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 YHTEENVETO 

Viime vuosikymmeninä ilmastonmuutos ja il-

maston lämpeneminen ovat vaikuttaneet mo-

niin yhteiskunnan ja talouden sektoreihin, 

mukaan lukien maatalous ja elintarvikejärjes-

telmät. Tieteellisen tiedon mukaan nämä vai-

kutukset lisääntyvät maanpinnan keskilämpö-

tilan nousun vuoksi. Maaperän orgaanisen ai-

neksen ja hedelmällisyyden menetys sekä 

maaperän eroosiot ja heikkeneminen uhkaa-

vat satoja miljoonia ihmisiä vuosittain ja ne 

ovat jo vuosikymmenien ajan olleet monien 

kansainvälisten järjestöjen, kuten Yhdistynei-

den Kansakuntien (YK), YK:n elintarvike- ja 

maatalousjärjestön (FAO), YK:n ilmastonsuo-

jelun puitesopimuksen (UNFCCC) ja erityisesti 

YK:n aavikoitumissopimuksen (UNCCD) asia-

listalla. 

Maaperä on maapallon elämän perusta ja 

maaperän hedelmällisyys on välttämätöntä 

maataloustuotannon, elintarviketurvan ja ih-

misten elinolojen kannalta. Maatalous- ja ruo-

kajärjestelmät ovat eksistentiaalisesti riippu-

vaisia maaperästä, ja kestämätön maankäyttö 

on jo johtanut siihen, että osa tästä elintärke-

ästä resurssista menetetään nykyisille ja tule-

ville sukupolville (YK World Soil Day, 2019). Ih-

miskunta tarvitsee kiireellisesti parempaa 

maaperää kestävään elintarviketuotantoon. 

Parempi maaperä, "betterSoil", sisältää run-

saasti humusta ja se on vahva, hedelmällinen 

ja täynnä elämää. Se on erittäin joustava ja 

kestää äärimmäisiä sääolosuhteita, joita il-

mastonmuutos aiheuttaa yhä enemmän. 

Mutta siellä on myös lukuisia maanalaisia or-

ganismeja ja siten edellytys maanpäälliselle 

elämälle. Kaikki nämä ominaisuudet tekevät 

siitä - jos sitä hoidetaan asianmukaisesti - luo-

tettavan ravinnonlähteen yhä kasvavalle väes-

tölle. 

BetterSoil-konsepti on kiinteä ja systeeminen 

lähestymistapa, joka korostaa kokonaisuutta 

jättämättä kuitenkaan huomioimatta tarvitta-

via yksittäisiä komponentteja. Se yhdistää ta-

loudellisen kannattavuuden kestävään johta-

miseen, käsityötaitoon, luonnon kunnioitta-

miseen, tieteelliseen tutkimukseen ja maail-

manlaajuiseen lähestymistapaan ilmaston-

muutoksen torjunnassa.  

Paremmalle maaperälle on ominaista pääasi-

assa korkea humuspitoisuus. Humuspitoinen 

maaperä voidaan saavuttaa ympäri maailmaa 

neljällä yksinkertaisella periaatteella: a) asian-

mukainen maankäsittely, b) kestävä kasvien 

hallinta, c) maaperän luonnollisten lisäainei-

den, kuten kompostin ja biohiilen älykäs 

käyttö ja d) monivuotisten kasvien, esim. B. 

metsätalousjärjestelmissä. Oikein sovellet-

tuna nämä periaatteet lisäävät mahdollisuuk-

sia parantaa ja palauttaa maaperän orgaa-

nista ainesta (humusta) sekä suojella ja lisätä 

maaperän hedelmällisyyttä tulevaisuudessa. 

Mitkä erityisominaisuudet tekevät humuk-

sesta avaimen hedelmälliselle maaperälle? 

Humus on luonnollinen veden ja ravinteiden 

varasto, ja se tarjoaa tilaa maaperän organis-

meille, jotka ovat elintärkeitä kasvien tervey-

delle ja kasvulle. Tämä ei ainoastaan lisää sa-

donkorjuuta, mikä on välttämätöntä maata-

louspeltojen laajenemisesta johtuvan suuren 

biologisen monimuotoisuuden häviämisen ai-

kana. Humus suojaa myös maaperää äärim-

mäisiltä sääolosuhteilta ja auttaa tasapainot-

tamaan kasvien ravinteiden saatavuutta. Poh-

jimmiltaan humus muuttaa maaperän elä-

väksi ja joustavaksi organismiksi, joka tukee 

symbolisesti elintarviketurvan tavoitetta ja 

vakauttaa maataloustuotot lisääntyvässä il-

mastossa ja sosioekonomisessa paineessa. Li-

säksi humus on vastuussa maaperän ja better-

Soil - ja terve maaperä ovat avain terveelli-

seen ja ravitsevaan ruokaan. 
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Lisäksi betterSoil pystyy poistamaan ilmake-

hän kasvihuonekaasupäästöt, erityisesti hiili-

dioksidin (CO2; antropogeenisen ilmaston-

muutoksen tärkein kaasu), ja tuottamaan ns. 

