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TIIVISTELMÄ 

 

Olkea hyödynnetään perinteisesti maataloudessa esimerkiksi peltojen maanparannuksessa tai karjan 

kuivikkeena. Olkea kerätään myös energiantuotantoa ja esimerkiksi bioetanolin valmistusta varten. Olki 

on viime aikoina herättänyt kiinnostusta myös korkeamman jalostusarvon tuotteiden, kuten tekstiilikui-

tujen, raaka-aineena. Tässä raportissa esitetään eri näkökulmia oljen pellolta poistamisen ympäristölli-

seen kestävyyteen. Ympäristökestävyysnäkökulmia on analysoitu laadullisesti ja esitetty numeerisia 

vaihteluvälejä. Näkökulmia on kerätty kirjallisuuslähteistä ja kyselyllä. Oljen poisto voi vaikuttaa muun 

muassa maaperän hiilimäärään, ravinnetaseeseen, maaperän laatuun ja sen myötä satotasoihin. Oljen 

poistolla voi olla myös vaikutuksia ilmastonmuutokseen maaperän hiilen muutosten, pellolta muodostu-

vien typpioksiduuli- ja metaanipäästöjen muutosten ja kerättävän oljen mukana poistuvien ravinteiden 

korvaamisen tai maaperän rakenteen parantamiseen tarvittavien työkoneiden päästöjen muutosten 

myötä. Raporttia voidaan hyödyntää pohjana esimerkiksi oljen hyödyntämiseen liittyvissä elinkaariarvi-

oinneissa ja muissa kestävyysarvioinneissa. Raportti on tehty osana Hämeen ELY-keskuksen Euroopan 

maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta rahoittamaa Vihreän kasvun biokylä -hanketta (2019–

2021). 

 

AVAINSANAT 

 

olki, ympäristövaikutukset, maaperän hiili, ilmastonmuutos, maaperän ravinnetase, maaperän laatu 

 

ABSTRACT 

 

Straw is traditionally utilized in agriculture, for example, for improving soil structure at fields and as 

bedding for livestock. Straw is further utilized in energy production and, for example, in bioethanol pro-

duction. More recently, straw has raised interest as a raw material of higher value products, such as 

textile fibers. This report presents different aspects related to the environmental sustainability of remov-

ing straw from fields for further utilization. The environmental sustainability aspects have been analyzed 

qualitatively, and a numerical range has been presented when available. The environmental sustaina-

bility aspects have been collected from literature sources and a survey. Straw removal may affect, for 

example, soil organic carbon content, nutrient balance, and soil quality, and thereby, crop yields. Fur-

thermore, straw removal may have impacts on climate change through changes in soil organic carbon, 

changes in N2O and CH4 emissions from fields, emissions from replacing nutrients removed as part of 

straw, or increase in emissions of machinery required to improve soil structure at fields. The report can 

be utilized, for example, as a basis for life cycle assessment and other sustainability studies related to 

straw utilization. The report is part of the project “Vihreän kasvun biokylä” (2019–2021) funded by Häme 

Centre for Economic Development, Transport and the Environment from the European agricultural fund 

for rural development. 
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1 JOHDANTO 
 

Viljan olkea on perinteisesti hyödynnetty suoraan maataloudessa esimerkiksi peltomaan maanparan-

nuksessa (Johnson et al. 2010) tai karjan kuivikkeena (Monforti et al. 2013). Oljen käyttö on herättänyt 

kasvavaa kiinnostusta erilaisissa käyttökohteissa. Perinteisen maataloushyötykäytön lisäksi 2000-lu-

vulla kiinnostus liittyi aluksi esimerkiksi energiahyödyntämiseen ja bioetanolin valmistukseen (Pahkala 

et al. 2009; Meyer et al. 2018). Viime aikoina kiinnostus on kohdistunut erilaisten korkean lisäarvon 

tuotteiden, kuten tekstiilikuitujen, valmistukseen (Material District 2019).  

 

Toistaiseksi vain pieni osa Suomessa tuotetusta kokonaisolkimäärästä hyödynnetään muualla kuin pel-

lolla (Regina 2015). Tyypillisellä 20 cm:n niittokorkeudella olkea saadaan kerätyksi kuiva-aineena 

1 600–2 900 kg/ha (Hakala et al. 2016). Keskimäärin esimerkiksi länsisuomalaisilla pelloilla paalataan 

kuiva-aineena 2 500 kg/ha olkimäärä (Pahkala et al. 2009; Laurila & Saarinen 2014). Kasvilajike ja pel-

lolle jätettävän sängen pituus vaikuttavat oljen saantoon (Hakala et al. 2016). 

 

Tähän raporttiin on koottu tietoa oljen pellolta poistamiseen (jäljempänä: oljen poisto) liittyvistä ympäris-

tökestävyysnäkökulmista ja epävarmuuksista kirjallisuuden perusteella. Tavoitteena on tunnistaa reu-

naehtoja, mahdollisia riskejä ja epävarmuuksia oljen ympäristöllisesti kestävälle hyötykäytölle erityisesti 

Suomen olosuhteissa. Raportti rajautuu pääasiassa vehnän, ohran, rukiin ja kauran olkeen, mutta tar-

vittaessa tietoja muiden viljelykasvien olkien käytöstä on käytetty apuna oleellisten näkökulmien tunnis-

tamisessa ja vertailutarkoituksessa. Selvityksen kohteena on ympäristöllinen kestävyys, ja taloudelliset 

ja sosiaaliset näkökulmat on rajattu selvityksen ulkopuolelle. 

 

Tiedonkeruun menetelmänä on käytetty kirjallisuuskatsausta, jonka aineistoon sisällytettiin sekä koti-

maisia että kansainvälisiä lähteitä. Lähdeaineistona on käytetty pääasiassa tieteellisiä artikkeleita ja tut-

kimusraportteja. Lisäksi käytettiin muun muassa biomassaan tai -energiaan liittyvää lainsäädäntöä ja 

standardeja. Kirjallisuustiedonkeruussa hyödynnettiin tietolähteenä myös alan suomalaisia asiantunti-

joita, joilta saatiin sähköpostitse lähetetyllä kyselyllä tietoa suomalaisista kirjallisuuslähteistä. Toisena 

tiedonkeruun menetelmänä on käytetty suomalaisille viljelijöille toteutettua suppeaa kyselytutkimusta 

oljen poiston ympäristöllisen kestävyyden näkökulmista omien kokemusten pohjalta. 

 

Aluksi selvityksessä tunnistettiin oljen poistoon ja käyttöön liittyvät ympäristökestävyyden keskeiset nä-

kökulmat yleisesti globaalin kirjallisuuskatsauksen ja suomalaisten viljelijöiden kyselytutkimuksen vas-

tausten perusteella. Tämän jälkeen keskeisiä näkökulmia analysoitiin tarkemmin etsimällä lisätietoa kir-

jallisuudesta. Raporttiin koottuja tietoa voidaan myöhemmin hyödyntää esimerkiksi toteutettaessa oljen 

hyödyntämistä koskevia elinkaarimallinnuksia tai muita kestävyysarviointeja. Raportti tuo myös esille 

oljen poistoon liittyviä epävarmuuksia ja tunnistaa tietopuutteita tulevia tutkimuksia varten. Selvitys on 

tehty osana 1.9.2019–31.8.2021 toteutettua Hämeen ELY-keskuksen Euroopan maaseudun kehittämi-

sen maatalousrahastosta rahoittamaa Vihreän kasvun biokylä -hanketta.  
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2 NÄKÖKULMIA OLJEN POISTON YMPÄRISTÖLLISEEN KESTÄVYYTEEN 
 

Työ alkoi kirjallisuuskatsauksella, johon saatiin tukea kuudelta suomalaiselta asiantuntijalta, ja suoma-

laisille viljelijöille tehdyllä kyselytutkimuksella. Kirjallisuuskatsauksen ja kyselytutkimuksen tavoitteena 

oli tunnistaa yleisesti oljen pellolta muuhun hyötykäyttöön poistamisen ympäristöllisiä kestävyysnäkö-

kulmia. Kirjallisuuskatsauksen tulokset on esitelty luvussa 2.1 ja viljelijäkyselyn tulokset luvussa 2.2. 

Luvussa 2.3 on esitetty yhteenveto tärkeimmistä näkökulmista, joita käsitellään tarkemmin raportin seu-

raavissa luvuissa. 

