
Laidunnus ja hiilensidonta
Baltic Sea Action Group

Eliisa Malin



Eliisa ja Mika Malin
Vierelä Agro Oy

• 200 ha Vihdissä

• Tällä sukupolvella 2007 alkaen, luomussa 
vuodesta 1994

• Kauraa, jokerina muita viljoja ja nurmia

• Hiilensidontaa, Carbon Action

• Kokeillaan ja testataan

• BSAG, suunnittelija

• Oli meillä lampaitakin ☺



ELÄMÄN PERUSKIVI

LUONNON
MONIMUOTOISUUS
MAALLA JA MERELLÄ

Luonnon köyhtyminen voi 
romahduttaa planeetan 
ekosysteemin.
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http://sustainbiodiversity.weebly.com/


%
Kaikesta maapallon biodiversiteetistä

MIKSI KATSE MAAPERÄÄN?

maaperässä



ILMASTONMUUTOS

Maapallon ilmaston käynnissä olevat 
muutokset muuttavat maailmaa ja 
ruuantuotantoa.

Ilmastonmuutos on myös Itämeren 
suurin uhka.

Ruuantuotannon mahdollistaminen 
tulevaisuudessa?



NÄIVETTÄVÄÄ VAI UUDISTAVAA
MAATALOUTTA?

Beyond Sustainable: Think Regeneratively Kiss the Ground
https://kisstheground.com/thinkregeneratively/

Näivettävä
Degenerative

Kestävä
Sustainable

Uudistava
Regenerative



KATSE 
MAAPERÄÄN!



Viljelykäytössä olevien kivennäismaiden hiilipitoisuus
Suomessa on nykyisellään noin 60 tonnia hiiltä hehtaaria kohti.
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KATSE MAAPERÄÄN



MIKSI KATSE MAAPERÄÄN?

Hyväkuntoinen maaperä pidättää ravinteita ja vettä. 



ARVOKKAIN URAKKA-PORUKKAMME

AKTIIVINEN HIILISYÖTE  (YHTEYTTÄMINEN)



HIILIVILJELYN KEINOT

• Maan rakenteen parantaminen

• Vesitalouden kunnostustoimenpiteet

• Vähennetty muokkaus

• Eloperäiset lannoitteet

• Torjunta-aineiden käytön minimointi

• Monipuolinen viljelykierto

• Syväjuuriset kasvit ja nurmet viljelykierrossa

• Ympärivuotinen vihreä kasvipeitteisyys

• Kerääjä- ja aluskasvit

• Eloperäiset maanparannusaineet

• Biohiili

• Peltometsätalous

•Tilannetajuinen laidunnus



Laidunnus on yksi 
vanhimmista ja 
yleisimmistä 
maankäyttömuodoista

• Noin 20–40 % maanpinnasta on erilaisia 
laidunmaita. 

• Laitumet ja nurmet edustavat 26 % koko 
maanpeitteestä ja yli 70 % kaikesta 
ruuantuotannon maa-alasta sekä 
tuottavat elannon noin 800 miljoonalle 
ihmiselle.

• Euroopassa laidunnus ylläpitää korkean 
lajirunsauden perinnebiotooppeja ja 
muita luonnonarvoiltaan rikkaita 
maatalouskohteita

• Laidunnus ei kuitenkaan ole aina 
kestävää, vaan se on globaalisti yksi 
keskeinen tekijä aavikoitumiselle ja 
maan tuottavuuden heikkenemiselle. 



Laidunnus on 
monimutkaista 
ekosysteemin hallinnointia

• Laidunpainetta, eläintiheyttä, laidunjaksoja ja lepojaksoja 
vaihtelemalla voidaan saada erilaisia lopputuloksia. 

• Kuivilla alueilla (yli)laidunnus voi johtaa eroosioon, maan 
karikepeitteen vähenemiseen ja heikentyneeseen veden 
imeytymiseen. 

• Kosteammissa oloissa (kuten Suomessa) laidunnus voi tiivistää 
pintamaata ja harventaa kasvitiheyttä. 

• Toisaalta yhä useammassa tutkimuksessa on saatu 
laidunnuksella sidottua runsaasti hiiltä ja parannettua maan 
kasvukuntoa. 

• Hiilensidontamäärät ovat tyypillisesti luokkaa 0,3–1,4 t 
C/ha/vuosi. 

• Joissain tapauksissa laidunnuksella on saavutettu 
huomattavasti suurempia hiilensidontamääriä, luokkaa 3–8 t 
C/ha/vuosi. Missä tilanteissa ja miten nämä korkeammat 
hiilensidontamäärät on saavutettu? 















Tieto ja kokemukset kiertämään



KIITOS!
Tue työtämme 
bsag.fi/lahjoita

Eliisa Malin
eliisa.malin@bsag.fi


