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Suorakylvö, olki ja kerääjäkasvit
muuttavat pellon hiilinieluksi
KIMMO HAIMI

Luken tutkijan
mukaan maan
hiilivaraston
kartuttaminen on
mahdollista,
mutta se on
vuosikymmenien
projekti.
VEIKKO NIITTYMAA
LOIMAA

Viljelymenetelmä vaikuttaa

merkittävästi siihen, onko pelto hiilipäästö vai -nielu. Kun
peltoa ei muokata, oljet jätetään
maahan ja käytetään viljelykiertoa ja kerääjäkasveja, pelto
voi sitoa lähes tuhat kiloa hiiltä
vuodessa, arvioi tutkija Elena
Valkama Luonnonvarakeskuksesta (Luke).
Karjanlanta vielä lisäisi hiilimäärää, mutta se ei ollut mukana analyysissa.
Toisessa ääripäässä on kyntö, joka vähentää maaperän hiilivarastoa samaiset tuhat kiloa
vuodessa, Valkama kertoi toissa
perjantaina Loimaalla pidetyssä suorakylvöseminaarissa.

Maatalouden suurin rahoittaja,

OP-ryhmä, on käynnistänyt viljelijäasiakkailleen tarkoitetut
talouskoulutukset.
Niin maatiloilla kuin muussakin yritystoiminnassa talousosaaminen on yhä tärkeämpää,
senioriasiantuntija Teppo
Pöllänen OP-ryhmästä sanoo.
Maataloudessa sen merkitystä
korostaa jo pitkään käynnissä
ollut ja kiihtyvänä jatkuva rakennemuutos.
Pöllänen toteaa, että viljelijöiden talousosaaminen vaihtelee melko paljon.

Tilasiemen-pakkaamoketju
laajenee, kun Ylistaron Maa-

taloustarvike Oy liittyy ryhmän jäseneksi.
Tilasiemeneen kuuluu tämän jälkeen 40 itsenäistä siemenpakkaamoa.
Ylistaron Maataloustarvike
Oy on perustettu 1979 ja pakkaamotoiminta yrityksessä on
aloitettu 80-luvun lopulla.
Kotimaista sopimustuotantoa pakkaamolla on nurmi- ja
rehukasveista, pääkasveina
timotei ja nurminata. Suurin
osa sopimustuotannosta on
Etelä-Pohjanmaan alueella.
Ylistaron Maataloustarvike
Oy on perheyritys, jossa toimitusjohtaja Arto Mattila on
toisen polven yrittäjä.

Hän viljelee tilallaan viljaa
ja nurmisiemeniä.
”Yhteistyö ja jäsenyys kotimaisen ketjun kanssa on sitä
missä haluamme olla mukana”, toteaa Mattila liittymisestä Tilasiemeneen.
”Maatalouden rakennemuutos jatkuu ja kiihtyy. Sen
myötä jäljelle jäävien toimijoiden verkostoituminen on
edellytys menestyäkseen kiristyvässä markkinassa”, hän
jatkaa.
Tilasiemen-ketjun siementuotantoala on yli 10 000 hehtaaria.
40 pakkaamon ja yli 200
sopimusviljelijän tuotannosta syntyy vuosittain noin
25 miljoonaa kiloa viljojen
ja nurmikasvien sertifioitua
siementä.

VEIKKO NIITTYMAA
ORIPÄÄ

Kesän Okra-messujen vetonau-

Pellon hiilivarastolle on eduksi, kun muokkausta vähennetään ja jätetään oljet peltoon. Kuva on Loimaan suorakylvökokeesta.
VEIKKO NIITTYMAA
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Lääke turvemaille?
Ilmastokeskustelu ja hiilinielu

Tutkija Elena Valkama Lukesta toteaa, että viljelytavoilla kuten suorakylvöllä voidaan edistää hiilen
kertymistä maaperään.
Elena Valkaman tulokset hiilen

sitomisessa saavat tukea Vantaanjoen ja Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistyksen tutkijalta Pasi Valkamalta.
Valkamat eivät ole sukua keskenään.
Pasi Valkama on tutkinut
ravinnehuuhtoutumia Lepsämänjoen koekentällä Nurmijärvellä, jonne asennettiin
jatkuvatoimiset mittauslaitteet
vuonna 2006.
13 vuoden aikana kevytmuokatun ja suorakylvetyn pellon
osuus on noussut 38 prosentista reilusti yli 70 prosenttiin.
Vaikutukset ovat silmin nähtäviä ja joen veden sameus on
vähentynyt. Kiintoainesfosforin päästöt ovat puolittuneet.

