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Maan hiilivarantojen väheneminen maatalouskäytön seurauksena

Sanderman et al. 2017

Historiallinen maan hiilen menetys ylemmissä maakerroksissa (2 m) t C ha-1
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Maan hiilivarantojen väheneminen maatalouskäytön seurauksena

Sanderman et al. 2017

Maailman laajuisesti noin 10 % maaperän orgaanisesta hiilestä on menetettu

maatalouskäytön seurauksena. 

Suuria määriä laajoill alueilla Euroopassa. 
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Maan hiilivarannot

Dignac et al. 2017

Epävakaa resurssi   

Kiertoaika:             

Päiviä-vuosi

Välitason resurssi     

Kiertoaika:                             

Vuosia-vuosikymmeniä

Vakaa resurssi               

Kiertoaika:               

Vuosikymmeniä-

vuosisatoja

Poistumat:                              

Hiilidioksidi ja liukoinen hiili

Pääasialliset lähteet: 

Karike ja juuret

Kuva 1. Maaperän hiiliresurssien käsitteellinen jako riippuu hiilen 

kiertoajasta: epävakaat, keskitasoiset ja vakaat resurssit
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Maan hiilivarastot

Witzgall et al. 2021
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Maan hiilen lisääminen

Amelung et al. 2020
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Lisätyn orgaanisen materiaalin moninaisuus

Lehmann et al. 2020
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Menetelmiä maan orgaanisen hiilen lisäämiseksi

Paustian et al. 2019
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Tapoja vähentää maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä

Paustian et al. 2016

Lähtötilanne Vähennystoimet
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Kuinka paljon hiiltä voidaan sitoa?

Paustian et al. 2016

Vertailuksi:

Globaalit päästöt

~ 36 Pg CO2-eq / vuosi

Saksan päästöt

~ 0.8 Pg CO2-eq / vuosi
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Kuinka paljon hiiltä voidaan sitoa?

Bossio et al. 2020

Pelkästään välikasveilla

voidaan sitoa 0,3 Pg CO2-eg 

/voidaan melko vähäisin kuluin.

Globaalit päästöt

~ 36 Pg CO2-eq / vuosi

Saksan päästöt

~ 0.8 Pg CO2-eq / vuosi



12

Juuribiomassan merkitys

Poeplau et al. 2021

Juurten suuri osuus maahan tuodussa

orgaanisessa materiaalissa pidensi materiaalin

keskimääräistä viipymäaikaa maaperässä →

Juuribiomassan ratkaiseva rooli maaperän 

hiilen pitkäaikaisessa varastoinnissa
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Välikasvit

Poeplau & Don 2015

Välikasvien avulla saavutettiin keskimäärin 320 

kilon vuotuinen hiilen sitoutuminen hehtaarilla. 

Keskimäräisillä pelloilla mahdollisuus sitoa

yhteensä 16,7 t C/ha. 

Maailmanlaajuisesti 0,12 gigatonia hiiltä voisi

olla mahdollista

Vertailuksi:

Globaalit päästöt

~ 9 Gt CO2-C / vuosi

Saksan päästöt:

~ 0,2 Gt CO2-C / vuosi
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Maan muokkaus

Haddaway et al. 2017

Meta-analyysi 351 tutkimuksesta

Tavannomaisen muokkauksen (HT) ja 

kevennetyn muokkauksen (IT) ja suorakylvön

(NT) vertailu

Kun muokkaus kevennettiin, maan hiilivarannot

kasvoivat ylemmissä maakerroksissa (0-30 cm)

Ei tilastollisesti merkitsevää vaikutusta koko

maaprofiilissa – kuitenkin taipumus

korkeampiin arvoihin, kun muokkaus

kevyempää.
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Maan muokkaus

Haddaway et al. 2017

Maaperän hiilivarastolla on taipumus kasvaa ajan

kanssa, kun muokkausta kevennetään – Tämä on 

vuosikymmenten mittainen prosessi
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Peltometsänviljely

De Stefano & Jacobson 2018

Maan orgaanisen hiilen määrä lisääntyy noin kolmanneksella peltometsänviljelyssä. 
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Pensasaidat - Biomassa

Drexler et al. 2021
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Pensasaidat – Maaperän hiili

Drexler et al. 2021

Pensasaidat lisäävät maan hiilivarastoja noin kolmanneksella. 
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Mitä rajoituksia on?

