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TUOTTAVA PELTO SITOO HIILTÄ
VILJELYN PERUSOPIT OSOITTAUTU-
VAT yhä paikkansapitäviksi. Nyt keskus-
telun pääaihe on hiili ja sen sitominen, 
jotta ilmakehän hiilidioksidi ei lisään-
tyisi. Hiilen sitomisessa on järkeä myös 
sadontuoton kannalta.

Vielä muutama vuosi sitten maatalou-
den hiilitasetta pidettiin hyvinkin huo-
nona. Tämä johtui etenkin siitä, että 
maatalouden hiilensidonnan laskenta 
oli tutkijoiden mielestä liian epävarmaa, 
joten esimerkiksi satoon ja maaperään 
sitoutuva hiili jätettiin jopa kokonaan 
huomioimatta. Kaasuvirrat peltoon 
ja pellosta poispäin näyttivät olevan 
pahoin epätasapainossa. Tiedon lisään-
tyessä näkemys on pikkuhiljaa korjautu-
massa. Jos joku havaitsee tässä yhtäläi-
syyksiä maatalouden vesistövaikutusten 
arviointiin, niin hän ei ehkä ole vallan 
väärässä. Sielläkin uusi parempi tutki-
mustieto on pienentänyt maatalouden 
laskennallista kuormaa huomattavasti. 
Itsehän sen jo tiesimmekin.

Sekä viljelyn onnistuminen että 
hiilensidonta vaativat hyvää maata. 
Laajemmin ajatellen sekä maaperän, 
kasvien että tuotantoeläinten on oltava 
terveitä. Maaperän mikrobit, jotka ha-
jottavat eloperäistä ainesta, varastoivat 
hiiltä. Hyvän eloperäisen aineksen, ku-
ten karjanlannan, lisääminen peltoon 
on aina tiedetty hyväksi konstiksi pa-

MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietolan havainnekuva hiilen kierrosta.

HIILIVILJELY ON HELPPO ottaa osaksi 
tilan viljelytoimia, tuumivat BSAG:n 
Carbon Actionissa mukana olevat hä-
mäläiset Siri Taalas ja Saara Kukkonen.

Kukkosen kasvinviljelytilalla Hä-
meenkoskella on tarkoitus kokeilla 
erilaisten alus- ja kerääjäkasvien vilje-
lyä. Aluskasveilla saa pellot pysymään 
vihreinä ja kasvussa vielä puintien jäl-
keenkin. Hiiltä maahan sitova viljely ei 
vaadi mitään maata mullistavia muu-

toksia. Suurin muutos täytyy tapahtua 
viljelijän pipon sisällä. Vähemmän 
muokkausta ja enemmän kasvipeitettä, 
siitä se lähtee, Saara Kukkonen toteaa.

Pekkolan tilalla Hauholla hiilensi-
donnan keskipisteeksi on otettu nur-
miviljely. Lampaiden rehu- ja laidun-
nurmien viljelyssä on lisätty nurmien 
lajikirjoa ja nostettu korjuukorkeutta. 
Ajatuksena on saada aikaan apila-
nurmikasvusto, joka lähtee mahdolli-

simman nopeasti kasvuun niiton tai 
laidunnuksen jälkeen, jolloin se myös 
sitoo hiiltä tehokkaasti. Näin nur-
met kestävät myös paremmin ääreviä 
sääoloja, vähentävät eläinten muun 
valkuaisrehun tarvetta ja lisäävät mo-
nimuotoisuutta tarjoamalla ruokaa 
myös pölyttäjille. Hiilensidonta tulee 
ikään kuin kaupanpäälle, Siri Taalas 
summaa.

SAARA KUKKONEN

rantaa satoa. Nyt tiedämme myös, että 
eloperäinen aines parantaa hiilensidon-
taa. Mutta mitä tahansa eloperäistä ai-
nesta ei kannata lisätä, koska maaperän 
mikrobien hyvinvoinnista on huolehdit-
tava. Senkin takia on perusteltua välttää 

puhdistamolietteen käyttöä pellolla, 
sillä lietteessä olevat lääkeainejäämät 
ovat maaperämikrobeille haitaksi. Eikä 
maata kannata möyriä enemmän kuin 
on välttämätöntä.
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AVOIMET MAATILAT HÄMEESSÄ 
-TAPAHTUMA VAKIINTUMASSA OSAKSI 
HÄMÄLÄISTÄ RUOKATARINAA
Nykymuotoinen 
maatalous on muutakin 
kuin heinäseipäitä ja 
harmaita latoja. Tiloilla 
tehdään töitä koneilla 
ja osin jopa roboteilla. 
Digitalisaatio tekee 
tuloaan, vaikkakin paljon 
tehdään töitä vielä myös 
perinteisin menetelmin. 
Tästä ja paljon muusta kuulivat ne reilut 
5000 tapahtumakävijää, jotka vierailivat 
hämäläisillä maatiloilla avoimien ovien 
päivänä 13.7.2019.