Vallalla olevan käsityksen
mukaan suorakylvö lisää liukoisen fosforin päästöjä. Valkama
ei tätä allekirjoita. Liukoisen
fosforin määrät eivät ole muuttuneet 13 seurantavuoden aikana Lepsämänjoella.
Kerääjäkasvit kannattaa kyl-

vää keväällä heti normaalin
kevätkylvön jälkeen, jolloin
siemenet itävät parhaiten, toteaa tutkija Hannu Känkänen
Lukesta. Syysviljoilla aluskasvi
kannattaa kylvää samaan aikaan kuin kevätkylvöt yleensä
tehdään.
Viikkoa myöhemmin kylvetyt ovat orastuneet jo huonommin ja ero näkyy syksyllä
aluskasvien kuiva-ainemääris-

sä. Itävyys paranee, kun siemen
mullataan. Pintaan levitetyt
siemenet vaativat kunnon sateita itääkseen ja myöhään kylvetyissä kohdissa tarvitaan useita
sateita.
Tulokset ovat olleet hyviä
likimain kaikenlaisilla aluskasveilla apilasta ja sinimailasesta
timoteihin ja raiheinään. Kun
aluskasvi on apila, seuraavan
vuoden kasvusto hyötyy aina ja
suorakylvöpelloilla etua on vielä senkin jälkeen.
Valkaman analysoimaa viljelytapaa kutsutaan maailmalla
conservation agricultureksi,
CA-viljelyksi. Sille on tarjottu
suomenkielistä vastinetta säästävä viljely, mutta termi ei ole
yleistynyt.

olivat vahvasti esillä vaalien
alla. Turvemaita halutaan pois
viljelystä niiden isojen hiilipäästöjen takia. Mutta onko
metsittäminen ainoa lääke
vaivaan?
Luken tutkijan Elena Valkaman toissa viikon suorakylvöseminaarissa ja tammikuun maaperätieteen päivillä
esittelemät laskelmat saattavat
toimia myös turvemailla. Asiaa
ei ole juuri tutkittu, mutta ehkä
kannattaisi.
Turvemaille on esitetty
metsittämistä hiilipäästöjen
suitsimiseksi. Myös nurmen
viljelyä on pidetty vaihtoehtona, mutta turvemaiden viljanviljelyä pidetään ehkä maatalouden suurimpana pahiksena

ilmastonmuutoksen kannalta.
Onko suorakylvöstä tai
pikemminkin CA-viljelystä
kerääjäkasveineen ja viljelykiertoineen lääkettä vaivaan?
Saadaanko hiilipäästöjä vähennettyä?
Omat kokemukset multamaalta ovat olleet rohkaisevia.
Parin viikon päästä on edessä
20. suorakylvöt ja pari hehtaaria siitä on multamaalla. Jotain
piti tehdä, kun maa kului eli
multaa hävisi kyntövuosina.
Naapurin vanhaisäntä
totesi vuosikymmeniä sitten,
että kyllä multaa riittää sinun
aikasi. Entä minun jälkeen?
Kun kyntö jäi pois, multamaan vajoaminen on tuntunut
vähenevän ja multaisia pellot
ovat edelleen.

CA-VILJELY
CA-viljely tulee sanoista
Conservation agriculture,
säilyttävä viljely. Sen juuret
ovat 1980-luvun EteläAmerikassa, missä
menetelmällä on pyritty
myös parantamaan pien
viljelijöiden asemaa.
FAO määritteli sen 2007
resursseja säästäväksi
viljelytavaksi, jolla pyritään
saavuttamaan hyvä
taloudellinen tulos yhdessä
ison ja kestävästi tuotetun

sadon kanssa samalla
suojellen luontoa.
CA-viljely tarkoittaa suorakylvön lisäksi mm. pellon
pitämistä ympäri vuoden
kasvipeitteisenä ja viljeltävien
kasvien monimuotoisuutta.
Menetelmää käytetään eniten
Etelä- ja Pohjois-Amerikassa.
Euroopassa Suomi on etu
nenässä Romanian, Espanjan
ja Viron kanssa.
Lähde: Ecaf (Euroopan
CA-viljelyn kattojärjestö).

