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Ravinteiden merkitys 
kasvien kasvuun
• Ravinteiden pääsääntöinen tarkoitus viljelyssä on

- parantaa kasvua

- turvata kasvin tarvitsemat ravinteet ja ehkäistä 
puutosta

- että kasvusto hyödyntää ravinteet

• Kasvit tarvitsevat 16 eri ravinnetta

• Hiiltä, vetyä ja happea kasvi saa ilmakehästä, muut 
ravinteet kasvi ottaa maasta

• Ravinteiden tulee olla tasapainossa, jos yhtä on liian 
vähän ei kasvi pysty hyödyntämään muitakaan

• Huom! Tiettyä ravinnetta ei voida korvata toisella



Ravinteiden tarve

• Ravinnetarve määritetään maa- ja 
kasvianalyysilla

• Ravinnelähteitä ovat:

- orgaaniset lannoitteet esim. karjalanta

- mineraalilannoitteet esim. typpi

• Kehitysvaihe vaikuttaa siihen mitä ravinnetta 
kasvi tarvitsee

• Liiallinenkaan ravinteiden saanti ei ole 
hyväksi



Hyöty

• Kasvi kasvaa hyvin ja tuottaa hyvän sadon

• Laatu paranee

• Lannoituksella taataan kasville riittävä ja 
tasapainoinen ravinteiden saanti



Peltojen perusparannukset



Vesitalous

• Vesi vaikuttaa peltoon monilla tavoilla 
esimerkiksi:

- fysikaalisiin ominaisuuksiin kuten tiivistymiseen

- kemiallisiin ominaisuuksiin huuhtomalla

• Vesitalous sisältää kastelun ja sadetuksen sekä 
kuivatuksen ja ojituksen

• Maaperästä on tärkeää selvittää sen 
vedenpidätysominaisuudet ennen kuin 
suunnitellaan viljelyä sen pidemmälle

• Myös hydrologiset ominaisuudet tulee selvittää:

- sadanta, haihdunta, valunta ja varastoituminen

- myös lumen sulaminen tulee huomioida



Toimiva vesitalous
Kuivatus ja ojitus

• Pellon ominaisuuksien selvitettyä 
voidaan päättää viljeltävä kasvi

• Kasvin vaatimukset kuten 
kuivatussyvyys

• Ojitusmuodon valitseminen:

- salaojitus vai avo-ojitus

- kuivatus ja veden johtaminen valtaojiin

Kastelu ja sadetus

• Selvitä vedenpidätyskyky ja maalaji 
ennen kastelua!

• Missä menee valitsemasi kasvin 
veden hyötykapasiteetin raja? Varo 
lakastumista!

• Lisäveden tarve yleensä touko-
kesäkuussa

• Valitse kastelumenetelmä:

- valutus-, pohjavesi-, tihkukastelu vai 
sadetus

- arvioi kustannukset vs. hyödyt



Hyödyt
• Kasvuedellytykset paranevat

– liika vesi pois

– ilmanvaihto juurille

– kasvilajit sopiville maalajeille

• Peltotöille lisää aikaa

– kylvöt nopeutuvat –> viljelyaika pitenee

– sadonkorjuu ja syystyöt kantavalla maalla

• Tehokkaat työleveydet

– parempi liikkua –> koneiden käyttö helpompaa

• Ravinnehävikit vähenevät



Kalkitus

• Suomen maaperä luontaisesti hapan

• Suuret sademäärät huuhtovat ravinteita ja 
kalkkia maasta

• Suomalaisten peltojen keskimääräinen pH 
on tilastojen mukaan 5,9 joka vastaa 
tyydyttävää

• Tavoite pH on 6,5

• Kalkituksella nostetaan pellon pH-arvoa ja 
parannetaan ravinteiden saatavuutta



Pellon kalkitus

• Ensiksi tulee selvittää viljavuustutkimus, nykyinen pH 
ja tavoiteltava pH

• Kalsiumin ja magnesiumin määrä vaikuttaa siihen, 
mitä kalkkia laitetaan, myös haitalliset aineet 
maaperässä selvitettävä

• Maalaji, viljeltävä kasvi, maan multavuus sekä 
käytettävä lannoitustapa vaikuttavat myös

