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Suomen CA-viljelyn yhdistys täyttää tänä vuonna 20 vuotta ja on 
jäsenenä Euroopan CA-yhdistyksessä ECAF:ssa
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EU:n tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalisuus viimeistään vuonna 2050 ja negatiiviset päästöt sen jälkeen. 
Suomen tavoitteena on hiilineutraalius jo vuonna 2035.
Lisätään hiilen poistoja ja perustetaan kestävät hiilen kierrot.

Ratkaisevasti vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Lisätä hiilen nieluja. Kierrättää ja uudelleen käytetään hiiltä.
Vahva sertifiointi systeemi joka palkitsee hiilinieluja.
Sertifikaatti säännöissä asetetaan tieteellisesti tiukan vaatimukset hiilen poiston läpinäkyvälle mittaukselle, seurannalle ja raportoinnille 
ja todentamiselle.

Hiiliviljelyn käytäntöjä ovat:
Metsitys ja metsänistutus, suojeleva maanmuokkaus, kerääjäkasvit ja peitekasvit. Kohdistetusti heikkotuottoisten viljamaiden muuttaminen 
pysyviksi nurmiksi. Maatalousmetsätalous ja sekaviljely.
Turvemaiden ja kosteikoiden entisöinti, kosteikkoviljely ja turvemaiden suojelu.

Lisäksi EU:n maankäyttössektorin LULUFC:n tavoitteeksi esitetään vähentää päästöjä 310 miljoonan tonnin CO2 ekv. nettonielulla 
vuoteen 2030 mennessä. Asetusesityksessä Suomelle jyvitetty osuus vuoden 2030 tavoitteesta on 17,8 miljoonaa tonnia CO2-ekv. 
Täytäntöönpanoasetus 2025 alkaen.

Kestävät hiilen kierrot

Vähentää fossiilisen
hiilen käyttöä

Lisätä 
hiilinieluja

Kierrätys ja hiilen 
uudelleen käyttö
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Hiiliviljely:

Vihreä liiketoimintamalli palkitsemaan maanhoitajia parempaan maan hallintakäytäntöihin, 
johtaen hiilen sitoumiseen ekosysteemeihin ja vähentäen hiilen vapautumista ilmkehään

Lisääntynyt hiilen 
nielu

Hiiliviljelyn edut

Lisää bioversiteet-
tiä ja luontoa

Lisääntynyt ilmas-
tonmuutoksen 

sieto maa- ja met-
sätalouteen

Lisätuloja 
maanhoitajille

UUSI LIIKETOIMINTAMALLI MAANHOITAJILLE
Kestävä maanhoito ja enemmän suojeltuja alueita on oleellista saavuttaa EU:n 2050 ilmastoneutraali-

suustavoite lisäämällä hiilinieluja ja varastointia kasveihin ja maahan.
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Kasvit kierrättävät maasta tulevan CO2:n kasvien yhteyttämisen avulla takaisin maahan. Hiilen lyhyt kierto.

Kerääjäkasveilla ja nurmen odelmalla voi hiilen sitomista maahan jatkaa kasvukauden loppuun asti.

Kasvien juuristo, juurieritteet ja kasvijäte sisältävät enemmän hiiltä kuin sadon mukana poistuu
sitä pellolta, jolloin peltomaa on suorakylvössä suurempi hiilinielu kuin hiilidioksidin lähde.

Peltomaiden ja etenkin turvemaiden päästöt voidaan minimoida suorakylvöllä.

Sadon mukana pellolta poistuva hiili on suurimmaksi osaksi hiilen pitkää kiertoa, 
jota ei tulisi laskea kokonaan päästöksi. 

Metsäenergia on samalla tavalla uusiutuvaa hiilen kiertoa, kuin sadon mukana kiertävä hiili.
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IPCC:n päästöarvot ovat kyntöpohjaisesta viljelystä, joka aiheuttaa suurimmat päästöt. 
Se ei huomio eri viljelymenetelmien päästöeroja.

IPCC:n päästöarvot ovat kansainvälisiä keskiarvolukuja, jotka eivät huomio eri maiden erilaisia 
viljelyolosuhteita kuten esim. Suomen routaa talvella ja lyhyttä kasvukautta kesällä.

Päästöjen vähentämiseksi on esitetty kivennäismaiden hiilinielut ja kerääjäkasvit, mutta suorakylvöä 
siinä ei ole huomioitu, vaikka sillä on saman suuruinen hiilinieluvaikutus kuin kerääjäkasveilla.

Turvemaiden päästöjä voi vähentää muuttamalla viljelykäytäntöjä kyntöpohjaisesta 
viljelystä mahdollisimman vähän maata muokkaavaan suorakylvöön.