Ovet olivat avoinna jo neljäntenä 
vuotena peräkkäin, ja tiloja mukana oli 
jo huikeat 35 maatilaa ympäri Kanta- ja 
Päijät-Hämettä. Osa tiloista on ollut 
mukana joka vuosi, mutta ensikertalai-
siakin mahtui mukaan. Edustettuna oli 
niin maito-, lammas- kuin lihanautati-
loja, marja-, vihannes- ja viljatiloja sekä 
hevostiloja.

Tapahtuman tavoitteena on edistää 
Kanta- ja Päijät-Hämeen ruokasektorin 
tunnettuutta, mutta ennen kaikkea tar-
jota kuluttajille elämyksiä, kokemuksia 
ja mahdollisuuden päästä näkemään 
ruuantuottajan arkea. Tapahtuma halu-
aa myös vastata kuluttajien kasvavaan 
tiedonnälkään ruuan alkuperästä ja 
tuotantotavasta. Tänä vuonna avoimilla 
maatiloilla puhuttiin myös maatalou-
den roolista ilmastonmuutoksen hillin-
nässä.

Tapahtuma ei onnistuisi ilman aktii-
visia, hämäläisiä maatiloja, mutta mikä 
ihme saa maatilan avaamaan ovensa 
keskellä kiireisintä kesäsesonkia?

- Tärkeimpänä syynä meillä on tie-
tenkin tuottamamme kotimaisen ruuan 
arvostuksen lisääminen, maidontuottaja 
Katri Salovaara Pelto-Mattilan tilalta 
Hausjärveltä kertoo.

- Me maatalousyrittäjät tiedämme, 
että maailma ja maatalous ovat ottaneet 
suuren harppauksen 1950-60 -lukujen 
puolikoneellisesta ajasta nykypäivän 

automaatioteknologian aikakauteen. Ja 
että oppikirjojen, median, aktivistien ja 
Suomi-filmien luoma mielikuva perus-
tuu todellisuuteen vain hyvin hatarasti 
- jos ei aina ollenkaan.

- Uskomme, että läpinäkyvyyttä, 
lähestyttävyyttä ja tietoa lisäämällä 
saamme suomalaisen ruuan arvostusta 
nostettua kohti sitä paikkaa, joka sille 
kuuluu. Tähän pyrkiäksemme avasim-
me heinäkuussa ovemme, Katri kertoo, 
mutta kannattiko se? Katrin mietteitä 
voi lukea lisää Kasvua Hämeessä -blo-
gista www.kasvuahameessa.fi 

KARITA TOIVANEN, MTK HÄME

Katri Salovaara ja Sami Suttinen Pelto-Mattilan tilalta kutsuvat kylään. Esillä oli myös ilmastotyö maataloudessa.

AVOIMET MAATILAT HÄMEESSÄ -tapahtuma saa jatkoa myös ensi vuonna, 
kun tilat avaavat ovensa ja kutsuvat kylään lauantaina 11.7.2020. 

Mielestämme tapahtuma on hieno esimerkki siitä, mitä yhteistyöllä ja 
yhdessä tekemällä voidaan saada aikaan. Voisiko sinun maatilasi olla myös 
mukana? Pyrimme tekemään osallistumisen kynnyksen mahdollisimman ma-
talaksi tarjoamalla apuamme. 

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä, kuinka tapahtumaan osallistuminen 
voisi sopia juuri sinulle. 

Pirauta tai lähetä sähköpostia tiedottaja Karita Toivaselle, puh. 040 723 8801 ja 
sähköposti karita.toivanen@mtk.fi

Päivi Rönni

Päivi Rönni
Karita Toivanen

Avoimissa maatilois-
sa oli monenmoista 
ihmeteltävää.

Tapahtumassa tuli 
myös eri lajikkeet 

tutuksi.

Karita Toivanen



Tarvitsemme lisää valkuaiskasviviljelijöitä vakaaseen sopimustuotantoon.

www.atriatuottajat.fi/a-rehu/viljakauppa
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