• Noin 70% maanparannusaineista levitetään talvella

• Maan ollessa roudassa vältytään pinnan 
rikkoutumiselta ja tiivistymiseltä

• Kalkitus kannattavaa silloin, kun maa kantaa ja sen 
voi ajoittaa maan muokkauksen yhteyteen

• -> sekoittuu tasaisesti ja vältetään ylimääräiset ajot



Kalkituksen hyödyt

• Kalkitus parantaa maan rakennetta ja 
biologista aktiivisuutta

• Kalkituksella ennaltaehkäistään 
rikkakasveja

• Kalkitus on paras tapa parantaa maan 
omien fosforivarojen käyttöä

• Typen otto paranee

• Hyödyllisten hajottajabakteerien ja 
pieneliöstön toiminta on vilkasta 
kalkitussa maassa -> peltoon jäänyt 
kasvijäte hajoaa nopeammin



Maanmuokkaus

• Maanmuokkauksen tehtävät

• edellisen kasvuston jätteiden kuten 
olkien ja naattien hävittäminen 
viljelymaan pinnalta siten, että ko. 
paikalle voidaan kylvää tai istuttaa 
uusi hyötykasvi

• maan rakenteen parantaminen

• rikkakasvien torjuminen



Maanmuokkaustekniikat

• Perusmuokkaus

• Kevennettymuokkaus

• Kylvömuokkaus

• Sänkimuokkaus

• Minimimuokkaus

• Suorakylvö

• Jyrsinmuokkaus

• Äesmuokkaus

• Lisänä on hyvä pyrkiä hyödyntämään

• Routaa

• Pieneliöitä

• Viljelykiertoa



Esimerkkinä:
Kevennetty 
muokkaus



Kevennetty muokkaus

• Kyntö korvataan kevyemmillä muokkausmenetelmillä kuten 
kultivoinnilla

• Maata siirretään mahdollisimman vähän ja kasvinjätteet 
mullataan maan pintakerroksiin

• Kevennettyjen muokkausmenetelmiä käytetään

• Eroosioherkkillä mailla esimerkiksi jyrkillä rinnepelloilla

• lohkoilla, joilla ei esiinny merkittäviä rikkakasviongelmia tai 
rikkakasviongelma on hoidettu kuntoon kemiallisin 
menetelmin

• liettymisherkillä hiesumailla

• aikaisen ohran sadonkorjuun jälkeen kylvettävän syysviljan 
tekoon



Kevennetyn muokkauksen 
hyödyt
• Edullisempi muokkausmenetelmä

• Maan rakenteen ja multavuuden paraneminen pitkällä aikavälillä

• Pieneliöstön lisääntyminen

• Eroosiohaittojen väheneminen

• Orgaanisen aineksen määrä pintakerroksessa kasvaa 

• Maan fysikaaliset ominaisuudet paranevat

• Muokkaus helpottuu

• Maa sitoo paremmin kosteutta 

• liettymisalttius vähenee

• Oikein hoidettuna uusi rakenne on varsin kestävä



Kevennetyn muokkauksen 
haitat

• Muutos parempaan voi viedä aikaa

• Kasvitaudit

• Rikkakasvit

• Joskus on myös kynnettävä



Viljelykierto

• Investointi tulevaisuuteen

• Viljelyn monipuolistaminen lisää 
satovarmuutta

• Edistää sopeutumista tuotantoympäristössä 
tapahtuviin muutoksiin

• Monipuolinen viljely on pellon kasvukunnon 
ylläpitämistä ja parantamista, joka on vahvasti 
panostamista tulevaisuuden viljelyyn



Peltomaan kasvukunto paranee

• Maan rakenne paranee

• Eloperäinen aines lisääntyy

• Sadonkorjuun jälkeen pellon pinnalle jäävä 
kasvimassan määrä ja sen hiili/typpi-
suhde vaihtelee

• tuo maaperäeliöille monipuolista ravintoa

• Peltomaan hiilipitoisuuden lasku hidastuu

• Ravinteet kiertävät tehokkaasti maaperäeliöiden 
kautta satokasvien käyttöön



• Hyödyt kasvintuhoojien hallinnassa

• Hillitsee kasvitauteja, jotka talvehtivat maassa tai 
kasvinjätteissä

• Yhteen isäntäkasviin erikoistuneiden taudinaiheuttajien 
määrä ei kasvan monipuolisessa viljelykierrossa