Suorakylvössä turvemaiden metsittämistä ennallistamista ja kosteikkoviljelyä tarvitaan vähemmän 
ja turvemaat voivat olla pääasiassa viljelykäytössä.

IPCC
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CA on FAO:n nimeämä termi

Minimaalinen mekaaninen maanhäirintä

Pysyvä maan orgaaninen peite

Viljelykierto

Kolme suorakylvön periaatetta:

Lähde: http://www.fao.org/conservation-agriculture/en/
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Suorakylvö, Conservation Agriculture, CA-viljely, Regenatiivinen, 
Uudistava viljely toimivat samojen periaatteiden mukaan.

Regenatiivinen liittyy enemmän luomuviljelyyn, jossa lisäksi käytetään laidunnusta 
karjanlantaa ja maanparanteita.



CA-suorakylvön kehitys 8WCCA maailmankongressi 2021 Sveitsi yhteensä yli 200 M ha. 
Pinta-ala kasvaa 10 milj. ha vuosittain. Tavoitteena on 50%:n CA-ala vuoteen 2050 mennessä.
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578 t/ha
43%

252 t/ha
19%

388 t/ha
29%

128 t/ha
9%

Kevennetty muokkaus ja suorakylvö yht. 516 t/ha
joka on 38% perusmuokkausalasta. 
Kevennetty muokkaus ja suorakylvö yhteensä 
n.4000 viljelijää (128 t/ha/tila)

Syyskyntö ja kevät-
kyntö yht. 830 t/ha

Kokonaisala yht. 1348 ha viljalla ja sisältää nurmen uusimisen

CA 128 t/ha = yhteensä n.1000 
viljelijää (128 t/ha/tila) 

Aikaisemmin 200 t/ha. Talviai-
kaisen kasvipeitteisyyden vuok-
si siirtymää kevennettyyn muok-
kaukseen

Täydennykset FiCa. Suomi on CA:n edelläkävijä Euroopassa.9



Lähde: Carbon Action. Kuva:Tommi Parkkinen / Yle10



Pariisin ilmastoaloit-
teen mukaan sitomal-
la kasvien yhteyttä-
mää hiiltä ilmakehästä 
maahan voidaan py-
säyttää ilmastomuu-
toksen eteneminen.

Erimielisyyksien 
vuoksi se on edennyt 
hitaasti ja sen kan-
nusteet puuttuu.

11



THE OHIO STATE UNIVERSITY USA Carbon Management and Seguestration Center. 
Hänen mielestä sadon hiili on kiertävä raaka-aine. Arvostettu professori, joka on saanut useita palkintoja. 

Viimeksi ruokapalkinnon Japanista

Ilmastopäästöjä voi teoriassa 
vähentää 50 ppm kun CA-vilje-
lytekniikat ja esim. 100 eur/ ha 
päästöhyvityspalkkio otetaan 
käyttöön. Siten on mahdollista 
päästä Pariisin ilmastosopimuk-
sen tavoitteisiin.
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EU:n alueella on laskettu että CA-viljelyllä voidaan vähentää ilmakehästä vuosittain 200 milj/tn hiilidioksidia
13

Lähde:
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Odotusten mukaan hiilen hinta voi nousta 5-15 kertaiseksi vuoteen 2030 mennessä.



Koe tehty kyntömene-
telmällä turvemailla oh-
ralla.
 

Kesäjakson aikana 
ohra- ja nurmikasvusto 
sitoivat jotakuinkin yhtä 
paljon CO2:ta ja kesä-
jakson yli laskettu tase 
päättyi hyvin lähelle 
nollaa kun sadon hiiltä 
ei huomioida.

Syyskauden aikana va-
pautuu CO2:ta eniten.

Suorakylvössä syksyn 
kynnöstä johtuvaa CO2 
vapautumista ei tapah-
du, jolloin maasta tulee 
hiilinielu.

Ilmatieteen laitos, v. 2000
Ilmanlaadun tutkimus. Jokioinen 
Eddy Kovarianssi menetelmällä
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Baltic Sea Action - Hiiliviljelyluento. Koe on tehty nurmen viljelystä kivennäismaalla. Hiilinielu 600-800 kg/ha.
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Ilmatieteenlaitoksen alustavat mittaustulokset. Ruukki 2019-2020. Koe on tehty nurmesta turvemaalla.
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Jussi Knaapin 8WCCA luennosta. Hiiltä kertyy myös maan syvempiin kerroksiin.
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Kotieläinten ruuansulatus CH4