Minasny et al. 2017

→ Suurempi vaikutus, jos hiilivarastot alunperin pienet. → Sitoutumisnopeus hidastuu ajan myötä. 
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Vakaa tilanne ja saturaatiotaso

Stewart et al. 2007

→ Tietyn ajan kuluttua saavutetaan vakaa tilanne – enempää hiiltä ei sitoudu

→ Hiilensitoutumisen absoluuttinen yläraja – riippuu maaperän ominaisuuksista
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Palautuvuus

Johnston et al. 2009

Laitumena säilytetty laidun

Viljelysmaa muutettu laitumeksi

Laidun muutettu viljelymaaksi

Viljelysmaana säilytetty viljelysmaa

Study duration 1949-2002

Laidun ennen

koetta

Viljelysmaa ennen

koetta
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Rajoituksia: Hiilen saturaatiohäviö

Wiesmeier et al. 2016
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Rajoituksia: Ilmastonmuutos

Wiesmeier et al. 2020

Vaikka hiiltä lisättäisiin maaperään enemmän kuin ennen, 

arvioidaan, että maan hiilivarastot tulevat pienenemään seuraavien

vuosikymmenten aikana, koska lämpötilat kohoavat. 
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Rajoituksia: Ilmastonmuutos

Riggers et al. 2021
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Rajoituksia: Tarvittava biomassa

Riggers et al. 2021

Jotta nykyiset hiilivarastot

voidaan säilyttää, tulisi

biomassan mukana tulevan

hiilen määrää lisätä noin 50 %.

Jotta maaperän orgaanisen

hiilen (SOC) määrä lisääntyisi

vuosittain 4 ‰, lisätyn

biomassan määrä pitäisi

kolminkertaistaa. 
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Rajoituksia: Lisääntyneet typpidioksidipäästöt?

Guenet et al. 2021

Lisääntyneet N2O-päästöt 

saattavat heikentää maan

lisääntyneiden hiiliresurssien

positiivisia vaikutuksia

ilmastonmuutokseen, mutta

vain pienissä määrin.

Suorakylvön hitaat positiiiviset

vaikutukset maan hiileen

saattavat kumoutua

lisääntyneiden N2O-päästöjen 

vuoksi. → menetelmällä on 

kuitenkin taipumus vähentää

kasvihuonepäästöjä. 
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CO2-sertifikaatit maaperän hiilen sitomiseen? 

Palautuvuuden ongelma → Saavutetut lisäykset maan hiilipitoisuudessa voidaan hukata paljon nopeammin kuin 

ne ovat saavutettu, jos maan viljelytoimenpiteet muuttuvat → Myös: miten toimia uuden tasapainotilan kanssa, 

kun uutta hiiltä ei enää sidota?

Alkuperäisen tilanteen ongelma → Alun perin hiiliköyhissä maissa on paljon suurempi potentiaali hiilen 

sitomiseen verrattuna maihin, jotka ovat jo hyvin ylläpidetyt hiilen suhteen → Ei oikeudenmukaista hyviä 

viljelymenetelmiä käyttäviä tiloja kohtaan. 

Hiilen vuotamisen ongelma → Ilmakehässä olevaa hiiltä on sidottava lisää, sen sijaan, että vain 

uudelleenohjataan jo olemassa olevaa biomassaa paikasta toiseen.

→ Myös: kustannusten vuotaminen (esim. Jos peltometsäviljely pienentää ruoantuotantoon soveltuvaa pintalaa

Euroopassa, sitä kompensoidaan metsän raivauksella trooppisilla alueilla)

Täydentämisen ongelma → Hoitokäytännöt voivat saada julkista rahoitusta vain, jos näitä toimenpiteitä 

sovelletaan yksinomaan maaperän hiilen sitomiseen → Muutoin, näillä voisi olla muita rahoituslähteitä tai 

menetelmät olisi otettu käyttöön joka tapauksessa. 