• Kemiallisten kasvinsuojeluaineiden tarve vähenee 
monipuolisessa viljelykierrossa

• Ravinteikas pintamaa pysyy pellolla

• Ravinteikasta pintama suojautuu eroosiolta

• kevätkosteuden tehokas käyttö

• Luonnon monipuolisuuden vaaliminen

• Viljelykierto tarjoaa monelle eliölajille suotuisen 
elinympäristön



Kylvö

• Peltoa kylväessä tulee huomioida maaperän ominaisuuksien, 
ravinteiden, vesitaloiden yms. soveltuvuus kylvettävän kasvin 
kasvulle

• Eri kasveilla erilaiset

• Kylvöajankohdat

• Kylvösyvyydet

• Itämisajat

• Kylvötiheydet



Siemenen merkitys

• Hyvälaatuinen siemen on menestyvän kasvintuotannon perusta

• Siemenlainsääntö edistää korkealaatuista kasvintuotantoa ja turvaa 
siementuotannon

• Kaikki myynnissä ja markkinoilla olevan kylvötarkoitukseen käytetyn 
siemenen on oltava sertifioitua

• Sertifioitu siemen on

• lajikepuhdasta

• hukkakauratonta

• hyvin itävää

• ei haitallisia rikkasiemeniä

• ei haitallisia kasvitauteja



Kasvinravinteiden tehokas 
käyttö

• Karjanlanta tunnettu monipuolinen, orgaaninen 
lannoite ja maanparannusaine

• parantaa humuspitoisuutta, mururakennetta, 
vedenpidätyskykyä sekä pieneliötoimintaa

• Lannoituksen suunnittelussa otettava huomioon 
mm. kasvin ravinnetarve, maalaji, multavuus, 
ravinnetilanne, satotaso ja viljelyhistoria

• Eläinmäärän kasvaessa peltoalan tarve kasvaa -> 
hajanainen tilusrakenne, pitkät levitysmatkat -> 
lannanlevityksen tehottomuus, kustannusten 
nousu

• Lannan ravinteet tehokäyttöön parantamalla 
maatilojen ja elinkeinojen yhteistyötä

• esim. ravinnekierrätysverkosto



Ravinnekierrätysverkosto

• Verkostoon voi kuulua erilaisia tiloja ja 
urakoitsijoita

• -> erilaista kalustoa jota voi hyödyntää 
riippuen lantalajista, viljelykasvista ja 
kuljetusetäisyyksistä

• Tavoite: lannan ravinteiden käytön tehostaminen 
ja kustannusten säästäminen

• Lannan ravinteet käytetään siellä missä niille on 
tarvetta ja mihin on järkevintä kuljettaa

• Lietelannan lisäksi kuivalannan hyödyntäminen 
entistä tehokkaampaa



Monimuotoisuuden 
ylläpito

• Biologinen monimuotoisuus on luonnossa toimiva 
kokonaisuus, missä eri lajit ovat keskenään 
vuorovaikutuksessa.

• Ylläpitää keskeisiä ekosysteemien prosesseja, 
joista myös maataloustuotanto on riippuvainen.

• Suomalainen maatalous viime vuosikymmeninä 
yksipuolistunut

• Keskittyminen isoiksi yksiköiksi Etelä- ja 
Länsi-Suomessa uhkaa ympäristön 
monimuotoisuutta entisestään.

• Tuotannon tehostuminen sekä maatilojen 
koon kasvu ja lypsykarjatilojen 
väheneminen muokkaavat 
maatalousluontoa ja köyhdyttää 
monimuotoisuutta



• Monipuolinen viljely on pellon kasvukunnon 
ylläpitämistä ja parantamista -> 
panostamista tulevaisuuden viljelyyn

• Hyvä viljelykierto -> eliölajille 
suotuisia elinympäristöjä, esim. pölyttäjät 
ja tuhohyönteisten luontaiset viholliset

• Muita pellonkäytön mahdollisuuksia 
varsinkin heikkotuottoisille pelloille 
lisäämään peltoluonnon monimuotoisuutta

• Luonnonhoitopeltonurmet

• Monimuotoisuuspellot
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