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WP2 – Maatalous: uudet 

viljelymenetelmät

Viljelymenetelmät 

yksivuotisilla 

viljelykasveilla

Kosteikkoviljely

Biohiili turvemailla

Syyskyntö

Suorakylvö

Syyskyntö + 

aluskasvi

Suorakylvö + 

aluskasvi

Energiapaju

Juolukka

Rehunurmi

Kolme biohiilivalmistetta

Kaksi levitysmäärää

Koesarjat 

kesken

Tulokset 

käsittelyssä
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Biohiili turvemaalla

Biohiilivalmisteet:

Männynkuori 350

Männynkuori 450

Carbofex

Levitysmäärät:

10 tn/ha

30 tn/ha

Hypoteesit:

Biohiili vähentää N2O-päästöä ja 

nitraatin huuhtoutumista paljaasta 

turvemaasta.

Korkeammassa lämpötilassa tuotettu 

biohiili vähentää päästöä enemmän 

kuin matalassa tuotettu.

Sadetuskäsittelyt
Kontrolloidut olosuhteet 

kasvihuoneessa

Satunnaistettu toistokoe

Tulosten yhteenveto työn alla: julkaisu syksyllä 2020
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Hiilineutraali Suomi 

Maankäyttö- ja ilmastotavoitteet

OMAIHKA

kuvakehystä.

Alkutuotanto

Nautakarjatalous

Viljellyt turvemaat
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Päärahoittaja: 

Rahoitus, yhteistyökumppanit ja 

toteutusaika

Toteutusaika:

1.1.2020-31.12.2022

MAKERA

Yhteistyössä:

Atria 

Valio Oy 

MTK 

Avoin ry 

Salaojituksen tukisäätiö sr
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Hankkeen työpaketit

7 3.6.2020

1 Nautaketjun orgaanisten 
maiden kartoitus ja päästöt

2 Orgaanisten maiden päästöjen 
mittaaminen ja viljelytekniset 
toimet pilottitiloilla

3 LCA - mallinnus

4 Asiantuntija 
workshopit ja 
toimintasuositukset
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Toimenpiteet käytännössä

Hankkeessa haetaan pilottitiloja, joilla:

• Todennetaan orgaanisten lohkojen lukumäärä, sijainti, koko, niiden turpeen paksuus 

ja verrataan tietoja maannostietokantaan sekä viljavuusanalyysin tietoihin.

• Valitaan turpeen paksuus, pellon ikä ja nurmen uudistusmenetelmä pääkriteereinä 

sopivat lohkot päästöseurantaan kultakin pilottitilalta → saadaan tarkennettua 

päästöjä. Yritetään löytää vertailukelpoisia kohteita.

• Lohkolla seurataan myös muita muuttujia: ojitustapa, pohjavedenpinnan korkeus, 

satotaso. (esim. viljelymenetelmiin emme lopulta voi vaikuttaa)

• Pilottitiloille tehdään asiantuntijoiden toimesta toimintaehdotuksia vähäpäästöisistä

viljelymenetelmistä tilakokonaisuus huomioiden: viljelijä toteuttaa ne tai osan niistä. 

Lasketaan laskennallinen päästövähennys toimille. Viljelijältä saadaan tieto mitkä 

tekijät johtivat toimenpiteiden toteutukseen tai hylkäämiseen → työpajoja, joissa 

esitellään laskelmia ja viljelijäkokemuksia

8 3.6.2020
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Toimenpiteet käytännössä

• Tiloilta saatava tieto (päästölaskennat, orgaanisten 

maiden määritys, turpeen paksuus jne.) viedään muihin 

työpaketteihin: LCA mallinnus, Avoin ry karttapalvelu

• Pilottitilatyöpajojen lisäksi pidetään yllä myös 

asiantuntijoiden osaamista ja edistetään tiedonvälitystä 

kansallisesti ja kansainvälisesti asiantuntija workshoppien 

muodossa.

9 3.6.2020
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Tähänastinen toiminta

3.6.2020

Tila Tuotantomuoto Lohkon ominaisuudet Tutkittava menetelmä: alustava

Tila 1 Maidontuotanto Ohutturpeinen
Nurmen uudistusmenetelmän tarkastelu: 

kyntö vs. kevytmuokkaus

Tila 2 Lihantuotanto
Paksuturpeinen, 

säätösalaojitus

Nostetaan vedenpintaa puolella lohkolla, 

mitataan myös kuivan puolen khk vuo

Tila 3 Maidon tuotanto
Paksuturpeinen,

säätösalaojitus, saraturve

Tarkkaillaan nurmen 

uudistamismenetelmää

Tila 4 Lihantuotanto
Paksuturpeinen, säätö- ja 

avo-ojitetut pellot, saraturve

Tarkkaillaan säätösalaojituksen 

vaikutusta päästöihin vrt. avo-ojissa 

olevaan peltoon

Tila 5 Maidontuotanto

Paksusta ohueen vaihtuva: 

ohut osa tarkasteluun, 

säätösalaojitus

Tarkkaillaan turvekerroksen paksuuden 

vaikutusta päästöihin

Tila 6 Maidontuotanto
2v. viljelty vrt 12 v. viljelty, 

paksuturpeiset lohkot

Tarkkaillaan peltojen iän vaikutusta 

päästöihin

Tila 7 Lihantuotanto

Ei mittauksia, mutta tehdään 

toimenpidesuositukset ja 

päästövähennyspotentiaali- laskelmat
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Hiilineutraali Suomi

Elintarvikeketju ja edunvalvonta

3.6.2020

Hiilineutraali 

maitoketju

Hiilineutraali 

lihaketju

Maatalouden 

ilmastotiekartta

Pilottitilat

Asiantuntijat

Kansallinen 

työpaja

Kutsuvieras-

asiantuntijat

Etäseuranta-

mahdollisuus

Päätöksenteko

Työpaja osuus valitun 

teeman mukaan

Tulevaa toimintaa:

Tammikuussa 2021

Asiantuntijatyöpaja



Kiitos!


