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Ilmastoviisas ruuantuotanto? 

”Ilmastoviisas maatila on hyvin hoidettu 
kokonaisuus. Se ottaa huomioon sadontuoton ja 
tuotosten parantamisen, maan hyvän kasvukunnon 
ja toimivan vesitalouden. Keskeisiä toimia ovat 
viljelyn monipuolistaminen ja kasvipeitteisyys, 
muokkauksen vähentäminen, tuotantopanosten 
tarkennettu käyttö, lannan käsittely, eläinten 
ruokintastrategiat ja eläinaineksen kestävyys sekä 
energiaratkaisut”

Lähde: Ilmastoviisas maatilayritys 
https://proagriaverkkokauppa.fi/tuote/sari_peltonen/ilmastoviis
as_maatilayritys/9789518082791#!product_id=9789518082791
ProAgria Keskusten Liitto 2019



Ranskan aloite ”4 per 
1000”

• 4 per 1000: sidotaan vuosittain 4 promillea hiiltä 
30-40 cm pintamaahan  pysäytetään ilmakehän 
hiilidioksidimäärän kasvu 

https://www.4p1000.org/
https://www.youtube.com/watch?v=AY9YVwJZDvw



Mitä tarkoittaa 
hiilen 
varastoituminen 
maaperään?



Hiili = alkuaine, engl. 
Carbon, lyhenne C 
• Hiiltä on kaikkialla 

• Ihminen: 18 % hiiltä 

• Hiili kiertää (mm. 

satokasvit, ihmiset,  

eläimet). 

Se ei tarkoita

hiilen varastoitumista.





Maaperässä potentiaali varastoida hiiltä 
takaisin ilmakehästä.

Hiilipitoisuus: 
ILMAKEHÄ n. 750 tg C

KASVILLISUUS n. 550 tg C

MAAPERÄ n. 1500 tg C
(Liang Chao, ESM 2018)

Miksi katse maaperään?





CARBON ACTION alusta
JÄRKI-toiminnasta alkunsa saanut, Sitran rahoittama (2017-2019) Carbon Action -
hiilipilotti on laajentunut alustaksi. Tuoreimmat hankkeet: Työhön on saatu 
huomattavaa pitkäjänteisyyttä ja tutkimusverkostoa laajennettua (strateginen tutkimus), 
luonnon monimuotoisuuden merkitys on nostettu vahvasti esille (Nesslingin Säätiö),  
uusien neuvojien koulutus on käynnistynyt syksyllä (MVTT), ruotsinkielinen viljelijätyö 
alkaa keväällä 2020 (SLC ja Jordfonden).
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Carbon Action kattaa 
koko kentän
1) Tieteellinen tutkimus

• Kenttäkokeet ja laskentamallin 
kehittäminen

2) Käytännön viljelijöiden osallistuminen 
kehitystyöhön

• 100 hiiliviljelijää ympäri Suomea

3) Yritysyhteistyö

4) Viestintä, koulutus ja vaikuttaminen
• Yleisviestintä, viljelijöiden 

kouluttaminen, vaikuttaminen 
ohjauskeinoihin



Carbon Action tutkimuskysymykset:

Kasvillisuuden ja maaperän prosessit:
- Miten lisätään hiilen sidontaa ja mahdollisimman pysyvän hiilen muodostumista?

Viljelymenetelmät: 
- Miten parannetaan viljelymenetelmiä, jotta hiilen sidonta, luonnon monimuotoisuus, 

ravinteiden pidättyminen, maaperän terveys ja tuottavuus sekä sadon ravitsemuksellinen 
laatu lisääntyvät?

Todentaminen ja mallintaminen: 
- Miten mitata ja todentaa hiilen sitoutuminen ja muut ilmastovaikutukset?

Talous ja ohjauskeinot: 
- Miten tuodaan sidottu hiili ’markkinoille’ ja miten sitä voidaan hyödyntää julkisen ja 

yksityisen sektorin ilmastotyössä? 
- Miten saadaan ilmasto- ja maatalouspolitiikka tukemaan näiden ratkaisujen käyttöönottoa 

Suomessa ja muualla?