 

2.1 Globaalien ympäristökestävyysnäkökulmien tunnistaminen kirjallisuuskatsauksella 

 

Kirjallisuuskatsauksessa oljen pellolta poistamisen kestävyysnäkökulmia koottiin ensin yleisesti oljen 

käyttöön liittyvien ympäristökestävyyskriteerien ja -indikaattorien näkökulmasta ja toiseksi oljen pellolle 

jättämisen ja oljen pellolta poistamisen ympäristövaikutusten näkökulmasta. Kirjallisuuskatsauksessa 

käytettiin yhteensä 44 lähdettä vuosilta 1997–2020. Lähteistä 17:ssä oli esitetty kriteereitä ja indikaat-

toreita. Olkeen liittyviä kestävyyskriteereitä ja -indikaattoreita on esitetty lainsäädännössä, standar-

deissa ja tutkimusjulkaisuissa. Lähteistä 33:ssa oli käsitelty oljen pellolta poistamisen tai pellolle palaut-

tamisen ympäristövaikutuksia. Nämä lähteet olivat tutkimusjulkaisuja. Lähdeaineistossa tarkasteltiin kri-

teereitä, indikaattoreita tai ympäristövaikutuksia yleisesti tai paikallisesti eri puolilla maailmaa kokonais-

kuvan muodostamiseksi. Myös tarkastelun kohteena oleva viljelykasvi vaihteli kirjallisuudessa: kaikissa 

lähteissä kasvia ei ollut rajattu ja yleisin kasvi, johon rajauduttiin, oli vehnä.  

 

2.1.1 Katsaus kestävyyskriteereihin ja -indikaattoreihin 

 

Lähdeaineistosta kerättiin yhteensä 139 kestävyyskriteeriä ja -indikaattoria, joista osa edelleen jakautuu 

lisäindikaattoreihin (393/2013; Buchholz et al. 2009; Cherubini & Strømman 2011; Cramer et al. 2007; 

(EU) 2018/2001; Efroymson et al. 2013; Gabrielle & Gagnaire 2008; GBEP 2011; Joensuu & Sinkko 

2015; Johnson et al. 2010; McBride et al. 2011; Monteleone et al. 2015; RSB 2016; SFS-EN 16214-3; 

Sheehan et al. 2003; TEM 2019; Weiser et al. 2014). Kestävyyskriteereissä ja indikaattoreissa toistuvat 

näkökulmat on koottu kuvaan 1. 
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Kuva 1. Kestävyyskriteerien ja -indikaattorien näkökulmat prosentteina koko aineiston 139 kriteeristä 

tai indikaattorista 

 

Maaperän laatu on yleisin näkökulma kestävyyskriteereissä ja -indikaattoreissa. Maaperän laatua käsi-

tellään eri näkökulmista: hiilivarasto (esim. (EU) 2018/2001; 393/2013), orgaaninen aines (esim. RSB 

2016), eroosio (esim. RSB 2016), hedelmällisyys tai satoisuus (esim. Johnson et al. 2010; Efroymson 

et al. 2013) ja tiivistyminen (esim. RSB 2016). Cramer et al. (2007) mainitsevat lisäksi maaperän suo-

laantumisen ja mineraalit. Osa ravinteita ja vettä koskevista kriteereistä ja indikaattoreista, jotka on ryh-

mitelty kuvassa 1 omiksi näkökulmikseen, liittyy suoraan myös maaperän laatuun: esimerkiksi maape-

rän ravinnetaseeseen (Buchholz et al. 2009; Cramer et al. 2007; Johnson et al. 2010; RSB 2016; SFS-

EN 16214-3) ja vedenpidätyskykyyn (Buchholz et al. 2009). Osa ravinteita ja vettä koskevista kritee-

reistä ja indikaattoreista ei liity suoraan maaperän laatuun: esimerkiksi ravinteiden päästöt ja ympäris-

tövaikutukset (Cherubini & Strømman 2011; Joensuu & Sinkko 2015; Sheehan et al. 2003) ja kastelu-

veden käyttö (Joensuu & Sinkko 2015).  

 

Biodiversiteetti korostuu lähteissä, joissa käsitellään oljen energiakäyttöä (esim. (EU) 2018/2001; SFS-

EN 16214-3; Buchholz et al. 2009) ja maankäytön muutosta biomassan ja bioenergian tuottamiseksi 

(esim. Cramer et al. 2007; (EU) 2018/2001). Samoin ilmanlaatu on mainittu lähinnä bioenergian toimi-

tusketjun ja tuotannon yhteydessä (esim. GBEP 2011), vaikka ilmanlaatuun viitataan myös biomassan 

tuotannossa (esim. Cramer et al. 2007). Biodiversiteetti ja ilmanlaatu on kuvassa 1 ryhmitelty oljen ener-

giakäyttöä koskeviin näkökulmiin. Kasvihuonekaasupäästöt ja erityisesti niiden vähennys käytettäessä 

biomassaa energiantuotantoon fossiilisten polttoaineiden sijaan (esim. (EU) 2018/2001; 393/2013) on 
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keskeinen näkökulma kirjallisuudessa. Muina näkökulmina bioenergiantuotannon yhteydessä on mai-

nittu energiatase ja toksisuus (esim. Joensuu & Sinkko 2015), resurssitehokkuus (Buchholz et al. 2009; 

Cherubini & Strømman 2011) ja otsonikerros (Cherubini & Strømman 2011; McBride et al. 2011). 

 

Lainsäädännöllisiä kriteereitä on toistaiseksi asetettu ainoastaan energiantuotannolle biomassasta eli 

tässä tapauksessa tilanteelle, jossa olki poistetaan pellolta energian tuottamiseksi. Kriteerit on asetettu 

EU:n uusiutuvan energian direktiivissä (RED II, (EU) 2018/2001) ja vahvistettu Suomen lainsäädän-

nössä (laki biopolttoaineista ja bionesteistä 393/2013). Uutena velvoitteena RED II:n toimeenpanon 

myötä on nostettu esille maaperän hiilen ja laadun seuranta- ja hallintasuunnitelmat, jotka ovat Suo-

messa tulossa toiminnanharjoittajan velvoitteeksi ((EU) 2018/2001; TEM 2019). Myös standardeilla ja 

sertifiointijärjestelmillä (esim. SFS-EN 16214-3; RSB 2016) on merkittävä rooli kestävän biomassan ja 

bioenergiantuotannon määrittelyssä ja ohjaamisessa. 

 

2.1.2 Katsaus oljen poiston ympäristövaikutuksiin 

 

Yleisen kestävyyskriteeri- ja -indikaattorikatsauksen lisäksi kirjallisuuslähteistä analysoitiin, mitä ympä-

ristövaikutuksia on oljen pellolta poistamisella ja oljen pellolle jättämisellä. Kuten kriteeri- ja indikaattori-

katsauksessa, oljen poiston keskeisin näkökulma on vaikutus maaperän laatuun ja sitä kautta mahdol-

linen satotasojen vähennys (Sheehan et al. 2003; Gabrielle & Gagnaire 2008; Lal 2008; Mondini & Sequi 

2008; Johnson et al. 2010; Wilhelm et al. 2010;). Maaperän laatu puolestaan muodostuu useista teki-

jöistä, joihin oljen poisto vaikuttaa. Maaperän laatutekijät samoin kuin laadun heikkenemistä kompen-

soivat viljelytoimet aiheuttavat edelleen ympäristövaikutuksia esimerkiksi erilaisten päästöjen myötä.  

 

Suurimmassa osassa lähteitä mainittiin oljen pellolle jättämisen tai pellolta poistamisen vaikutukset 

maaperän hiilivarastoon tai orgaanisen hiilen määrään maaperässä (esim. De Nobili et al. 2008; Peter-

sen et al. 2013), mikä vaikuttaa myös ilmastonmuutokseen. Hiilen vähenemää voidaan kompensoida 

esimerkiksi viljelykierrolla (Wilhelm et al. 2010) tai jättämällä pelto kyntämättä (Dick et al. 1998; Clapp 

et al. 2000; Sheehan et al. 2003; Wilhelm et al. 2010), mikä voi toisaalta lisätä kasvihuonekaasu typpi-

oksiduulin (N2O) päästöjä pellolta (Monteleone et al. 2015). Maaperän hiili vaikuttaa useisiin maaperän 

laatutekijöihin, kuten maaperän biodiversiteettiin, rakenteeseen, ravinnekiertoon ja hedelmällisyyteen 

(Lal 1997). Lal (2008) toteaakin maaperän hiilivaraston maaperän tuottoisuuden kannalta kriittiseksi te-

kijäksi. 

 

Kriteeri- ja indikaattorikatsauksessa tärkeäksi tunnistettu ravinnenäkökulma nousi esille myös oljen pois-

ton yhteydessä. Tärkeä huolenaihe olkea poistettaessa on, että oljen mukana poistuu pellolta ravinteita. 

Lisäksi oljen poisto voi heikentää maaperän ravinnekiertoa (Wilhelm et al. 2010; Heinonsalo (toim.) 

2020) esimerkiksi maaperän vähentyneen mikrobitoiminnan myötä (Brookes et al. 2008). Oljen poisto 

voi myös heikentää ravinteiden pysymistä maaperässä (Gabrielle & Gagnaire 2008; Bakht et al. 2009; 

Silalertruksa & Gheewala 2013; Monteleone et al. 2015). Muutokset ravinnetaseessa ja mahdollisesti 

tarvittava lisälannoitus vaikuttavat edelleen ammoniakki- ja typpioksiduulipäästöihin, mutta syy-seuraus-

suhde oljen poiston kanssa ei ole yksiselitteinen, vaan riippuu paikallisista olosuhteista: päästöt voivat 

joko vähentyä tai lisääntyä (Gabrielle & Gagnaire 2008; Shan & Yan 2013; Wang et al. 2013; Montele-

one et al. 2015).  

