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ESIPUHE

Joidenkin asioiden tekemiseen menee aikaa. Tässä raportissa kuvataan viljelykiertotyö-
kalu, jonka kehitystyö aloitettiin vuonna 2015 silloisen CAP-tukikauden alussa. Työka-
lua käytettiin sen jälkeen OSMO-hankkeen osaamisryhmissä 2016–2018 ja MAANEU-
VO-hankkeen neuvojakoulutuksessa 2019–2022. Emme halunneet julkaista työkalua, 
ennen kuin se on ”valmis”. 

Työkalun saattaminen valmiiksi tarkoitti sitä, että kävimme läpi sen laskennan, 
teorian ja käytetyt muuttujat. Vertasimme tuloksia tieteelliseen kirjallisuuteen ja py-
rimme saattamaan esimerkiksi hiilitaseen laskennan vastaamaan kansallista kasvihuo-
nekaasuinventaariota. Ja koska viljelykierto kattaa monta osa-aluetta, tarkistettavaa ja 
muokattavaa oli paljon. Pienet muutokset eri osissa aiheuttavat muutoksia muualla, ja 
toisaalta kokonaisuuden piti olla tieteellisesti perusteltavissa ja käytännössä sovelletta-
vissa. Joissain tapauksessa jouduttiin tekemään ”akateemisia arvauksia”, jotta esimer-
kiksi rakenteen vaikutus juuriston kasvuun saatiin malliin mukaan. Toisissa asioissa 
taas yllätyimme iloisesti, kun 1990-luvulla arvioidut asiat osoittautuivat samoiksi vielä 
2020-luvullakin. 

Nyt työkalu alkaisi olla niin valmis, että sen voi päästää laajempaan käyttöön. Hin-
toja ja tukitasoja käyttäjä voi päivittää tarpeen mukaan, mutta hiili-, typpi-, rikka- ja 
kasvukuntotaseet tuskin muuttuvat radikaalisti. Toivomme, että raportti ja sen mukana 
julkaistava ”viljelykiertolaskuri” palvelevat viljelijäväestöä ja neuvojia. Siitä huolimatta, 
että viljelykierrosta on tarjottu neuvontaa noin 2800 vuotta, viljelykierroissa riittää edel-
leen kehitettävää. 

Helmikuussa 2023
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TIIVISTELMÄ
Viljelykierrolla tarkoitetaan peltolohkolla tapahtuvaa kasvinvuorotusta, jossa tietyt kas-
vit toistuvat ”vuorollaan”. Viljelykierrolla voidaan vaikuttaa maaperän toimintaan ja 
viljelyjärjestelmään monipuolisesti. Kasvinvuorotus vaikuttaa hiilen ja typen kiertoihin, 
rikkakasvien esiintymiseen ja maan rakenteeseen, mutta myös viljelijän työmäärään ja 
talouteen. Viljelykiertojen arviointiin tarvitaankin moniulotteista otetta. 

Tässä raportissa kuvataan eräs lähestymistapa viljelykierron vaikutusten arvioin-
tiin. Siinä vertaillaan kahta kiertoa useamman ulottuvuuden kannalta. Eri osa-alueet 
arvioidaan tieteelliseen kirjallisuuteen pohjautuvilla laskentamalleilla ja lopuksi tulokset 
tuodaan yhteen vertailtavaksi. Kokonaisvaltainen tarkastelu mahdollistaa kiertojen mo-
nipuolisen vertailun. Parhaassa tapauksessa suunniteltu kierto säästää sekä maaperää, 
rahaa että aikaa. Toisissa tapauksissa joudutaan pohtimaan sitä, ovatko parannukset 
joissain osa-alueissa sen arvoisia, että toiset osa-alueet heikkenevät. 

Raportin lopuksi esitellään kahden viljelykierron vertailuesimerkit sekä luonnon-
mukaisessa että tavanomaisessa tuotannossa. Vertailussa katsotaan, miten viljelykierron 
monipuolistaminen vaikuttaa talouteen, työmenekkiin, rikkakasveihin, maan kasvukun-
toon sekä hiili- ja typpitaseisiin. 
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ABSTRACT

A FRAMEWORK FOR COMPARING CROP ROTATIONS
A crop rotation is a repeating sequence of plants cultivated on a field over the years. 
Each field “rotates” through the plants in the rotation and each plant rotates through the 
fields of the farm. Crop rotation can considerably change soil functions and the farming 
system through carbon and nitrogen cycles, weed populations, soil structure, work load 
and profitability. All these aspects need to be considered when evaluating crop rotations. 

This report describes a certain way to evaluate crop rotations through a multidimen-
sional comparison of two crop rotations at a time. The framework assesses the different 
aspects based on scientific literature and published calculation models and brings the 
separate results together for an overall comparison. This whole system approach makes 
it possible to compare the various effects of crop rotations. In the best case an improved 
rotations saves soil, time and money. In other cases tradeoffs emerge between improved 
profitability and decreasing soil structure for example. The report presents both the fra-
mework and the application to two example rotations, both in conventional and organic 
agriculture. The comparison focuses on the effect of diversifying the crop rotation on 
profitability, work load, weeds, soil health and C & N balances. 
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1 JOHDANTO
Viljelykierroilla tarkoitetaan peltolohkolla tapahtuvaa kasvinvuorotusta, jossa tietyt 
kasvit toistuvat ”vuorollaan”. Viljelykierron pituus voi olla avoin ja riippuu tilanteesta. 
Äärimmillään yhden viljakasvin peräkkäisviljely (monokulttuuri, monocropping) on 
viljelykierto, jonka pituus on yksi vuosi. Toisessa ääripäässä on vuosikymmenen mittai-
sia viljelykiertoja erikoiskasvien tautipaineen välttämiseksi. Viljelykasvien vuorottelun 
avulla hallitaan kasvitauteja (isäntäkasvit ja ei-isäntäkasvit), rikkakasveja (eri vuoden-
aikaan kilpailevat viljelykasvit ja heikosti kilpailevat), ravinteiden käyttökelpoisuutta 
(syväjuuriset ja matalajuuriset) sekä maan rakennetta (rakennetta parantavat ja heiken-
tävät kasvit). Viljelykierto on yksi vanhimmista keinoista maatalouden tehostamiseksi 
ja ollut käytössä Euroopassa tuhansien vuosien ajan (Tariq ym. 2019). Suomen kasvin-
suojelulainsäädännössä velvoitetaan mahdollisimman monipuoliseen viljelykiertoon ns. 
integroidun torjunnan varmistamiseksi (MMM 2012). Pitkästä historiasta huolimatta 
viljelykiertoja on tarpeen suunnitella aika ajoin uudelleen vastaamaan viljelyn tavoittei-
ta ja ympäröivän yhteiskunnan ja peltojen tilaa. Viljelykierron suunnittelu on kuitenkin 
moniulotteista, tämä lyhyt opas pyrkii kokoamaan viljelykierron suunnittelun osa-aluei-
ta yhteen. Se täydentää samaan aikaan julkaistua viljelykiertolaskuria, jolla voi vertailla 
kahden viljelykierron vaikutuksia talouteen, viljelyyn ja maaperään.

Moniulotteisuutensa vuoksi viljelykierron suunnittelua voidaan helpottaa käyttä-
mällä päätöksenteon tueksi kehitettyjä malleja. Viljelykierrossa keskenään vuorovaikut-
tavia tekijöitä on useita, mutta kaikki tekijät riippuvat vain muutamasta päätösmuut-
tujasta (mitä kasvia, kuinka monta vuotta). Tämän tyyppinen ongelmanasettelu sopii 
hyvin monitavoitteiseen päätösanalyysiin (multiple criteria decision analysis, MCDA 
(Keeney ja Raiffa 1993)). Tästä huolimatta varsinaisia viljelykierron suunnitteluohjelmia 
ei juurikaan ole tehty. Yksi poikkeus on ROTOR-malli, joka huomioi viljelykierron typpi-
tasetta ja rikkakasvipainetta (Bachinger ja Zander 2007). Tässä raportissa kuvattu lähes-
tymistapa pohjautuu monitavoitteiseen päätösanalyysiin, jolla eri osatekijät muutetaan 
yhteismitallisiksi ja tuodaan yhteen tarkasteluun. 
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2 MONITAVOITTEISUUTTA  
 VERTAILUUN
Viljelykierron valinta vaikuttaa moniin tekijöihin tilalla lähtien peltojen kasvukunnosta 
aina tilan talouteen ja viljelijän hyvinvointiin. Osa vaikutuksista on luonteeltaan sellaisia, 
että niitä pyritään lisäämään (kannattavuus) tai vähentämään (työmäärä). Toiset tavoit-
teet taas asettavat rajoituksia (reunaehtoja) koko suunnitelmalle (typpi- ja hiilitaseet, 
rikkakasvien kehitys). Viljelykierron arvioinnissa on syytä tarkastella koko vaikutuskent-
tää monipuolisesti. Optimointi pelkän talouden mukaan johtaa helposti tilanteeseen, 
jossa rikkakasvit runsastuvat ja maaperän rakenne heikkenee. Toisaalta typpi- ja rikka-
taseiltaan liian jäykäksi suunniteltu viljelykierto ei mahdollista sopeutumista vaihtele-
viin markkinatilanteisiin tai sääolosuhteisiin. 

Taulukossa 1 on esitetty yksi esimerkki viisivuotisesta viljelykierrosta. Kierrossa 
olevien peltolohkojen pinta-ala on jaettu viiteen vuoroon (a–e). Jos vuorojen pinta-ala 
ja peltojen tuottavuus on suunnilleen sama, eri kasvien vuotuinen tuotantomäärä on 
melko vakio. Taulukon sarakkeet kertovat eri vuosina tuotettavien kasvien osuuden ti-
lan peltoalasta. Jokaisen vuoron kehitys ajassa on luettavissa taulukon vaakariviltä. Esi-
merkkikierrossa vuoro etenee kahden nurmivuoden jälkeen syysöljykasviin, rukiiseen ja 
kauraan, kunnes kierto alkaa jälleen alusta. 

Eri viljelykasveilla on eri vaikutuksia. Esimerkin tapauksessa nurmivuosien aikana 
maaperän rakenne kehittyy suotuisasti, kun monivuotisten kasvien juuret muokkaavat ja 
kuivattavat pohjamaata. Jos nurmi on palkokasvipitoinen, biologinen typensidonta lisää 
kiertoon typpeä myös myöhempien kasvien käyttöön. Viljavuosina juuristoa muodostuu 
vähemmän ja muokkausta on enemmän, jolloin rakenne heikkenee. Vaikka esimerkiksi 
rakenne voi muuttua kierron sisällä, kierron kokonaisvaikutus muodostuu siihen valittu-
jen eri viljelykasvien yhdysvaikutuksena. Esimerkkikierto on maan rakennetta parantava 
nurmien ja syväjuuristen syyskasvien johdosta. Heikkojuurisia ja kevätkylvöisiä kasveja 
on vain 20 % kierrosta. 

Taulukko 1. Esimerkki viisivuotisesta viljelykierrosta. Peltoala on jaettu viiteen vuoroon ja joka 
vuosi viljellään suunnilleen yhtä paljon kaikkia kierron kasveja. Värit kuvaavat viljelykasvin vaiku-
tusta maan kasvukuntoon, tummemmat sävyt ovat enemmän maata parantavia kuin vaaleammat 
sävyt. 

Viljelykierto Vuosi 1 Vuosi 2 Vuosi 3 Vuosi 4 Vuosi 5

Vuoro a Nurmi Nurmi Syysrapsi Ruis Kaura

Vuoro b Kaura Nurmi Nurmi Syysrapsi Ruis

Vuoro c Ruis Kaura Nurmi Syysrapsi Ruis

Vuoro d Syysrapsi Ruis Kaura Nurmi Syysrapsi

Vuoro e Nurmi Syysrapsi Ruis Kaura Nurmi

Maan rakenne on kuitenkin vain yksi osa-alue viljelykierron arvioinnissa (Kuva 1). Vilje-
lykierto vaikuttaa lisäksi suoraan tuotettaviin kasveihin, työn määrään ja ajoitukseen. Li-
säksi viljelykierto säätelee tautien ja rikkakasvien lisääntymistä ja jotkin kasvit hyötyvät 
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selvästi edelliskasvien esikasvivaikutuksesta. Maaperävaikutukset näkyvät rakennetta 
laajemmin myös maaperän ravinnevarojen muutoksina (typpi-, fosfori- ja kaliumtaseet) 
sekä maan multavuuden muutoksina (hiilitase). 

Kuva 1. Viljelykierron vaikutuksia ryhmiteltynä eri osa-alueisiin. 

