
Opi ravinteista!

10.5.2020

Tiina Rae



Ilmastoystävällinen maatila on hyvin hoidettu 
kokonaisuus, johon vaikuttaa…

Maan hyvä kasvukunto
Toimiva vesitalous
Viljelykierto
Kasvipeitteisyys
Muokkausmenetelmät
Orgaanisten aineiden hyödyntäminen
Eläinten ruokinta, terveys ja hyvinvointi
Energiaratkaisut
Turvemaiden hoito
Tuotantopanosten tarpeiden mukainen käyttö

Vuonna 2018 maatalouden 
aiheuttamat 
kasvihuonepäästöt olivat  

11% Suomen 

kokonaispäästöistä



Maan hyvä kasvukunto

Hyvä sato 
-> sitoo hiilidioksidia, sekä 
orgaanisten ainesten muodossa 
syntyy hiiltä maahan

Huono sato 
-> Orgaaniset ainekset vähenevät 
-> Maan rakenne heikkenee

Viljelyn perusasiat kuntoon: Ojitus, 
kalkitus ja maan rakenne

Viljelyn keskittäminen parhaille 
kasvulohkoille



Maan hyvä kasvukunto
Orgaaniset aineet maassa

Vähenevät voimaperäisen 
muokkauksen, eroosion ja 
yksipuolisen viljelykierron 
seurauksena, myös lämpötilojen 
nousu eli ilmastonmuutos 
vaikuttaa
Saadaan satokasvien 
kasvintähteistä ja juurista, 
viherlannoituksesta, lannasta ja 
orgaanisista lannoitevalmisteista
Talviaikainen kasvipeitteisyys sekä 
alus- ja kerääjäkasvien 
hyödyntäminen vähentää 
häviämistä

Monivuotiset nurmet lisäävät 
parhaiten orgaanista ainesta

Myös syyskylvöisten, syvä- ja 
tiheäjuuristen kasvien viljely auttaa

Maan biologisen aktiivisuuden 
ylläpito vaatii jatkuvaa 
orgaanisten ainesten lisäystä 
maahan sekä sen häviämisen 
minimoimista



Maan hyvä kasvukunto
Mikrobisto

Maaperän sienet ja bakteerit vaikuttavat mm. orgaanisten 
yhdisteiden hajotukseen, ravinteiden kiertoon, maan rakenteen 
parantamiseen sekä tautimikrobien tukahduttamiseen. 

Mikrobistoa auttaa: 
Maankäsittelyn 
minimoiminen

alus-, kerääjä- ja 
maanpeittokasvit

monipuolinen 
kasvinvuorotus

monivuotiset viljelykasvit
eloperäisen aineksen lisäys

vaihtoehdot kemialliselle 
kasvinsuojelulle 

Mikrobistoa heikentää:
Voimakas muokkaus

avokesannot
yksipuoliset ja yksivuotiset 

kasvit
Voimakas 

mineraalilannoitteiden ja 
kasvinsuojeluaineiden 

käyttö
kasvintähteiden poisto



Tuotantopanosten tarkennettu käyttö
Ravinteiden käytöstä aiheutuu 
merkittävästi kasvihuonepäästöjä 
-> Tavoite on, että kasvit sitovat 
hiiltä enemmän kuin mitä viljelystä 
aiheutuu päästöjä

Ravinteiden hyötykäyttöä ja 
ravinteiden hukkaantumisen 
vähentämistä tukevat: 

Kasvien tarpeenmukainen 
typpilannoitus
Lannoituksen jakaminen eriin ja 
täydennyslannoitus
Täsmäviljely
Kalkitus (maa ei saa olla liian hapan)

Epäorgaanisten lannoitteiden 
tuotantoprosessit aiheuttavat 
kasvihuonepäästöjä
-> Kierrätyslannoitteet 

Oikeat lajikevalinnat
Viljelyvarmat ja satoisat lajikkeet 
-> varmistavat sadontuottokyvyn 



Tuotantopanosten 
tarkennettu käyttö
Kierrätyslannoitteet

Raaka-ainelähteenä kotieläinten lanta, biojätteet, 
teollisuuden sivuvirrat ja puhdistamolietteet