Valvonnan ongelma → Toimenpiteiden todellinen merkitsevyys hiilensidonnan kannalta voidaan todentaa vasta 

useiden vuosien kuluttua → Tarvitaan laajaa valvontaa / Entä, jos mitään ei saavuteta tai hiiltä jopa menetetään

hyvistä aikomuksista huolimatta?

Jacobs et al. 2020 & Wiesmeier et al. 2020
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Sokerijuurikkaan juurisbiomassa

Poeplau et al. 2021

Muihin kasveihin verrattuna sokerijuurikkaan (juuri- ja mukulakasvien) 

juuribiomassan tuotto on selvästi vähäisempää

→ Noin kolmas- tai neljäsosa
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Maan hiili viljelykierroissa sokerijuurikkaalla ja syysvehnällä

Viljelykiertotutkimus Harstessa lähellä

Göttingeniä

Vertailtu erilaisia viljelykiertoja jo

vuodesta 2006

Erityispiirre: Sokerijuurikas – syysvehnä

– syysvehnä – kierto, jossa juurikkaan

maanpäällisten jäänteiden määrää

manipuloitu

Kokeen alusta lähtien on mitattu

maanpinnalle jääneiden

kasvinjäänteiden määrää.

Maan hiilivarastoja analysoitu 2018-2020
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SJ-SV-RM 
(tavanomainen määrä

kasvinjäänteitä)

SJ-SV-SV 
(tavanomainen määrä

kasvinjäänteitä)

SJ-SV-SV
(kaksinkertainen määrä

kasvinjäänteitä)

SJ-SV-SV 
(sokerijuurikaan lehdet ja 

kanta poistettu)
SOC 0-30 cm 
syvyydessä

[t C ha-1]
54,2 (2,4) 59,1 (4,5) 59,4 (4,6) 56,9 (3,6)

Maanpäällinen C-lisäys
[t C ha-1] 30,7 (1,6) 40,6 (2,0) 51,3 (4,2) 31,2 (4,2)

Rehumaissin korjuu pienensi kasvinjäänteistä saatavan hiilen määrää ja neljän kierron aikana maan hiilivarastot vähenivät 8 %

Sokerijuurikkaan lehtien ja kantojen poistaminen vähensi maan hiilivarastoja neljän kierron aikana 4 %. Lehtien ja kantojen

määrän kaksinkertaistaminen ei kuitenkaan juurikaan lisännyt hiilen sitoutumista → suuremmat määrät aiheuttivat epävakautta

Sokerijuurikkaan maanpäällisten jäänteiden tuottama hiilen määrä on vain kaksi kolmasosaa siitä, mitä vehnästä tai rapsista 

jää maahan.

Maan hiilivarastot ja maanpäällisten kasvinjäänteiden sisältämä hiili koko kokeen ajalta eri viljelykierroissa.

Maan hiili viljelykierroissa sokerijuurikkaalla ja syysvehnällä
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Maan hiilivarastot ja maanpäällisistä kasvinjäänteistä saatava hiilen lisäys koko kokeen ajalta neljästä erilaisesta viljelykierrosta. 

Maan hiili viljelykierroissa sokerijuurikkaalla ja syysvehnällä

Maan hiilen määrät 0-20 sentin syvyydessä (g C kg-1) sj-sv-sv-viljelykierrossa. Käsittelyssä on manipuloitu

sokerijuurikkaan lehtien ja kantojen määrää 2018/19 sekä koetta edeltävästi vuonna 2005. Ilmoitettu

keskiarvoja ja -hajonnat (suluissa) (n=6).