 

Oljen poisto vaikuttaa myös maaperän vedensitomiskykyyn (Mondini & Sequi 2008) ja vesitaseeseen 

(Gabrielle & Gagnaire 2008; Lal 2008; Silalertruksa & Gheewala 2013; Heinonsalo (toim.) 2020) esi-

merkiksi veden haihtumisen, pintavalunnan ja -kuivuuden (Lal 2008; Mondini & Sequi 2008; Wilhelm et 

al. 2010) ja veden laadun heikkenemisen (Mondini & Sequi 2008; Wilhelm et al. 2010) myötä. Vesinäkö-

kulmaa käsitellään kirjallisuudessa siis pitkälti maaperän laadun ja tuottavuuden kannalta. 

 

Oljen poiston aiheuttamia maaperän laatumuutoksia ja niiden seurausvaikutuksia käsiteltiin kirjallisuu-

dessa laajasti, mitä seuraavat kappaleet kuvaavat. Oljen poisto voi lisätä maaperän eroosiota (Lal 2008; 

Mondini & Sequi 2008; Wilhelm et al. 2010; Silalertruksa & Gheewala 2013). Mikäli eroosio vie muka-

naan ravinteita (Wilhelm et al. 2010), mahdollinen lisälannoitus voi vaikuttaa esimerkiksi N2O-päästöihin 
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niitä lisäten tai vähentäen (Shan & Yan 2013; Wang et al. 2013). Mikäli eroosiota kompensoidaan jättä-

mällä pelto kyntämättä (Dick et al. 1998; Sheehan et al. 2003; Wilhelm et al. 2010), N2O-päästöt pellolta 

voivat lisääntyä (Monteleone et al. 2015). 

 

Oljen poisto voi lisätä maaperän tiivistymistä (Silalertruksa & Gheewala 2013), mikä voi lisätä metaa-

nipäästöjä hapettomien olosuhteiden lisääntyessä maaperässä (Heinonsalo (toim.) 2020). Tiivistyminen 

voi myös lisätä työkoneiden energiankulutusta, vaikuttaa kasvien kasvuun lähtöön, juuriston tilavuuteen 

ja lannoitteiden käytön tehokkuuteen (Wilhelm et al. 2010). 

 

Oljen poisto voi laskea maaperän lämpötilaa (Shan & Yan 2013), mikä vähentää mikrobitoimintaa (De 

Nobili et al. 2008; Wilhelm et al. 2010; Shan & Yan 2013; Heinonsalo (toim.) 2020) ja voi sitä kautta 

huonontaa maaperän rakennetta (Wilhelm et al. 2010; Parajuli et al. 2014) ja vähentää nitrifikaatio-

denitrifikaatioreaktioita (ND) ja N2O-päästöjä (Gabrielle & Gagnaire 2008; Shan & Yan 2013; Montele-

one et al. 2015).  

 

Kuten edellä todetaan, N2O-päästöt voivat vähentyä tai lisääntyä oljen poiston myötä ja päästöt ovat 

olosuhderiippuvaiset. N2O samoin kuin maaperän tiivistyessä syntyvä metaani ovat kasvihuonekaasuja, 

joiden päästöt vaikuttavat ilmaston lämpenemiseen. Myös muutokset työkoneiden polttoaineenkulutuk-

sessa esimerkiksi kyntötarpeen muutosten tai pellon tiivistymisen myötä vaikuttavat kasvihuonekaasu-

päästöihin. 

 

Oljen poiston tai pellolle jättämisen maaperä- tai muut ympäristövaikutukset eivät ole yksiselitteisiä. Mo-

net paikalliset tekijät vaikuttavat merkittävästi: minkä viljelykasvin oljesta on kysymys (oljen hiili-typpi-

suhde eli C/N-suhde) (Liu et al. 2011; Shan & Yan 2013), mikä maalaji on kyseessä (esim., mikä pH) 

(Gabrielle & Gagnaire 2008; Valkama et al. 2013; Regina 2015) tai millainen on maaperän rakenne 

(Singh et al. 2016), mikä ilmasto vallitsee kohteessa (Gabrielle & Gagnaire 2008; Regina 2015; Singh 

et al. 2016) ja mikä on maantieteellinen sijainti (Gabrielle & Gagnaire 2008) - myös esim. pinnanmuodot 

(Shan & Yan 2013) ja pellon kaltevuus (Puustinen et al. 2010; Regina 2015). Lisäksi vaikuttavat esimer-

kiksi maanmuokkaustavat, ojitus ja lannoitus (Regina 2015).  

 

2.2 Paikallisten ympäristökestävyysnäkökulmien tunnistaminen kyselytutkimuksen avulla 

 

Osana Vihreän kasvun biokylä -hanketta toteutettiin Päijät-Hämeen alueen avaintiloille kysely, jossa 

kysyttiin viljelijöiltä oljen pellolta poistamiseen liittyviä näkökulmia. Yhtenä kysymyksenä kysyttiin viljeli-

jöiden omia kokemuksia mahdollisista haitoista, joita oljen poisto voi aiheuttaa maaperän kasvukunnolle. 

Kyselyyn saatiin yhdeksän vastausta. Vastauksissa nostettiin esille muun muassa ravinteiden poistu-

maan, eloperäisen aineksen poistumaan ja tiivistymiseen liittyviä näkökulmia. Eloperäisen aineksen, 

multavuuden ja humuksen väheneminen nostettiin esille neljässä vastauksessa. Lisäksi yhdessä vas-

tauksessa todettiin, että olkea ei kannata poistaa joka vuosi, mutta esimerkiksi eloperäisemmissä 

maissa olkien poisto joka toinen vuosi ei heikennä kasvukuntoa. Yhdessä vastauksessa ravinteiden 

poistuminen oljen mukana nähtiin ongelmana ja toisessa vastauksessa erityisesti kaliumin poistuma 

nostettiin esille, kun taas kolmannessa vastauksessa katsottiin, ettei olkien poisto juurikaan vaikuta 

maan ravinteikkuuteen. Yhdessä vastauksessa nostettiin esille märissä olosuhteissa maan tiivistyminen 

ja sen seurauksena kylvöön liittyvät ongelmat. Yhden vastauksen mukaan oljen poistolla ei olisi juuri-

kaan merkitystä maaperän kasvukunnolle. 
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2.3 Yhteenveto oljen poiston ympäristöllisen kestävyyden näkökulmista 

 

Kriteeri- ja indikaattorikirjallisuuskatsauksen, oljen poiston ympäristövaikutusten kirjallisuuskatsauksen 

ja viljelijäkyselyn tulosten perusteella oljen poiston ympäristökestävyysvaikutuksissa korostuvat ku-

vassa 2 esitetyt näkökulmat.  

 

 
 

Kuva 2. Yhteenveto oljen pellolta poistamisen ympäristökestävyyden näkökulmista kirjallisuuskatsauk-

sen ja viljelijäkyselyn perusteella 

 

Seuraavissa luvuissa tarkastellaan kirjallisuuden perusteella tarkemmin oljen poistamisen neljää ympä-

ristökestävyysnäkökulmaa: 

• Maaperän hiili 

• Ilmastonmuutosvaikutukset 

• Maaperän ravinnetase 

• Maaperän laatu ja satotasot  
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3 OLJEN POISTON VAIKUTUKSET MAAPERÄN HIILIMÄÄRÄÄN 
 

Keskeinen oljen pellolta poistamiseen vaikuttava kysymys on, mitä tapahtuu oljen sisältämälle hiilelle 

pellossa ja toisaalta uudessa käyttökohteessa. Voiko oljen poisto pienentää maaperän hiilivarastoa, 

muuttaa ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta ja näin kiihdyttää ilmastonmuutosta jollakin aikajänteellä? 

 

Maatalousmaat ovat globaalisti merkittävä hiilen varasto, ja hiilivaraston kehittymisellä on tärkeä rooli 

ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Useissa kansainvälisissä ja kansallisissa aloitteissa ja poliittisissa 

instrumenteissa asetetaankin tavoitteeksi maatalousmaan hiilensidonnan lisääminen pitkällä aikavälillä 

(4 per 1000; MMM 2014; Yli-Viikari & Aakkula 2017; YM 2017; Ruokavirasto 2018; Maaseutu 2020). 