Sisältävät usein hiiltä, mikä parantaa maan 
rakennetta ja mikrobistoa

Kierrätyslannoitteita käytetään, koska

Useita lannoitteita on maailmassa rajallisesti

Lannoitteiden valmistus ja käyttö kuormittavat 
ympäristöä

Riippuvuus tuontilannoitteista vähenee

Se edesauttaa ravinteiden kierrätystä



Maan toimiva vesitalous
Liian veden johtaminen pois pelloilta sekä veden varastoiminen 
kuivien aikojen varalle

Tarpeeksi syvä maakerros -> mitä syvemmällä juuret ovat, sitä 
enemmän vesivarastoja kasveilla on käytettävissä

Makrohuokoset ja orgaaniset aineet lisäävät veden imeytymistä

Salaojitus, säätösalaojitus ja altakastelu veden varastointiin ja 
säätelyyn

Varastoallas valumavesille

Valtaojien peruskunnostus luonnonmukaisen vesirakentamisen 
ehdoilla



Viljelykierto
Viljelykasvien valinnoilla, viljelykierrolla ja pellon kasvipeitteisellä 
ajalla voidaan vaikuttaa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja 
hiilivarastojen kasvattamiseen

Viljelykierron monipuolistamiseen auttaa:
Nurmien ja syväjuuristen kasvien viljelyn lisääminen 

Alus- ja kerääjäkasvien käyttö 

Talviaikainen kasvipeitteisyys (Nurmi, kumina, syyskylvöset kasvit)

Sekaviljely

Valkuaiskasvien viljely
-> Sitovat typpeä, parantavat valkuaisomavaraisuutta ja vähentävät ilmastovaikutusten 
ulkoistamista Suomen rajojen ulkopuolelle



Viljelykierto
Sekaviljely
= Viljellään kahta tai useampaa viljelykasvilajia tai –lajiketta samalla lohkolla
Hyötyjä:

Valon, veden, kasvutilan, ravinteiden tehokas hyödyntäminen
Kasvien välisten vuorovaikutusten hyödyntäminen
Maan orgaaninen aines kasvaa
Kasvitautien vähentynyt paine
Satovarmuus
Sopeutumiskyvyn kasvu äärioloissa
Eliömonimuotoisuuden tukeminen ja lisääntyminen
Luontaisten pölyttäjien elinolojen turvaaminen



Muokkausmenetelmät

Avokesannointi, uuden pellon 
raivaaminen ja maan muokkaus 
aiheuttavat hiilidioksidipäästöjä

Suorakylvö vähentää eroosiota, 
polttoaineen kulutusta ja lisää 
kasvitähteitä maassa

-> laskee kuitenkin satoa

-> riippuvainen maalajista ja 
ilmastosta

-> tulokset ristiriitaisia

Turvepeltojen päästöt 
suurempia kuin kivennäismailla

-> uusien turvepeltojen raivaamista 
tulee välttää

-> muokkauksen vähentäminen

-> monivuotiset nurmet

-> suuret sadot



Energiaratkaisuja

Työkoneiden polttoöljyn korvaaminen 
biopolttoaineilla tulevaisuudessa

Sähkön tuottaminen aurinkoenergialla tai 
biokaasulla 

-> Sähkötraktori

Uusia säilöntä- ja kuivausmenetelmiä
-> Lämminilmakuivauksen 
vaihtaminen tuoresäilöntään tai 
kuivaavaan siiloon

Kynnön vähentäminen

-> suorakylvö tai kevennetty 
muokkaus



Lopuksi ilahduttamaan linkki pätkään mielenkiintoisesta dokumentista, 
jossa pariskunta perustaa oman unelmiensa luonnonmukaisen 
maatilan

The Biggest Little Farm

https://vimeo.com/162719867


Lähteet

• https://wwf.fi/app/uploads/z/7/m/7kkfiyzfhdia5cufi6v3drb/ansa_palojarvi
_toimiva_maaperan_mikrobisto.pdf

• Ilmastoviisas maatilayritys 2019, ProAgrian keskusten liitto, Tieto 
tuottamaan, 4-47

• http://ravinnejaenergia.fi/materiaali/omalannoitteet/yleista-
kierratyslannoitteista/

• https://www.ilmase.fi/site/wp-
content/uploads/2013/02/MTT_Ilmastonmuutos_SUO.pdf

• http://omavaraopisto.fi/wp-
content/uploads/2017/11/Ela%CC%88ma%CC%88mmePerusteista_3_2010
.pdf
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