Viljelykierron monitavoitteisuus tuo haasteita viljelykiertojen vertailuun. Miten yhteis-
mitallistaa tunteja työtä, kiloja hiiltä tai rikkakasvien runsastumista? Ongelma ei ole tut-
tu pelkästään viljelykierroissa, joten siihen on kehitetty erilaisia ratkaisuja. Monitavoit-
teinen päätösanalyysi (MCDA) on laajalti käytössä tämän tyyppisissä ongelmissa useilla 
eri aloilla metsäsuunnittelusta terveydenhuoltoon ja ympäristötieteisiin (Huang, Keisler, 
ja Linkov 2011; Mendoza ja Martins 2006).  

Vaihtoehtojen arviointi etenee päätösanalyysissä vaiheittain. Ensin päätetään ta-
voitteet ja niille mittarit. Eri tavoitteiden alaiset mittaustulokset (attribuutit) suhteute-
taan toisiinsa ns. arvofunktioiden avulla. Tämä muuttaa esimerkiksi kiloina tai tunteina 
mitatut tulokset asteikolle 0–1. Lopuksi eri ulottuvuudet voidaan painottaa ja laskea yh-
teen. Yhtälömuodossa analyysi etenee seuraavasti: vaihtoehdon j kokonaisarvo Pj muo-
dostuu sen painokertoimilla wi painotetuista arvofunktioiden vi läpi käyneistä mittaus-
tuloksista xij  

       (1). 

Arvofunktiot v(x) voidaan määrittää yksinkertaisimmillaan käyttämällä mahdollisten 
vaihtoehtojen mittaustulosten ääripisteitä. Jos huonoin vaihtoehto saa arvon 0 ja paras 
arvon 1, muut arvot ovat näiden välissä. Yksinkertaisimmillaan ne voidaan jakaa välille 
tasaisesti (lineaarisesti) tai sitten muotoa voidaan muokata (esimerkiksi lisätyötuntien 
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haitta kasvaa, kun ylitetään tietty tuntimäärä; typpitaseen hyöty ei parane ohitettaessa 
riittävä raja-arvo, jne.). 

Kun painokertoimien wi arvo on välillä 0–1 ja niiden summa on 1, painotetut piste-
luvut kertovat, kuinka suuri osa tavoitteista täyttyy ja kuinka hyvin. Vaihtoehto, joka olisi 
kaikilla mitta-asteikoilla paras tarkasteltavissa oleva vaihtoehto, saisi 1,00 pistettä (100 
%). Tämä olisi kuitenkin useimmiten mahdoton tilanne, sillä viljelykiertoesimerkeissä 
paras viljelykierto koostuisi ainoastaan yhdestä kasvista, joka on jokaiselta ominaisuu-
deltaan paras. 

Jos tavoitteena on vertailla kahta viljelykiertoa, painotus voidaan myös jättää väliin 
ja vertailla indikaattorituloksia yksitellen. Esimerkiksi kuvan 2 tapauksessa toinen vilje-
lykierto on toista parempi ainoastaan kesäaikaisten töiden suhteen. Tällöin päätöksente-
kopulma pelkistyy siihen, ovatko kaikki muut viljelykierron hyödyt pienempiä kuin 0,5 
tunnin/ha kesäaikainen lisätyö. Jos eroja paremmuudessa on vain vähän, tämän tyyppi-
nen erojen välinen painotus on tehokas tapa vertailla vaihtoehtoja (Mustajoki ja Hämä-
läinen 2007).  Mikäli tulokset menevät enemmän ristikkäin, tavoitteiden painotuksesta 
voi olla apua. 

Kuva 2. Esimerkki kahden viljelykierron (punainen ja sininen) vertailusta arvofunktioiden perus-
teella. Viivojen yläpuolella esitetty erotus indikaattoriarvoissa kiertojen välillä.

Päätöksentukityökalun käyttökelpoisuus riippuu pitkälti siitä, kuinka luotettavasti eri 
indikaattorit saadaan arvioitua. Seuraavissa kappaleissa käydään läpi menetelmiä kan-
nattavuuslaskentaan, hiili- ja typpitaseen arviointiin sekä rikkakasvien ja maan kasvu-
kunnon muutosten arviointiin. 
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3 KANNATTAVUUS JA TYÖMÄÄRÄ
Viljelykasveja on totuttu vertailemaan niiden katetuoton perusteella. Katetuotossa vil-
jelyn tuloista vähennetään viljelyn kulut, jolloin saadaan arvio tuotannon kannattavuu-
desta. Se, mitä tuloja ja menoja laskentaan sisällytetään, vaikuttaa laskennan lopputu-
lokseen ja vertailtavuuteen. Jaottelua tehdään usein muuttuvien ja kiinteiden kulujen 
suhteen. Suurin ero eri laskutavoissa tulee siitä, mitä tehdään kiinteille kone- ja pelto-
kustannuksille ja toisaalta sisällytetäänkö laskelmaan pääoman tuottovaatimus ja vilje-
lijän palkkavaatimus. Esimerkiksi vuoden 2020 Taloustohtori -kannattavuuslaskelman 
perusteella vain 27% viljatilojen kuluista oli suoraan viljelyyn liittyviä muuttuvia kuluja, 
sen lisäksi merkittäviä luokkia olivat viljelijän palkkavaatimus (15%), vuokrat, vakuu-
tukset ja kunnossapito (20%), poistot (17%) ja pääoman tuottovaatimus (13%) (LUKE 
2022). 

Suomessa maatalouslaskennassa käytetään kolmea eri katetuottoryhmää talouden 
tarkasteluun: a) katetuotto A sisältää myyntituotot ja tuet, joista vähennetään siemen-
ten, lannoitteiden ja muiden tuotantopanosten kustannukset; b) kate B sisältää edellis-
ten lisäksi palkkavaatimuksen tehdylle työlle ja c) kate C sisältää edellisten lisäksi kone-, 
rakennus- ja yleiskustannukset. Kun näihin lisätään vielä peltokustannus (pääoman 
tuottovaatimus, vuokra, ojituksen poistot), saadaan laskettua tuotannon nettovoitto tai 
tappio. Historiallisesti vuosina 2010–2020 viljantuotanto on ollut tappiollista (LUKE 
2022), jos kaikki kustannukset huomioidaan (Kuva 3). 

Kuva 3. Suomalaisten viljatilojen kannattavuuden kehitys ryhmiteltynä katetuottolaskelmaluokkien mukaisesti 
vuosien 2010–2020 aineistolla (Luke kirjanpitotila-aineisto, Taloustohtori, 2022). 
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Viljelykierron suunnittelun kannalta vuokra-, kone- ja pääomakulut ovat kiinteitä, jos 
tarkoituksena ei ole selvästi muuttaa tuotannon mittakaavaa. Niiden taso määräytyy 
kunkin tilan tilanteen mukaisesti ja niihin vaikutetaan investoinneilla. Tuloihin ja muut-
tuviin kuluihin voidaan sen sijaan vaikuttaa paljonkin viljelykiertosuunnittelussa. Sen 
johdosta työkalun laskelmat perustettiin katetuotto A laskelmiin. Lähtötietoina käytet-
tiin Mallilaskelmia maataloudesta ja ProAgrian Tuottopehtori-verkkopalvelun pohjatie-
toja, jotka päivitettiin kirjoitushetken (kevät 2022) lannoitteiden, viljan ja polttoaineen 
hinnoilla (Taulukko 2). 

Taulukko 2. Eri viljelykasvien katelaskelma A (tulos – muuttuvat kulut) vuoden 2022 kevään mark-
kinatiedoilla. 

Kate A €/ha

Kasvi Luomu Tavanomainen

Kevätviljat 1024 753

Kevätrypsi/-rapsi 724 872

Syysvehnä 1192 1034

Ruis 1124 917

Syysrypsi 850 1251

Härkäpapu/herne 1118 860

Peruna/sokerijuurikas 5839 4709

Kumina 2000 863

Viherlannoitus 477 348

Apilanurmi 1475 1066

Heinänurmi 1475 439

Kerääjäkasvi 55 55

Taulukon 2 tiedoilla esimerkiksi siirtymä kevätviljojen monokulttuurista viherlannoi-
tus-syysrypsi-syysvehnä kiertoon johtaisi noin 16 € heikompaan katteeseen kierron yli. 
Tulos riippuu kuitenkin oletetuista satotasoista ja viljelyn kuluista.    

Viljelijän työmäärä sisällytetään usein kannattavuuslaskelmiin (kate B) ja sille voi-
daan esimerkiksi käyttää 16,10 €/tunti palkkavaatimusta (LUKE 2022). Päätöksenteon 
kannalta työmäärien kokonaismäärä ja ajoitus on kuitenkin hyvä pitää erillään. Suomes-
sa viljelyn ajallisuuskustannus voi olla korkea (=satomenetys, jos viljelytoimia ei tehdä 
oikeaan aikaan), sillä kasvukausi on lyhyt ja valoisuuden vuoksi kasvurytmi on nopea. 
Viljelytoimet painottuvat kevääseen, joten työtuntien lisääntyminen valmiiksi kiireisel-
le ajanjaksolle voi olla huomattavasti haitallisempaa kuin tuntikustannusten perusteel-
la voisi arvioida. Toisaalta työhuippujen jakaminen tasaisemmin eri vuodenajoille voi 
mahdollistaa viljelytyöt selvästi pienemmällä konekalustolla, mikä säästää sekä maan 
rakennetta että kiinteitä kustannuksia (Mattila ja Rajala 2018).

Työmäärien tasaantumista voi havainnollistaa esimerkillä, jossa kolmen vuoden 
jaksolla on pelkkien kevätviljojen sijaan nurmi, syysvilja ja kevätvilja. Jos kylvettävä 
ala on 80 ha ja hehtaaria kohden menee muokkaukseen ja kylvöön konetyötä 2,5 h/ha, 
kevätviljakierrossa konetyötä tarvitaan keväällä 200 h. Monipuolisemmassa kierrossa 
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nurmen hoito siirtyy kesälle ja päättäminen syysviljalle syksylle. Tällöin keväälle jää vain 
kolmasosa edellisestä (67 h), mutta työmäärä syksylle ja kesälle lisääntyy. Kevättyöt saa-
taisiin siten tehtyä kevyemmällä kalustolla ja vähemmällä kiireellä, mutta syksyn ja ke-
sän työsuunnittelu muuttuisi. Näiden merkittävyys on tilakohtainen asia ja riippuu myös 
tuntien kokonaismäärästä suhteessa työ- ja henkilöstökapasiteettiin, joten vertailutyö-
kalussa työtunnit pidettiin erillisinä eri vuodenajoille. 

Talouden ja työmäärän lisäksi viljelykierto vaikuttaa myös peltoon ja ympäristöön. 
Seuraavissa kappaleissa näitä tarkastellaan hiilen, typen, rakenteen ja rikkakasvien kaut-
ta.       
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4 HIILITASE
Pellon hiilitase kuvaa multavuuden muutosta ajan yli. Se muodostuu yksinkertaisesti 
hiilisyötteen ja -poisteen erotuksesta (eli yhtälönä ∆C = Csyöte - Cpoiste). Hiilipoisteen 
suuruusluokka voidaan arvioida olettamalla, että tietty osuus (k) pellon hiilestä hajoaa 
vuosittain (Cpoiste = k∙C). Suomalaisissa pitkän aikavälin simulaatiotutkimuksissa maa-
perän multavuudesta hajoaa noin 1 % vuosittain (k=0,01) (Akujärvi ym. 2014). Tämä 
on suurempi kuin ruotsalaisissa tutkimuksissa oletettu 0,6 % (Andrén ja Kätterer 1997), 
mutta huomattavasti pienempi kuin yhdysvaltalainen 3 % (Magdoff ja Van Es 2009). 
Toisaalta ruotsalaisessa Odlingsperspektiv-mallissa ICBM mallin 0,6 % hajoamisnope-
utta säädetään ilmaston ja viljelyjärjestelmän mukaan siten, että Suomen leveysasteilla 
hajoamisnopeus on viljanviljelyssä noin 0,8 % (Bertilsson ja Nilsson 2022). 

Tällä 1 % hajoamisnopeudella jokaista prosenttiyksikköä multavuutta kohden hiiltä 
hajoaa 139 kg C/ha/vuosi (oletuksena 58 % hiiltä yhtä multavuusyksikköä kohden, 1 % 
vuotuinen hajoaminen, 20 cm ruokamultakerros, jonka paino on 2400 t/ha). Tällöin esi-
merkiksi 6 % multavuudella oleva pelto hukkaisi avokesannolla ollessaan (ts. Csyöte = 0) 
hiiltä 834 kg C/ha/vuosi. Tämän voi tulkita myös siksi hiilisyötteen lisäysmääräksi, joka 
tarvitaan hiilivaraston ylläpitämiseksi. 

