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Viljelymaiden hiilipitoisuus laskee

Heikkinen et al. 2013



Monimuotoisuus heikkenee

https://e360.yale.edu/features/insect_numbers_declining_w
hy_it_matters



Viljelyn kannattavuus heikkoa



Viljelijöiden määrä laskee



Mikä regeneratiivinen?

Beyond Sustainable: Think Regeneratively
Kiss the Ground

Tuhoava
Degenerative

Kestävä
Sustainable

Uudistava
Regenerative



https://www.generalmills.com/en/Responsibility/Sustainability/Regenerative-agriculture



https://regenorganic.org/



Viljelyn 3 pääperiaatetta
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Ruukin nurmikokeen yhteytys
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Jatkuva kasvipeite
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Kevätvilja Kevätvilja + aluskasvi talven yli



Kasvipeitteisyyden maksimointi



Pieneliötoiminnan maksimointi



Häirinnän minimointi

- Muokkaus(mek. häirintä) lisää 
pieneliötoimintaa ja voi kasvattaa hiilen 
sitoutumista yksivuotisten kasvien systeemissä, 
jossa kerääjäkasvit eikä kemiallisia lannoitteita 
tai pestisidejä verrattuna kerääjäkasvittomaan 
kemialliseen systeemiin.



Rajoittavat tekijät

Juuso Joona, Tyynelän tila17

Mikä rajoittaa uudistavan viljelyn 
periaatteiden käyttöönottoa tilallasi? 



Kasvit ja mikrobit sitovat hiilen
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Tyynelän tilan Carbon Action koelohko 30.10.2018



Satokasvin kilpailukykyä rajoittavat tekijät

Juuso Joona, Tyynelän tila19

Heikko vesi- ja ilmatalous, alhainen pH
Heikko rakenne = tiivistymät, hienojakoisuus, 
massiivisuus
Vähäinen eloperäinen aines ja pieneliötoiminta
Pää- ja hivenravinteiden puutokset



Juuso Joona, Tyynelän tila20

Heikko vesi- ja ilmatalous, alhainen pH
Heikko rakenne = tiivistymät, hienojakoisuus, 
massiivisuus
Vähäinen eloperäinen aines ja pieneliötoiminta
Pää- ja hivenravinteiden puutokset
= heikko kasvukunto, satokasvien huono kilpailukyky
rikka- ja tautiongelmat, heikko ravinteiden saatavuus 
ja hyötysuhde, päästöt

Satokasvin kilpailukykyä rajoittavat tekijät



Juuso Joona, Tyynelän tila21

Heikko vesi- ja ilmatalous, alhainen pH
Heikko rakenne = tiivistymät, hienojakoisuus, 
massiivisuus
Vähäinen eloperäinen aines ja pieneliötoiminta
Pää- ja hivenravinteiden puutokset
= heikko kasvukunto, satokasvien huono kilpailukyky
rikka- ja tautiongelmat, heikko ravinteiden saatavuus 
ja hyötysuhde, päästöt
Tulee puuttua ongelmien perimmäisiin syihin ja korjata 
heikot lenkit yksi kerrallaan

Satokasvin kilpailukykyä rajoittavat tekijät



Rajoittavat tekijät

Juuso Joona, Tyynelän tila22

Mikä rajoittaa uudistavan viljelyn 
periaatteiden käyttöönottoa tilallasi?
Miksi? x 5 



Agronomi Juuso Joona, Tyynelän tila, Joutseno



Maan kasvukunto kannattavuuden edellytyksenä

Juuso Joona, Tyynelän tila24

Keller et al. 2012. Soil & Tillage Research 124, 68-77.

Satotaso-erot hyvän ja 
huonon lohkon osan välillä 
keskimäärin 30% 
laskettuna eri lohkoilla.

Luomutuotannossa ero 60%

Kuinka paljon kannattaisi 
investoida 
kasvukuntoon?



Uudistavan viljelyn kannattavuus
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Monokulttuuri vs. Uudistava maissinviljely
 Monokulttuurissa vuosittainen muokkaus, torjunta-aineet, paljas maa
 Uudistavassa systeemissä kerääjäkasvit, suorakylvö, laiduntaminen



Uudistavan viljelyn kannattavuus

LaCanne CE, Lundgren JG. 2018. Regenerative agriculture: merging farming and natural resource conservation profitably. PeerJ 6:e4428 https://doi.org/10.7717/peerj.442826

Monokulttuuri vs. Uudistava maissinviljely
 Monokulttuurissa vuosittainen muokkaus, torjunta-aineet, paljas maa
 Uudistavassa systeemissä kerääjäkasvit, suorakylvö, laiduntaminen



Kiitos!
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Juuso.Joona@tyynelantila.fi
@Maan_viljelija
P. 050 360 96 32 https://carbonaction.org/viljelijat-tarvitsevat-kannustimia-

maaperan-hiilivaraston-kasvattamiseen/


