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Ruokopeltohankkeen opas muhevampaan maaperään
https://www.jarki.fi/sites/default/files/eloisa_pelto_ruokopelto-hankkeen_opas.pdf
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Järki isku nro 20
Kierrätyslannoitteet
https://www.jarki.fi/sites/default/files/isku20/jarki_isku_20_web.pdf
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Millainen on sinun peltosi? 

Vastaavatko 
satotasot 

panostuksia?

Psst… me palkokasvit 
olemme hyödyllisiä 
myös typen ja hiilen 

kierron kannalta.

Ehkäisetkö 
eroosiota? 

Vaalitko 
vesitaloutta?

Onko pellossa 
riittävästi 

eloperäistä 
ainesta?

Hamstraatko 
hiiltä?

Haluaisitko 
muuttaa tai 

parantaa jotain?

Jos, niin mitä?

12.12.2017
Sisällysluettelo



Maaperä
– elämän antaja ja sadon kantaja
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Runsaasti eloperäistä ainesta sisältävä pelto 
on hiili- ja typpivarasto

12.12.2017
Lähde: Mattila, T. 2015. Maan multavuus ja sen lisääminen http://www.humuspehtoori.fi/wp-
content/uploads/2015/03/esitys_2015_Viljelymaaseminaari_Maan-multavuus-ja-sen-lis%C3%A4%C3%A4minen.pptx



Eloperäinen aines savimailla

Biologiset KemiallisetFysikaaliset

Eloperäisen aineksen lisääminen peltoon vaikuttaa 
samanaikaisesti maaperän fysikaalisiin, biologisiin ja 

kemiallisiin ominaisuuksiin.

12.12.2017

Lähteet
EIP-AGRI Brochure Soil organic matter matters
Brady & Weil (2014). The Nature and properties of Soils
Alakukku ja Teräväinen (Toim.) (2004). Maan rakenteen hoito.
Heinonen & Hartikainen ym. (2000). Maa, viljely ja ympäristö 
Helinä Hartikainen, HY. Orgaanien aines maan kasvukunnon ylläpitäjänä. 
Powerpoint



Eloperäinen aines savimailla
Fysikaaliset, kemialliset ja biologiset hyödyt

Eloperäisen aineksen lisääminen 
savimaahan hyödyttää erityisesti maan 
fysikaalisia ominaisuuksia, sillä se:

Parantaa maan rakennetta, vedenläpäisyä 
sekä kasvien ja maaperäeliöiden elinoloja.

Tasaa lämpövaihteluja.

Vähentää kuivuutta, liettymistä ja 
eroosiota.

Eloperäinen aines pidättää vettä 
useita kertoja painonsa verran!
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Eloperäinen aines savimailla
Fysikaaliset, kemialliset ja biologiset hyödyt

Savimailla eloperäisen aineksen 
lisääminen hyödyttää pääasiassa 
maan biologisia ja fysikaalisia 
tekijöitä, mutta siitä on hyötyä myös 
maan kemiallisille ominaisuuksille, 
sillä: 

Maan ravinteiden pidätyskyky paranee.

Multava maa sietää paremmin 
happamuutta kuin vähän eloperäistä 
ainesta sisältävä maaperä.

13.12.2017 Ruokopelto-hanke



Eloperäinen aines savimailla
Fysikaaliset, kemialliset ja biologiset hyödyt

Maan pieneliöstötoiminta vilkastuu ja 
monimuotoistuu, jonka seurauksena 
eloperäisen aineksen hajoaminen 
nopeutuu, ravinteiden vapautuminen 
kasvien käyttöön helpottuu ja 
taudinaiheuttajat vähenevät. 

Myös hiiltä sitoutuu maaperään 
enemmän ja maahengitys tehostuu.

Runsaiksi kasvavat juuret erittävät lima-
aineita, jotka sitovat maamuruja yhteen 
tehden näin mururakenteesta kestävää.

13.12.2017 Ruokopelto-hanke



Kationinvaihtokapasiteetti
- kun kemiat kohtaavat

Kationinvaihtokapasiteetti (KVK) 
tarkoittaa maaperän kykyä pidättää 
ravinteita. 

Mitä muruisempaa maa on, sitä 
enemmän siinä on tarttumapintoja 
ravinteille. 

Mitä enemmän eloperäistä ainesta maa 
sisältää, sitä parempi 
kationinvaihtokapasiteetti sillä on. 