negatiivisia päästöjä. Humuskertymän ja bio-

hiilen käytön yhdistelmä muuttaa maaperän 

tehokkaaksi hiilinieluksi ja mahdolliseksi 

“Game Changer /pelinvaihtaja, suunnanmuut-

taja”. Tämä koskee ilmastokriisin torjuntaa ja 

kestävää kehitystä erityisesti maissa, joissa tu-

lot ovat matalat ja keskitasoiset. Maaperän 

parantaminen voi todella edistää taloudellista 

ja sosiaalista kehitystä pienituloisissa maissa 

ja samalla auttaa suojelemaan ilmastoa. Glo-

baalit ja paikalliset toimet voidaan yhdistää 

tähän. Loppujen lopuksi humustalouden peri-

aatteet voidaan toteuttaa ja niitä voidaan 

käyttää taloudellisesti kaikkialla maailmassa. 

MIHIN SUUNTAA LIIKUMME? 

Lämpötilan noususta johtuvat ilmastonmuu-

toksen kielteiset vaikutukset vaikuttavat yh-

teiskuntaan ympäri maailmaa. Äärimmäiset 

sääolosuhteet, pidemmät kuivakaudet sekä 

voimakkaat sateet ja tulvat, eroosiot, maan-

vyörymät, suolaantuminen, orgaanisen maa-

perän menetys ja aavikoituminen ovat kasva-

via ilmiöitä, jotka vaikuttavat usein kielteisesti 

kaikkien kansallisten valtioiden yhteiskun-

taan. Viime vuosina monet organisaatiot, ku-

ten Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC), ovat ilmoittaneet, että nämä 

kielteiset vaikutukset lisääntyvät dramaatti-

sesti tämän vuosisadan loppuun mennessä, 

koska keskilämpötila voi nousta noin 3,7–

4,8°C ellei toteuteta todella laajamittaisia lie-

ventäviä toimenpiteitä. Kun otetaan huomi-

oon ilmastoennusteiden epävarmuustekijät, 

 

1 Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC: 
Climate Change: Mitigation of Climate Change, 8, 
2014. 

voidaan odottaa vielä korkeampaa lämpöti-

laa, 2,5-7,8°C (IPCC, 2014).1 

Vuonna 2015 ilmastonmuutosta koskevassa 

Pariisin sopimuksessa maailman kansakunnat 

ilmaisivat yhteisen halunsa rajoittaa maapal-

lon keskilämpötilan nousun esiteollisuutta 

edeltäviin aikoihin verrattuna korkeintaan 

2°C: seen (parempi 1,5°C). Samana vuonna Yh-

distyneet Kansakunnat hyväksyi 17 kestävän 

kehityksen tavoitetta. Kestävän kehityksen ta-

voitteilla pyritään maailmaan, jossa ei ole köy-

hyyttä ja nälkää, sekä sosioekonomiseen kehi-

tykseen kaikkialla maailmassa. Samalla ne jät-

tävät tilaa biologisen monimuotoisuuden yllä-

pitämiselle ja ilmaston vakauttamiselle. Tällai-

nen maailma, jossa monien ihmisten elinolot 

ovat paremmat, vaatii kuitenkin massiivista 

talouskasvua vaurauden luomiseksi muun 

muassa vastaamaan (yhä) nopeasti kasvavan 

maailman väestön kasvaviin tarpeisiin. Hyvin-

voinnin kasvu liittyy tällä hetkellä suurempaan 

resurssien kulutukseen ja suurempiin CO2-

päästöihin. Nykytekniikan mukaan monimut-

kainen kysymys kestävän kehityksen tavoittei-

den samanaikaisesta toteutettavuudesta, mu-

kaan lukien kaikkien kansojen riittävä energi-

ansaanti hyvinvoinnin perustana ja maapallon 

lämpenemisen rajoittaminen alle 2°C: een Pa-

riisin sopimuksen mukaisesti, on edelleen vas-

taamatta. 