Turvepeltojen päästöt 
>50 % maatalouden 
kokonaispäästöistä

Maankäytön mittaukset on tehty kyntöpohjaisilla menetelmillä jotka vapauttaa CO2 ilmaan.
Päästöjä voidaan merkittävästi vähentää luopumalla kynnöstä ja minimoimalla muokkausta.
Maankäyttösektorin nieluja ei ole huomioitu ja suorakylvössä nielut ovat suuremmat kuin päästöt.19



Hiilen pitoisuus peltomaassa vähenee 0,4% vuosittain. n. 220 kg/v kivennäismailta.
Hiilen väheneminen on mitattu perinteisestä kyntö- ja muokkausviljelystä.20



Dr. Don Reicosky on emiritusprofessori Soils Lab Morris Minnesota USA. 
Jakaa tietoa ja luennoi CA-viljelystä ympäri maailman. Hän on käynyt myös Suomessa.21
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Maan hiilen hävikki on suhteessa muokkauksen määrään
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24 Eri viljelymenetelmnien erot maan kasvipeitteisyydessä ja maan häirinnässä.



Kynnettäessä suurimmat päästöt vapautuu 
ensimmäisen tunnin aikana.

Lähde: Don Reicosky
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Suorakylvössä CO2 päästöt ovat kyntöön verrattuna 
10 kertaa pienemmät 5 ensimmäisen tunnin aikana.
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Suorakylvö vähentää turvemaiden hiilidioksidipäästöjä samalla tavalla kuin nurmi.

Nurmen uusiminen kyntämällä vapauttaa hiilidioksidin takaisin ilmakehään.

Suorakylvöllä viljelty ja uusittu nurmi varastoi hiilen maahan ja CO2 vapautumista ei tapahdu.

Lähde: DOCTORAL THESIS JAAKKO HEIKKINEN

Suorakylvö turvemaalla
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Suorakylvö sitoo kasvien yhteyttämisellä hiiltä maahan 
n. 0.77t /ha joka vähentää 3,7 kertoimella 2,85 t/ha CO2:ta 
ilmakehästä. (Ecaf)

Suorakylvetty maa on kasveille sopivan tiheää ja maan 
murut ovat kiinni toisissaan, jolloin hiilidioksidin liiallista 
vapautumista maasta ei tapahdu. 
Maa toimii hiilen varastona, silloin kun sitä ei muokata.

Kasvipeite maan pinnassa lisää pieneliötoimintaa ja suojaa 
eroosiolta. 

Maan kyntäminen ja muokkaaminen vapauttaa hiiltä maasta. 
Maasta tulee liian ilmava ja kuohkea jolloin hiiltä vapautuu.
Muokkaus ja kylvö-ajokertojen jälkeen maa tiivistyy uudelleen

- Kivennäismaat 0,22 t C / ha x 3,7 = 0,814 t CO2 / ha ilmaan.
- Turvemaat n. 5 – 8 t C / ha x 3,7 = 20 - 30 t CO2 / ha ilmaan.  

Hiilen vapautuminen maasta riippuu muokkaussyvyydestä,           
hiilipitoisuudesta ja kuinka paljon ilmaa sekoittuu maahan.

Kevytmuokkaus on CO2 päästövaikutukseltaan kynnön ja 
suorakylvön välimuoto.
    

Suorakylvetty maa on hiilinielu ja -varasto  -  kaikilla maalajeilla

Hiilinielun vaikutus on kaksinkertainen.
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Kynnetty maa on kuohkeaa kyntöanturaan asti jonka jälkeen maa on tiiviimpää.
Suorakylvössä maa on tasaisen kuohkeaa pinnasta syvemmälle maahan.

Kyntö Suorakylvö
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Suorakylvön orgaanisen aineen määrä kyntöön verrattuna on 
lisääntynyt hehkutushäviömittauksella n.1,3% 13 vuoden aikana. 
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Juuristoa on runsaammin noin 18 cm asti. lisäksi 
yksittäisiä juuria on yli 30 sentissä. Maa murtuu her-
kästi noin 17 cm syvyydessä. Maassa lieron reikiä.

Juuristoa on runsaammin noin 4 cm:n syvyydellä. 
Arviolta noin 3 cm pinnasta on muruista maata.

YARA Pitkäaikainen muokkauskoe 
Suorakylvö/ Kynnetty

Lähde: www.yara.fi
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Pitkäaikaisessa suorakylvössä maan pintakerros toimii turkkina ja peittona, 
joka estää liiallisen kaasujen vaihdon maassa.  

Etenkin turvemailla se suojelee maan hiilen hapettumista hiilidioksidiksi ilmaan.
Turvepellon pinnan laskua voidaan vähentää pitämällä pelto ympärivuotisesti kasvipeitteisenä.