Carbon Action hiilitilat
• 100 erilaista maatilaa eri puolilla Suomea
• Hiilen varastoitumista testataan jokaisella tilalla yhdellä 

peltolohkolla (maanäytteet 2019 ja 2023)
• Koulutus, vertaisoppiminen, yhteistyö tutkijoiden ja 

neuvojien  kanssa
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Hiilensidontaa tilatasolla
Setälä- Eerolan tila



Setälä- Eerola tila

• Naudanlihan- ja kasvinviljelytila

• Peltoa 155 ha, lisäksi sopimuspeltoa n. 20 ha

• Lihanautoja 180 kpl ternistä teuraaksi, 4 
hevosta

• Nurmea 40- 50ha

• Viherlannoitusnurmea/ saneerauskasveja 5-
20 ha

• Ohraa, syysvehnää ja valkuaiskasveja (herne) 
70-90 ha

• Suojavyöhyke, lhp ja riistapeltoja 15 ha



Monilajiset nurmet 
viljelyn perusta
• Vähintään 7 lajinen nurmi, v. 2020 

Valion Carbon nurmiseos

• Apilat typensitojina, ruokonata 
apiloiden kanssa syväjuurisina

• Tavoitteena 2 niittoa, kuitu 
varmistetaan suojavyöhykkeillä ja 
osittain apilattomilla nurmilla

• Niittokorkeus 10- 12 cm, niittokoneen 
korkeammat jalakset harkinnassa

• Nurmen lopetus mahdollisuuksien 
mukaan ilman glyfosaattia ja kyntöä



Nurmen viljely
• Perustamisvuonna puinnin ja 

sadonkorjuun jälkeen yhteyttäminen 
jatkuu pitkälle syksyyn

• Apilanurmen lopetus ilman kyntöä ja 
glyfosaattia; Niitto lyhyeen sänkeen -
kiekkomuokkaus- kultivointi-
kiekkomuokkaus- kylvö



Viljanviljely osana 
viljelykiertoa
• Perusperiaate ettei kahta viljavuotta olisi 

peräkkäin

• Kasvinsuojelun minimointi; korrensääteitä ja 
tautiaineita ei käytetä lainkaan

• Muokkauksen minimointi- ei kyntöä

• Kerääjäkasvit tai nurmisiemen

• Saneerauskasvit (v. 2020 öljyretikka, italian 
raiheinä, valkoapila) 

• Orgaaniset lannoitteet

• Kemiallisia lannoitteita käytetään 
täydentämään lannoitusta



Syyskylvöiset kasvit 
lisäävät yhteyttämistä

• Syysohra kokeiluviljelyssä, kylvö nurmen 
lopetuksen yhteydessä tai saneerauskasvin jälkeen

• Onnistuessaan mahdollistaa syysrypsin kylvön ja 
rypsin jälkeen syysvehnä

• Vähentää huuhtoutumista ja lisää juuristomassaa



Valkuais- ja 
typensitojakasvit

• Valkuaiskasvit katkaisevat 
viljakierron

• Hernettä voidaan käyttää 
nautojen valkuaisruokinnassa

• Typensidonta vähentää 
typpilannoitustarvetta

• Syväjuuriset apilat parantaa 
maanrakennetta



Pellon tiivistyminen ja syväkuohkeutus

• Raskaimmilla koneilla tapahtuva 
peltoliikenne pyritään siirtämään 
kuivempaan aikaan

• Huomio renkaisiin ja rengaspaineisiin 
(0,7-0,9 bar)

• Syväkuohkeustus pääosin syväjuurisilla 
kasveilla

• Mekaaninen jankkurointi 
tiivistyneimmille lohkoille, huomio 
kasvipeitteisyys ja juuriston stabiloiva 
vaikutus



Lisäarvoa markkinasta

• Koskenkorva Climate Action 
ensimmäinen erä ohraa tuotettu 
Setälä- Eerolan tilalla 

• Perustuu todennettuun ja 
auditoituun tuotantoon

• Vaatii kokonaisvaltaisen ajattelun 
muutoksen, sekä valmiuden 
muuttaa radikaalisti toimintaa

• Tuottaa lisäarvoa ja -hintaa



Kiitos 
mielenkiinnosta !

Jari Eerola Agrologi AMK

Setälä- Eerolan tila

https://www.facebook.com/setalaeerola