Hiilisyöte koostuu kolmesta tekijästä: maanpäällisistä kasvintähteistä, maanalaisis-
ta kasvitähteistä (juuret ja juurieritteet) sekä lisätystä lannasta ja maanparannusaineista. 
Hiilisyöte ei kuitenkaan muunnu maaperän pysyvämmäksi hiileksi täysin, vaan suuri osa 
siitä palautuu nopeasti takaisin ilmakehään (Kätterer ym. 2011). Aiemmin uskottiin, että 
maaperään jäävä hiilijae muodostuu hajoamattomista kasvintähteistä, mutta nyttemmin 
on ymmärretty, että maaperään jää myös mikrobien läpi mennyttä, helposti hajoavaa 
hiiltä (Robertson ym. 2019).

Maanpäällinen kasvintähde, juuret ja juurieritteet sekä lisätty lanta eivät ole sa-
manarvoisia hiilisyötteitä. Niistä jää maahan eri osuus pysyvämmäksi osaksi. Eräs poh-
joismaisiin pitkäaikaiskokemuksiin perustuva oletus on, että maanpäällisistä kasvintäh-
teistä jää maaperään 17 %, juurista 39 % sekä lannasta ja kompostista 32 % (Kätterer ym. 
2011). 

Kasvintähteiden määrä arvioidaan useimmiten laajennuskertoimilla korjatun sa-
don määrästä. Ensin arvioidaan maanpäällinen kokonaisbiomassa jakamalla sato (Y) 
korjatun sadon osuudella (harvest index, HI). Sitten verso:juuri-suhteen (shoot:root 
ratio) avulla arvioidaan maanpäällistä biomassaa vastaava juuribiomassa. Lopuksi juu-
riston määrän avulla arvioidaan uusiutuneiden hienojuurten ja juurieritteiden määrä. 
Tämä lähestymistapa on käytössä esimerkiksi Suomen kasvihuonekaasuinventaariossa 
(Statistics Finland 2020), johon on myös kerätty sovellettavat kertoimet. 

Laajennuskertoimiin liittyy kaksi merkittävää ongelmaa. Ensinnäkin juuriston 
määrä riippuu voimakkaasti maan rakenteesta. Tiiviissä maassa juuristo jää pienem-
mäksi. Mitattu vaihtelu juuri:verso-suhteessa on suurta, luokkaa 50–75 % (Bolinder ym. 
2007). Toiseksi, etenkin lannoitetuilla nurmilla yhteys korjatun sadon ja juuribiomas-
san välillä on heikko (Taghizadeh-Toosi ym. 2020). Kasvihuonekaasuinventaariossa tätä 
ongelmaa kierretään olettamalla nurmille vakiomäärä juuristoa eli juuri:verso-suhdet-
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ta ei huomioida nurmille. Toinen tapa huomioida asia olisi sisällyttää laskentaan arvio 
esimerkiksi maan rakenteesta ja skaalata tuloksia sen perusteella. Tämä lähestymistapa 
valittiin laskuriin ja on kuvattu hieman myöhemmin tekstissä.  

Hiilisyötteen laskennassa tarvittavat muuttujat eri viljelykasveille on esitetty Tau-
lukossa 3. Siinä on esitetty rinnakkain suomalaisen kasvihuonekaasuinventaarion käyt-
tämät luvut ja ruotsalaisessa Odlingsperspektiv-laskurissa käytetyt luvut sekä lopuksi 
näiden perusteella viljelykierron arvioinnissa sovelletut luvut. Odlingsperspektiv-laskuri 
perustuu ICBM-hiilitasemalliin (Andrén ja Kätterer 1997), jota on päivitetty 2017 vastaa-
maan viimeaikaisia tutkimustuloksia (Bertilsson ja Nilsson 2022).  Vaihtelu tarvittavissa 
luvuissa on hyvin suurta. Viljakasveilla arvio juuriston määrästä on suunnilleen samaa 
suuruusluokkaa sekä suomalaisessa että ruotsalaisessa aineistossa juuriston määrän ar-
vio on samaa suuruusluokkaa suomalaisen ja ruotsalaisen aineiston välillä (verso:juu-
ri-suhde noin 5, mutta nurmilla kansainväliset luvut antavat 0,5–2 verso:juuri- suhteita 
0,5–2 Bolinger ym. 2007), kun suomalaisissa luku on noin 2. Joissain katsauksissa on 
saatu verso:juuri-suhteeksi 0,28, mutta vaihtelu eri peltojen välillä voi olla 12-kertainen 
(Poeplau 2016)! Merkittävä ero on myös juuriston uusiutumisen kertoimessa, joka Suo-
messa on oletettu luvuksi 0,41 ja kansainvälisesti luvuksi 0,65 (Bolinder ym. 2007). Ku-
minan osalta käytettiin VTT:n selvityksessä käytettyjä korjuuindeksin ja juuriston mää-
rän kertoimia (HI 20%, juuri:verso-suhde 1,7) (Behm ja Pajula, 2020). Ne perustuvat 
MTT:n ruukkukokeisiin, joten kertoimet voivat yliarvioida juuriston määrän heikkora-
kenteisessa peltomaassa. 

Näin suuren vaihtelun vuoksi laskurin antamia lukuja on syytä pitää lähinnä suun-
taa antavina. Tarkemmat hiilitaseen muutoslaskelmat tarvitsevat peltomittauksen ja 
monimutkaisemman prosessimallinnuksen yhdistelmää (Nevalainen ym. 2022; Smith 
ym. 2020). Viljelykiertolaskuri on tarkoitettu muutoksen suunnan ja suuruuden hah-
mottamiseen sekä eri tekijöiden vuorovaikutuksen tarkasteluun.  

Taulukko 3. Viljelykasvien hiilisyötteen arvioinnissa tarvittavia lukuja suomalaisessa kasvinhuo-
nekaasuinventaariossa ja ruotsalaisessa Odlingsperspektiv-mallissa sekä tässä laskurissa käytetyt 
luvut, jos ne poikkesivat Odlingsperspektiv-luvuista.

Maanpäällinen karike kg/kg satoa Maanalainen karike kg/kg satoa

KHK Odlings Käytetty KHK Odlings Käytetty

Kevätviljat 0,78–1,21 0,77 0,42–0,53 0,27 

Kevätrypsi/rapsi 1,74 2,74 0,74 0,86 

Syysvehnä 1,21 1,29 0,53 0,36 

Ruis 1,32 1,29 0,55 0,36 

Syysrypsi/rapsi 1,74 2,74 0,74 0,86 

Härkäpapu/herne 0,89 1.14 0,5 0,21 

Peruna/sokerijuurikas 0,11–0,18 0,06–0,11 0,09–0,12 0,01 

Kumina - - 4 - - 8,5

Viherlannoitus 1,0 1,00 0,99  0,62 0,97

Apilanurmi 0,21 0,20 0,99  0,62 0,97

Heinänurmi 0,21 0,20 0,99  0,62 

Kerääjäkasvi 1,0 1,00 1,5  2,22 1,5
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Käytetyillä kertoimilla hiilikato (syöte-poiste) suomalaisilta peltomailta (6 % multavuus) 
kevätviljojen viljelyssä on noin 400 kg C/ha/vuosi, mikä on samaa suuruusluokkaa mi-
tattujen vähenemien kanssa (Heikkinen ym. 2013; Akujärvi ym. 2014). Kokonaiskuva 
on kuitenkin pessimistinen ja näillä oletuksilla hiilivaraston ylläpito yli 8 % tasolla on 
vaikeaa, vaikka viljelykierrossa olisi nurmia ja kerääjäkasveja. Osin ongelma johtuu siitä, 
että suomalaisissa peltomaissa on runsaasti savea kansainvälisiin tuloksiin verrattuna. 
Toisaalta käytetyt juuristokertoimet ovat melko pieniä, eivätkä huomioi suurta eroa eri 
maaperien rakenteissa. Näiden johdosta laskuria varten tehtiin kaksi täydennystä, jotka 
ovat tieteellisen kirjallisuuden perusteella perusteltavissa, mutta joiden lukuarvoihin ei 
löydy suoraa kirjallisuusviitettä: (1) maaperän hiilen hajoamisnopeutta säädettiin savi-
suuden perusteella ja (2) juuriston kokoa säädettiin maan rakenteen perusteella. Seuraa-
vissa kappaleissa kuvataan nämä muutokset. 

Maaperän savisuuden on huomattu vaikuttavan hiilivaraston kokoon kahdella 
mekanismilla. Ensinnäkin, hietamailla, joissa ei ole savea, lähes kaikki maanpäällinen 
biomassa hajoaa nopeasti hiilidioksidiksi (ts. humustumiskerroin on 0–14% riippuen 
savipitoisuudesta) (Poeplau ym. 2015). Toinen tapa mallintaa sama ilmiö, on hidastaa 
maaperän kokonaishiilivaraston hajoamista savisuuden perusteella (Xu ym. 2016). Peri-
aatteessa maaperän hiili:savi-suhdetta voitaisiin käyttää myös arvioimaan, kuinka hyvin 
hiiliyhdisteet ovat mineraaliaineen suojissa ja kuinka suuri osuus on helposti hajotetta-
vissa (Soinne ym. 2021). Käytännössä tietyn hiili:savi-suhteen raja-arvon määrittäminen 
on vaikeaa ja johtaa helposti laskentamallirakenteisiin, jotka ovat paljon monimutkai-
sempia kuin yksinkertainen hiilisyöte- ja hajotustase (Robertson ym. 2019). Viljelykier-
tolaskurissa otettiin yksinkertainen lähestymistapa, jossa Xu ym. (2015) perusteella 
määritettiin savisuuden vaikutus hiilen hajoamiseen maassa ja tehtiin korjauskerroin, 
joka saa lukuarvon 100 % , kun savipitoisuus on 20 % (ruotsalaisen peltomaan keskimää-
räinen savipitoisuus (Piikki ja Söderström 2019)) ja muuttuu aina 0,9 % savipitoisuus-
prosentin muutoksen mukana. Tällöin 60 % savisuuden aitosavella hajotustoiminta on 
36 % hitaampaa kuin keskimääräisellä pellolla.

Juuriston koko vaihtelee huomattavasti peltojen välillä, ero voi olla jopa 12-kertai-
nen (Poeplau 2016). Maan rakennetta arvioitaessa juuristo on keskeinen tunnusmerkki, 
sillä hyvärakenteisessa maassa juuristo on laaja ja ulottuu syvälle (Ball ja Munkholm 
2015). Yhtälöitä rakenteen ja juuriston laajuuden välisen yhteyden välillä ei ole kuiten-
kaan julkaistu. Laskuria varten tehtiin oletus, jossa oletettiin alkuperäisten juuristojen 
olevan peräisin keskimääräisiltä pelloilta (VESS 3; MARA 3). Lisäksi oletettiin, että kun 
rakenne muuttuu huonoimmaksi mahdolliseksi, juuriston määrä puolittuu ja että kun 
rakenne on paras mahdollinen, juuriston määrä kaksinkertaistuu. Tällöin vaihtelu juu-
riston koossa voi olla nelinkertainen, mikä kattaa vain osan kokeissa havaitusta vaihte-
lusta (Poeplau 2016), mutta tarkentaa analyysiä verrattuna siihen, että oletettaisiin kaik-
kien peltojen kasvattavan samankaltaisia juuristoja.    

Näiden muutosten lisäksi tilan hiili- ja typpitaseessa oli huomioitava kotieläinten ja 
lannan vaikutus kiertoon. Rehu, joka korjataan pellolta, mutta palautuu lantana, vaikut-
taa eri tavalla taseisiin kuin rehu, jonka sisältämä hiili ja typpi poistuvat järjestelmästä. 
Hiilen osalta laskettiin kertyvän sonnan määrä rehun sulavuusarvojen perusteella (D-ar-
vo) ja olettaen 10 % hävikki varastoinnissa (Luostarinen ym. 2017). Typen osalta oletet-
tiin 70 % rehun typestä palautuvan lantana.
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Hiili- ja typpitaseet ovat toisiinsa kytkeytyneitä. Niiden tulkinta ja merkittävyys viljelijän 
näkökulmasta on kuitenkin erilainen. Hiilitase kuvaa pellon multavuuden ja viljavuuden 
kehittymistä pitkällä aikavälillä ja typpitase kuvaa vuosittain tarvittavan typpilannoituk-
sen määrää.  
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5 TYPPITASE
Typen kierrossa on useita osatekijöitä (Kuva 4). Maaperän typpivarantojen kertyminen 
riippuu typpitaseesta eli pellolle tulevan ja pellolta poistuvan typen määrän erotuksesta. 
Viljelykierron kasvivalinnat vaikuttavat typpitaseeseen kolmea kautta: 1) osasta kasveja 
kertyy maaperään orgaanista typpeä karikkeen kautta, 2) osalla kasveista typen poistu-
ma sadon mukana on merkittävää ja 3) osa kasveista hyödyntää biologista typensidontaa 
ja lisää typpeä kiertoon. 