Juuret luovuttavat
vetykationeita vaihdossa
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Maaperän ravinteet
siirtyvät kasviin

Runsasmultainen maaperä on kuin 
ravinteilla ladattu akku!

Kationi on 
positiivisesti 
varautunut ioni.
Ravinteet ovat usein 
kationeja. 

Viljelyn 
kannalta 
tärkeitä

kationeja ovat 
erityisesti 

kalium, 
magnesium ja 

kalsium.
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Eloperäinen aines maaperässä –
erilaiset poolit

✓Stabiili eloperäinen aines

✓Hidas eloperäinen aines

✓Aktiivinen eloperäinen aines

Lähde: Michigan state university, February 2011
12.12.2017



Stabiili eloperäinen aines

• ”Tosi kuollut hiili”

• Satoja tai tuhansia vuosia vanhaa

• Hajoaa tosi huonosti, vastustuskykyistä 
hajoitustoiminnalle

• Vaikuttaa maan katioininvaihtokapasiteettiin

• On tärkeää mururakenteen muodostumiselle

• Stabiiliin osaan ei juuri vaikuta viimeaikaiset 
muutokset pellon käsittelyssä

• Toisaalta, käsittelyt kuten kasvinjätteiden 
poisto, poltto, muokkaus tai kerääjäkasvien 
käyttö, vaikuttavat stabiilin osan määrään 
PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ

• Tämän poolin kasvattamisessa keskeinen tekijä 
on AiKA

12.12.2017



Hidas eloperäinen aines

• ”Kuollut hiili”

• Hajonneita materiaaleja, kasvinosia ja mikrobituotteita

• Kiertoaika vuosista vuosikymmeniin

• Vaikuttaa voimakkaasti maan fysikaaliseen tilaan ja ravinteiden 
pidätyskykyyn

• On myös ravinteiden kuten typen ja fosforin lähde (toisin kuin stabiili osa)

• Orgaanisen aineksen lisääminen keino kasvattaa hidasta poolia

• Kasvinjätteet, kasvien juuristot, kerääjäkasvit, lannat

• Palkokasvipitoiset nurmet viljelykierrossa erityisen tehokkaita lisäämään 
tätä poolia
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Aktiivinen eloperäinen aines

• ”Elävä hiili”
• Kiertoaika kuukausista vuosiin
• Hajoamatonta tai hajoamisen 

alkuvaiheessa olevaa ainetta
• Typpipitoisia
• Hiilipitoisia
• C:N suhde kertoo nopean 

typpilannoitusvaikutuksen
• Korkea C:N suhde kertoo että aluksi 

maan typpi sitoutuu 
hajoamisprosessiin, mutta 
vapautuu myöhemmin

Kuva: Sanna Söderlund
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Maaperäeliöt 
tarvitsevat 

hiiltä ja 
typpeä noin 

suhteessa 
25:1

Kun hiili-typpi -suhde on 
vähemmän kuin 25:1, 

kyse on lannoitteesta, 
sillä eloperäinen aines 

vapauttaa typpeä 
maahan.

Kun hiili-typpi -suhde 
on enemmän kuin 25:1,
eliöiden täytyy hankkia 
hajotukseen tarvittava 
typpi kauempaa, jolloin 
ne sitovat väliaikaisesti

typpeä käyttöönsä.

Lypsylehmän 
lietelanta noin 11:1

Vehnän olki 
noin 80:1

Lehtipuun 
sahanpuru 
noin 400:1

Loppukesällä leikattu 
järviruoko 
noin 29:1 

(vaihtelu 18-38:1)

Lähteet: Brady & Weil (2014). The Nature and properties of Soils
Hamelin ym. (2013)Reference Life Cycle Assessment Scenarios for Manure Management in the Baltic Sea Regions
Ajosenpää (2014). Suunnittelulla ja ruo’on hyötykäytöllä tehoa rantojen hoitoon
Joona (2016). Puhelinhaastattelu