OP-ryhmä käynnisti viljelijöiden talouskoulutuksen
SATU LEHTONEN

TUURE KIVIRANTA

Toimiva robottinavetta
Okran vetonaulaksi

Pelkkä muokkaamattomuus ei

Valkaman mukaan riitä. Suurimmat hyödyt saadaan, kun
käytetään viljelykiertoa ja kerääjäkasveja ja oljet jätetään
pellolle. Hyöty pienenee, jos
kerääjäkasveja ei käytetä.
Lopputulos lähestyy kyntöä,
kun muokkausta kevennetään,
mutta ei tehdä muuta, ja oljet
kerätään pois, Valkama sanoo.
Valkaman laskelmat perustuvat Luken 17 vuoden pitkäaikaiskokeisiin Jokioisten
hiesusavilla, joista hän on rakentanut mallinnuksia.
Vastaavia kokeita on tehty
myös Kazakstanissa ja Italiassa.
Kazakstanissa hiilen sidontatulokset olivat hyvin samanlaisia kuin Suomessa, kun
Italiassa hiilinielu jäi vaatimattomaksi. Syynä saattoi olla
se, että Italiassa viljelykasvi oli
maissi.
Valkaman mukaan hiilen
kertyminen maaperään on hidas prosessi, joka vaatii pitkää,
yli kymmenen vuoden seurantaa.
Maatalous ei kuulu päästökaupan piiriin, mutta jos
kuuluisi, suorakylvön parhaita
oppeja noudattaen maaperään
pystytään sitomaan hiiltä yli
150 euron edestä vuodessa. Ilman kerääjäkasveja jäädään sadan euron tuntumaan.
Peltojen päästökauppaan on
yritetty löytää malleja. Kanadassa oltiin pitkällä, mutta lopputuloksesta tuli niin sekava,
että viljelijät eivät enää olleet
kiinnostuneita. Australia rakensi oman mallinsa, josta kerrottiin maaliskuussa.
Idea on, että viljelijälle korvataan hiilen sitomisesta ja
korvaussumma perustuu päästökauppaan. Sidottua hiiltä on
vaikea mitata, mutta apuna voidaan käyttää Valkaman kaltaista mallinnusta.
FAO on arvioinut, että Euroopan hiilitase paranisi 200
miljoonaa tonnia vuodessa, jos
viljelyssä siirrytään säästävän
viljelyn oppeihin. Määrä on nelinkertainen Suomen kokonaispäästöihin verrattuna.

Tilasiemen-ketjulle
uusi pakkaamo

”Koemme, että meidän perustehtävämme on tarjota asiakkaille tukea myös taloutensa
hallintaan.”
Ensimmäiset talouskoulutuksen pilottiryhmät starttasivat

kuuden osuuspankin alueilla. Mukana ovat osuuspankit
Suur-Savo, Janakkala, Satakunta, Keski-Pohjanmaa, Länsi-Suomi ja Auranmaa.
OP:n kumppaneina koulutuksen järjestämisessä ovat
ProAgria sekä Wikli Group.
Kussakin ryhmässä on keskimäärin 15 henkeä eli yhteensä
koulutettavia on tällä hetkellä

vajaat sata.
Tavoitteena on, että ensimmäiset ryhmät saavat koulutuksensa loppuun syksyyn
mennessä. ”Sitten kuullaan
palautetta ja päätetään, miten
jatketaan”, Pöllänen sanoo.
Koulutettavat ovat investointe-

ja tai tilan jatkamista suunnittelevia viljelijöitä. Ryhmissä on
mukana eri-ikäisiä, eri tuotantosuuntien edustajia ja eri kehitysvaiheissa olevia tiloja.
”Kun taloudesta puhutaan,
tuotantosuuntakeskeisyys ei
ole se pointti”, Pöllänen toteaa.
”Pureudumme muun muassa

”Kun taloudesta
puhutaan,
tuotantosuuntakeskeisyys ei
ole se pointti.”
TEPPO PÖLLÄNEN

kohteena, ja tarjolla on kunkin
oman tilanteen arviointiin tarkoitettua räätälöityä tukea.”
Yhteensä koulutukseen kuuluu neljä lähipäivää. Lisäksi saadaan kotitehtäviä.
Koulutuksen hinta on 200
euroa osallistujalta. OP maksaa
kustannuksista pääosan.
Koulutukseen on joko hakeu-

tilan investointeihin, riskienhallintaan, kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja verotukseen. Jokaisen oma tila on tarkastelun

duttu aktiivisesti itse tai sen
jälkeen, kun pankista on otettu
yhteyttä ja kerrottu mahdollisuudesta.
Aluksi kouluttajia mietitytti,
onko kurssilaisten osaamishaarukka liian laaja.