Yksinkertaisin tapa arvioida viljelykierron typpiomavaraisuutta, lisälannoitustar-
vetta tai typpitasetta on laskea erotus sadossa poistuvan typen ja typensidonnan välillä. 
Kuitenkaan kaikki sidottu typpi ei ole kasvin eikä seuraavien viljelykasvien käytössä, osa 
sitoutuu kasvavaan multavuuteen ja osa poistuu ilma- ja vesipäästöinä. Toinen tapa tar-
kastella asiaa on katsoa kasvi kerrallaan, paljonko sadon mukana poistuu typpeä ja kuin-
ka paljon kasvintähteistä jää typpeä kierron muille kasveille. Esimerkiksi kerääjäkasvit 
voivat muuntaa maaperän typpivarantoja ja muutoin huuhtoutuvaa typpeä seuraaville 
kasveille käyttökelpoiseen muotoon. Molemmilla tarkastelutavoilla on puolensa viljely-
kiertojen arvioinnissa. 

Maaperän
typpivarat

Ilmapäästöt
NH3, NOx, N2O, N2

Korjattu 
sato

Huuhtouma
NH4, NO3,
DON, PON

Lannoitus

Typensidonta

Lanta

Laskeuma

Kuva 4.  Typen kierto maatalousjärjestelmässä. 

Yleisin tapa arvioida typen vapautumista seuraaville kasveille perustuu kasvintähteiden 
hiili:typpi-suhteeseen tai yksinkertaisemmin typpipitoisuuteen (Sullivan ym. 2010). Yh-
den viljelykasvin vaikutus kierron seuraavien kasvien käyttökelpoisen typen määrään 
saadaan: 

Ntase = Nsato – (Nmaanpäällinenkarike ∙vapautumiskerroin + Nmaanalainenkarike ∙ vapautumiskerroin2) 
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Osalla viljelykasveista typpipitoisuus on niin alhainen (alle 2 %), että typpeä sitoutuu 
hajotustoimintaan ja maaperän orgaanisen aineen muodostumiseen. Esimerkiksi viljan 
olki sisältää noin 0,6 % N, eli neljän tonnin olkisato sisältää 24 kg N. Sullivan ym. kaa-
valla laskettuna tästä vapautuu (sitoutuu hajoamiseen) -32 % ∙ 24 kg N = -8 kg N, eli 
hajotustoiminta sitoo typpeä. (Arvio on samaa luokkaa 10 kg N/ha koemittausten kanssa 
(Bhogal, Young, ja Sylvester-Bradley 1997; Reichel ym. 2018)).Toisaalta esimerkiksi so-
kerijuurikkaan naatit sisältävät 3 % N, eli neljän tonnin naattisato sisältää 120 kg N, josta 
vapautuu noin 34 % x 120 kg N = 41 kg N. Tarvittavan lannoituksen vähennys on noin 
49 kg N/ha verrattuna viljaan. Nämä ovat kuitenkin vain suuruusluokan hahmottelua, 
jos esimerkiksi naateista vapautuisi 50 %, lannoitusvähenemä olisi jo 60 kg N/ha. Kun 
tarkastellaan viljelykierron sisäistä typen saatavuutta ja esikasvivaikutuksia, kasvista 
jäävän karikkeen määrä ja laatu on tärkeää. Toisaalta, jos tarkastellaan koko kiertoa ja 
sen ravinnehuoltoa, sisäinen kierto voidaan jättää huomiotta.  

Koko kierron typpitasetta laskettaessa voidaan tarkastella vain lisälannoitustarvetta 
ja typensidonnan vaikutusta tähän. 

Ntase = Nsato – Nbiomassa ∙ Typensidontaosuus + muu lannoitus + laskeuma - huuhtouma

Jos laskeuma ja huuhtouma jätetään tarkastelun ulkopuolelle, lisälannoitus riippuu ty-
pensidonnan ja sadossa poistuvan typen suhteesta.  Typensidontaan on esitetty erilaisia 
kaavoja, jotka huomioivat kasvuston palkokasvipitoisuuden ja maaperän liukoisen ty-
pen määrän sekä joissain tapauksissa myös juuristoon ja juurieritteisiin päätyneen typen 
(Nykänen 2008). 

Typensidontaa voi arvioida nyrkkisäännöllä (Rajala ym. 2005). Jos oletetaan, että 
70 % palkokasvin sisältämästä typestä (3,5 % N) on typensidontaa ja 60 % koko biomas-
sasta korjataan satona, yhtä satotonnia kohden typpeä sidotaan 1000 kg : 60 %  ∙ 3,5 % 
N ∙ 70% = 41 kg N typensidontaa. Kerrointa pitää kuitenkin tarkentaa palkokasvipitoi-
suuden perusteella. Jos esimerkiksi nurmisadosta vain 50 % on palkokasveja, satotonnia 
kohden typensidontaa on vain 50 % x 40 kg = 20 kg.  (Taulukon 2 kertoimilla typensi-
donnasta tulisi suurempaa, suurempien karikekertoimien vuoksi, mutta karikkeen typ-
pipitoisuus on toisaalta alempi.)

Viljelykokeiden perusteella eri nurmipalkokasveille on julkaistu erilaisia kokeellisia 
typensidontakaavoja, esimerkiksi seosnurmille, joissa on palkokasvina puna-apilaa (Nfix 
= 0,026 x sato + 7), valkoapilaa (Nfix = 0,031 x sato + 24) tai sinimailasta (Nfix = 0,021 x 
sato + 17) (Carlsson ja Huss-Danell 2003). Nämä antavat samansuuntaisia tuloksia kuin 
käytetty nyrkkisääntö 60 % palkokasvipitoisuudella (Kuva 5).   
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Kuva 5. Typensidonta nurmisadon funktiona kolmella eri kokeellisella mallilla (katkoviivat) (Carls-
son ja Huss-Danell 2003), Suomessa käytetyllä suunnittelun nyrkkisäännöllä (Rajala ym. 2005) ja 
mallilla, joka huomioi myös juuriston osuuden (Anglade, Billen, ja Garnier 2015).

Aiemmissa tarkasteluissa ei ole useinkaan huomioitu juuriston vaikutusta. Anglade ym. 
(2015) päivittivät aiemmat korrelaatiot (Carlsson ja Huss-Danell 2003) ja lisäsivät niihin 
juuristokertoimet (1,7 nurmilla ja 1,3 palkoviljoilla) (Anglade, Billen, ja Garnier 2015). 
Korrelaatiot perustuivat korjattuun typpisatoon (Ny), jota täydennettiin korjatun typen 
osuudella: Nfix = 0,7 x Ny/0,5 + 1.01 palkoviljoille, Nfix = 0,79 x Ny/0,8 – 0,49 nurmi-
palkokasveille ja Nfix = 0,78 x Ny/0,8 + 3,06 puna-apilalle. Näiden yhtälöiden tulokset 
kerrotaan vielä juuristokertoimilla (1,3 palkoviljoille ja 1,7 nurmikasveille), jotta saadaan 
kokonaistypensidonta. Verrattuna aiempiin tuloksiin typensidontamäärät ovat huomat-
tavan korkeita (Kuva 5). Nämä kuitenkin vastaavat pitkäaikaisten luomuviljelytilojen 
kokemuksia Ranskassa ja johtavat lähes tasapainoiseen typpitaseeseen, jossa sadon 
mukana poistuva satomäärä viljelykierrossa vastaa biologista typensidontaa. Tulosten 
perusteella tarkin arvio saatiin, kun typensidonta suhteutettiin biomassasadon sijasta 
korjattuun typpisatoon (ts. typensidonta oli sitä suurempaa, mitä korkeampi oli kasvus-
ton typpipitoisuus). Näissä tuloksissa kuitenkin arvioitiin puhtaan palkokasvikasvuston 
typensidontaa hyvissä kasvuoloissa. Jos tuloksia skaalataan suhteessa palkokasvien pi-
toisuuteen (esim. 60 %), saadaan samansuuruisia tuloksia kuin aiemmilla yhtälöillä (ts. 
6000 kg kuiva-ainesato, noin 160 kg N/ha/vuosi).   

Typensidonta-arviot ovat hyvin herkkiä palkokasvien osuudelle nurmissa. Periaat-
teessa osa palkokasvien sitomasta typestä voi siirtyä myös ei-palkokasville seoksessa, 
mutta käytännössä määrät ovat hyvin pieniä verrattuna kokonaissidontaan (luokkaa 
4–10 kg N/ha, laskettuna ROTOR-mallilla) (Bachinger ja Zander 2007). Palkokasvien 
osuus määrittää kuitenkin suoraan typensidonnan määrän, kasvuston typpipitoisuuden 
ja sitä kautta typen vapautumisen seuraavalle kasville. Esimerkiksi apilanurmi, jossa on 
80 % palkokasveja jättää maaperään noin 65 kg N/ha, mutta nurmi, jossa apilaa on vain 
40 % vähentää maaperän typpivaroja noin 40 kg N/ha. Palkokasvin osuuden arviointia 
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voi kehittää esimerkiksi verkkotyökalun avulla, johon on koottu kuvia kasvustoista, jois-
sa on eri palkokasvipitoisuuksia (Bachinger, Reckling, ja Stein-Bachinger 2013). 

Typensidonnan lisäksi on huomioitava typen kierto tilan sisällä. Jos korjattu sato 
käytetään rehuksi ja lanta palautuu pellolle, typen poistuma järjestelmästä on pienempi 
kuin jos korjattu sato myydään tilalta. Tähän liittyvät laskentaoletukset on esitetty hiili-
taseen laskennan yhteydessä. 

Viljelykierrolla voidaan vaikuttaa koko kierron typpitaseeseen ja lannoitustarpee-
seen. Lisäämällä viljelykiertoon viherlannoitusnurmia, apilanurmia ja palkoviljoja ty-
pensidonnan määrä kasvaa ja lisälannoituksen tarve pienenee. Typensidonnan tuoma 
typpi ei kuitenkaan ole suoraan käyttökelpoista kasveille, vaan sitä varastoituu maaperän 
multavuuteen ja vapautuu vähitellen. Tämän johdosta lannoitussuunnittelussa kannat-
taa tarkastella kierron kokonaistyppitaseen lisäksi myös eri kasvien sijaintia kierrossa ja 
arvioida typen käyttökelpoisuutta edellisien viljelykasvien kasvintähteistä. 
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6 RIKKAKASVIVAIKUTUS
Viljelykasvien kilpailuvaikutus on merkittävämpi rikkakasvien torjuntakeino kuin tor-
junta-aineet tai mekaaninen torjunta (Mohler, Teasdale, ja DiTommaso 2021). Moni-
puolinen kasvinvuorotus estää ongelmarikkojen runsastumisen, etenkin yhdistettynä 
jatkuvaan kasvipeitteisyyteen (Nichols ym. 2015). 

Rikkakasvien tilanne pellolla kehittyy ajan myötä. Yksittäisen vuoden rikkakasvi-
tilanne muodostuu siitä, paljonko siemenpankissa oli rikkasiemeniä, kuinka suuri osa 
niistä iti, kuinka suuri osa iduista selvisi taimelle ja kuinka suuri osa selvisi suuremmak-
si kasviksi (Mohler, Teasdale, ja DiTommaso 2021). Kasvien siementuotanto (kestori-
koilla varastojen määrä) vaikuttaa siihen, millainen rikkapaine on seuraavina vuosina. 
Siemenpankin tai suuren kestorikkakasvin varastojen tyhjentäminen vie vuosia, mutta 
viljelykierto vaikuttaa siihen, mihin suuntaan rikkatase kehittyy. 