Maaperä on kasvavan väestön elämän, kehi-

tyksen ja ravitsemuksen peruslähde. Sillä on 

myös tärkeä rooli ilmastojärjestelmässä. Maa-

perän kunnosta ja luonnonvarojen hoidosta 

riippuen se voi pahentaa ilmastonmuutoksen 

haitallisia vaikutuksia tai auttaa tekemään 

maaperästä joustavamman. Maataloudella on 

tässä yhteydessä erittäin tärkeä rooli, koska se 
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voi joko huonontaa tai parantaa maaperän 

olosuhteita. Maatalous aiheuttaa tällä het-

kellä 23% kaikista ihmisen toiminnasta aiheu-

tuvista kasvihuonekaasupäästöistä, aiheuttaa 

80% metsien häviämisestä ja biologisen moni-

muotoisuuden vähenemisestä2, 70%3 makean 

veden käytöstä sekä pohjaveden ja ve-

siekosysteemien pilaantumisesta4. Valitetta-

vasti maatalouden, metsätalouden ja kalas-

tuksen kasvihuonekaasupäästöt ovat lähes 

kaksinkertaistuneet viimeisten 50 vuoden ai-

kana ja voivat jopa kasvaa vielä 30% vuoteen 

2050 mennessä - ellei niiden vähentämiseksi 

toteuteta suuria ponnisteluja5. Aivan kuten 

elintarviketuotantojärjestelmä vaikuttaa hai-

tallisesti maailmanlaajuiseen ympäristö- ja il-

mastojärjestelmään, ilmastonmuutos päin-

vastoin uhkaa elintarviketuotantojärjestel-

mää. Tämä johtuu kestämättömistä käytän-

nöistä, jotka johtavat maaperän menetyk-

seen, eroosioon ja huonontumiseen. Kestä-

mättömät maatalouskäytännöt estävät maa-

perää täyttämästä riittävästi ihmisen ja 

ekosysteemin monipuolisia tehtäviä. Tämä 

johtaa maaperän hedelmällisyyden, hiilipitoi-

suuden ja biologisen monimuotoisuuden vä-

henemiseen, pienempään veden varastointi-

kapasiteettiin, häiriöihin ravinteiden kierrossa 

(kaasujen ja kiintoaineiden muodossa) ja epä-

puhtauksien hajoamiseen maaperässä. Maa-

perän huonontumisella on suora vaikutus ve-

den ja ilman laatuun, biologiseen monimuo-

toisuuteen ja ilmastonmuutokseen. 

 

2 Wageningen University and Research Centre: Agri-
culture is the direct driver for worldwide deforestation. 
ScienceDaily. ScienceDaily, 25 September 2012. Avail-
able under: www.sciencedaily.com/re-
leases/2012/09/120925091608.htm. 
3 World Bank: Water in Agriculture, 2020.Available un-
der https://www.worldbank.org/en/topic/water-in-
agriculture 
4 Food and Agriculture Organization of the United Na-
tions (FAO), International Water Management Insti-
tute (IWMI) and Water Land and Ecosystems research 

Maaperän häviämisen riski kasvaa merkittä-

västi maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen 

myötä, ja Euroopassa se voi tapahtua jopa no-

peammin kuin useimmat ihmiset ilmeisesti 

tietävät. Tässä yhteydessä maaperän eroosi-

osta johtuva aavikoituminen on toinen glo-

baali haaste, joka uhkaa monia toimeentuloja 

Euroopassa - noin 45 prosentissa Euroopan 

maaperästä on vähän orgaanista ainesta ja 13 

EU:n 27 jäsenvaltiosta on jo ilmoittanut, että 

aavikoituminen vaikuttaa niihin vaikuttaa. Aa-

vikoituminen vaikuttaa paitsi Välimeren aluei-

siin myös Keski- ja Itä-Eurooppaan. Elintarvi-

ketuotannon lasku, maaperän hedelmällisyy-

den menetys, maa-alueiden luonnollisen sie-

tokyvyn heikkeneminen ja veden laadun heik-

keneminen, köyhyyden lisääntyminen sekä 

toimeentulon menetys ovat seurauksia, jotka 

pakottavat ihmiset lopulta muuttamaan - 

paitsi Eurooppaan mutta mahdollisesti myös 

sisällä Euroopassa.6,7 

MITÄ MINUN PITÄISI TEHDÄ? 

