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Lähde:  Wikipedia

Vuosittaiset kasvihuonekaasut ovat lisääntyneet
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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.5



Pariisin ilmastoaloit-
teen mukaan sitomal-
la kasvien yhteyttä-
mää hiiltä ilmakehästä 
maahan voidaan py-
säyttää ilmastomuu-
toksen eteneminen.
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Lähde: Carbon Action. Kuva:Tommi Parkkinen / Yle7



Lähde: https://ecosciencewire.com/2016/06/09/the-hurdles-to-carbon-farming/

Sato on kiertävä 
materiaali - 
Ei päästönlähde. 

Peltomaa on suora-
kylvössä suurempi 
hiilinielu kuin hiili-
dioksidilähde.

Hehkutushäviö-
mittaus on edulli-
nen tapa sitä mitata

Peltojen hiilinielut 
tulisi saada päästö-
kaupan piiriin.

Carbon cycle institute
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Lähde: Jussi Knaapi. Yhteistyössä Christine Jones ja Will Brinton
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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/10



CA-viljelyn kehitys maailmalla.
Seuraava 8:s maailman kongressi pidetään Sveitsin Bernissä

Vuonna 2020 yli 200 milj. viljeltyä hehtaaria. (Kongressi siirretty 2021 pidettäväksi)
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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 t/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.12



Pitkäaikaisessa suorakylvössä maan pintakerros toimii ihona 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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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.

- 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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Koe tehty kyntömene-
telmällä 

Kesäjakson aikana 
ohra- ja nurmikasvusto 
sitoivat jotakuinkin yhtä 
paljon CO2:ta ja kesä-
jakson yli laskettu tase 
päättyi hyvin lähelle 
nollaa.
Syyskauden aikana va-
pautuu CO2:ta eniten.

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

Ilmatieteen laitos, 
Ilmanlaadun tutkimus. 
Eddy Kovarianssi menetelmällä
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Suomen pinta-alalla
Hiilen sitominen maaperään 
suorakylvöllä 0,77 t ha/vuosi

         Kertaa 3,7 (kerroin)

Vähentää CO2 ilmakehästä

= 2,85 t/ha/vuosi

Potentiaali CO2 sitominen

2,85 x 2,2 Mha vilja ja nurmi yhteensä 

= 6,26 Mt (koko pinta-ala)

Suorakylvöllä on saman suuruinen 
hiilen varastointivaikutus 6-9 Mt/ha
estäen hiilen vapautumisen turve-/
kivennäismaista.

Päästöjen vähennys riippuu suorakylvön
pinta-alasta. 

Suorakylvö on hiilinielu ja -varasto

Euroopan pinta-alalla

Uusin arvio 200 Mt suuremmalla pinta-alalla

(kerroin)
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CA-viljelyssä polttoaineen kulutus on noin viideosa perinteisestä viljelystä
Lähde: Justus-Liebig University
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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.

Lähde: DOCTORAL THESIS JAAKKO HEIKKINEN

Suorakylvö turvemaalla
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Lähde: Maataloustieteiden 

päivät 2020 / Jussi Knaapi

Suorakylvö lisää hiilen määrää 
maassa myös syvemmissä 
kerroksissa

Pitkään jatkunut kiertolaidun
lisää hiiltä maahan eniten.
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Suorakylvön ravinnepäästöjä vesistöihin vähentävä vaikutus
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KV:n m
enetelm

ävertailu

Koneviestin 15-vuotinen viljelymenetelmöäkoe. Sadesimulointi 150 mm.
Fosforin ravinnepäästöt vähenee 70-80% (Lähde: Jussi Knaapi)21
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Veden ja kasvinsuojeluaineiden poistumisen 
väheneminen pellolta suorakylvössä
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Suorakylvö lisää maan orgaanista ainetta jolloin maa 
pystyy pidättämään vettä kuivina vuosina enemmän 

kasvien käyttöön.

Suorakylvö pidättää enemmän vettä pellolla
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Maa pystyy sitomaan typpeä itseensä orgaanisen aineen % määrän mukaan.

Suorakylvö pidättää enemmän ravinteita pellolla
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Suorakylvöllä saadaan sama vaikutus
kuin kaupallisilla lisäaineilla
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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

28



FiCA Suorakylvöseminaari 2019. 
Suorakylvö- ja kerääjäkasvit pidättävät ravinteita pellolla ja sitovat hiiltä maahan.29



https://wwf.fi/uhat/luonnon-monimuotoisuuden-koyhtyminen/

Luonnon monimuotoisuuden väheneminen koskee samoin myös maan pinnan alapuolista elämää