 

Maaperän hiili koostuu sekä orgaanisesta että epäorgaanisesta hiilestä. Epäorgaaninen hiili on karbo-

naattimineraalien rakenneosana esiintyvää hiiltä. Suomen kallioperässä epäorgaanista hiiltä sisältävät 

karbonaatit ovat harvinaisia ja Suomen maiden kokonaishiilipitoisuus onkin käytännössä pelkästään or-

gaanista hiiltä. Maaperän orgaanisen hiilen määrän kehittyminen johtuu monista eri tekijöistä. Maaperän 

hiilivarastoa kerryttää maahan joutuva kuollut orgaaninen kasviaines, eläinperäiset jätteet ja orgaaninen 

lannoitus. Hiiltä sen sijaan poistuu orgaanisen aineksen hajotessa hiilidioksidiksi ja muiksi kaasuiksi, 

sekä poistuessa eroosion ja huuhtoutumisen kautta. Maaperään tulevan ja poistuvan hiilen määrä mää-

rittelee, mille tasolle maaperän hiilimäärä asettuu. Tämä voi vaihdella hyvin paljon erityyppisillä alueilla, 

mutta esimerkiksi viileä ja kostea ilmasto, sekä hienojakoinen kivennäisaines edistävät orgaanisen ai-

neksen kertymistä maahan. Aikajänne on aina tärkeä tarkasteltaessa hiilen määrän muutoksia maape-

rässä. Lyhyelläkin aikajaksolla voi tapahtua muutoksia, mutta osa vaikutuksista näkyy vasta pitkän ajan 

kuluessa. (Heinonsalo (toim.) 2020)    

 

Mikrobit hajottavat orgaanista ainesta, jolloin osa orgaanisen aineksen hiilestä sitoutuu mikrobibiomas-

saan ja osa vapautuu mikrobien uloshengityksen hiilidioksidina. Mikrobien hiilenkäytön tehokkuus kuvaa 

osuutta, joka mikrobien sisäänsä ottamasta hiilestä päätyy oman biomassan rakentamiseen eli ei poistu 

uloshengityksessä. Mikrobibiomassaan sitoutunut hiili voi ajan kuluessa sitoutua maaperän mineraalei-

hin muodostaen näin hiilen pitkäaikaisen varaston, mutta tähänkin vaikuttavat monet tekijät. Jotkin viime 

vuosien tutkimukset ehdottavat, että suuri osa pitkäaikaisesta hiilen varastosta olisi peräisin mikrobien 

biomassasta, mikä nostaisi mikrobien hiilenkäytön tehokkuuden entistä merkittävämpään rooliin maa-

perän hiilivarastotarkasteluissa. (Heinonsalo (toim.) 2020) Heinonsalo (toim.) (2020) peräänkuuluttaa, 

että tarvitaan vielä lisätutkimusta ennen kuin voidaan paremmin sanoa, miten mikrobien hiilenkäytönte-

hokkuutta voidaan parantaa.   

 

Biomassan sisältämä hiili voidaan jakaa karkeasti labiiliin ja stabiiliin orgaaniseen aineeseen. Labiili or-

gaaninen aines hajoaa kuukausien tai muutamien vuosien kuluessa, kun taas stabiili kestää maassa 

jopa satoja vuosia. (Heinonsalo (toim.) 2020) Stabiili orgaaninen aines muodostuu, kun hajotuksen tuot-

teet ja mikrobiperäinen aines reagoivat maan kivennäisaineksen kanssa. Heinonsalon (toim.) (2020) 

mukaan maahan lisätystä orgaanisesta aineesta 20–80 % hajoaa hyvin nopeasti 1–4 vuoden kuluessa. 

Hitaasti hajoavan hiilen osuus riippuu lisättävästä aineksesta, mutta on tyypillisesti maanpäällisille kas-

vinosille noin 20 % ja esimerkiksi biohiilelle 80 %. Kuitenkin ligniinipitoisten materiaalien, kuten oljen, 

hitaasti hajoavan aineksen osuus on korkea ja oljen lisäyksen on havaittu nostaneen maaperän hiilipi-

toisuutta. (Heinonsalo (toim.) 2020; Kätterer et al. 2011)  

 

Maaperän hiilivarasto voidaan mitata maanäytteiden avulla. Näytteenoton tulisi olla kattava ja satun-

naistettu, jotta hiilivarasto voidaan määrittää luotettavasti. Tämä tasoittaa myös paikallisten vaihteluiden 

aiheuttamaa epävarmuutta. Näytteenoton tulisi kattaa myös eri maakerrokset. Yleensä hiilivarasto on 

suurin muokkauskerroksessa, mutta toisinaan myös sen alapuolella voi olla merkittävä hiilivarasto. Maa-

perän orgaanisen hiilen mittaus on työlästä ja vaatii paljon resursseja, mikä on rajoittanut maaperämit-

tausten määrää. Mittausten ohella maaperän hiilimäärää ja sen muutoksia voidaan arvioida myös mal-

leilla. Mallien luotettavuutta voidaan parantaa lisäämällä niihin mittaustietoa. Mallit eivät koskaan ole 

täydellisiä, vaan ne edustavat yleensä parasta sen hetkistä ymmärrystä asiasta. (Heinonsalo (toim.) 

2020) Tarkkaan orgaanisen aineksen määrän muutokseen maaperässä vaikuttavat monet tekijät, kuten 
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maalaji, ilmasto-olosuhteet, pellon tuottavuus ja maaperän orgaanisen aineksen määrä lähtötilanteessa 

(Saffih-Hdadi & Mary 2008). 

 

Kirjallisuudessa on tunnistettu myös tilanne, jossa maaperä on saturaatiotilassa hiilen suhteen (Six et 

al. 2002; Powlson et al. 2008; Heinonsalo (toim.) 2020). Tällöin hiilen lisäys maaperään ei enää lisää 

maaperän hiilivarastoa (Hakala et al. 2016; Heinonsalo (toim.) 2020) ja enemmän olkea voidaan mah-

dollisesti poistaa pellolta vaikuttamatta negatiivisesti maaperän hiilivarastoon (Hakala et al. 2016). 

 

Maanmuokkauskäytännöt vaikuttavat hiilidioksidin (CO2) päästöihin maaperän hiilivarastosta: intensiivi-

sempi muokkaus lisää päästöjä (Chatskikh & Olesen 2007; de Oliveira Silva et al. 2019; Alskaf et al. 

2021). De Oliveira Silvan et al. (2019) mukaan CO2-päästöihin vaikuttaa olennaisesti maaperän huokoi-

suus, johon maanmuokkauskäytännöt edelleen vaikuttavat. Intensiivinen kyntö kasvattaa maaperän 

huokosten kokoa ja sitä kautta CO2-päästöjä maaperästä ja päinvastoin. (de Oliveira Silva et al. 2019) 

Sikäli kuin oljen pellolta poistaminen tai pellolle jättäminen vaikuttaa maaperän rakenteeseen tai maan-

muokkaustavan valintaan, oljen poistolla voi olla välillisesti vaikutusta CO2-päästöihin maaperän hiiliva-

rastosta. Lisäksi pellon hiilivaraston muutokset vaikuttavat ilmakehän hiilidioksidipitoisuuteen: kun olkea 

käytetään esimerkiksi bioenergiantuotannossa pellolle jättämisen sijaan, oljen hiilisisältö vapautuu hiili-

dioksidina poltettaessa (Petersen et al. 2013; Sastre et al. 2013). Orgaanisen hiilen määrän muutoksia 

maaperässä oljen poiston seurauksena on tarkasteltu erilaisissa tutkimuksissa (taulukko 1).  
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Taulukko 1. Kooste tutkimuksista ja niiden johtopäätöksistä liittyen oljen keräykseen pelloilta. 

SIJAINTI MENETELMÄ JOHTOPÄÄTÖS LÄHDE 

Etelä-
Suomi 

30 vuoden kenttäko-
keet 

Oljen poistolla ei havaittu vaikutusta maaperän hiilipitoisuu-
teen pintamaassa (0–15 cm) savimaalla. 

Singh et al. 
(2015) 

Varsinais-
Suomi 

Yasso07-mallinnus Oljen poisto (riippumatta pellolle jätetyn sängen pituudesta 
10 cm, 20 cm tai 40 cm) aiheuttaa maaperän orgaanisen 
hiilen häviöitä kaikilla tutkituilla viljelykasveilla (kevät- ja tal-
vivehnä, ohra, ruis, kaura, rypsi ja rapsi). Jos talvivehnän 
olkea ei kerätä, maahan varastoituu orgaanista hiiltä vuosit-
tain 300 kg/ha. Jos pellolle jätetty sänki on 40 cm, talviveh-
nän hiilitase on lähes 0 (lievästi negatiivinen). Tyypillisellä 
20 cm sängen pituudella maaperän orgaaninen hiili vähe-
nee vuosittain 400 kg/ha kevätvehnän, rukiin ja kauran ta-
pauksessa ja 500-600 kg/ha ohran, rypsin ja rapsin tapauk-
sessa. Mikäli sänki jätetään 20 cm:n sijaan 40 cm pitkäksi, 
maaperään jää 32–48 % enemmän olkibiomassaa ja olki-
sadosta menetetään 28–46 %. 

Hakala et al. 
(2016) 

Eurooppa, 
Suomi 

Kirjallisuuskatsaus, 
matemaattinen mal-
linnus 

Suomessa vehnän, ohran, kauran ja rukiin oljen poistoa 
voisi hieman lisätä tyypillisestä 40 %:n keruutasosta siten, 
että SOC säilyy vuoden 2012 tasolla v. 2020 ja 2050. 

Monforti et 
al. (2015) 

Suomi, 
Ruotsi, 
Norja, 
Tanska 

Kirjallisuuskatsaus eri 
lähteistä, C muuta-
man vuoden jälkeen 

Kasvintähteiden jättäminen pellolle sai aikaan orgaanisen 
hiilen lisäystä 0–5 cm kerroksessa 3–12 g/kg tai 0–10 cm 
kerroksessa 1–2,2 g/kg. 