Maatalousalan mahdollinen vaikutus parem-

piin elinoloihin, vakaaseen ilmastoon ja ter-

veeseen ekosysteemiin on valtava. Ala ei ole 

ainoastaan Euroopassa tärkeä osa kehitysyh-

teistyötä, josta suuri osa maailman väestöstä 

on riippuvainen. Innovatiivinen lähestymis-

tapa maatalouteen kääntäisi nykyisen tilan-

teen kielteiset vaikutukset. Maaperä toimisi 

kasvihuonekaasupäästöjen nieluna ja lisäisi 

maaperän hedelmällisyyttä ruoan paremman 

program: Water pollution from agriculture: a global 
review, 2017. 
5 Food and Agriculture Organization (FAO): Soils help 
to combat and adapt to climate change, 2015. 
6 Desertification in the EU (European court of Audi-
tors), 2018 
7 euronews: What will be the new face of European 
agriculture in the coming years? Copernicus Europe’s 
eyes on Earth, 2020. Available under: https://www.eu-
ronews.com/2020/03/02/what-will-be-the-new-face-
of-european-agriculture-in-the-coming-years 
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HUMUS MÄÄRITTÄÄ MAAN 

TERVEYDEN JA 

HEDELMÄLLISYYDEN 

 

laadun parantamiseksi, lisäisi veden varas-

tointikapasiteettia aavikoitumisen torju-

miseksi ja samalla säilyttäisi biologisen moni-

muotoisuuden. Innovatiivinen lähestymistapa 

maatalouteen tekee myös tältä osin käytän-

nöllisesti kannattavia viljelijöille. 

Maaperä on perusta maalla asuville elinjärjes-

telmille ja niiden kanssa työskentelevälle maa-

taloudelle. BetterSoil on runsaasti humusta, 

vahva, hedelmällinen ja täynnä elämää. Hu-

mus on tärkeä maaperän hedelmällisyydelle 

ja voi parantaa merkittävästi maaperän omi-

naisuuksia. Noin 2500 gigatonnia hiiltä sitou-

tuu humukseen maailmanlaajuisesti - se on yli 

kolme kertaa enemmän hiiltä kuin ilmake-

hässä ja viisi kertaa enemmän kuin maailman 

kasviaineessa. Hiili pysyy sitoutuneena hu-

muspitoisessa maaperässä vuosisatojen ajan. 

Humuksen muodostumisen myötä miljardit 

hehtaarit arvokkaasta maaperästä, joka on 

huonontunut väärän tai liiallisen käytön 

vuoksi tai joka on menetetty aavikoitumisen 

seurauksena, voidaan tehdä jälleen hedelmäl-

liseksi. Aktiivinen humustalous voi siis muut-

taa nykyistä maatalouttamme parempaan 

suuntaan. Humuspitoisen maaperän positiivi-

set ominaisuudet on tiivistetty alla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAA HUMUSIN KANSSA ... 

✓ sisältää enemmän elämää kuin maan 

päällä on ihmisiä. 

Humusmaaperässä on suuri mikro-organismi-

populaatio, ja kourallisessa maaperässä on 

enemmän organismeja kuin ihmisillä maan 

päällä. Humus on avaintekijä mikrofaunan run-

saudessa ja monimuotoisuudessa. Kaikenlai-

nen maaperän käsittely samoin kuin mineraa-

lien ja kemikaalien käyttö, jotka tappavat nämä 

mikro-organismit ja tuhoavat niiden elinympä-

ristön, johtavat humuksen ja hedelmällisyyden 

menetykseen, 

✓ on korkea veden imukyky. 

Humuspitoinen maaperä voi imeä jopa 150 lit-

raa vettä tunnissa. Äärimmäisten sateiden ai-

kana, joita esiintyy useammin vaihtelevissa il-

masto-olosuhteissa, humuspitoinen maaperä 

voi nopeasti imeä paljon sadevettä ja helpottaa 

veden virtausta maaperään ja estää tulvia, 

✓ lla on suuri varastointikapasiteetti ve-

delle. 

Jokaista 1% humuksen lisäystä kohti voidaan 

varastoida jopa 400 m3 vettä hehtaarille. Hu-

mus toimii kuin sieni ja imee kosteutta, kun sa-

taa, samalla kun vapauttaa vettä. Se auttaa kas-

veja pitkinä kuivina vuodenaikoina, 

✓ on valtava ravinteiden varastointikapasi-

teetti. 

1% humusta 30 cm: n syvyydessä tarkoittaa typ-

piallasa, joka on lisäksi 2500 kg / hehtaari. Toi-

sin sanoen humus on maaperän ravinteiden va-

rasto, joka estää niiden pesemisen ja maaperän 

tyhjentämisen, 
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✓ llä on korkea suodatin- ja puskurivaikutus.  

Mitä korkeampi humuspitoisuus, sitä parem-

min epäpuhtaudet voidaan siepata ja hajottaa. 