2005 2018/19

Juurikkaan lehdet ja kannat

poistettu
12,45 (1,20) 11,82 (0,74)

Tavanomainen määrä juurikkaan

kantoja ja lehtiä
12,45 (1,20) 12,43 (1,00)

Tuplamäärä juurikkaan kantoja ja 

lehtiä
12,45 (1,20) 12,69 (0,96)

SJ-SV-RM 
(tavanomainen määrä

kasvinjäänteitä)

SJ-SV-SV 
(tavanomainen määrä

kasvinjäänteitä)

SJ-SV-SV
(kaksinkertainen määrä

kasvinjäänteitä)

SJ-SV-SV 
(sokerijuurikaan lehdet ja 

kanta poistettu)
SOC 0-30 cm 
syvyydessä

[t C ha-1]
54,2 (2,4) 59,1 (4,5) 59,4 (4,6) 56,9 (3,6)

Maanpäällinen C-lisäys
[t C ha-1] 30,7 (1,6) 40,6 (2,0) 51,3 (4,2) 31,2 (4,2)
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SJ-SV-RM 
(tavanomainen määrä

kasvinjäänteitä)

SJ-SV-SV 
(tavanomainen määrä

kasvinjäänteitä)

SJ-SV-SV
(kaksinkertainen määrä

kasvinjäänteitä)

SJ-SV-SV 
(sokerijuurikaan lehdet

ja kanta poistettu)

SOC 0-30 cm 
syvyydessä [t C ha-1] 54,2 (2,4) 59,1 (4,5) 59,4 (4,6) 56,9 (3,6)

Maanpäällinen C-
lisäys [t C ha-1] 30,7 (1,6) 40,6 (2,0) 51,3 (4,2) 31,2 (4,2)

Maan hiilivarastot ja maanpäällisistä kasvinjäänteistä saatava hiilen lisäys koko kokeen ajalta neljästä erilaisesta viljelykierrosta

Maan hiili viljelykierroissa sokerijuurikkaalla ja syysvehnällä

RM-SV-SV SR-SV-SV SJ-SV-SV SV jatkuva

SOC 0-30 cm 
syvyydessä

[t C ha-1]
55,6 (2,3) 58,0 (5,5) 59,2 (2,5) 56,2 (4,1)

Maanpäällinen C-
lisäys [t C ha-1] 42,7 (1,0) 53,4 (0,9) 49,3 (1,7) 55,1 (2,8)

Koska rehumaissi korjataan lähes kokonaan, sen viljely pienentää maan hiilivarantoja, toisin kuin sokerijuurikkaan ta

rapsin/rypsin. 

Korkeimmat maanpäälliset hiililisät saatiin syysvehnän monokulttuurissa (jatkunut 15 v.). Kuitenkin maan hiilivarastot olivat

pienemmät kuin sokerijuurikas- tai syysrapsikierroissa → Monipuolisemmat kasvinjäänteet tuottavat vakaampaa hiiltä?
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Yhteenveto

• Maataloudessa on mahdollisuuksia negatiivisiin kasvihuonepäästöihin hiilensidonnan kautta 

hiiliköyhillä mailla. 

• Maaperän hiilen vakaus vaihtelee – erityisesti mineraaleihin sitoutuneen hiilen määrää on lisättävä

• Maanperän hiilivarastoja kasvatetaan lisäämällä hiilen kertymistä ja vähentämällä hiilen katoa. →

Erityisesti juurten biomassa on tärkeässä roolissa, joten tulisi viljellä kasveja, joiden juuribiomassa 

on suuri, välikasveja tai peltometsänviljelyä.

• CO2-sertifikaattien käyttöön liittyy suuria käytännön luonnollisia ja hallinnollisia rajoituksia.

• Sokerijuurikkaan viljelystä jäävä maanpäällinen ja etenkin maanalainen biomassa on pieni. 

Juurikkaan maanpäällisten kasvijäänteiden määrän kasvaessa, niiden vakaus heikkenee – mutta

myös positiivinen vaikutus, kun viljelykiertoja monipuolistetaan.



Kiitos oikein paljon tarkkavaisuudestanne!

https://www.zerofoodprint.de/carbon-farming/