Rikkakasvit voidaan jakaa kasvutapansa mukaan kevätitoisiin, syysitoisiin ja kes-
torikkakasveihin. Kevät- ja syysitoisilla rikkakasveilla on tietty rajattu itämisaika ja nii-
den torjunta on tärkeintä sillä ajanjaksolla, kun ne voivat kilpailla satokasvia vastaan 
(varhainen kasvukausi, kriittinen rikaton kausi). Kevätitoisia rikkakasveja torjutaan te-
hokkaimmin voimakkaasti keväällä kilpailevilla kasveilla (nurmet, tiheät syysviljat). Syy-
sitoisia rikkakasveja torjutaan tehokkaimmin syksyllä voimakkaasti peittävillä kasveilla 
tai tuhoamalla itäneet ja talvehtineet taimet kevätkylvöisten kasvien kylvön yhteydessä. 
Kestorikkakasvit hyötyvät vähäisistä häiriöistä ja niiden kasvurytmi on sopeutunut pel-
toviljelykasvien kanssa kilpailuun. Suomessa keskeisimmät peltoviljelykasvien kestorik-
kakasvit ovat juolavehnä, ohdake ja valvatti (Lötjönen ym. 2002). Nurmien niitto kesällä 
ja mahdollinen lopetus Posennen syysviljan kylvöä tehoaa tehokkaasti ohdakkeeseen ja 
valvattiin (Heimer 2009). Toisaalta kasvit, jotka jättävät paljon kasvutilaa loppukesälle 
(herne, härkäpapu, jne.) johtavat kestorikkakasvien runsastumiseen. 

Koska eri viljelykasveilla on erilaiset vaikutukset eri rikkakasviryhmiin, on vaikea 
löytää yksittäistä viljelykasvia, joka olisi tehokas kaikkia rikkoja vastaan. Sen sijaan kier-
to tulisi koota siten, että mikään yksittäinen rikkakasviryhmä ei pääse runsastumaan lii-
kaa. Kierrossa tulisi olla riittävästi voimakkaasti kilpailevia kasveja, jotta rikkakasvipaine 
vähenisi ja mahdollisesti itävien siementen määrä muokkauskerroksessa olisi laskussa. 

Rikkakasvivaikutuksen arviointiin on annettu joitain ohjeita, mutta ensimmäinen 
varsinainen arviointityökalu on ROTOR-malli, jossa eri kasveille ja viljelytoimille annet-
tiin pistearvot sen mukaan, miten ne vaikuttavat edellä mainittuihin rikkakasviryhmiin. 
ROTOR-mallin pisteytys pohjautui tanskalaisiin asiantuntija-arvioihin sekä tavanomai-
sessa viljelyssä ilman torjunta-aineita tehtyihin kenttäkokeisiin (Bachinger ja Zander 
2007). Vertailutyökalun pohjaksi otettiin nämä arvot. Koska maan kasvukunto ja typpiti-
lanne vaikuttavat runsaasti rikkakasvipaineeseen ja viljelykasvien kilpailukykyyn, tulok-
sia voisi täsmentää erikseen tavanomaiseen ja luomuviljelyyn. Tässä vaiheessa aineistoa 
tämän tekemiseen ei kuitenkaan ollut käytettävissä. 

Kuminan osalta kertoimia sovellettiin suomalaisten tutkimusten perusteella (Kes-
kitalo ym. 2014) ja kevätrypsille sovellettiin luonnonmukaisen viljelyn suunnitteluun 
tehtyä arviota (Rajala ym. 2005). 
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Taulukko 4. Eri viljelykasvien vaikutus kolmeen rikkaryhmään ROTOR-mallin mukaisesti, sulkeissa 
täydennetyt tai suomalaisiin oloihin sovitetut arvot. Arvot perustuvat tilanteeseen, jossa ei käytetä 
kemiallista torjuntaa, joten se kertoo viljelykierron torjuntatarpeesta eikä suoranaisesti rikkakasvi-
tilanteen kehityksestä.   Positiivinen arvo = suosii ko rikkakasviryhmää, negatiinen arvo =  rajoitta-
va vaikutus ko rikkakasviryhmään.

Kesto Kevätitoiset Syysitoiset

Kevätviljat 1 2 0

Kevätrypsi/rapsi (2) (1) (0)

Syysvehnä 1 0 4

Ruis -1 -1 3

Syysrypsi/rapsi -2 -2 2

Härkäpapu/herne 1 3 0

Peruna/sokerijuurikas -3 3 -2

Kumina (1) (-2) (2)

Viherlannoitus 0 -2 -1

Apilanurmi 0 -2 -1

Heinänurmi 0 -2 -1

Kerääjäkasvi 0 -1 -1

Viljelykierrossa kertoimien mukaan eniten kestorikkoja lisää kevätrypsi ja eniten vähen-
tää peruna. Kevätitoiset vähenevät voimakkaasti monivuotisilla kasveilla ja lisääntyvät 
kevätviljoilla ja palkoviljoilla. Syysitoisten määrä lisääntyy voimakkaasti syysviljoilla ja 
vähenee nurmilla ja perunalla. Esitetyt luvut kuvaavat tilannetta ilman mekaanista tai 
kemiallista torjuntaa. Niitä voi käyttää arvioimaan sitä, paljonko kiertoon on tarpeen 
lisätä suoria torjuntatoimia. Esimerkiksi yleisesti käytetty kahden nurmen, syysviljan, 
palkoviljan ja kevätviljan luomuviljelykierto johtaisi näiden kertoimien mukaan kesto-
rikkojen lievään lisääntymiseen, kevätitoisten määrän laskuun ja syysitoisten ylläpysy-
miseen. Nurmivuosien vähentäminen pahentaisi heti kevät- ja syysitoisten rikkakasvien 
määrää ja vaatisi lisätorjuntatoimia. 
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7 KASVUKUNTOPISTEET  
 JA VIHREÄT VIIKOT
Viljelykierron kasvien vaikutusta ei voi pelkistää pelkästään ravinteisiin, hiileen ja rik-
koihin. Eri kasveilla on erilaiset vaikutukset mm. maan murustumiseen ja halkeiluun. 
Myös kasvien muodostamat juurikanavat luovat käytäviä, jotka parantavat seuraavien 
kasvien kasvumahdollisuuksia. 

Eräs tapa arvioida tätä vaikutusta on luokitella kasvit maata parantaviin ja heiken-
täviin (Rajala 2004). Toinen tapa on arvioida eri kasvien vaikutuksia eri ulottuvuuksiin 
(Clark 2007), kuten maan murustuminen, kuohkeutuminen, ravinteisuus ja hiili:typ-
pi-suhde  (Varis, 1986 teoksessa Rajala, 2004). 

Jos eri ulottuvuudet laittaa tärkeysjärjestykseen ja suhteuttaa toisiinsa osiossa 2 ku-
vatun monitavoitteisen päätösanalyysin avulla, eri kasveille voidaan laskea ”kasvukun-
topisteet”. Taulukossa 5 on esitetty tällä lähestymistavalla johdetut kasvukuntopisteet ja 
vertailtu niitä aiempaan maata parantavien ja heikentävien kasvien luokitteluun (Rajala 
2004). Pisteet on laskettu painottamalla eniten maan rakennetta ja juuriston syvyyttä 
ja vähiten eroosionestoa (SARE) tai eniten murustumista ja vähiten ravinteisuuden li-
sääntymistä (Varis).  Luokittelu ja pisteytykset antavat samansuuntaisia ja voimakkaasti 
korreloivia tuloksia (selitysaste 86 %). Suurimmat erot ovat lievästi maata kuluttavissa 
(kevätviljat ja papu) ja lievästi maata parantavissa kasveissa (syysviljat, kumina ja heinä-
nurmi). Ravinteisuutta ja hiili:typpi-suhdetta painottava kerroin arvottaa palkokasveja 
ja kerääjäkasveja korkeammalle kuin rakenteeseen ja juuriston laajuuteen pohjautuva. 
Eräs tapa ratkaista tämä ristiriita on yhdistää indikaattorit ja määrittää niille painoker-
toimet erikseen, se muodostaa eräänlaisen painotetun keskiarvon molempien aineisto-
jen indikaattoreista. Eräs yhdistelmä on esitetty taulukossa 5 (eroosiosuojavaikutus jä-
tettiin pois, painokertoimet jaettiin rakenteelle, ravinteisuudelle ja juuristolle). 
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Taulukko 5. Eri viljelykasvien luokittelu sen mukaan, miten ne vaikuttavat maan kasvukuntoon. 
Ensimmäinen sarake on luokittelu neljään pääryhmään (maata voimakkaasti kuluttavat, maata 
kuluttavat, maata parantavat, maata voimakkaasti parantavat). SARE perustuu juuriston määrään 
ja syvyyteen sekä siihen, miten kerääjäkasvit vaikuttavat maan rakenteeseen ja eroosioon. Varis 
perustuu kuohkeutuvuuteen, murustuvuuteen, ravinteisuuteen ja hiili:typpi-suhteeseen. Yhdistel-
mässä on yhdistetty kahden edellisen alaindikaattorit ja painotettu ne siten, että rakenne, ravintei-
suus ja juuristo saivat yhtä suuren painoarvon. 

  Luokat SARE Varis Yhdistelmä

Peruna/sokerijuurikas -2 0,14 0,33 0,27

Kevätviljat -1 0,25 0,27 0,28

Kevätrypsi/rapsi -1 0,19 0,35 0,34

Syysvehnä 0 0,49 0,41 0,43

Härkäpapu/herne -1 0,41 0,63 0,43

Kerääjäkasvi 0,5 0,45 0,6 0,45

Ruis 1 0,59 0,45 0,49

Syysrypsi/rapsi 1 0,66 0,5 0,55

Kumina 1 0,69 0,5 0,55

Heinänurmi 1 0,67 0,75 0,61

Viherlannoitus 2 0,96 1 0,86

Apilanurmi 2 0,92 0,92 0,96

Viljelykierrot, jotka sisältävät nurmia ja syysviljoja ovat parempia maan kasvukunnolle 
kuin vain kevätkylvöisiä sisältävät. Luokituksessa yksi nurmivuosi kompensoi kaksi ke-
vätviljavuotta, kasvukuntopisteissä 0–1 asteikolla yksi apilanurmivuosi vastaa noin kol-
mea kevätviljavuotta. Tarkastelua voitaisiin parantaa linkittämällä kasvukuntopisteet eri 
kasvien satotasoihin samalla tapaa kuin hiili- ja typpitaseissa. Tällöin esimerkiksi huono-
kasvuinen nurmi olisi heikompi maan kasvukunnolle kuin erinomaisesti kasvava syys-
vilja. Vertailutyökalun tässä vaiheessa tähän ryhdyttiin vain kolmen muuttujan osalta. 
Juuriston syvyys sidottiin maan rakenteeseen samoin kuin hiilitaseessa. Juuriston mää-
rän pisteytys sidottiin hiilitaseen mukaiseen juuriston määrään. Murustuminen sidot-
tiin muodostuvan, hajoavan karikkeen määrään. Tällöin heikkorakenteisella maalla eri 
kasvien väliset erot juuristosyvyydessä ovat pienempiä kuin hyvärakenteisella. Toisaalta 
hyväsatoinen syysvilja voi olla maan murustumisen ja juuriston määrän osalta parempi 
kuin heikosti onnistunut nurmi. 

Kasvukuntopisteet voi muuttaa asteikolle -2,+2, jos keskitasoksi asetetaan 0 pis-
tettä, kaikki en alapuoliset pisteluvut heikentävät maan kasvukuntoa ja sitä suuremmat 
parantavat sitä. 

Viljelykierron vaikutusta kasvukuntoon voidaan tarkastella myös ns. vihreiden viik-
kojen avulla. Siinä tarkastellaan yhteyttämistä: kuinka suuren osan kasvukaudesta pelto 
on vihreänä ja voi hyödyntää aurinkoenergiaa (Kuva 6). Vihreät viikot saadaan laske-
malla kasvien kasvuaika kylvöstä sadonkorjuuseen ja vähentämällä siitä orastumiseen 
tarvittava aika sekä tuleentumisesta sadonkorjuuseen mennyt aika. Nurmilla kannattaa 
vähentää kasvuajasta mahdollinen kesällä tai loppusyksystä oleva kasvun pysähtyminen. 
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Kuva 6. Vihreiden viikkojen, maan tiivistymisriskien ja hoitotöiden mahdollisuuksien määrä paranee, kun vil-
jelykierto monipuolistuu. Kevätviljojen monokulttuurissa hyödynnetään vain pieni osa käytettävissä olevasta 
auringonvalosta yhteyttämiseen. 