Tämä on sienivaikutus, joka sisältää suodatuk-

sen sekä pohja- ja sadeveden puhdistamisen, 

✓ sallii ylimääräisen sadeveden virrata läpi 

ja edistää pohjaveden muodostumista 

heti, kun se on kyllästetty vedellä ja ravin-

teilla.  

Humus on kuin karkeaksi jauhettu kahvijauhe, 

joka antaa kahvin virrata kahvikuppiin. Sen si-

jaan vähähumuksinen maaperä on kuin kahvi, 

joka on jauhettu liian hienoksi (tiivistys). Vesi ei 

pääse läpi eikä kahvia valmisteta. Tällöin maan 

alle ei muodostu pohjavettä, 

✓ tekee tuotannosta turvallisempaa ja hal-

vempaa pitkällä aikavälillä. 

Koko kasvinsuojeluponnistusta ja sen kustan-

nuksia voidaan vähentää huomattavasti9,  

✓ lisää kasvien terveyttä ja tuottavuutta.  

Mitä korkeampi humuspitoisuus, sitä aktiivi-

sempi maaperä ja terveellisemmät kasvit voivat 

tulla. Humus lisää kasvien terveyttä mahdollis-

tamalla kasvien tasapainoisen ravitsemuksen ja 

helpottamalla kasvien juurien, maaperän mik-

robien ja maarakenteen välistä vuorovaiku-

tusta. Lisäksi humus ruokkii ja suojaa maaperän 

mikrobeja, vangitsee happea, mikä on tärkeää 

 

8 Lal, R., Smith, P., Jungkunst, H. F., Mitsch, W. J., Leh-
mann, J., Nair, P. R., ... & Skorupa, A. L. The carbon se-
questration potential of terrestrial ecosystems. Journal 
of Soil and Water Conservation, 73(6), 145A-152A, 2018. 
9 Dunst, G.: Humusaufbau: Chance für Landwirtschaft 
und Klima. Verein Ökoregion Kaindorf, 2015. 
10 Jones, C. E.: Liquid carbon pathway unrecognised. 
Australian Farm Journal, 8(5), 15-17.5, 2008. 

juurien kehitykselle, ja tukee juurirakenteiden 

kasvua edistämällä elinympäristön paranta-

mista, 

✓ Säilyttää ja edistää biologista monimuo-
toisuutta metsissä, kosteikoissa ja soilla. 

Mitä korkeampi humuspitoisuus, sitä korkeam-

mat tuotot pinta-alayksikköä kohden ovat, ja 

sitä pienempi tarve alueen laajentamiseen, 

✓ llä on suuri hiilen sitoutumispotentiaali8 

Humus voi sitoa 2-25 tonnia hiilidioksidia heh-

taaria kohden vuodessa,9,10,11,12 

✓ Voi auttaa parantamaan maanviljelijöiden 
kuvaa 

Vaikka maanviljelijät ruokkivat ihmisiä, heistä 

tulee ilmastonsuojelijoita ja he edistävät kestä-

vää kehitystä: Näihin kuuluvat ilmastonsuojelu, 

vesiensuojelu vähentämällä nitraattisaasteita, 

maaperän suojelu ylläpitämällä tai palautta-

malla maaperän hedelmällisyys, ekologinen 

tuotanto käyttämällä torjunta-aineita vähem-

män tai ihannetapauksessa, terveellisempää 

ruokaa ja kauniimpia maisemia pensasaitojen 

avulla. Agrometsätalousjärjestelmät. 

 

 

11 Luske, B., & van der Kamp, J.: Carbon sequestration 
potential of reclaimed desert soils in Egypt, 2009. 
12 Johnson, D., Ellington, J., & Eaton, W.: Development 
of soil microbial communities for promoting sustainabil-
ity in agriculture and a global carbon fix (No. e789v1). 
PeerJ PrePrints, 2015. 
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✓ Estää eroosiota pitämällä maaperän hiuk-
kasia yhdessä 

Humus suojaa maaperää äärilämpötiloilta ja yl-

läpitää maaperän pH: ta, mikä eliminoi maape-

rän happamoitumis- tai suolaantumisongelmat.  

Pelkästään nämä tosiasiat osoittavat, että hu-

mus on erittäin tärkeä hiili- ja typpisyklissä ja 

voi merkittävästi auttaa sulkemaan nämä syklit. 

Humus voi vaikuttaa merkittävästi ilmaston-

muutoksen hillitsemiseen ja samalla tarjota ih-

misille useita ekosysteemipalveluja (hyötyjä)13. 

Itse asiassa vuonna 2007 IPCC arvioi, että maa-

taloudella on potentiaalia vähentää 5,5-6 

GtCO2e -päästöjä vuodessa, erityisesti hiilen si-

tomisen avulla maaperään. 