Suorakylvö vähentää hiilidioksidin vapautumista peltomaasta
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CA-viljelyssä polttoaineen kulutus on noin viideosa perinteisestä viljelystä.
Säästö n. 40 l/ha.
Lähde: Justus-Liebig University34



Suomen pinta-alalla

Suorakylvön kolme vaikutusta

1. Hiilen sitominen peltoon suorakylvöllä
on noin 0,3 - 0,77 tn / ha / vuosi .
Hapen yhtyessä hiileen kerroin on 3,7
0,77 x 3,7 = 2,85 tn/ha vähennys CO2:ta 
ilmakehästä 1 miljoonan ha vilja-alalla hiili-
nielu on 2,85 Mt.

2. Lisäksi on 1,2 miljoonan ha. hiiltä sitovaa 
nurmiala, jonka uusimisessa suorakylvöllä 
hiili ei vapaudu ja nurmi sitoo lisää hiiltä.

3. Turvemaiden n. 8 Mt. CO2 päästöjä voi-
daan vähentää suorakylvöllä samalla tavalla 
kuin pohjaveden tason nostamisella.

Päästöjen kokonaisvähennys riippuu suora-
kylvössä olevasta pinta-alasta.

Viljelijöille tulisi maksaa korvauksia hiilen 
sitomisesta peltomaahan ja päästöjen vä-
hentämisestä turvemailla.

Suorakylvö on hiilinielu ja -varasto

Euroopan pinta-alalla

Uusin arvio 200 Mt suuremmalla pinta-alalla

(kerroin)
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Lähde: ECAF. Making sustainable acriculture real in CAP 2020



Suorakylvö onnistuu kun:

• Ojitus ja pellon tasaus on kunnossa
• Puidaan pitkään sänkeen

• Olki ja ruumenet tasaisesti pellolle
• Kylvö ja ruiskutukset oikea-aikaisesti

• Kylvö oikeaan syvyyteen ja kosteuteen
• Viljelykierto ja ravinteet tasapainossa

• Perehdytään viljelymenetelmään,
sen rikkakasveihin ja niiden torjunta-

aineisiin ja suorakylvökoneen käyttöohjeisiin

Kyselytutkimus
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Menetelmään perehdytty kunnolla Menetelmään ei ole perehdytty
Ojitus on kunnossa Ojitus ei toimi
Pellot muotoiltu siten että vesi ei jää 
seisomaan notkelmiin

Pelto epätasainen - vesi jää seiso-
maan pellolle

Pellon viljavuus ja ph kunnossa Maan viljavuus huono ja ph matala
Maa on kuohkeaa ja maan rakenne kun-
nossa Maa on liian märkää tai liian tiivistä

Pieneliötoiminta vilkasta Vähäinen pieneliötoiminta
Puinti pitkään sänkeen, vähemmän ol-
kea maassa

Puinti lyhyeen sänkeen, paljon olkea 
maassa

Olkisilppu tasaisesti pellon pinnalla Epätasainen olkimassa
Ruumenet tasaisesti pellon pinnalla 
(ruumenviskuri puimurissa)

Ruumenet epätasaisesti pellon pin-
nalla (ei ruumenviskuria puimurissa)

Viljelykiertoa ja kasvinvuorottelua on 
harjoitettu

Viljelykierron puute - monoviljelykult-
tuuri

Kylvöajankohta valittu oikein Kylvöajankohta valittu väärin
Kylvö tehty oikeaan syvyyteen Kylvetty liian syvälle - harva kasvusto
Maa on sopivan kuivaa kylvettäessä 
(vako murustuu kiinni) kylvö on tehty liian märkään maahan

Rikkakasvitorjunta onnistunut, pelto on 
puhdas rikkakasveista

Rikkakasvitorjunta on epäonnistunut - 
rikkakasvit vähentävät satoa

Kasvilajit valittu suorakylvöä suosivik-
si, lujakortiset ja taudinkestävät lajik-
keet

Tautiherkkä kasvi tai kasvilajike

Tautitorjunta suoritettu tarvittaessa 
ohralle

Tautitorjuntaa ei ole suoritettu - kevyt-
muokkaus lisää tautipainetta

Satotaso

38
Yleensä satotaso suorakylvössä on parempi tai yhtä iso kuin perinteisessä viljelyssä.

Jos satotaso laskee, niin jokin yllä olevista tekijöistä on pielessä.
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Sänkimaa: Monivuotisen vilja- ja nurmisängen CO2 päästöt ovat pieniä 0-+40 ppm.
Keskimäärin vain +30 ppm. Lähtöarvo keväällä 400 ppm ja kesällä 380 ppm. (+ = päästö)

40
Lähde: CA-viljelyn tiedonvälityshankkeen päästömittaukset eri viljelymenetelmillä. 

Hankerahoittaja Maa-ja Vesitekniikan Tuki ry.



