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CARBON ACTION alusta
Ongelmista ratkaisuihin – yhdessä tutkijat, 

viljelijät, päätöksentekijät ja yritykset
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Viljelijät
100 hiilipilottiviljelijää, neuvonta, 

regeneratiiviset viljelymenetelmät, 
oppilaitokset, järjestöt (MTK, SLC)

Päätöksentekijät
- Virkamiehet, poliitikot etc

- Ohjauskeinot: maatalous- ja 
ilmastopolitiikka, hiilikredit

Yritykset
- Valio, Fazer, Altia,        

S-ryhmä, Apetit
- Toiminnan skaalaus, 

kuluttajarajapinta

Tutkimus
- Useita tutkimuslaitoksia ja 

yliopistoja, hankkeita ja  
rahoittaja

- Moinitieteinen: 
mikrobiologia, ekologia,  
hiilen kierto, ravinteet, 

mallinnus, todentaminen, 
ohjauskeinot..

Viestintä & media
- Kiinnostus suurta!
- Näkyvyys myös 
kansalaisten suuntaan



CARBON ACTION alusta
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Sitran rahoittama (2017-2019) Carbon Action pilotti on laajentunut alustaksi, jossa 
useita hankkeita.
Rahoittajia runsaasti mukana:
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• n. 100 erilaista maatilaa eri puolilla Suomea
• Hiilen varastoitumista testataan jokaisella tilalla yhdellä 

peltolohkolla
• Koulutus, vertaisoppiminen, yhteistyö tutkijoiden kanssa

CARBON ACTION hiilitilat



www.4p1000.org



Mikä regeneratiivinen?

Beyond Sustainable: Think Regeneratively
Kiss the Ground

Tuhoava
Degenerative

Kestävä
Sustainable

Parantava
Regenerative



https://www.generalmills.com/en/Responsibility/Sustainability/Regenerative-agriculture



https://www.generalmills.com/en/Responsibility/Sustainability/Regenerative-agriculture



https://regenorganic.org/





Hiilipitoisuus laskee

Heikkinen et al. 2013



Monimuotoisuus heikkenee

https://e360.yale.edu/features/insect_numbers_declining_w
hy_it_matters



Viljelyn kannattavuus heikkoa



Viljelijöiden määrä laskee



Hiiliviljelyn 3 pääperiaatetta
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Jatkuva kasvipeite
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Kevätvilja Kevätvilja + aluskasvi talven yli



Kasvipeitteisyyden maksimointi



Pieneliötoiminnan maksimointi



Häirinnän minimointi
- Muokkaus(mek. häirintä) lisää pieneliötoimintaa ja voi kasvattaa 

hiilen sitoutumista yksivuotisten kasvien systeemissä, jossa 
kerääjäkasvit eikä kemiallisia lannoitteita tai pestisidejä 
verrattuna kerääjäkasvittomaan kemialliseen systeemiin.

- Alhaisen C:n mailla yksivuotisten kasvien 
viljelyssä(+kerääjäkasvit) hiilen kertymistä voi tehostaa 
muokkaamalla org. ainesta maahan. Runsasmultaisilla mailla ja 
nurmilla muokkaus minimiin ja mikrobeille ruokaa elävillä 
juurilla.  



Uudistava viljely käytännössä
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Rajoittavat tekijät

Juuso Joona, Tyynelän tila22

Mikä rajoittaa uudistavan viljelyn 
periaatteiden käyttöönottoa tilallasi? 



Rajoittavat tekijät

Juuso Joona, Tyynelän tila23

Mikä rajoittaa uudistavan viljelyn 
periaatteiden käyttöönottoa tilallasi?
Miksi? x 5 



Kasvit ja mikrobit sitovat hiilen
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Tyynelän tilan Carbon Action koelohko 30.10.2018



Hiilitasapaino eri kasveilla
 Kaikki kasvit sitovat kasvaessaan hiiltä, mutta kaikkien 

viljely ei kasvata hiilivarastoa
 Peruna, juurikasvit -760 … -1300 kg hiiltä/ha/vuosi
 Viljat, öljykasvit -280 … -400 kg hiiltä/ha/vuosi
 Palkoviljat +160 … +240 kg hiiltä/ha/vuosi
 Aluskasvit +200 … +300 kg hiiltä/ha/vuosi
 Nurmet +600 … +800 kg hiiltä/ha/vuosi
 Taustalla lähtöoletuksena tietty maan hiilipitoisuus ja hiilen 

hajoamisnopeus
 Luvut saksalaisesta lähteestä, tarkoittavat maassa pitkäaikaisesti säilyvää eloperäistä ainesta: VDLUFA