Humusrakennuskäytännöt voivat parantaa 

maaperän laatua ja hedelmällisyyttä samalla 

kun ne sitovat ja sitovat ihmisen aiheuttamia 

kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehästä. Näitä 

käytäntöjä ovat a) riittävä maankäsittely ja b) 

kestävä sadonhoito, kuten vihreän lannan 

käyttö, mukaan lukien palkokasvit, peitekasvit, 

viljelykierto (esim. Maissi-vilja / maissi-maissi 

tai maissi-taliohra-soija), viljely (esim. Esimer-

kiksi maissi + pavut, vehnä + kamelina, aurin-

gonkukka + tattari), viljelykasvit (esim. Valkoi-

nen apila maissin tai viljan alla), c) kompostin ja 

biohiilen käyttö ja d) monivuotisten kasvien ja 

maatalouden metsäjärjestelmien asennus. Joi-

denkin näiden käytäntöjen omaksuminen voisi 

saada kentän takaisin raiteille tulemaan “bet-

terSoil for a better world”! 

Globaalista näkökulmasta humushallinnalla ja 

ilmastopositiivisella maataloudella on valtavat 

 

13 Lal, R., Negassa, W., & Lorenz, K. Carbon sequestra-
tion in soil. Current Opinion in Environmental Sustaina-
bility, 15, 79-86, 2015. 

14 Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC: 
Climate Change and Land: an IPCC special report on 

mahdollisuudet edistää kestävän kehityksen ta-

voitteita ja hillitä samalla ilmastonmuutosta. 

IPCC: n vuoden 2019 raportin mukaan: “Eradi-

cating poverty and ensuring food security can 

benefit from applying measures promoting land 

degradation neutrality (including avoiding, re-

ducing and reversing land degradation) in 

rangelands, croplands and forests, which con-

tribute to combating desertification, while mit-

igating and adapting to climate change within 

the framework of sustainable development”.14 

MITKÄ OVAT PAPERIN TAVOIT-

TEET? 

Parempia maaperänhoitomenetelmiä on ke-

hitettävä kiireellisesti laajemmassa mittakaa-

vassa, ei vain kestävän kehityksen tavoittei-

den toteuttamiseksi, esim. B. Kasvavan väes-

tön tuoton lisääminen, mutta myös ilmakehän 

maailmanlaajuisten kasvihuonekaasupäästö-

jen vähentäminen. Näiden tavoitteiden saa-

vuttamiseksi on kiireellisesti tarpeen aktivoida 

ja yhdistää eri toimijoita eri tasoilla, jotka voi-

vat osallistua humuksen hallintaan ja maape-

rän laadun parantamiseen yhteistyön ja aktii-

visen sitoutumisen vauhdittamiseksi. Joten on 

paljon tehtävää:  

MAATALOUSALAN KÄYTÄNNÖN HENKI-

LÖILLE JA MAANVILJELIJÖILLE (EUROOPPA + 

WORLDWIDE):  

Humuksen hallinnan ja betterSoil viljelymene-

telmiin on kiinnitettävä enemmän huomiota 

käytännössä kaikkialla maailmassa. On erit-

täin tärkeää, että paikalliset maanviljelijät aut-

tavat viljelykäytäntöjensä avulla sulkemaan 

climate change, desertification, land degradation, sus-
tainable land management, food security, and green-
house gas fluxes in terrestrial ecosystems, 2019. 
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luonnollisen hiili- ja typpikierron. Näiden syk-

lien sulkeminen on ehdottoman välttämä-

töntä maaperän parantamiseksi. Se, että 

nämä kaksi sykliä ovat avoimia, on yksi tär-

keimmistä syistä ilmakehän epätasapainoon 

ja siten ilmastonmuutokseen. Jos maatilat 

keskittyvät syklien sulkemiseen harjoittamalla 

humushallintaa, hiili ja typpi voidaan lukita 

maaperään. Viljelijät ja muut ammattilaiset 

voivat rakentaa sillan ilmastonsuojelun ja ta-

loudellisen kehityksen välille tuomalla parem-

pia maaperäkäytäntöjä pelloille. Olisi varmis-

tettava, että kustannuksiin on valtavia etuja, 

kuten edellä jo mainittiin. Humusrakentami-

sen ja betterSoil avulla maatilat ovat entistä 

kestävämpiä ilmastonmuutoksen kielteisille 

vaikutuksille. 