Rasmussen 
(1999) 

Ruotsi Pitkän aikavälin kent-
täkokeet 

Oljen lisäämisen on havaittu nostaneen maaperän hiilipitoi-
suutta pintakerroksessa (0–20 cm), mutta vaikutus näyttää 
pieneltä. 

Heinonsalo 
(toim. 2020); 
Kätterer et 
al. (2011) 

Ruotsi   Oljesta voidaan poistaa keskimäärin 35 %, kun otetaan 
huomioon maaperän hiilen lisäksi oljen muut käyttötarkoi-
tukset, tekniset rajoitteet ja sääolosuhteet 

Ekman et al. 
(2013) 

Saksa Elinkaarimallinnus Oljesta voidaan poistaa koko valtion tasolla noin 53 %, 
mutta osavaltiotasolla 7–80 %. 

Lindorfer et 
al. (2014) 

Erilaisia 
alueita 
mm. Eu-
roopassa 
ja Kaak-
kois-Aasi-
assa 

Mallinnus, jota testat-
tiin yhdeksän kenttä-
kokeen avulla (18–35 
vuotta) 

Oljen poisto pelloilta joka toinen vuosi laski maaperän or-
gaanisen hiilen määrää 2,5–10,9 % 50 vuoden aikajän-
teellä. 

Saffih-Hdadi 
& Mary 
(2008)  

Kanada Maaperänäytteiden 
analysointi, tilastolli-
nen analyysi 

22–40 % oljen poistolla ei ollut vaikutuksia tuottavuuteen tai 
maaperän orgaanisen hiilen määrään 50 vuoden mittaus-
jaksolla. Oljen poistolla ei ole vaikutuksia, jos oljesta poiste-
taan alle 40 % kahtena vuotena kolmesta. 

Lafond et al. 
(2009) 

Kanada 49 vuoden kenttäkoe Vähäinen olkimäärän vuosittainen poisto (22 %), ei vä-
hennä maaperän orgaanisen hiilen määrää pintamaassa 
(0–15 cm) savimaalla, jos lannoitus jatkuu suositusten mu-
kaisena. 

Lemke et al. 
(2010) 

Erilaisia 
alueita 

Aikaisempien tutki-
musten (25) vertailu. 
Tutkimukset olivat 
kestoltaan 6–56 
vuotta.  

Oljen jättäminen peltoon lisäsi maaperän orgaanisen hiilen 
määrää. Muutos oli kuitenkin verraten pieni, alle 10 % suu-
rimmassa osassa kokeita, ja merkittävä vain kuudessa.  

Powlson et 
al. (2011) 

Erilaisia 
alueita 

Simulointi Oljen poistaminen joka toinen vuosi johti 50 % pienempään 
maaperän orgaanisen hiilen määrän kasvuun kuin tilanne, 
jossa hiiltä ei poistettu. 

Powlson et 
al. (2011) 

Kiina, puo-
likuivat alu-
eet 

Nelivuotinen kenttä-
koe 

Maaperän orgaanisen hiilen määrä oli 0,7–23,4 % suu-
rempi 0–40 cm maakerroksessa kuin tilanteessa, jossa olki 
poistettiin. 

Wei et al. 
(2015) 

    Tärkeämpi argumentti oljen jättämiselle maaperään on 
maaperän laatu kuin hiilen sidonta. 

Powlson, et 
al. (2008) 
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4 OLJEN POISTON MUUT VAIKUTUKSET ILMASTONMUUTOKSEEN  
 

Oljen poisto vaikuttaa ilmastonmuutokseen maaperän hiilimäärän muutosten myötä, kuten edellisessä 

luvussa kuvattiin. Lisäksi oljen poisto voi vaikuttaa muiden kasvihuonekaasujen, erityisesti typpioksi-

duulin N2O ja metaanin CH4, päästöjen muodostumiseen maaperässä ja oljen korjuuprosesseissa käy-

tettävien työkoneiden polttoaineenkulutuksen aiheuttamiin hiilidioksidipäästöihin, joita kuvataan tarkem-

min tässä luvussa. 

 

4.1 Maaperäkaasut 

 

4.1.1 Typpioksiduuli 

 

Typpioksiduuli (N2O) on hiilidioksidia ja metaania voimakkaampi kasvihuonekaasu, joten sen päästöillä 

on suuri ilmastoa lämmittävä vaikutus. Maatalous on maailmanlaajuisesti merkittävä N2O-päästölähde. 

Ihmistoiminnan globaaleista N2O-päästöistä maatalouden osuus on 52 %. Päästöt ovat kasvussa erityi-

sesti kehittyvillä alueilla, kuten Brasiliassa, Intiassa ja Kiinassa, kun taas Euroopassa maatalouden 

päästöjä on saatu vähennettyä typpilannoitteen käytön optimoinnilla EU:n nitraattidirektiivin mukaisesti. 

(Tian et al. 2020) Maatalousmaiden osuus Suomen N2O-päästöistä oli 52 % (3,5 Mt CO2-ekvivalent-

teina) vuonna 2018 (Tilastokeskus 2020).  

 

Shanin ja Yanin (2013) ja Laurilan ja Saarisen (2014) mukaan N2O-päästöjen pääasiallinen lähde pel-

lolla on mikrobitoiminnan aikaansaamat nitrifikaatio- ja denitrifikaatioprosessit. Kuvassa 3 on esitetty 

typen reaktioita maaperässä ja päästöreittejä. Sinisellä fontilla merkityt ovat maaperän mikrobitoiminnan 

aikaansaamia reaktioita. Suomen happamissa, kosteissa ja viileissä oloissa mineralisaation ammoniak-

kipäästöt ovat vähäiset. (Laurila & Saarinen 2014) 

 

 
Kuva 3. Typen reaktiot maaperässä ja häviöt maaperästä (Christensen & Olesen 1998; Laurila & Saa-

rinen 2014) 

 

Shan & Yan (2013) toteavat, että oljen pellolle jättämisen (tai pellolta poiston) vaikutus N2O-päästöihin 

on monimutkainen prosessi. Shan & Yan (2013) kävivät läpi 112 tutkimusta aiheesta todeten, ettei oljen 

pellolle jättämisellä ollut keskimäärin tilastollisesti merkittävää vaikutusta N2O-päästöihin. Paikallisesti 

N2O-päästöihin vaikuttavat kuitenkin merkittävästi oljen palautuksen yhteydessä synteettisen typpilan-

noitteen käyttö, oljen ominaisuudet (C/N-suhde, ligniinin, polyfenolien ja liukoisen hiilen pitoisuus) ja 

kemiallinen koostumus, oljen palauttamistapa (maa-ainekseen sekoittaminen, maan kattaminen eri ta-

voin, poltto, hautaaminen) ja maankäyttötapa (esim. kesanto tai viljelymaa) (Shan & Yan 2013). Laurila 

ja Saarinen (2014) toteavat parhaaksi N2O-päästöjen ennustajaksi oljen C/N-suhteen. Typpirikas olki 

(pieni C/N-suhde) pellolla lisää N2O-päästöjä (Shan & Yan 2013; Laurila & Saarinen 2014). Vastaavasti 
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Salo et al. (2018) toteavat vesiliukoisen hiilen ja typen korkean suhteen vähentävän typen nettominera-

lisaatiota ja sitä kautta N2O-päästöjä. Jos olkea yksinään palautetaan pellolle, N2O-päästöt kasvavat, 

kun taas oljen palautus yhdessä synteettisen typpilannoitteen kanssa näyttää vähentävän päästöjä 

mahdollisesti liukoisen orgaanisen hiilen vähenemisen vuoksi tässä tilanteessa, koska maaperän denit-

rifioivilla mikrobeilla on vähemmän ravintoa (Shan & Yan 2013). 

 

Lisäksi lukuisat muut kuin oljen käsittelyyn liittyvät tekijät vaikuttavat maaperän N2O-päästöihin: 

• Maaperän tila (Shan & Yan 2013)  

o Maalaji (Laurila ja Saarinen 2014) 

o Lämpötila (Shan & Yan 2013; Basosi et al. 2014; Tian et al. 2020) 

o Kosteus (Shan & Yan 2013; Basosi et al. 2014; Tian et al. 2020) 

o Ravinteet (Shan & Yan 2013); kokonais- ja mineraalityppipitoisuus (Basosi et al. 2014; 

Tian et al. 2020) 

o Maaperän pH (Basosi et al. 2014; Tian et al. 2020) 

o Labiilin orgaanisen aineksen saatavuus (Basosi et al. 2014; Reddy & Crohn 2014) 

o Maaperän ilmavuus (Basosi et al. 2014) ja happitaso (Tian et al. 2020) 

o Hapetus-pelkistyspotentiaali (Basosi et al. 2014) 

o Maaperän suolaisuus voi lisätä N2O-päästöjä (Reddy & Crohn 2014) 

o Basosi et al. (2014) huomauttavat, että kaikki maaperässä syntynyt N2O ei välttämättä 

vapaudu päästöinä ilmakehään, vaan päästöt riippuvat maaperän fyysisistä ominai-

suuksista. 