Nurmi Syysrypsi Ruis Härkä-
papu Kaura

Ohra Kaura Ohra Kaura Ohra

Tiivistymisriskit

Tiivistymisriskit

Mahdollisuus 
hoitotöihin

Mahdollisuus 
hoitotöihin
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8 ESIMERKKEJÄ VILJELYKIERROISTA  
 JA NIIDEN ARVIOINNISTA

Suomessa yleisimpiä viljelykiertoja ovat kevätviljojen monokulttuurit sekä viljamono-
kulttuurit, joissa viljellään silloin tällöin kevätöljykasveja. Tässä osiossa tarkastellaan 
kahta viljelykiertojen monipuolistamisesimerkkiä. Ensimmäisessä esimerkissä tarkastel-
laan, mitä tapahtuu, kun kevätviljakiertoon lisätään nurmi, syysöljykasvi ja syysvilja sekä 
kerääjäkasveja. Toisessa esimerkissä katsotaan, mitä tapahtuu, jos luomuviljelykierrossa 
siirrytään kaksivuotisesta nurmesta yksivuotiseen. Tarkastelut tehtiin esimerkkitilalla, 
jonka pinta-ala on 75 ha ja lähtömultavuus 6 %, joka vaikuttaa ainoastaan hiilitaseeseen.  

Kun kevätviljojen monokulttuuri katkaistaan viherlannoitusnurmella, jonka pe-
rään tulee syysöljykasvi ja seuraavaksi ruis, sekä kylvetään kerääjäkasveja rukiin ja ke-
vätviljojen alle, lähes kaikki viljelytekijät kohenevat (Kuva 7). Kasvukuntopisteet, hiili- ja 
typpitase paranevat selvästi. Lähtökierto oli negatiivinen sekä hiilitaseeltaan -370 kg C/
ha/vuosi että typpitaseeltaan -60 kg/ha/vuosi. Muutosten jälkeen kierto oli hiilitaseel-
taan positiivinen (80 kg C/ha/vuosi) ja typpitaseeltaan lievästi negatiivinen (-2 kg N/
ha/vuosi).  Kevätitoisten ja kestorikkojen torjuntatarve vähenee voimakkaasti ja syysi-
toisten rikkojen torjuntatarve kasvaa hieman. Työmäärät vähenevät keväisin ja syksyisin 
(83 tuntia), mutta kasvavat hieman kesälle (30 tuntia). Kasvukaudesta hyödynnettävä 
vihreä, kasvipeitteinen ala paranee selvästi (36 % kasvupäivistä vs. 87 % kasvupäivistä). 
Jos oletetaan, että lannoitusmäärät pysyvät ennallaan ja satotaso ei nouse, kannatta-
vuus heikkenee hiukan (15 €/ha, 1100 €/tila). Toisaalta on oletettavissa, että typpitaseen 
muutokset, maan kasvukunnon paraneminen ja rikkakasvitilanteen korjaantuminen 
nostaisivat satotasoja sen verran, että erotus tulisi kirittyä kiinni. (Noin 2 % sadonlisäys 
riittää erotuksen kattamiseen.)  
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Kuva 7. Esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun viljelykiertoa monipuolistaa (lähtötilanteena kevätvil-

jojen monokulttuuri). 

Samanlainen tarkastelu voidaan tehdä myös luomuviljelylle. Suomessa luomuviljanvil-
jelyä on perinteisesti tehty viiden vuoden kierrolla, jossa on kaksivuotinen nurmi, jonka 
jälkeen kylvetään syysvilja, palkovilja ja kevätvilja. Etenkin Etelä-Suomessa nurmille 
ei ole markkinoita, joten viljelykierron lyhentäminen tuntuu houkuttelevalta. Toisessa 
viljelykiertoesimerkissä tarkasteltiin, mitä tapahtuu, kun viisivuotisen luomukierron ly-
hentää neljään. Molemmissa kierroissa käytetään mahdollisimman paljon kerääjäkas-
veja. Tulosten perusteella nurmivuoden poistamalla kasvukuntopisteet, hiilitase ja typ-
pitase heikkenevät (hiilitase negatiivinen -61 kg C/ha, typpitase lievästi positiivinen 40 
kg N/ha). Rikkakasvipaine kasvaa kaikkien rikkakasvien osalta ja työmäärät kasvavat 
kevään ja syksyn osalta (45 h). Vihreän alan osuus kasvukaudesta pysyy korkealla tasol-
la kerääjäkasvien johdosta. Kannattavuus paranee hieman (62 €/ha, 460 €/tila), mutta 
jos satotasot laskevat rikkapaineen, huonomman kasvukunnon ja typpitaseen johdosta, 
kannattavuus on samalla tasolla tai huonompi kuin pidemmällä kierrolla.

Luomuviljakierron arvioinnissa kasvukuntopisteet laskivat vain hyvin vähän, mikä 
johtui siitä, että työkaluun ei tehty erikseen 1. ja 2. vuotisia nurmia. Todellisuudessa 
nurmivuosien lyhentäminen yhteen lisää häiriöiden ja muokkauksen määrää kierrossa 
ja toisaalta poistaa yhden syyskauden, jolloin nurmi olisi voinut kasvattaa juuristoa ja 
kuohkeuttaa maata. Vaikutus maan kasvukuntoon voi siten olla suurempi kuin laskurin 
tulokset osoittavat.   
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Kuva 8. Kahden luomuviljelykierron vertailu. Jälkimmäisessä kierrossa on luovuttu yhdestä nurmi-
vuodesta, jotta saadaan enemmän satokasveja.  
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9 YHTEENVETO 
Viljelykierron suunnittelu on yksi kestävän maatalouden peruspilareista. Sopivia viljely-
kiertoja on pohdittu ja suunniteltu pitkään, mutta niiden suunnitteluun on tarjottu mel-
ko vähän työkaluja. Tässä raportissa esitetty monitavoitteiseen päätösanalyysiin pohjau-
tuva viljelykiertojen vertailutyökalu tarjoaa erään keinon arvioida muutoksia nykyiseen 
viljelykiertoon ja vertailla mahdollisia muutoksia huomioiden samanaikaisesti vaikutuk-
set maaperään, talouteen ja kasvintuotantoon. 
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	A crop rotation is a repeating sequence of plants cultivated on a field over the years. Each field “rotates” through the plants in the rotation and each plant rotates through the fields of the farm. Crop rotation can considerably change soil functions and the farming system through carbon and nitrogen cycles, weed populations, soil structure, work load and profitability. All these aspects need to be considered when evaluating crop rotations. 
	This report describes a certain way to evaluate crop rotations through a multidimensional comparison of two crop rotations at a time. The framework assesses the different aspects based on scientific literature and published calculation models and brings the separate results together for an overall comparison. This whole system approach makes it possible to compare the various effects of crop rotations. In the best case an improved rotations saves soil, time and money. In other cases tradeoffs emerge between
	-
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	1 JOHDANTO
	Viljelykierroilla tarkoitetaan peltolohkolla tapahtuvaa kasvinvuorotusta, jossa tietyt kasvit toistuvat ”vuorollaan”. Viljelykierron pituus voi olla avoin ja riippuu tilanteesta. Äärimmillään yhden viljakasvin peräkkäisviljely (monokulttuuri, monocropping) on viljelykierto, jonka pituus on yksi vuosi. Toisessa ääripäässä on vuosikymmenen mittaisia viljelykiertoja erikoiskasvien tautipaineen välttämiseksi. Viljelykasvien vuorottelun avulla hallitaan kasvitauteja (isäntäkasvit ja ei-isäntäkasvit), rikkakasvej
	-
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	Moniulotteisuutensa vuoksi viljelykierron suunnittelua voidaan helpottaa käyttämällä päätöksenteon tueksi kehitettyjä malleja. Viljelykierrossa keskenään vuorovaikuttavia tekijöitä on useita, mutta kaikki tekijät riippuvat vain muutamasta päätösmuuttujasta (mitä kasvia, kuinka monta vuotta). Tämän tyyppinen ongelmanasettelu sopii hyvin monitavoitteiseen päätösanalyysiin (multiple criteria decision analysis, MCDA (Keeney ja Raiffa 1993)). Tästä huolimatta varsinaisia viljelykierron suunnitteluohjelmia ei juu
	-
	-
	-
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	2 MONITAVOITTEISUUTTA  VERTAILUUN
	 

	Viljelykierron valinta vaikuttaa moniin tekijöihin tilalla lähtien peltojen kasvukunnosta aina tilan talouteen ja viljelijän hyvinvointiin. Osa vaikutuksista on luonteeltaan sellaisia, että niitä pyritään lisäämään (kannattavuus) tai vähentämään (työmäärä). Toiset tavoitteet taas asettavat rajoituksia (reunaehtoja) koko suunnitelmalle (typpi- ja hiilitaseet, rikkakasvien kehitys). Viljelykierron arvioinnissa on syytä tarkastella koko vaikutuskenttää monipuolisesti. Optimointi pelkän talouden mukaan johtaa h
	-
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	Taulukossa 1 on esitetty yksi esimerkki viisivuotisesta viljelykierrosta. Kierrossa olevien peltolohkojen pinta-ala on jaettu viiteen vuoroon (a–e). Jos vuorojen pinta-ala ja peltojen tuottavuus on suunnilleen sama, eri kasvien vuotuinen tuotantomäärä on melko vakio. Taulukon sarakkeet kertovat eri vuosina tuotettavien kasvien osuuden tilan peltoalasta. Jokaisen vuoron kehitys ajassa on luettavissa taulukon vaakariviltä. Esimerkkikierrossa vuoro etenee kahden nurmivuoden jälkeen syysöljykasviin, rukiiseen j
	-
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	Eri viljelykasveilla on eri vaikutuksia. Esimerkin tapauksessa nurmivuosien aikana maaperän rakenne kehittyy suotuisasti, kun monivuotisten kasvien juuret muokkaavat ja kuivattavat pohjamaata. Jos nurmi on palkokasvipitoinen, biologinen typensidonta lisää kiertoon typpeä myös myöhempien kasvien käyttöön. Viljavuosina juuristoa muodostuu vähemmän ja muokkausta on enemmän, jolloin rakenne heikkenee. Vaikka esimerkiksi rakenne voi muuttua kierron sisällä, kierron kokonaisvaikutus muodostuu siihen valittujen er
	-