YKSITYISELLE SEKTORILLE (TEOLLISUUS, 

YRITTÄJÄT JA TOIMITUSJOHTAJAT:  

Kohdennetun humustalouden toiminta ja hiili- 

ja typpisyklin päättyminen aiheuttavat kus-

tannuksia ainakin muutamaksi vuodeksi siirty-

mävaiheessa. Yksityisen sektorin toimijat voi-

vat taloudellisesti tukea tätä siirtymistä sisäl-

lyttämällä vapaaehtoisesti taloudellisen toi-

mintansa ulkoiset kustannukset - asiaa, jota ei 

ole otettu huomioon jo vuosia. Yksityinen sek-

tori omistaa tällä hetkellä 5-7 kertaa enem-

män pääomaa ja varoja kuin kansallisvaltiot 

(World Inequality Report, 2018).15 Yksityisen 

sektorin toimijat voivat rahoittaa hankkeita, 

joiden tarkoituksena on rakentaa humusta ja 

parantaa maaperän laatua sekä poistaa sa-

malla kasvihuonekaasupäästöt ilmakehästä. 

Nämä hankkeet voivat sitoa ilmakehän hiilidi-

oksidia ja edistää siten suoraan ilmastonsuo-

jelua ja kehitystä. Ulkoiset kustannukset sisäl-

 

15 Alvaredo, F., Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., & Zuc-
man, G. (Eds.). World inequality report 2018. Belknap 
Press, 2018. 

lytetään siten vapaaehtoisesti. Tällaiset hank-

keet ovat yksi harvoista tapauksista, joissa 

kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisen 

hyvinvoinnin edistäminen ja ilmastonsuojelu 

ovat positiivisessa korrelaatiossa. Tällä tavoin 

ne auttavat ratkaisemaan sisäiset ristiriidat 

yksittäisten kestävän kehityksen tavoitteiden 

ja talouskasvun (SDG 8) välillä vahingoitta-

matta ilmastoa (SDG 13), tuhoamatta elinym-

päristöjä ja vähentämällä biologista moni-

muotoisuutta (SDG 14 ja SDG 15). Yksityinen 

sektori voi myötävaikuttaa valtavasti näiden 

maailmanlaajuisten tavoitteiden, kestävän ke-

hityksen tavoitteiden ja siten paremman maa-

ilman saavuttamiseen! 

KANSALLISILLE VALTIOILLE:  

Yksittäisillä valtioilla on korkea vastuu ja valta 

toimia tällä alalla. Heidän tulisi panna humus-

rakentaminen ja maaperän parantaminen 

käyttöön käytännössä valtioissansa ja sisällyt-

tää ne politiikkaansa kannattavina toimenpi-

teinä rohkaistakseen enemmän maanviljeli-

jöitä toimimaan ilmastonsuojelijoina ja edistä-

mään taloudellista kehitystä. Maataloustuo-

tantoa hallitsevat enimmäkseen monet pienet 

maatilat omassa maassaan, joten se on iso 

liike. Kansallisvaltioiden tulisi tukea pieniä, 

keskisuuria ja suuria maanviljelijöitä taloudel-

lisesti ja poliittisesti, jotta heidän lisäksi myös 

maan elintarviketuotanto kestäisi paremmin 

ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia ot-

tamalla käyttöön parempia maaperäkäytän-

töjä. Sen toteuttamisen pitäisi olla taloudelli-

sesti kannattavaa - ja politiikka voi luoda puit-

teet tälle. 
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EUROOPAN UNIONILLE:  

Euroopan unioni voi käynnistää hankkeita ja 

toimintoja laajoilla alueilla paitsi Euroopan ta-

solla myös maailmanlaajuisesti parempien 

maaperäkäytäntöjen ja humuspitoisuuden 

parantamiseksi heikentyneessä ja hiekkai-

sessa maaperässä. Tällaiset hankkeet voivat 

myös tehdä heikentyneestä maaperästä jäl-

leen hedelmällistä, sitoa ilmakehän hiilidioksi-

dia ja siten edistää suoraan ilmastonsuojelua 

ja eurooppalaisten maanviljelijöiden sietoky-

kyä. Green New Deal ja tutkimusohjelmat, ku-

ten Horisontti 2020, voivat olla hyviä alustoja 

tälle. Lisäksi EU: n olisi yhteisessä maatalous-

politiikassaan (YMP) korostettava paljon pa-

remmin parempia periaatteita maaperän, 

maaperän ja humuksen parantamiseksi. Li-

säksi EU voi sisällyttää parempia maankäytön 

käytäntöjä ja parantaa maaperän hiilipitoi-

suutta politiikkaansa kannattavina toimenpi-

teinä. Tämä tarkoittaa sitä, että viljelijöille ja 

elintarviketuotantoon ja maankäyttöön osal-

listuville toimijoille maksetaan taloudellinen 

korvaus hiili- ja typpisyklin sulkemisesta, jotta 

voidaan välttää, vähentää ja poistaa ilmake-

hän kasvihuonekaasuja ja tehdä siten jotain 

hyvää ilmastolle. 