• Viljelykäytännöt ja -tekniikat (Laurila ja Saarinen 2014) 

o Lannoitus (Laurila ja Saarinen 2014), typpilannoitus (Basosi et al. 2014) ja lannoituksen 

ajoittaminen (Liu et al. 2011; Shan & Yan 2013). Suurin osa ihmistoiminnan aiheutta-

mista maaperän N2O-päästöistä on peräisin typpilannoituksesta (IPCC 2019). 

o Kastelu (Basosi et al. 2014) ja kastelun ajoittaminen (Liu et al. 2011) 

o Kasvipeitteisyys (Laurila ja Saarinen 2014). Maanpeitekasvit palkokasveja lukuun otta-

matta vähentävät N2O-päästöjä, mutta toisaalta lisäävät CO2-päästöjä (Muhammad et 

al. 2019). 

o Maanmuokkaus: vähäisempi muokkaus voi lisätä N2O-päästöjä (Alskaf et al. 2021) tai 

vähentää niitä (Chatskikh & Olesen 2007). 

• Ympäristö- ja ilmasto-olosuhteet (Shan & Yan 2013), sademäärä (Laurila ja Saarinen 2014) 

 

4.1.2 Metaani 

 

Metaani on hiilidioksidia voimakkaampi mutta typpioksiduulia heikompi kasvihuonekaasu. Sitä syntyy 

maaperässä, jos kasviaines hajoaa hapettomissa olosuhteissa. Sen sijaan hapekas maaperä voi jopa 

toimia metaaninieluna, kun metanotrofiset mikrobit käyttävät metaania aineenvaihduntaansa. (Laurila & 

Saarinen 2014; Heinonsalo (toim.) 2020) Maaperän märkyys lisää metaanipäästöjä, joten riittävällä oji-

tuksella pystytään hallitsemaan päästöjä (Laurila & Saarinen 2014). Laurila ja Saarinen (2014) viittaavat 

Hütschin tutkimukseen vuodelta 2001, jonka mukaan pellolle jätettävän oljen pieni C/N-suhde voi lisätä 

metaanipäästöjä, kuten myös N2O-päästöjä. Toisaalta N2O:n ja metaanin päästöillä on monesti kään-

teinen yhteys eli toisen päästön vähentäminen lisää toista. (Laurila & Saarinen 2014) Nitraattityppeä 

sisältävän lannoitteen käyttö voi vähentää maaperän metaanipäästöjä (Basosi et al. 2014). Alskaf et al. 

(2021) totesivat Iso-Britanniassa vehnällä tehdyssä kokeessa, että oljen jättäminen pellolle ei vaikutta-

nut metaanipäästöihin, mutta maanmuokkauksella oli vaikutusta. Toisaalta olki vaikuttaa maaperän ra-

kenteeseen, joka edelleen vaikuttaa metaanipäästöihin (Alskaf et al. 2021). Oljen poisto voi lisätä maa-

perän tiivistymistä (Silalertruksa & Gheewala 2013), mikä voi lisätä metaanipäästöjä hapettomien olo-

suhteiden lisääntyessä maaperässä (Heinonsalo (toim.) 2020). 
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4.2 Oljen korjuuprosessit 

 

Oljen kerääminen ja poistaminen pellolta vaatii useita prosesseja, joista vapautuu päästöjä erityisesti 

fossiilisten polttoaineiden käytön myötä. Nämä prosessit ovat: puinti, karhotus, pöyhintä, paalaus ja kul-

jetus (kuva 4). Korjuuketjun voidaan katsoa alkavan puinnista, jossa jyvät puidaan talteen ja olki leika-

taan maahan. Jos olki päätetään jättää maahan, se usein silputaan puidessa, jolloin polttoaineen kulutus 

puimurissa saattaa olla suurempi kuin tilanteessa, jossa olki vain leikataan alas. Puinnin jälkeen olkea 

voidaan pöyhiä ja karhottaa tarpeen tullen sen kuivumisen edistämiseksi. Kuivalla säällä pöyhintä ei ole 

tarpeellinen. Puinnin jälkeen olki on korjuuvalmiissa karhossa, mutta karhottamalla voidaan näitä yhdis-

tää vielä isommaksi karhoksi. Karhottaminen on tarpeen, jos käytettävä paalain on suuritehoinen tai 

puimurin puintipöytä kapea. Karhottaminen myös nopeuttaa oljen kuivumista jonkin verran. (Laurila & 

Saarinen 2014) 

 

Olki korjataan pelloilta paalaamalla. Yleisimmät paalaintyypit ovat pyörö- ja suurkanttipaalain. Pyörö-

paalaimet ovat edullisempia ja kevyempiä kuin suurkanttipaalaimet ja siksi kanttipaalaimet sopivatkin 

paremmin urakoitsijoille. Kanttipaalaamalla saadaan aikaan tiiviimpiä ja helpommin varastoitavia paa-

leja kuin pyöröpaalaimella. Kanttipaalit ovat myös kuljetuksen kannalta parempi ratkaisu, sillä kanttipaa-

leilla saadaan kuljetusautoihin 30–50 % painavampia kuormia kuin pyöröpaaleilla. Pellolta läheiselle 

välivarastolle paalit kuljetetaan usein traktorivetoisesti ja kaukokuljetus tapahtuu rekka-autoilla. (Laurila 

& Saarinen 2014) 

 

 
 

Kuva 4. Oljen korjuuprosessit 
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5 OLJEN POISTON VAIKUTUKSET MAAPERÄN RAVINNETASEESEEN  
 

Olki sisältää hiilen ohella maataloudessa tärkeitä kasviravinteita typpeä, fosforia ja kaliumia (Rajala 

2001). Oljen poistaminen pelloilta siirtää hiilen ohella myös oljen sisältämät ravinteet pois, jolloin tämä 

poistuma täytyy mahdollisesti korvata lisälannoituksella. Esimerkiksi Wein et al. (2015) tutkimuksen mu-

kaan oljen jättäminen maaperään nosti maaperän typen, fosforin ja kaliumin pitoisuuksia verrattuna ti-

lanteeseen, jossa olki kerättiin pois. Oljen poisto saattaa aiheuttaa maaperän pH:n alenemista, mikä voi 

vaikuttaa ravinteiden liukoisuuteen ja siten käytettävyyteen kasveille ravinteena (Regina 2015; Lemola 

et al. 2018). 

 

Tyypillisesti yhden olkikilon poistaminen pellolta johtaa noin 6 g:n typpipoistumaan, 1 g:n fosforipoistu-

maan ja 15 g:n kaliumpoistumaan. Tämän lisäksi Yaran (2020) mukaan oljessa on rikkiä 1,7–2,0 % ja 

magnesiumia 0,1 % oljen kuiva-aineesta. Oljessa on myös suhteellisen runsaasti kalsiumia, jolla on 

kuitenkin vähäinen merkitys lannoitusarvon kannalta, koska kalsiumia harvoin on tarve sisällyttää lan-

noitukseen (Jaakkola 1980). Regina (2015) toteaa kirjallisuuskatsauksessaan, että oljen poisto vähen-

tää tyypillisesti hiilen ja typen määrää pintamaassa suhteellisesti enemmän kuin muiden ravinteiden, 

vaikka myös fosforin, kaliumin, kalsiumin ja magnesiumin vähenemistä on havaittu. Oljen mukana pois-

tuvan typen, fosforin ja kaliumin määriä eri lähteistä on koottu taulukkoon 2. 

 

Taulukko 2. Oljen mukana poistuvien ravinteiden määrä (Jaakkola 1980; Rajala 2001; Gabrielle & Gag-

naire 2008; Mavi 2008; Yara 2020) 

 N (% oljen kuiva-ai-
neesta) 

P (% oljen kuiva-ai-
neesta) 

K (% oljen kuiva-aineesta) 

Vehnä 0,48–0,66 0,1 0,21-0,68 

Ruis 0,48 0,1  

Kaura ja 
ohra 

0,64 0,1  

Keskimäärin 0,4–0,6 0,08–0,1 1,2–1,7 

 

5.1 Typpi 

 

Kasvimassan hajoaminen voi joko sitoa maaperästä typpeä tai vapauttaa sitä maaperään. Tässä kriitti-

senä tekijänä on kasvimassan C/N-suhde. Jos kasvimassassa on vähän typpeä (C/N suhde on korkea), 

se sitoo maaperästä typpeä hajotessaan. Jos taas typpeä on paljon (C/N suhde on matala), vapautuu 

typpeä maaperään. Oljelle tyypillinen C/N-suhde on yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan luokkaa 

80:1. Jos C/N-suhde on 20–30, niin hajoaminen kutakuinkin käyttää kasvimassassa olevan typen, mutta 

ei kuluta ulkopuolista typpeä. Tällöin kasvimassan typpipitoisuus on tyypillisesti noin 1,2–1,8 % kuiva-

aineessa. (Laurila & Saarinen 2014) Koska oljen typpipitoisuus on tätä matalampi, on todennäköistä, 

että oljen hajoaminen maaperässä kuluttaa maaperän typpeä. Jaakkola (1980) havaitsi kevätvehnällä 

tekemässään kokeessa oljen typpeä kuluttavan vaikutuksen ensimmäisenä vuonna oljen palautuksen 

jälkeen. Näin ollen oljen poisto pellolta saattaa vähentää typpilannoituksen tarvetta. 