	Taulukko 1. Esimerkki viisivuotisesta viljelykierrosta. Peltoala on jaettu viiteen vuoroon ja joka vuosi viljellään suunnilleen yhtä paljon kaikkia kierron kasveja. Värit kuvaavat viljelykasvin vaikutusta maan kasvukuntoon, tummemmat sävyt ovat enemmän maata parantavia kuin vaaleammat sävyt. 
	-
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	Maan rakenne on kuitenkin vain yksi osa-alue viljelykierron arvioinnissa (Kuva 1). Viljelykierto vaikuttaa lisäksi suoraan tuotettaviin kasveihin, työn määrään ja ajoitukseen. Lisäksi viljelykierto säätelee tautien ja rikkakasvien lisääntymistä ja jotkin kasvit hyötyvät selvästi edelliskasvien esikasvivaikutuksesta. Maaperävaikutukset näkyvät rakennetta laajemmin myös maaperän ravinnevarojen muutoksina (typpi-, fosfori- ja kaliumtaseet) sekä maan multavuuden muutoksina (hiilitase). 
	-
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	Figure
	Kuva 1. Viljelykierron vaikutuksia ryhmiteltynä eri osa-alueisiin. 
	Viljelykierron monitavoitteisuus tuo haasteita viljelykiertojen vertailuun. Miten yhteismitallistaa tunteja työtä, kiloja hiiltä tai rikkakasvien runsastumista? Ongelma ei ole tuttu pelkästään viljelykierroissa, joten siihen on kehitetty erilaisia ratkaisuja. Monitavoitteinen päätösanalyysi (MCDA) on laajalti käytössä tämän tyyppisissä ongelmissa useilla eri aloilla metsäsuunnittelusta terveydenhuoltoon ja ympäristötieteisiin (Huang, Keisler, ja Linkov 2011; Mendoza ja Martins 2006).  
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	Vaihtoehtojen arviointi etenee päätösanalyysissä vaiheittain. Ensin päätetään tavoitteet ja niille mittarit. Eri tavoitteiden alaiset mittaustulokset (attribuutit) suhteutetaan toisiinsa ns. arvofunktioiden avulla. Tämä muuttaa esimerkiksi kiloina tai tunteina mitatut tulokset asteikolle 0–1. Lopuksi eri ulottuvuudet voidaan painottaa ja laskea yhteen. Yhtälömuodossa analyysi etenee seuraavasti: vaihtoehdon j kokonaisarvo P muodostuu sen painokertoimilla w painotetuista arvofunktioiden v läpi käyneistä mitt
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	Arvofunktiot v(x) voidaan määrittää yksinkertaisimmillaan käyttämällä mahdollisten vaihtoehtojen mittaustulosten ääripisteitä. Jos huonoin vaihtoehto saa arvon 0 ja paras arvon 1, muut arvot ovat näiden välissä. Yksinkertaisimmillaan ne voidaan jakaa välille tasaisesti (lineaarisesti) tai sitten muotoa voidaan muokata (esimerkiksi lisätyötuntien haitta kasvaa, kun ylitetään tietty tuntimäärä; typpitaseen hyöty ei parane ohitettaessa riittävä raja-arvo, jne.). 
	Kun painokertoimien w arvo on välillä 0–1 ja niiden summa on 1, painotetut pisteluvut kertovat, kuinka suuri osa tavoitteista täyttyy ja kuinka hyvin. Vaihtoehto, joka olisi kaikilla mitta-asteikoilla paras tarkasteltavissa oleva vaihtoehto, saisi 1,00 pistettä (100 %). Tämä olisi kuitenkin useimmiten mahdoton tilanne, sillä viljelykiertoesimerkeissä paras viljelykierto koostuisi ainoastaan yhdestä kasvista, joka on jokaiselta ominaisuudeltaan paras. 
	i
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	Jos tavoitteena on vertailla kahta viljelykiertoa, painotus voidaan myös jättää väliin ja vertailla indikaattorituloksia yksitellen. Esimerkiksi kuvan 2 tapauksessa toinen viljelykierto on toista parempi ainoastaan kesäaikaisten töiden suhteen. Tällöin päätöksentekopulma pelkistyy siihen, ovatko kaikki muut viljelykierron hyödyt pienempiä kuin 0,5 tunnin/ha kesäaikainen lisätyö. Jos eroja paremmuudessa on vain vähän, tämän tyyppinen erojen välinen painotus on tehokas tapa vertailla vaihtoehtoja (Mustajoki j
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	Figure
	Kuva 2. Esimerkki kahden viljelykierron (punainen ja sininen) vertailusta arvofunktioiden perusteella. Viivojen yläpuolella esitetty erotus indikaattoriarvoissa kiertojen välillä.
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	Päätöksentukityökalun käyttökelpoisuus riippuu pitkälti siitä, kuinka luotettavasti eri indikaattorit saadaan arvioitua. Seuraavissa kappaleissa käydään läpi menetelmiä kannattavuuslaskentaan, hiili- ja typpitaseen arviointiin sekä rikkakasvien ja maan kasvukunnon muutosten arviointiin. 
	-
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	3 KANNATTAVUUS JA TYÖMÄÄRÄ
	Viljelykasveja on totuttu vertailemaan niiden katetuoton perusteella. Katetuotossa viljelyn tuloista vähennetään viljelyn kulut, jolloin saadaan arvio tuotannon kannattavuudesta. Se, mitä tuloja ja menoja laskentaan sisällytetään, vaikuttaa laskennan lopputulokseen ja vertailtavuuteen. Jaottelua tehdään usein muuttuvien ja kiinteiden kulujen suhteen. Suurin ero eri laskutavoissa tulee siitä, mitä tehdään kiinteille kone- ja peltokustannuksille ja toisaalta sisällytetäänkö laskelmaan pääoman tuottovaatimus j
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	Suomessa maatalouslaskennassa käytetään kolmea eri katetuottoryhmää talouden tarkasteluun: a) katetuotto A sisältää myyntituotot ja tuet, joista vähennetään siementen, lannoitteiden ja muiden tuotantopanosten kustannukset; b) kate B sisältää edellisten lisäksi palkkavaatimuksen tehdylle työlle ja c) kate C sisältää edellisten lisäksi kone-, rakennus- ja yleiskustannukset. Kun näihin lisätään vielä peltokustannus (pääoman tuottovaatimus, vuokra, ojituksen poistot), saadaan laskettua tuotannon nettovoitto tai
	-
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	Figure
	Kuva 3.
	Kuva 3.
	 Suomalaisten viljatilojen kannattavuuden kehitys ryhmiteltynä katetuottolaskelmaluokkien mukaisesti 
	vuosien 2010–2020 aineistolla (Luke kirjanpitotila-aineisto, Taloustohtori, 2022). 

	Viljelykierron suunnittelun kannalta vuokra-, kone- ja pääomakulut ovat kiinteitä, jos tarkoituksena ei ole selvästi muuttaa tuotannon mittakaavaa. Niiden taso määräytyy kunkin tilan tilanteen mukaisesti ja niihin vaikutetaan investoinneilla. Tuloihin ja muuttuviin kuluihin voidaan sen sijaan vaikuttaa paljonkin viljelykiertosuunnittelussa. Sen johdosta työkalun laskelmat perustettiin katetuotto A laskelmiin. Lähtötietoina käytettiin Mallilaskelmia maataloudesta ja ProAgrian Tuottopehtori-verkkopalvelun poh
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	Taulukko 2. Eri viljelykasvien katelaskelma A (tulos – muuttuvat kulut) vuoden 2022 kevään markkinatiedoilla. 
	-
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	Taulukon 2 tiedoilla esimerkiksi siirtymä kevätviljojen monokulttuurista viherlannoitus-syysrypsi-syysvehnä kiertoon johtaisi noin 16 € heikompaan katteeseen kierron yli. Tulos riippuu kuitenkin oletetuista satotasoista ja viljelyn kuluista.    
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	Viljelijän työmäärä sisällytetään usein kannattavuuslaskelmiin (kate B) ja sille voidaan esimerkiksi käyttää 16,10 €/tunti palkkavaatimusta (LUKE 2022). Päätöksenteon kannalta työmäärien kokonaismäärä ja ajoitus on kuitenkin hyvä pitää erillään. Suomessa viljelyn ajallisuuskustannus voi olla korkea (=satomenetys, jos viljelytoimia ei tehdä oikeaan aikaan), sillä kasvukausi on lyhyt ja valoisuuden vuoksi kasvurytmi on nopea. Viljelytoimet painottuvat kevääseen, joten työtuntien lisääntyminen valmiiksi kiirei
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	Työmäärien tasaantumista voi havainnollistaa esimerkillä, jossa kolmen vuoden jaksolla on pelkkien kevätviljojen sijaan nurmi, syysvilja ja kevätvilja. Jos kylvettävä ala on 80 ha ja hehtaaria kohden menee muokkaukseen ja kylvöön konetyötä 2,5 h/ha, kevätviljakierrossa konetyötä tarvitaan keväällä 200 h. Monipuolisemmassa kierrossa nurmen hoito siirtyy kesälle ja päättäminen syysviljalle syksylle. Tällöin keväälle jää vain kolmasosa edellisestä (67 h), mutta työmäärä syksylle ja kesälle lisääntyy. Kevättyöt
	-
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	Talouden ja työmäärän lisäksi viljelykierto vaikuttaa myös peltoon ja ympäristöön. Seuraavissa kappaleissa näitä tarkastellaan hiilen, typen, rakenteen ja rikkakasvien kautta.       
	-

	4 HIILITASE
	Pellon hiilitase kuvaa multavuuden muutosta ajan yli. Se muodostuu yksinkertaisesti hiilisyötteen ja -poisteen erotuksesta (eli yhtälönä ∆C = Csyöte - Cpoiste). Hiilipoisteen suuruusluokka voidaan arvioida olettamalla, että tietty osuus (k) pellon hiilestä hajoaa vuosittain (Cpoiste = k∙C). Suomalaisissa pitkän aikavälin simulaatiotutkimuksissa maaperän multavuudesta hajoaa noin 1 % vuosittain (k=0,01) (Akujärvi ym. 2014). Tämä on suurempi kuin ruotsalaisissa tutkimuksissa oletettu 0,6 % (Andrén ja Kätterer
	-
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	Tällä 1 % hajoamisnopeudella jokaista prosenttiyksikköä multavuutta kohden hiiltä hajoaa 139 kg C/ha/vuosi (oletuksena 58 % hiiltä yhtä multavuusyksikköä kohden, 1 % vuotuinen hajoaminen, 20 cm ruokamultakerros, jonka paino on 2400 t/ha). Tällöin esimerkiksi 6 % multavuudella oleva pelto hukkaisi avokesannolla ollessaan (ts. C = 0) hiiltä 834 kg C/ha/vuosi. Tämän voi tulkita myös siksi hiilisyötteen lisäysmääräksi, joka tarvitaan hiilivaraston ylläpitämiseksi. 
	-
	syöte

	Hiilisyöte koostuu kolmesta tekijästä: maanpäällisistä kasvintähteistä, maanalaisista kasvitähteistä (juuret ja juurieritteet) sekä lisätystä lannasta ja maanparannusaineista. Hiilisyöte ei kuitenkaan muunnu maaperän pysyvämmäksi hiileksi täysin, vaan suuri osa siitä palautuu nopeasti takaisin ilmakehään (Kätterer ym. 2011). Aiemmin uskottiin, että maaperään jäävä hiilijae muodostuu hajoamattomista kasvintähteistä, mutta nyttemmin on ymmärretty, että maaperään jää myös mikrobien läpi mennyttä, helposti hajo
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	Maanpäällinen kasvintähde, juuret ja juurieritteet sekä lisätty lanta eivät ole samanarvoisia hiilisyötteitä. Niistä jää maahan eri osuus pysyvämmäksi osaksi. Eräs pohjoismaisiin pitkäaikaiskokemuksiin perustuva oletus on, että maanpäällisistä kasvintähteistä jää maaperään 17 %, juurista 39 % sekä lannasta ja kompostista 32 % (Kätterer ym. 2011). 
	-
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	Kasvintähteiden määrä arvioidaan useimmiten laajennuskertoimilla korjatun sadon määrästä. Ensin arvioidaan maanpäällinen kokonaisbiomassa jakamalla sato (Y) korjatun sadon osuudella (harvest index, HI). Sitten verso:juuri-suhteen (shoot:root ratio) avulla arvioidaan maanpäällistä biomassaa vastaava juuribiomassa. Lopuksi juuriston määrän avulla arvioidaan uusiutuneiden hienojuurten ja juurieritteiden määrä. Tämä lähestymistapa on käytössä esimerkiksi Suomen kasvihuonekaasuinventaariossa (Statistics Finland 
	-
	-

	Laajennuskertoimiin liittyy kaksi merkittävää ongelmaa. Ensinnäkin juuriston määrä riippuu voimakkaasti maan rakenteesta. Tiiviissä maassa juuristo jää pienemmäksi. Mitattu vaihtelu juuri:verso-suhteessa on suurta, luokkaa 50–75 % (Bolinder ym. 2007). Toiseksi, etenkin lannoitetuilla nurmilla yhteys korjatun sadon ja juuribiomassan välillä on heikko (Taghizadeh-Toosi ym. 2020). Kasvihuonekaasuinventaariossa tätä ongelmaa kierretään olettamalla nurmille vakiomäärä juuristoa eli juuri:verso-suhdetta ei huomio
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	Hiilisyötteen laskennassa tarvittavat muuttujat eri viljelykasveille on esitetty Taulukossa 3. Siinä on esitetty rinnakkain suomalaisen kasvihuonekaasuinventaarion käyttämät luvut ja ruotsalaisessa Odlingsperspektiv-laskurissa käytetyt luvut sekä lopuksi näiden perusteella viljelykierron arvioinnissa sovelletut luvut. Odlingsperspektiv-laskuri perustuu ICBM-hiilitasemalliin (Andrén ja Kätterer 1997), jota on päivitetty 2017 vastaamaan viimeaikaisia tutkimustuloksia (Bertilsson ja Nilsson 2022).  Vaihtelu ta
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	Näin suuren vaihtelun vuoksi laskurin antamia lukuja on syytä pitää lähinnä suuntaa antavina. Tarkemmat hiilitaseen muutoslaskelmat tarvitsevat peltomittauksen ja monimutkaisemman prosessimallinnuksen yhdistelmää (Nevalainen ym. 2022; Smith ym. 2020). Viljelykiertolaskuri on tarkoitettu muutoksen suunnan ja suuruuden hahmottamiseen sekä eri tekijöiden vuorovaikutuksen tarkasteluun.  
	-
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	Taulukko 3. Viljelykasvien hiilisyötteen arvioinnissa tarvittavia lukuja suomalaisessa kasvinhuonekaasuinventaariossa ja ruotsalaisessa Odlingsperspektiv-mallissa sekä tässä laskurissa käytetyt luvut, jos ne poikkesivat Odlingsperspektiv-luvuista.
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	Käytetyillä kertoimilla hiilikato (syöte-poiste) suomalaisilta peltomailta (6 % multavuus) 
	kevätviljojen viljelyssä on noin 400 kg C/ha/vuosi, mikä on samaa suuruusluokkaa mi
	-
	tattujen vähenemien kanssa (Heikkinen ym. 2013; Akujärvi ym. 2014). Kokonaiskuva 
	on kuitenkin pessimistinen ja näillä oletuksilla hiilivaraston ylläpito yli 8 % tasolla on 
	vaikeaa, vaikka viljelykierrossa olisi nurmia ja kerääjäkasveja. Osin ongelma johtuu siitä, 
	että suomalaisissa peltomaissa on runsaasti savea kansainvälisiin tuloksiin verrattuna. 
	Toisaalta käytetyt juuristokertoimet ovat melko pieniä, eivätkä huomioi suurta eroa eri 
	maaperien rakenteissa. Näiden johdosta laskuria varten tehtiin kaksi täydennystä, jotka 
	ovat tieteellisen kirjallisuuden perusteella perusteltavissa, mutta joiden lukuarvoihin ei 
	löydy suoraa kirjallisuusviitettä: (1) maaperän hiilen hajoamisnopeutta säädettiin savi
	-
	suuden perusteella ja (2) juuriston kokoa säädettiin maan rakenteen perusteella. Seuraa
	-
	vissa kappaleissa kuvataan nämä muutokset. 