Biodiversiteetti ja maan kasvukunto
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Muokkaus vähentää myös maan pieneliötoimintaa ja heikentää maan kasvukuntoa.
Muokkaamatta viljelyssä pieneliötoiminta biologisesti muokkaa maata, jätöksillään lannoittaa maata ja 

ravinnekierrollaan parantaa maan kasvukuntoa.
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Muokkaus vähentää maan orgaanista ainetta ja vapauttaa hiilidioksidia ilmaan
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KYNNETTY SUORAKYLVÖ

Suorakylvö parantaa maan rakennetta. 
Lisää pieneliötoimintaa ja kuivuudensietoa

No-Till -tapahtuma, Hattula Lähde: Don Reikoscy
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GLYFOSAATIN VAIKUTUS 
Glyfosaatin käyttö ei ole haitallista kun se ruiskutetaan maahan

 Maahan rikkakasveille  Kasvustoon rikkakasveille 
ja viljan kuivattamiseen

Haittavaikutuksiltaan on kaksi eri asiaa ruiskuttaa 
glyfosaattia rikkakasveille maahan tai kasvustoon.

Haittavailutukset koskevat lähinnä kasvustoon ruiskutusta.
Maahan ruiskutuksessa glyfosaatilla ei ole vaikutusta satoon.34



Suorakylvö ei lisää kasvinsuojeluaineiden kokonaiskäyttömääriä
Suorakylvön alkuvaiheessa tarvitaan glyfosaattiruiskutusta keväällä tai syksyllä.
Kevätruiskutuksessa käyttömäärät on puolet pienemmät ja se vähentää myös muiden rik-
ka-aineiden tehon tarvetta. 

Juolavehnän ja monivuotisten 
rikkakasvien hävittyä voidaan 
siirtyä jatkuvasta käytöstä tarpeen 
mukaan glyfosaatin käyttöön.

Myös perinteisessä viljelyssä 
tarvitaan glyfosaattia muutaman 
vuoden välein.

Suorakylvössä maan pieneliö-
toiminta pitää kasvitaudit kurissa.
Viljelykierto, maan parempi kasvu-
kunto ja aluskasvit vähentää rik-
kakasveja.

Kyntö ja muokkaus on maan pieneliöille paljon haitallisempaa kuin glyfosaatin käyttö.
Glyfosaatin POEA kiinniteaineet ovat poistuneet ja ne on vaihdettu haitattomampiin aineisiin.
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Nyt multaa katoaa maasta paljon nopeammin kuin uutta ehtii muodostua

MAAN KASVUKUNTO
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Hiilen pitoisuus peltomaassa vähenee 0,4% vuosittain. n. 220 kg/v kivennäismailta.
Hiilen väheneminen on mitattu perinteisestä kyntö- ja muokkausviljelystä.37
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Kyntö                                                 

• Maan pinta paljas ja altis eroosiolle. 
• Maan humuksen ja orgaanisen aineen määrä 
 vähenee ja niistä muodostuu hiilidioksidikaasu-

ja ilmakehään.                           
• Maan pieneliötoiminta, mikrobitoiminta ja 
 ravinteiden kierrätys vähenee.
• Kasvitauteja joudutaan torjumaan.
• Maassa on vähän mato ja juurikanavia.
• Juuret ovat pääosin pellon pinnassa. 
 Maa liettyy sateella herkästi jolloin on veden ja 
 ravinteiden pintavaluntaa.
• Maa on kuivempaa ja kärsii kuivuudesta.
• Maan rakenne ja kasvukunto vähenee.
 Maa kuivuu ja sietää jatkuvia sateita jonkin 
 verran enemmän.
• Maatalouden ympäristöpäästöt lisääntyy.

Suorakylvö
• Kasvijätteet maan pinnassa vähentää eroosiota
• Maan humuksen ja orgaanisen aineen määrä 

ja lisääntyy ja maahan sitoutuu ja varastoituu 
kasvien kautta hiiltä ilmakehästä.

• Maan pieneliötoiminta, mikrobitoiminta ja ravin-
teiden kierrätys lisääntyy.

• Kasvitaudit pysyvät kurissa.
• Maassa on paljon mato -ja juurikanavia.
• Juuret ovat syvemmällä maakerroksissa.
 Maa imee sateella vettä ja ravinteita. 
 Maa pitää ravinteet pellolla paikoillaan.
• Maa on kosteampaa ja sietää kuivuutta.
• Maan rakenne ja kasvukunto paranee.
• Maa on vaativampi ojituksen, pellon tasaisuu-

den ja maan tiivistymien poistamisen suhteen.
• Maatalouden ympäristöpäästöt vähenee.

Maan rakenteen vertailu
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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

Satotaso on yleensä sama tai suurempi kuin tavanomaisessa viljelyssä40



CO2 mittaukset 2020
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Hiilen kierto maassa ja ilmassa.

Kasvit yhteyttämällä ottavat hiilidioksidia ilmasta. Kasvit kierrättävät ja sitovat hiiliyhdisteitä maahan.