 

5.2 Fosfori ja kalium 

 

Oljen poiston lannoitetarpeen lisäämisen on havaittu liittyvän erityisesti fosforiin ja kaliumiin (Laurila & 

Saarinen 2014; Powlson et al. 2011). Oljen mukana menetetyn P-ravinteen voi korvata esimerkiksi su-

perfosfaattilannoitteella (Parajuli et al. 2014). Jaakkola (1980) toteaa, että nimenomaan oljen kaliumilla 

vaikuttaa olevan eniten merkitystä oljen lannoitusarvon kannalta, ja olki sisältää kaliumia moninkertai-

sesti jyviin nähden. Koeastioissa kevätvehnän oljen lisääminen kaliumlannoitustarpeessa olevaan maa-

perään lisäsi kahden vuoden ohrasadon 3,7-kertaiseksi verrattuna tilanteeseen ilman oljen lisäystä ole-

tettavasti pääasiassa oljen kaliumsisällön vuoksi (Jaakkola 1980). Parajuli et al. (2014) ovat olettaneet, 

että oljen poistossa menetetty K-ravinnearvo voidaan korvata yksi yhteen kaliumkloridilannoitteilla.  
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6 OLJEN POISTON VAIKUTUKSET MAAPERÄN LAATUUN JA SATOTASOIHIN  
 

Maaperän laatua kuvaavat muun muassa maaperän hiilivarasto (Cramer et al. 2007), orgaanisen ainek-

sen pitoisuus (Joensuu & Sinkko 2015), rakenne (SFS-EN 16214-3), esim. tiivistyminen (Joensuu & 

Sinkko 2015), puskurikyky (SFS-EN 16214-3), eroosioherkkyys (Johnson et al. 2010), vedenpidätys-

kyky (Buchholz et al. 2009) ja suolaantuminen ja mineraalit (Cramer et al. 2007). Maaperän laatutekijät 

vaikuttavat maaperän hedelmällisyyteen ja satotasoihin (esim. Buchholz et al. 2009; Johnson et al. 

2010; Wilhelm et al. 2010).  

 

Satoisuutta tyypillisesti lisäävät maaperän orgaaninen aines, maaperän parempi, stabiilimpi rakenne, 

tehokkaampi ravinnekierto, parempi vedenpidätyskyky ja veden imeytyminen ja maaperän parempi pus-

kurikyky (epä)orgaanisia haitta-aineita (esim. raskasmetalleja ja torjunta-aineita) vastaan (Mondini & 

Sequi 2008; Buchholz et al. 2009; Johnson et al. 2010; Wilhelm et al. 2010; Ekman et al. 2013; NL 

Agency 2013; Silalertruksa & Gheewala 2013). Satoisuutta voi heikentää esimerkiksi maaperän tiivisty-

minen, joka heikentää taimien kasvuun lähtöä ja pienentää juuriston tilavuutta (Wilhelm et al. 2010). 

 

Oljen poistolla on mahdollisia vaikutuksia maaperän laatutekijöihin ja sitä kautta satotasoihin: useiden 

lähteiden mukaan oljen poisto voi vähentää satoisuutta (Sheehan et al. 2003; Gabrielle & Gagnaire 

2008; Lal 2008; Mondini & Sequi 2008; Johnson et al. 2010; Wilhelm et al. 2010). Toisaalta Monteleone 

et al. (2015) toteavat, ettei oljen poiston osuutta maaperän tuottavuuteen ole yksiselitteistä osoittaa, sillä 

muilla ympäristötekijöillä, esimerkiksi kuivuudella, voi olla enemmän vaikutusta.  

 

Myös sillä, miten olki palautetaan pellolle (esim. maan kattaminen oljilla, silppuaminen ja sekoittaminen 

maa-ainekseen tai poltto), on vaikutusta satoisuuteen (Shan & Yan 2013). Esimerkiksi vaikka maan 

kattaminen oljella vähentää veden haihduntaa ja pintavaluntaa ja maaperän kuivumista auringossa ja 

rikkaruohojen kasvua (Lal 2008), se voi myös vähentää taimien itämistä ja aiheuttaa vaihtelevaa satoi-

suutta (Liu et al. 2017). Limon-Ortega et al. (2008) totesivat oljen polttamisen lisäävän satoa ja typen-

käytön tehokkuutta maaperässä verrattuna oljen kyntämiseen peltoon, mutta poltto aiheuttaa ilmanlaa-

tuhaittoja (Abraham et al. 2016). Myös Reginan (2015) kirjallisuuskatsauksen mukaan eri tutkimuksissa 

on saatu hyvin vaihtelevia tuloksia eri olkikäsittelyjen vaikutuksista satoihin ja esimerkiksi säävaihtelut 

selittävät satotasoja olkikäsittelyjä paremmin. 

 

Oljen jättäminen maahan parantaa maan rakennetta, vesitaloutta ja biologista aktiivisuutta (Laurila & 

Saarinen 2014; Powlson et al. 2011). Huokoinen rakenne helpottaa sadeveden imeytymistä ja maape-

rän kaasunvaihtoa. Sadevesien tehokas imeytyminen estää pintavaluntaa ja maa-aineksen (eroosio) ja 

ravinteiden poistumista sen mukana (Wilhelm et al. 2010). Huokoisen ja mururakenteisen maan etuja 

ovat myös mm. liettymisen estyminen, helppo muokattavuus ja hyvä ravinteiden, kuten fosforin, pidä-

tyskyky. (Laurila & Saarinen 2014) Oljen poisto puolestaan voi aiheuttaa maanpinnan kuorettumista 

(Regina 2015). Oljen jättäminen maaperään nostaa maaperän lämpötilaa, mikä edelleen lisää biologista 

aktiivisuutta: mikrobitoimintaa ja lieroja, jotka edesauttavat maaperän orgaanisen aineksen muodostu-

mista (Lal 2008; Wilhelm et al. 2010; Heinonsalo (toim.) 2020). 

 

Oljen poiston myötä aiheutuvan orgaanisen aineksen vähenemisen haitat näkyvät yleensä pitkän ajan 

kuluessa maaperän fysikaalisten ominaisuuksien muutoksina. Vaikka orgaanisen aineksen osuus 

maassa olisi pieni, sillä voi olla keskeinen rooli maan tuottavuuden kannalta, koska se vaikuttaa moniin 

maaperän biologisiin, kemiallisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin. (Heinonsalo (toim.) 2020; Wilhelm et 

al. 2010) Pienikin maaperän orgaanisen aineksen määrän muutos voi aiheuttaa muutoksia maaperän 

laatuun, kuten veden suodattumiseen ja maaperän tiiviyteen (Powlson et al. 2011; Ronkainen 2012; 

Regina 2015; Salo et al. 2018). Nopeasti hajoava labiili biomassan aines edistää maan elämää ja toimii 

ravintona eliöille, jotka vapauttavat biomassan ravinteita uudelleen käyttöön. Tämä toiminta on tärkeää 

myös maan rakenteen kannalta. Stabiili orgaaninen aines tarjoaa reaktiopinnan ja se esimerkiksi pidät-

tää ravinnekationeja kasveille, toimii puskurina happamoitumista vastaan, parantaa mm. fosforin saata-

vuutta kasveille ja voi sitoa haitallisia metalleja kasveille vähemmän haitalliseen muotoon. Korkea or-
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gaanisen aineksen pitoisuus pelloilla voi edistää maaperän vedenpidätysominaisuuksia ja näin vähen-

tää poudanarkuutta. (Heinonsalo (toim.) 2020) Soinne et al. (2020) totesivat suomalaisessa kenttäko-

keessaan, että erityisesti savipelloilla orgaanisen hiilen korkeampi määrä suhteessa saven määrään 

paransi kevätvehnän, -ohran ja -kauran satotasoja riippumatta siitä, käytettiinkö typpilannoitetta. Tau-

lukkoon 3 on koottu oljen poistamisen tai pellolle jättämisen vaikutuksia satotasoihin erilaisista tutkimuk-

sista vaihtelevissa olosuhteissa.  

 

Taulukko 3. Oljen vaikutukset satotasoihin (maalajien suomennokset Lemola et al. 2018) 

SIJAINTI MAALAJI OLJEN VAIKUTUS SATOON SYY LÄHDE 

Pohjoinen 
pallonpuo-
lisko 

Ei määritetty Oljen jättäminen pellolle voi vähentää sa-
toa 10–20 %. 

Pellon mikroilmaston muu-
tokset pellon ollessa huo-
nosti salaojitettu ja kevään 
lämpötilojen ollessa epä-
suotuisat 

Lal 
(2008) 

Etelä-
Suomi 

Hiesu 
Hieta 

Oljen poisto hieman lisäsi satoa, mutta ei 
tilastollisesti merkitsevästi 10 vuoden ai-
kana, auraton viljely. 

 Regina 
(2015) 

Etelä-
Suomi 
 

Savi Oljen poisto vähensi satoa tilastollisesti 
merkitsevästi kahdella kuudesta koepai-
kasta 10 vuoden aikana, auraton viljely. 