2004. Humusbilanzierung - Methode zur Beurteilung und Bemessung der Humusversorgung von Ackerland. 
Saatavilla internetistä (14.3.2013): www.vdlufa.de/joomla/Dokumente/Standpunkte/08-
humusbilanzierung.pdf
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Niitto- ja laidunnuskorkeuden vaikutus juuriin
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Tyynelän tilan Carbon Action koelohko 30.10.2018



Satokasvin kilpailukykyä rajoittavat tekijät

Juuso Joona, Tyynelän tila27

Heikko vesi- ja ilmatalous, alhainen pH
Heikko rakenne = tiivistymät, hienojakoisuus, 
massiivisuus
Vähäinen eloperäinen aines ja pieneliötoiminta
Pää- ja hivenravinteiden puutokset



Juuso Joona, Tyynelän tila28

Heikko vesi- ja ilmatalous, alhainen pH
Heikko rakenne = tiivistymät, hienojakoisuus, 
massiivisuus
Vähäinen eloperäinen aines ja pieneliötoiminta
Pää- ja hivenravinteiden puutokset
= heikko kasvukunto, satokasvien huono kilpailukyky
rikka- ja tautiongelmat, heikko ravinteiden saatavuus 
ja hyötysuhde, päästöt

Satokasvin kilpailukykyä rajoittavat tekijät



Juuso Joona, Tyynelän tila29

Heikko vesi- ja ilmatalous, alhainen pH
Heikko rakenne = tiivistymät, hienojakoisuus, 
massiivisuus
Vähäinen eloperäinen aines ja pieneliötoiminta
Pää- ja hivenravinteiden puutokset
= heikko kasvukunto, satokasvien huono kilpailukyky
rikka- ja tautiongelmat, heikko ravinteiden saatavuus 
ja hyötysuhde, päästöt
Tulee puuttua ongelmien perimmäisiin syihin ja korjata 
heikot lenkit yksi kerrallaan

Satokasvin kilpailukykyä rajoittavat tekijät



Agronomi Juuso Joona, Tyynelän tila, Joutseno



Maan kasvukunto kannattavuuden edellytyksenä

Juuso Joona, Tyynelän tila31

Keller et al. 2012. Soil & Tillage Research 124, 68-77.

Satotaso-erot hyvän ja 
huonon lohkon osan välillä 
keskimäärin 30% 
laskettuna eri lohkoilla.

Luomutuotannossa ero 60%

Kuinka paljon kannattaisi 
investoida 
kasvukuntoon?



Uudistavan viljelyn kannattavuus

LaCanne CE, Lundgren JG. 2018. Regenerative agriculture: merging farming and natural resource conservation profitably. PeerJ 6:e4428 https://doi.org/10.7717/peerj.442832

Monokulttuuri vs. Uudistava maissinviljely
 Monokulttuurissa vuosittainen muokkaus, torjunta-aineet, paljas maa
 Uudistavassa systeemissä kerääjäkasvit, suorakylvö, laiduntaminen





Uudistava, regeneratiivinen viljely
Tarkastelee viljelyä kokonaisvaltaisesti

 Ympäristö, talous ja sosiaaliset tekijät
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Tuotannontekijät nähtävänä pääomana joiden tulee karttua
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Usein samat keinot joilla torjumme ilmastonmuutosta, 
parantavat sadontuottoa ja elämää



Uudistava, regeneratiivinen viljely
Tarkastelee viljelyä kokonaisvaltaisesti

 Ympäristö, talous ja sosiaaliset tekijät 

Tuotannontekijät nähtävänä pääomana joiden tulee karttua

Usein samat keinot joilla torjumme ilmastonmuutosta, 
parantavat sadontuottoa ja elämää

Suurin muutostarve koskee ajattelutapaa



Kiitos!
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Juuso.Joona@tyynelantila.fi
@Maan_viljelija
P. 050 360 96 32 https://carbonaction.org/viljelijat-tarvitsevat-kannustimia-

maaperan-hiilivaraston-kasvattamiseen/