YKSILÖILLE MAAILMAN YLI:  

Yksilöt voivat auttaa lisäämään tietoisuutta 

humuspitoisen maaperän, paremman maape-

rän eduista ja toimimaan paremman maape-

rän lähettiläinä. Mitä enemmän perheenjäse-

niä, ystäviä ja työtovereita voidaan saada mu-

kaan parempaan maaperään, sitä parempi 

(paremman maaperän tavoittelemiseen). Voit 

mobilisoida ja motivoida muita yksityisen ja 

poliittisen sektorin toimijoita sitoutumaan pa-

remmin globaaliin ilmastonsuojeluun ja kehi-

tykseen parempien maaperäkäytäntöjen 

avulla. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, he 

voivat taloudellisesti tukea hankkeita ja maan-

viljelijöitä, jotka soveltavat parempia maape-

räkäytäntöjä – maaperän rakentavia käytän-

töjä (tunnetaan myös nimellä Soil Carbon En-

hancement / Sequestration Projects) maail-

manlaajuisesti ja paikallisesti ja tehdä itses-

tään ilmastoneutraaleja. Muista: osallistumi-

sesi on tärkeää parempaan maailmaan liitty-

vän maailmanlaajuisen pulman ratkaisemi-

sessa! 

On kiireellisesti pyrittävä lisäämään tietoi-

suutta paremmista maankäytön käytännöistä 

ja herättämään julkisen / yksityisen huomiota. 

Ministeriöiden, kansainvälisten järjestöjen, 

Yhdistyneiden Kansakuntien ja monien mui-

den on laajennettava humusrakennustoimia 

mahdollisimman nopeasti ja käynnistettävä 

Euroopan ja maailmanlaajuisesti miljoonilla 

hehtaareilla. Poliitikoiden, sijoittajien, yrittä-

jien, avainhenkilöiden, maanviljelijöiden, tut-

kijoiden, koululaisten, työntekijöiden, opiske-

lijoiden ja kaikkien muiden tulisi kulkea käsi 

kädessä ja osallistua "betterSoil for a better 

world"! 
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Tarvitsemme rohkeutta, ennakointia ja konkreettista toimintaa kaikilta 
osapuolilta!  

betterSoil paremman maailman puolesta! 

(bettersoil for a better world!) 

 

BetterSoil-aloite liittyy muihin FAW/n-toimintoihin. FAW/n tekee tiivistä yhteistyötä Saksan liittoval-

tion taloudellisen yhteistyön ja kehityksen ministeriön (BMZ) ja Saksan kansainvälisen yhteistyön seu-

ran (GIZ) kanssa, erityisesti Marshall-suunnitelman kanssa Afrikan kanssa sekä kehitys- ja ilmastolii-

ton kanssa, Marshallplan with Africa, Development and Climate Alliance.  

Liittouma motivoi valtiosta riippumattomia toimijoita sisäistämään vapaaehtoisesti ulkoiset vaikutuk-

sensa ja edistämään kestävän kehityksen tavoitteita ja kansainvälistä ilmastonsuojelua vastaavien 

hankkeiden avulla keski- tai matalan tulotason maissa. Luonnolliset ratkaisut (Nature-based Soluti-

ons), jotka tuottavat negatiivisia päästöjä, ovat tärkeä osa tätä. Tämä muodostaa läheisen linkin bet-

terSoil:iin. 

 

FAW / n tekee myös yhteistyötä BMZ:n ja GIZ:n kanssa vihreän vedyn ja metanolin levittämisessä, 

hiilidioksidin kierrätyksessä ja synteettisissä polttoaineissa, jotka ovat harvojen jäljellä olevien vaih-

toehtojen joukossa ilmastonsuojelun ja -kehityksen edistämiseksi maailmassa, jossa jatkuva väestön-

kasvu on suurta. Vihreiden synteettisten polttoaineiden myönteisiä vaikutuksia voidaan parantaa en-

tisestään, jos ne yhdistetään Kehitys- ja ilmastoliiton henkiin, etenkin betterSoil liittyviin hankkeisiin. 

 

 

 

 

 

http://www.bmz.de/de/laender_regionen/marshallplan_mit_afrika/
https://allianz-entwicklung-klima.de/