 Regina 
(2015) 
 

Jokioinen, 
Suomi 

Savi Oljen jättämisellä peltoon, poistolla tai 
polttamisella ei merkittävää vaikutusta 
vehnä-, ohra- tai kaurasatoihin (kyntö tai 
kevennetty muokkaus). 

 Singh 
(2015); 
Regina 
(2015) 

Jokioinen 
ja Maa-
ninka, 
Suomi 

Savi Orgaanisen aineksen väheneminen lisäsi 
maan pintakerroksen (0–20 cm) tilavuus-
painoa eli tiivistymistä. Tiiviimmiltä mailta 
saatiin pienempiä jyväsatoja. Myös kor-
keampi saves-hiilisuhde vähensi satoa. 

Orgaanisen aineksen 
määrä ei ollut ainoa jyväsa-
toa selittävä tekijä tai mah-
dollisesti lainkaan suoraan 
satoon vaikuttava tekijä. 
Korkeampi saves-hiilisuhde 
vähensi orgaanisen typen 
nettomineralisaatiota ja sa-
toa selvästi. 

Salo et 
al. (2018) 

Kaakkois-
Norja 

Hiue ja  
hiesuinen 
hiuesavi 

Kevätohran, -kauran ja -vehnän oljen 
pilkkominen pellolle lisäsi keskimäärin sa-
toa 6 vuoden tarkastelujaksolla 290 kg/ha 
verrattuna oljen poistoon, polttoon ja ol-
jen kyntämiseen 2 tai 8 cm:n syvyydelle 
peltoon. Keskimääräistä sateisempana 
vuonna oljen pilkkominen pellolle vähensi 
satoa 336 kg/ha. 

Kuivempina vuosina sa-
donlisäys johtui todennä-
köisesti veden haihtumisen 
vähenemisestä olkipeitteen 
ansiosta. 

Børresen 
(1999) 
 

Koillis-
Ranska 

Pintakerros 
hiue tai 
hiesu-hiue 

1 tonni poistettua  
vehnänolkea vähensi satoa 50–150 kg 
kuiva-ainetta/ha. 

Typen nettomineralisaation 
väheneminen 

Gabrielle 
& Gag-
naire 
(2008) 

Koillis-
Ranska 

Emäksinen 
kalkkikivi-
maa (rend-
zina) 

Vehnänoljen poisto 1,05 t kuiva-ainetta/a 
kerran viljelykierrossa (rypsi-vehnä-
vehnä) lisäsi satoa 0,3 %. 
 

 Gabrielle 
& Gag-
naire 
(2008) 

Koillis-
Ranska 
 

Hiue Vehnänoljen poisto 1,34 t kuiva-ainetta/a 
kerran viljelykierrossa (rypsi-vehnä-
vehnä) vähensi satoa 2,8 %. 

 Gabrielle 
& Gag-
naire 
(2008) 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET  
 

Oljen poiston vaikutukset maaperän hiilimäärään ovat paikallisesti erittäin vaihtelevia. Yleensä ainakin 

osa oljesta voidaan poistaa pellolta aiheuttamatta haitallisia vaikutuksia peltomaaperän hiilivarastolle. 

Oljen niittokorkeutta ja keruutiheyttä säätämällä voidaan vaikuttaa olkibiomassana pellolle jäävään hiili-

määrään. Lähdeaineiston mukaan paikalliset mittaukset tai selvitykset ovat tarpeen, jotta voidaan mää-

rittää hyväksyttävä pellolta poistettavan oljen osuus, eli kuinka paljon ja usein olkea voidaan poistaa, 

jotta maaperän hiilen muutokset ovat hyväksyttävällä tasolla (Powlson et al. 2011; Regina 2015). Oljen 

käyttö muualla kuin pellolla siirtää hiiltä pellon hiilivarastosta tuotteisiin tai ilmakehään hiilidioksidina 

vaikuttaen näin ilmastonmuutokseen. Lisäksi oljen poisto voi välillisesti vaikuttaa esimerkiksi pellon 

maanmuokkaustarpeeseen, mikä vapauttaa hiilidioksidia ilmakehään suoraan pellon hiilivarastosta. 

 

Oljen poistaminen pellolta voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen myös vaikuttamalla maaperästä vapautu-

vien kasvihuonekaasujen, typpioksiduulin ja metaanin, muodostumiseen. Oljen poiston vaikutuksesta 

pellon N2O-taseeseen ei ole yksiselitteistä tietoa. Olkea poistettaessa toiset mekanismit lisäävät N2O-

päästöjä (maaperän heikentynyt typensitomiskyky ja lisääntyvät ND-reaktiot, pellon kyntämättä jättämi-

nen maaperän hiilen vähenemisen kompensoimiseksi) ja toiset vähentävät (maaperän lämpötilan lasku, 

vähentynyt mikrobitoiminta ja vähentyvät ND-reaktiot). Oljen poisto on kuitenkin vain yksi N2O-päästöi-

hin vaikuttava tekijä muiden, kuten maaperän ominaisuuksien, viljelykäytäntöjen ja ilmasto-olosuhtei-

den, ohella. Oljen poiston tai pellolle jättämisen N2O-päästövaikutusten hillintä on tärkeää, mutta vaiku-

tukset voivat olla vaikeasti eriteltävissä erityisesti muun typpilannoituksen aikaansaamista N2O-pääs-

töistä. Toisaalta lisääntynyt synteettisten typpilannoitteiden käyttö oljen mukana pellolta poistuvan typ-

piravinteen kompensoimiseksi voi paikallisesti joko lisätä tai vähentää N2O-päästöjä. Metaanipäästöt 

voivat lisääntyä oljen poiston aiheuttaman maaperän tiivistymisen lisätessä hapettomia olosuhteita maa-

perässä. Toisaalta myös metaanipäästöihin on suuri vaikutus pellon maalajilla ja viljelykäytännöillä, ku-

ten lannoituksella ja maanmuokkauksella. 

 

Pellolla käytettävät työkoneet ja työvaiheet oljen keräämiseksi aiheuttavat CO2-päästöjä vaikuttaen siten 

ilmastonmuutokseen. Lisäksi oljen poisto vaikuttaa työkoneiden päästöihin välillisesti: oljen poiston 

mahdollisesti aikaansaama maaperän tiivistyminen voi lisätä työkoneiden energiankulutusta ja lisäänty-

vän polttoaineenkulutuksen myötä CO2-päästöjä. Tiivistyminen voi myös aiheuttaa maanmuokkauksen 

lisätarvetta, mikä lisää päästöjä. Toisaalta oljen poiston vaikutuksia maaperän hiilen vähenemiseen ja 

eroosioherkkyyden lisääntymiseen voidaan kompensoida jättämällä pelto kyntämättä, mikä vähentää 

työkoneiden päästöjä. Myös esimerkiksi, kun olki kerätään, sitä ei tarvitse silputa, mikä voi vähentää 

puimurin polttoaineenkulutusta ja päästöjä. 

 

Oljen poisto voi aiheuttaa lisälannoitustarvetta. Osa lähteistä toteaa erityisesti typpilannoitustarpeen, 

vaikka toisaalta oljen poisto voi vähentää typentarvetta maaperässä, koska maaperän typpeä ei kulu 

oljen hajotusprosessissa. Toisaalta osa lähteistä toteaa lisälannoitustarpeen liittyvän erityisesti fosforiin 

ja kaliumiin. Typpilannoituksella on yhteys pellon N2O-päästöihin ja kaikilla ravinteilla satoisuuteen. Li-

sälannoitustarve aiheuttaa päästöjä myös lannoitteiden tuotantoketjussa. 

 

Oljen poisto vaikuttaa useisiin maaperän laatutekijöihin ja siten mahdollisesti satotasoihin, mutta usein 

muilla ympäristötekijöillä, kuten vaihtelevilla sääolosuhteilla, voi olla suurempi merkitys. Eri tutkimuksien 

mukaan oljen poisto voikin paikallisesti joko vähentää tai lisätä satoa. 

 

Poistettaessa olkea pellolta muuhun hyötykäyttöön ja määritettäessä poistettavan oljen hyväksyttävää 

osuutta korostuu paikallisten olosuhteiden ja mittausten merkitys. Oljen poisto ei vaikuta yksiselitteisen 

kielteisesti tai myönteisesti pellon kasvukuntoon ja satoisuuteen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Myös 

pellon maaperän ominaisuudet, viljelykäytännöt ja sääolosuhteet vaikuttavat merkittävästi. Oljen poiston 

mahdollisia haitallisia vaikutuksia voidaan osin kompensoida esimerkiksi monipuolisin viljelykierroin ja 

aluskasveja käyttämällä (Regina 2015). Oljen poiston vaikutuksista Suomen olosuhteissa tarvittaisiinkin 

lisää mittaustietoa. Kokonaisuuden kannalta on myös tärkeää esimerkiksi mitä tuotantoa voidaan välttää 

käyttämällä olkea raaka-aineena ja mitkä ovat tällöin kokonaiskestävyysvaikutukset.  
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