CA-viljelyssä maa on muokkaamaton ja kasvipeitteinen, hiiltä varastoituu maahan enemmän kuin sitä poistuu maasta.

Kasvijäte, juuret ja juurieritteet sisältävät enemmän hiiltä kuin sadon mukana poistuu pellolta.

Perinteinen kyntöön ja muokkaukseen perustuva viljely vapauttaa enemmän hiiltä maasta kuin sitä tulee maahan.

Hiilen kierto maassa ja ilmassa
Kasvit yhteyttämällä ottavat hiilidioksidia ilmasta. Kasvit kierrättävät ja sitovat hiiliyhdisteitä maahan. 
CA-viljelyssä maa on muokkaamaton ja kasvipeitteinen, hiiltä varastoituu maahan enemmän kuin sitä 
poistuu maasta. Sadossa poistuva hiili on kierrätettävä aine josta vain pieni osa vapautuu CO2:ksi.
Kasvijäte, juuret ja juurieritteet sisältävät enemmän hiiltä kuin sadon mukana poistuu pellolta. 
Perinteinen kyntöön ja muokkaukseen perustuva viljely vapauttaa enemmän hiiltä maasta kuin sitä 
kasvien yhteyttämisellä muodostuu maahan.

Carbon-cycle-slider www.cecsb.org42



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)
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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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S-piikkiäestys vapauttaa CO2:n. +600 ppm, kynnöksen tasausäestys n. +250 ppm ja 
sänki- ja lautasmuokkaus n. +150 ppm.

Äestys +600 ppm.
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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.
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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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CA-viljelyn / suorakylvön alustavat päätelmät:
Kasvit sitovat yhteyttämällä ilmasta hiilidioksidia maahan hiiliyhdisteiksi. Siten maa on hiilinielu.

Maan hiili lisääntyy ja varastoituu maahan, kun maa on kasvipeitteinen ja sitä ei muokata.
Kyntö ja muokkaus vapauttavat hiiltä maasta hiilidioksidiksi ilmakehään ja ravinteita vesistöihin.

Suurin osa peltojen hiilidioksidipäästöistä tapahtuu kasvukauden ulkopuolella, maan ollessa ilman kasvustoa. 

Muokkaamaton ja kasvipeitteinen sänkimaa vastaa hiilen sitomisessa ja eroosion vähentämisessä nurmea.
Kasvijäte, juurimassa ja juurieritteet sisältävät enemmän hiiltä kuin mitä sitä sadossa poistuu pellolta.

Minimuokkaus on ympäristövaikutuksiltaan kynnön ja CA-viljelyn välimuoto.

Nurmea voi uudistaa ilman kyntöä suorakylvöllä tai minimuokkaamalla pellon pintaa.
Peltomaiden hiilen väheneminen voidaan kääntää CA-viljelyllä hiilen lisäämiseksi peltomaahan.

Turvemaiden viljely kasvipeitteisenä ja minimoimalla muokkausta sitoo ja varastoi hiiltä turvemaahan.
CA-viljely pitää ravinteet pellolla, lisää maan pieneliötoimintaa ja parantaa maan kasvukuntoa.

Carbon-cycle-slider www.cecsb.org50



Dr. Don Reikosky USA:ssa on paljon tutkinut maan CO2 päästöjä maasta eri muokkausmenetelmillä.
Geoderma/Luke Elena Valkama julkaisun 2020 tulokset on saman suuntaiset. 

Tämän CA-viljelyn tiedonvälityshankkeen CO2 mittausten tulokset ovat vastaavanlaisia.
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Suorakylvö onnistuu kun:

•  Ojitus ja pellon tasaus on kunnossa 
•  Vältetään maan tiivistymistä ja kuohkeutetaan tiivistymät
•  Puidaan pitkään sänkeen, levitetään olki ja ruumenet tasaisesti pellolle
•  Kylvö ja ruiskutukset oikea-aikaisesti. Kylvö oikeaan syvyyteen
•  Viljelykierto, ravinteet tasapainossa ja maa sopivan kuivaa kylvettäessä
•  Hankitaan sänkisuorakylvöön tarkoitettu kylvökone
•  Perehdytään viljelymenetelmään, sen erilaisiin rikkakasveihin ja niiden 
 torjunta-aineisiin ja suorakylvökoneen käyttöohjeisiin

Kyselytutkimus
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Suorakylvömenetelmällä ja
ympärivuotisella kasvipeitteisyydellä 

ympäristönsuojelutavoitteisiin
• Vesiensuojelu 

• Ilmastonsuojelu 
• Maaperänsuojelu

• Energiankäyttö 
• Biodiversiteetti 

• Viljelyn kannattavuus 
• Kestävä kehitys

• Viherryttäminen
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Kiitos 
mielenkiinnosta!