Hiili-typpi -suhde
- esimerkkejä

< >

12.12.2017



Lantojen ja erilaisten kasvimassojen ominaisuuksia 

Lähde: Michigan state university, 
February 201112.12.2017



Erilaisia kierrätyslannoitevalmisteita

ORGAANINEN LANNOITEVALMISTE

• Nestemäinen tai kiinteä

• Eri tuotteiden ravinnepitoisuudet 
poikkeavat toisistaan

• Sisältää myös orgaanista ainesta

• Sopii lannoitukseen, 
maanrapannusvaikutus vaihtelee 
tuotteittain

• Raaka-aineita lannan lisäksi esim. 
elintarviketuotannon ketjusta

MINERAALINEN 
KIERRÄTYSLANNOITE

• Nestemäinen tai kiinteä

• Ravinnemäärät yleensä suuret

• Ei sisällä (juurikaan) orgaanista 
ainesta

• Ei maanparannusvaikutusta

• Esim. ammoniumsulfaatti eli 
AMS sekä tuhkat

ORGAANINEN 
MAANPARANNUSAINE

• Olomuodoltaan kiinteä

• Sisältää paljon orgaanista ainesta

• Käytetään maanparannukseen

• Voi sisältää myös vähän ravinteita

• Raaka-aineena  esim. 
metsäteollisuuden kuituja

12.12.2017 Järki Lannoite



Erilaisten lannoitevalmisteiden pitoisuuksia
- ravinteita ja orgaanista ainesta

12.12.2017 Järki Lannoite

Levitysmäärä
esim. 1 tn 5tn 10 tn 20 tn 20 tn 0,1 tn 30 tn

Orgaanista 
ainesta 0,71 tn 1,95 tn 1,4 tn 0,78 tn 0,8 tn 0tn 9 tn



Hitaasti hajoavat maanparannusaineet

Parhaita hidasliukoista ligniiniä sisältävät, kuten

• Puukuidut

• Olki

• Järviruoko

• Biohiili erittäin pysyvää

• Sitovat ravinteita, vähentävät 
ravinnehuuhtoumia

• Ravinteiden vapautuminen hidastuu, C:N 
suhde, myös P hidastuu

• Voidaan täydentää ravinteilla, tai sekoittaa 
esim. lannan kanssa

12.12.2017

Kuva: Hia Sjöblom



Maan eloperäisen aineksen hoitaminen 
käytännössä

Kasvattamalla kaikkia kolmea poolia!

• Hidastamalla hajoamista, 
esimerkiksi muokkausta 
vähentämällä

• Lisäämällä hiiltä maahan 
orgaanisista lähteistä, kuten 
käyttämällä maanparannusaineita 
ja kerääjäkasveja

12.12.2017



Kerääjäkasveja - miksi

• Maan pinnan peitto, talviaikainen 
kasvipeitteisyys, rikkakasvien kanssa 
kilpailu, eroosiosuoja

• Viherlannoitus - typensitojakasvit ja niiden 
seokset

• Ylijäämätypen talteenotto maasta –
heinämäiset kasvit

• Lisää yhteyttävää vihreää kasvipeitettä –
lisää orgaanista ainesta

• Maan vesitalous – kuivatus 

• Maan parempi muokkautuvuus 
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Kerääjäkasvit ja typpi

• Italianraiheinä voi vähentää maaperän typpeä syksyllä 60%

• Typpihuuhtouman vähennyspotentiaali 60-70% verrattuna 
kasvustoon ilman kerääjäkasvia

• Typen vapautuminen riippuu kerääjäkasvin C:N suhteesta. Palkokasvit 
vapauttavat typen nopeasti seuraavan kasvin käyttöön, italianraiheinä 
hitaammin 

• Kerääjäkasvin (italianraiheinä) kuiva-ainetuotto jopa 3000 kg/ha, josta 
puolet juurimassaa ja puolet maanpäällistä osaa
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Yleisimpien kerääjäkasvien vaikutuksia
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”Negatiivinen ajattelu”

• Kasvihuonekaasujen 
päästöjen rajoittaminen ei 
tule riittämään 
ilmastonmuutoksen 
hidastamisessa

• Avainsana: Ei netto-päästöjä!

• Tarvitaan negatiivisia päästöjä

• Tämä  toteutuu päästöjä 
rajoittamalla ja hiilen sidontaa 
lisäämällä

Lähde: The Economist12.12.2017



Kun vuosittain sidotaan neljä 
promillea lisää hiiltä yhden 
metrin kerrokseen peltomaata 
globaalisti, se tekee 2 - 3 
gigatonnia hiiltä vuodessa. 
Tämä kompensoi 20 – 35 % 
ihmisen aiheuttamista 
kasvihuonekaasupäästöistä. 

Lähde: Misasny, B. (ym.) 2017. Soil carbon 4 per mille. Geoderma, 292 (2017), 59 – 86. 
www.elsevier.com/locate/geoderma http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2017.01.002

Tiesitkö?
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KIITOS!

Järki Lannoite
projektikoordinaattori Kaisa Riiko

kaisa.riiko@bsag.fi
Puh: 045 - 118 4709
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