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LAMMAS – YMPÄRISTÖTIETOISEN 
TUOTTAJAN VALINTA

Maataloudella on merkittävä vaikutus maapallon hiilita-
loudessa. Ilmastonmuutoskeskusteluissa kuitenkin usein 
unohdetaan, että vaikka maataloustuotannosta aiheu-
tuukin päästöjä, on sillä myös suuri potentiaali sitoa 
hiiltä takaisin maaperään. Tässä tietokortissa käsitellään 
lammastalouden myönteisiä ympäristövaikutuksia kuten 
hiilensidontaa ja luonnon monimuotoisuuden lisäämistä.

Hiili kiertää maapallolla maaperän ja ilmakehän välillä. 
Tämä on luonnollinen prosessi. Nykyään hiilestä, hiilipääs-
töistä ja hiilensidonnasta kuitenkin puhutaan paljon, kos-
ka hiilenkierron tasapaino on järkkynyt ihmisen toiminnan 
vaikutuksesta. Hiiltä on ilmakehässä enemmän kuin aiem-
min, mikä osaltaan lisää ilmaston lämpenemistä. Ainut 
keino vähentää hiiltä ilmakehässä, on sitoa sitä takaisin 
maaperään.  Yhteyttävät kasvit sitovat hiiltä ilmakehästä, 
minkä seurauksena noin puolet niiden kuiva-aineesta on 
hiiltä. Maaperän mikrobien hajotustoiminta vapauttaa 

Hiilensidonta – mitä se on?
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kasveihin sitoutunutta hiiltä. Maaperään varastoituvan hiilen määrä riippuu yhteyttämisen ja maan mikrobien 
hajotustoiminnan suhteesta.

Maataloustuotannolla on suuri hiilensidontapotentiaali. Oikein ajoitetuilla oikeilla toimenpiteillä voidaan sitoa 
hiiltä ja varastoida sitä maaperään pidemmäksi aikaa. Maaperän hiilivarastoja kasvattamalla voidaan hidastaa 
ilmaston lämpenemistä. Nykyään puhutaankin hiiliviljelystä, jolla tarkoitetaan niitä maatalouden toimenpitei-
tä, joilla hiiltä pystytään varastoimaan maksimaalisesti maaperään. Hiiliviljelyllä parannetaan samalla maan 
vesitaloutta ja rakennetta sekä lisätään maaperäeliöiden monimuotoisuutta. Hiiliviljelyn kolme perusperiaatet-
ta on kuvattuna alla.

Näitä kolmea perusperiaatetta voidaan tavoitella seuraavilla toimenpiteillä. Yhteyttämistä voidaan maksimoi-
va jatkuvalla kasvipeitteisyydellä, oikealla ja oikein ajoitetulla lannoituksella sekä suurella lehtipinta-alan mää-
rällä. Mikrobitoimintaa voidaan parantaa lisäämällä pellossa olevaa juurimassaa, sillä ritsosfäärissä eli juur-
ten läheisyydessä elää valtaosa maaperän pieneliöstöstä. Mikrobitoimintaa voidaan edistää myös lisäämällä 
eloperäistä ainesta maaperään sekä pitämällä maaperän pH neutraalina. Suojan maksimoinnilla tarkoitetaan 
maanmuokkauksen ja torjunta-aineiden käytön vähentämisetä sekä maanrakenteen parantamista. On huo-
mattava, että esimerkiksi maanrakennetta parantamalla voidaan myös edistää mikrobitoimintaa ja sitä kautta 
hiilen sitoutumista maaperään. Monet näistä toimenpiteistä edistävät siis myös toisiaan. 
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Hyvärakenteisessa maassa on enemmän pieneliöitä, mutta toisaalta pieneliöt myös auttavat ylläpitämään 
maan hyvää rakennetta.
Lammastaloudessa hyödynnetty rotaatiolaidunnus on laidunnusmuoto, joka onnistuessaan sitoo hiiltä eniten 
muihin laidunnusmuotoihin verrattuna. Lammastalous sitoo hiiltä myös nurmentuotannon kautta, sillä nurmi-
pellot ovat erinomaisia hiilinieluja. Nurmien hyvä hiilensidontakyky perustuu niiden laajaan juurimassaan. Hiili 
sitoutuu juuristoon pysyvämmin kuin kasvien maanpäälliseen osaan, koska juuristobiomassa hajoaa hitaam-
min. Nurmet ovat usein monivuotisia, jolloin hiiltä varastoituu maahan pidemmäksi aikaa kuin yksivuotisilla 
pelloilla. Nurmikasvustossa on myös yleensä useita lajeja, jotka eroavat toisistaan juurenkasvutavoiltaan. Erilai-
set juuristot parantavat maanrakennetta, sillä mukana on syvä-, laaja- ja tiheäjuurisia lajeja. Hyvärakenteinen 
maa on perusedellytys tehokkaalle hiilensidonnalle. Oheisesta taulukosta voi nähdä nurmien ylivertaisen hiilen-
sidontakyvyn muihin viljelyskasveihin verrattuna. 
Taulukko kuvaa eloperäisen aineksen varastoitumista maaperään vuositasolla. Taulukossa esimerkiksi perunalla 
arvo on miinusmerkkinen, mikä tarkoittaa, että vuosittain maaperästä vapautuu enemmän hiiltä kuin sinne si-
toutuu. Nurmilla taas hiiltä sitoutuu vuosittain parhaimmillaan 800 kg/hehtaari.
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Hiilensidonnan lisäksi lammastalouden merkittävä ympäristöhyöty on sen luonnon monimuotoisuutta lisäävä 
vaikutus. Laiduntavat lampaat luovat elinympäristöjä monille lajeille, jotka ovat vähentyneet maataloustuotan-
non tehostuessa. Lampaita käytetäänkin suojeltaessa uhanalaisia perinnebiotooppeja, joiden hoito perustuu 
laiduntamiseen ja niittoihin. Lampaat ovat erinomaisia ympäristösotureita myös vieraslajitorjunnassa. Lampai-
den laiduntamista on mahdollista käyttää työkaluna esimerkiksi laajalle levittäytyneen jättipalsamin hallinnassa.

Tämän tietolehtisen on tuottanut Lammastalouden tuotantotekijät LaTu -hanke. 