Jo lyhyt vihreä oras yhteyttää päivällä enemmän CO2, kuin maasta sitä vapautuu ilmaan.
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Viljakasvusto yhteyttää aurinkoisena päivänä +100 - +200 ppm. 
Yöllä ja pilvisellä säällä yhteyttämistä tapahtuu vähemmän.

Pilvinen sää
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Nurmi yhteyttää ja imee maasta tulevan CO2 juurihengityksen lisäksi ilmasta CO2:ta +100-200 ppm. 
Kaksi nurmen sadonkorjuuta.
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Turvemaalla kasvien yhteyttäminen sitoo ilmasta enemmän CO2 kuin sitä maasta vapautuu. 
CA-viljelyssä turvemaa on hiilinielu kun se on muokkaamaton ja kasvipeitteinen. 

Se koskee sekä nurmea että yksivuotisia kasveja. Nurmi voidaan uusia kyntämättä CA.viljelyllä.
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Lähde: Datasense 

Turvemaiden ja kivennäismaiden yhteyttämisessä nurmella ei ollut suurta eroa.
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Kyntö vapauttaa +1000 - +5000 ppm CO2 ilmaan. Lähtöarvo 400 ppm.
Määrä riippuu maan hiilipitoisuudesta ja muokkaussyvyydestä.

Kevätkyntö +5285 ppm.

LapiomuokkausKevätkyntö nurmi
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S-piikkiäestys vapauttaa CO2:n. +600 ppm, kynnöksen tasausäestys n. +250 ppm ja 
minimuokkaus sänki- ja lautasäkeellä n. +150 ppm.

Äestys +600 ppm.

47 Minimuokkauksen päästöt maasta ovat pieniä mutta voivat vähentää hiilinieluvaikutusta.



Turvetuotantoalueen jyrsinturvemaa on poljettua ja tiheää. Päästöt tulee pääasiassa pinnalta. 
Monivuotisen vilja- ja nurmisängen CO2 päästöt turvemailla ovat vähäisiä, 

kun maa on kasvipeitteinen ja sitä ei muokata.

Jyrsinturvemaa kesällä: 
Riippuen kosteudesta ja 

lämpötilasta +100 - +200 ppm.

Jyrsinturvemaa keväällä: 
Kuiva -ja kylmä maa +60 - +100 ppm.

Turvemaa nurmen niiton jälkeen: 0 ppm. Turvemaan sänki keväällä: +30 ppm.

48 Suomen CA-viljelyn yhdistys teki useita rahoitushakemuksia jatkohankkeelle, muttei saanut rahoitusta.



KYNNETTY SUORAKYLVÖ

Suorakylvön oheishyödyt:
Suorakylvö parantaa maan rakennetta. 

Lisää pieneliötoimintaa ja kuivuudensietoa

No-Till -tapahtuma, Hattula Lähde: Don Reikoscy
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Suorakylvö lisää maan pieneliötoimintaa ja biodiversiteettiä maassa ja maan pinnalla.
Muokkaamatta viljelyssä pieneliötoiminta biologisesti muokkaa maata, jätöksillään lannoittaa maata ja 

ravinnekierrollaan parantaa maan kasvukuntoa.
50



Suorakylvö lisää maan orgaanista ainetta jolloin maa 
pystyy pidättämään vettä kuivina vuosina enemmän 

kasvien käyttöön.

Suorakylvö pidättää enemmän vettä pellolla
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KV:n m
enetelm

ävertailu

Koneviestin 15-vuotinen viljelymenetelmöäkoe. Sadesimulointi 150 mm.
Fosforin ravinnepäästöt vähenee 70-80% (Lähde: Jussi Knaapi)52



Mikä py säyt täi si pel loil ta va lu vat ra vin teet? 3 ve sien suo je lu me ne tel mää ver tai lus sa
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Suorakylvön ravinnepäästöjä vesistöihin vähentävä vaikutus
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Suorakylvömenetelmällä ja
ympärivuotisella kasvipeitteisyydellä 

ympäristönsuojelutavoitteisiin
• Vesiensuojelu 

• Ilmastonsuojelu 
• Maaperänsuojelu

• Energiankäyttö 
• Biodiversiteetti 

• Viljelyn kannattavuus 
• Kestävä kehitys

• Viherryttäminen



Kiitos 
mielenkiinnosta!


