri potentiaali ilmakehän ylimääräisen 

hiilen sitomisessa. Nykyisistä CO2 päästöistä voitaisiin 

sitoa 11-40 % viljelymaahan 2,3,4 

 
1  Grain org. 2009, 2 La Salle ja Hepperly 2008 (Rodale institute), 3 Azeez 2009 (Soil association), 4 Niggli ym. 2009 (FAO) 3 



Miksi pellosta hiilinielu? 

 Maa voi toimia hiilen päästölähteenä tai 
nieluna 

 Hiilellä suuri merkitys maan rakenteeseen, 
pieneliöstöön ja ravinteisiin 
 parantaa muokkautuvuutta 

 vähentää kuorettumista ja liettymistä 

 pidättää kosteutta ja ravinteita 

 ehkäisee ravinne- ja KHK-päästöjä 

 lisää pieneliötoimintaa  

 eloperäiseen ainekseen sitoutuneet ravinteet 
käytettävissä kasvin tarpeen mukaan 
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Viljelymenetelmien erot hiilen 

sitomisessa 
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Niggli ym. 2009 (FAO)                                                                                        Azeez 2009 (Soil Association)  
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Viljelymaan hiilipitoisuuteen 

vaikuttavia tekijöitä 
 Perustana vesitaloudesta huolehtiminen ja 

tiivistämisen välttäminen 

 Viljelykierto 
 monivuotiset ja syväjuuriset kasvit 

 Maan muokkaus 
 kynnön välttäminen etenkin raskailla mailla 

 Kasvipeitteisyys 
 alus- ja kerääjäkasvit   

 Lannoitus 
 liukoisen typen käytön rajoittaminen 

 Maanparannusaineet 
 kompostit, biohiili, kuivalanta, kuivamädäte  
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Viljelijän keinot hiilen sitomiseksi 

 Syväjuuriset kasvit viljelykierrossa 

 Viherlannoitus 
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Viljelijän keinot hiilen sitomiseksi 

 Eloperäisten lannoitteiden käyttö 
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Viljelijän keinot hiilen sitomiseksi 

  Kevytmuokkaus ja kerääjäkasvien kylvö 
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Viljelijän keinot hiilen sitomiseksi 

 Aluskasvit 
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Johtopäätökset 

 Hiilen sitomisella peltoon suuri vaikutus 

 sadontuottoon 

 viljelyvarmuuteen 

 ympäristöön 

 Maailmanlaajuisesti suuri potentiaali 

päästöjen nieluna  
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Kiitos mielenkiinnosta! 
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