”Ensimmäisen kurssijakson
palautteen perusteella voidaan
arvioida, että porukka on aika
hyvin samalla osaamistasolla”,
Pöllänen toteaa.
Ensimmäisellä kerralla on
käyty läpi alan peruskäsitteet:
Miten tilan taloutta seurataan
ja suunnitellaan, miten määritellään kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus, mitä
talouden tunnuslukuja on hyvä
seurata ja miten.
”Taloustaitojen lisäksi uskomme, että kurssilla syntyy
uusia verkostoja”, Pöllänen toteaa. ”Ne ovat vahva tuki omalle
pärjäämiselle ja jaksamiselle.”

laksi on tulossa toimiva lypsyrobottinavetta. NHK-keskus
rakentaa tontilleen lypsyrobotin ja Mustialasta tulee tämän
hetken tietojen mukaan nelisenkymmentä lypsylehmää.
Tiettävästi ennen ei ole messuilla ollut toimivaa lypsyrobottia, ei missään päin maailmaa, toteaa messujen johtaja
Jukka Isotalo.
Okrasta on tulossa muutoinkin vahva karjatalousnäyttely,
sillä kaikki lypsyrodut ovat
esillä, samoin lihakarjaa. Eläinmäärä nousee 360 nautaan.
Isotalon mukaan näyttelyn
järjestäminen on sujunut hyvin, ja lähes kaikki osastot on
jo varattu. Sisähallissa oli muutama paikka jäljellä tiistaina
aamulla.
Isoista koneliikkeistä Lantmännen Agro puuttuu ja tilalla
on paikallinen myyjä. Teurastamot ovat mukana Snellmania myöten, samoin Arla tulee

Okrassa on talkoissa 35
yhdistyksen väkeä, kertoo
Jukka Isotalo.

Hämeenlinnan osuusmeijerin
lipun alla.
Isotalolta on kysytty näyttelyn teemaa eikä nytkään hän
osaa sanoa sitä. ”Voisi se olla
ilmastonmuutoskin, sillä uusiutuvaa energiaa esitellään
laajemmin kuin ennen.”
Okra-messut järjestään Oripään
lentokentällä 3.–6. heinäkuuta.
PEKKA FALI

Pelson lammasgeenipankkiin kuuluu noin 680 uuhta ja karitsaa.
Lampaat ovat roduiltaan suomenlampaita ja kainuunharmaksia.

Valtio etsii kotia
Pelson karjalle
SUVI JYLHÄNLEHTO
Maa- ja metsätalousministeriö

(MMM) etsii Vaalan kunnassa
Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan Pelson vankilamaatilan
naudoille ja lampaille uutta
hoitopaikkaa.
Uusi kasvattaja saa eläimet
vastikkeetta, ministeriö kertoo tiedotteessa.
Pelson vankilatoiminnot on
päätetty siirtää Vaalan keskustaan. Päätöksen vuoksi vankilan maatilatoiminta päättyy.
Maatilalle sijoitetut alkuperäisrotujen geenipankkikarjat
tarvitsevat siksi uuden sijoituspaikan vuoden 2022 loppuun mennessä.
Vankilan geenipankkikarjaan

kuuluu nyt noin 55 lapinlehmää (pohjoissuomenkarja), 60
hiehoa ja lehmävasikkaa.
Lammasgeenipankkiin
kuuluu noin 680 uuhta ja karitsaa. Lampaat ovat roduiltaan suomenlampaita ja kainuunharmaksia.
”Tavoitteena on, että alkuperäisrotusopimukseen
sisältyvät kaikki lypsylehmät,
lehmävasikat ja erikseen valittavat jalostussonnit sijoitetaan uuteen paikkaan”, sanoo
MMM:n neuvotteleva virkamies Tuula Pehu.

Vastaavasti alkuperäisten
lammasrotujen elävän geenipankin ydinosa pyritään sijoittamaan yhdelle ja samalle
tilalle. Tarvittaessa kysymykseen voi tulla myös useampi
uusi kasvattaja.
MMM edellyttää uudelta
kasvattajalta osallistumista
kansalliseen geenivaraohjelmaan. Geenipankkitoiminnan
yhteistyösopimus tehdään
vähintään kymmeneksi vuodeksi.
”Pelsossa lehmikarja on elänyt

pihatossa ja saanut ulkoilla vapaasti. Samaa toivotaan myös
uudelta kasvattajalta”, sanoo
Pelson vankilan tilanhoitaja
Reijo Virkkunen.
”Maidon ja naudanlihan
tulee olla luonnonmukaisesti
tuotettua, mutta lampaat ovat
tavanomaisessa tuotannossa”,
Virkkunen kertoo.
Uuden tilan toivotaan
ensisijaisesti löytyvän Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun tai
Lapin alueelta.
Eläinten kasvattamisessa
uusi kasvattaja tekee tiivistä
yhteistyötä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Eläimistä
muun muassa kerätään geneettistä materiaalia pakastettavaksi eläingeenivarojen
pitkäaikaissäilytystä varten.