	Maaperän savisuuden on huomattu vaikuttavan hiilivaraston kokoon kahdella mekanismilla. Ensinnäkin, hietamailla, joissa ei ole savea, lähes kaikki maanpäällinen biomassa hajoaa nopeasti hiilidioksidiksi (ts. humustumiskerroin on 0–14% riippuen savipitoisuudesta) (Poeplau ym. 2015). Toinen tapa mallintaa sama ilmiö, on hidastaa maaperän kokonaishiilivaraston hajoamista savisuuden perusteella (Xu ym. 2016). Periaatteessa maaperän hiili:savi-suhdetta voitaisiin käyttää myös arvioimaan, kuinka hyvin hiiliyhdist
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Juuriston koko vaihtelee huomattavasti peltojen välillä, ero voi olla jopa 12-kertainen (Poeplau 2016). Maan rakennetta arvioitaessa juuristo on keskeinen tunnusmerkki, sillä hyvärakenteisessa maassa juuristo on laaja ja ulottuu syvälle (Ball ja Munkholm 2015). Yhtälöitä rakenteen ja juuriston laajuuden välisen yhteyden välillä ei ole kuitenkaan julkaistu. Laskuria varten tehtiin oletus, jossa oletettiin alkuperäisten juuristojen olevan peräisin keskimääräisiltä pelloilta (VESS 3; MARA 3). Lisäksi oletettii
	-
	-
	-
	-
	-

	Näiden muutosten lisäksi tilan hiili- ja typpitaseessa oli huomioitava kotieläinten ja lannan vaikutus kiertoon. Rehu, joka korjataan pellolta, mutta palautuu lantana, vaikuttaa eri tavalla taseisiin kuin rehu, jonka sisältämä hiili ja typpi poistuvat järjestelmästä. Hiilen osalta laskettiin kertyvän sonnan määrä rehun sulavuusarvojen perusteella (D-arvo) ja olettaen 10 % hävikki varastoinnissa (Luostarinen ym. 2017). Typen osalta oletettiin 70 % rehun typestä palautuvan lantana.
	-
	-
	-

	Hiili- ja typpitaseet ovat toisiinsa kytkeytyneitä. Niiden tulkinta ja merkittävyys viljelijän näkökulmasta on kuitenkin erilainen. Hiilitase kuvaa pellon multavuuden ja viljavuuden kehittymistä pitkällä aikavälillä ja typpitase kuvaa vuosittain tarvittavan typpilannoituksen määrää.  
	-

	5 TYPPITASE
	Typen kierrossa on useita osatekijöitä (Kuva 4). Maaperän typpivarantojen kertyminen riippuu typpitaseesta eli pellolle tulevan ja pellolta poistuvan typen määrän erotuksesta. Viljelykierron kasvivalinnat vaikuttavat typpitaseeseen kolmea kautta: 1) osasta kasveja kertyy maaperään orgaanista typpeä karikkeen kautta, 2) osalla kasveista typen poistuma sadon mukana on merkittävää ja 3) osa kasveista hyödyntää biologista typensidontaa ja lisää typpeä kiertoon. 
	-

	Yksinkertaisin tapa arvioida viljelykierron typpiomavaraisuutta, lisälannoitustarvetta tai typpitasetta on laskea erotus sadossa poistuvan typen ja typensidonnan välillä. Kuitenkaan kaikki sidottu typpi ei ole kasvin eikä seuraavien viljelykasvien käytössä, osa sitoutuu kasvavaan multavuuteen ja osa poistuu ilma- ja vesipäästöinä. Toinen tapa tarkastella asiaa on katsoa kasvi kerrallaan, paljonko sadon mukana poistuu typpeä ja kuinka paljon kasvintähteistä jää typpeä kierron muille kasveille. Esimerkiksi ke
	-
	-
	-
	-

	MaaperäntyppivaratIlmapäästötNH3, NOx, N2O, N2Korjattu satoHuuhtoumaNH4,NO3,DON, PONLannoitusTypensidontaLantaLaskeuma
	Kuva 4.  Typen kierto maatalousjärjestelmässä. 
	Yleisin tapa arvioida typen vapautumista seuraaville kasveille perustuu kasvintähteiden hiili:typpi-suhteeseen tai yksinkertaisemmin typpipitoisuuteen (Sullivan ym. 2010). Yhden viljelykasvin vaikutus kierron seuraavien kasvien käyttökelpoisen typen määrään saadaan: 
	-

	N = N – (N ∙vapautumiskerroin + N ∙ vapautumiskerroin2) 
	tase
	sato
	maanpäällinenkarike
	maanalainenkarike

	Osalla viljelykasveista typpipitoisuus on niin alhainen (alle 2 %), että typpeä sitoutuu hajotustoimintaan ja maaperän orgaanisen aineen muodostumiseen. Esimerkiksi viljan olki sisältää noin 0,6 % N, eli neljän tonnin olkisato sisältää 24 kg N. Sullivan ym. kaavalla laskettuna tästä vapautuu (sitoutuu hajoamiseen) -32 % ∙ 24 kg N = -8 kg N, eli hajotustoiminta sitoo typpeä. (Arvio on samaa luokkaa 10 kg N/ha koemittausten kanssa (Bhogal, Young, ja Sylvester-Bradley 1997; Reichel ym. 2018)).Toisaalta esimerk
	-
	-

	Koko kierron typpitasetta laskettaessa voidaan tarkastella vain lisälannoitustarvetta ja typensidonnan vaikutusta tähän. 
	N = N – N ∙ Typensidontaosuus + muu lannoitus + laskeuma - huuhtouma
	tase
	sato
	biomassa

	Jos laskeuma ja huuhtouma jätetään tarkastelun ulkopuolelle, lisälannoitus riippuu typensidonnan ja sadossa poistuvan typen suhteesta.  Typensidontaan on esitetty erilaisia kaavoja, jotka huomioivat kasvuston palkokasvipitoisuuden ja maaperän liukoisen typen määrän sekä joissain tapauksissa myös juuristoon ja juurieritteisiin päätyneen typen (Nykänen 2008). 
	-
	-

	Typensidontaa voi arvioida nyrkkisäännöllä (Rajala ym. 2005). Jos oletetaan, että 70 % palkokasvin sisältämästä typestä (3,5 % N) on typensidontaa ja 60 % koko biomassasta korjataan satona, yhtä satotonnia kohden typpeä sidotaan 1000 kg : 60 %  ∙ 3,5 % N ∙ 70% = 41 kg N typensidontaa. Kerrointa pitää kuitenkin tarkentaa palkokasvipitoisuuden perusteella. Jos esimerkiksi nurmisadosta vain 50 % on palkokasveja, satotonnia kohden typensidontaa on vain 50 % x 40 kg = 20 kg.  (Taulukon 2 kertoimilla typensidonna
	-
	-
	-
	-

	Viljelykokeiden perusteella eri nurmipalkokasveille on julkaistu erilaisia kokeellisia typensidontakaavoja, esimerkiksi seosnurmille, joissa on palkokasvina puna-apilaa (Nfix = 0,026 x sato + 7), valkoapilaa (Nfix = 0,031 x sato + 24) tai sinimailasta (Nfix = 0,021 x sato + 17) (Carlsson ja Huss-Danell 2003). Nämä antavat samansuuntaisia tuloksia kuin käytetty nyrkkisääntö 60 % palkokasvipitoisuudella (Kuva 5).   
	Figure
	Kuva 5. Typensidonta nurmisadon funktiona kolmella eri kokeellisella mallilla (katkoviivat) (Carlsson ja Huss-Danell 2003), Suomessa käytetyllä suunnittelun nyrkkisäännöllä (Rajala ym. 2005) ja mallilla, joka huomioi myös juuriston osuuden (Anglade, Billen, ja Garnier 2015).
	-

	Aiemmissa tarkasteluissa ei ole useinkaan huomioitu juuriston vaikutusta. Anglade ym. (2015) päivittivät aiemmat korrelaatiot (Carlsson ja Huss-Danell 2003) ja lisäsivät niihin juuristokertoimet (1,7 nurmilla ja 1,3 palkoviljoilla) (Anglade, Billen, ja Garnier 2015). Korrelaatiot perustuivat korjattuun typpisatoon (Ny), jota täydennettiin korjatun typen osuudella: Nfix = 0,7 x Ny/0,5 + 1.01 palkoviljoille, Nfix = 0,79 x Ny/0,8 – 0,49 nurmipalkokasveille ja Nfix = 0,78 x Ny/0,8 + 3,06 puna-apilalle. Näiden y
	-
	-
	-
	-

	Typensidonta-arviot ovat hyvin herkkiä palkokasvien osuudelle nurmissa. Periaatteessa osa palkokasvien sitomasta typestä voi siirtyä myös ei-palkokasville seoksessa, mutta käytännössä määrät ovat hyvin pieniä verrattuna kokonaissidontaan (luokkaa 4–10 kg N/ha, laskettuna ROTOR-mallilla) (Bachinger ja Zander 2007). Palkokasvien osuus määrittää kuitenkin suoraan typensidonnan määrän, kasvuston typpipitoisuuden ja sitä kautta typen vapautumisen seuraavalle kasville. Esimerkiksi apilanurmi, jossa on 80 % palkok
	-
	-

	Typensidonnan lisäksi on huomioitava typen kierto tilan sisällä. Jos korjattu sato käytetään rehuksi ja lanta palautuu pellolle, typen poistuma järjestelmästä on pienempi kuin jos korjattu sato myydään tilalta. Tähän liittyvät laskentaoletukset on esitetty hiilitaseen laskennan yhteydessä. 
	-

	Viljelykierrolla voidaan vaikuttaa koko kierron typpitaseeseen ja lannoitustarpeeseen. Lisäämällä viljelykiertoon viherlannoitusnurmia, apilanurmia ja palkoviljoja typensidonnan määrä kasvaa ja lisälannoituksen tarve pienenee. Typensidonnan tuoma typpi ei kuitenkaan ole suoraan käyttökelpoista kasveille, vaan sitä varastoituu maaperän multavuuteen ja vapautuu vähitellen. Tämän johdosta lannoitussuunnittelussa kannattaa tarkastella kierron kokonaistyppitaseen lisäksi myös eri kasvien sijaintia kierrossa ja a
	-
	-
	-

	6 RIKKAKASVIVAIKUTUS
	Viljelykasvien kilpailuvaikutus on merkittävämpi rikkakasvien torjuntakeino kuin torjunta-aineet tai mekaaninen torjunta (Mohler, Teasdale, ja DiTommaso 2021). Monipuolinen kasvinvuorotus estää ongelmarikkojen runsastumisen, etenkin yhdistettynä jatkuvaan kasvipeitteisyyteen (Nichols ym. 2015). 
	-
	-

	Rikkakasvien tilanne pellolla kehittyy ajan myötä. Yksittäisen vuoden rikkakasvitilanne muodostuu siitä, paljonko siemenpankissa oli rikkasiemeniä, kuinka suuri osa niistä iti, kuinka suuri osa iduista selvisi taimelle ja kuinka suuri osa selvisi suuremmaksi kasviksi (Mohler, Teasdale, ja DiTommaso 2021). Kasvien siementuotanto (kestorikoilla varastojen määrä) vaikuttaa siihen, millainen rikkapaine on seuraavina vuosina. Siemenpankin tai suuren kestorikkakasvin varastojen tyhjentäminen vie vuosia, mutta vil
	-
	-
	-

	Rikkakasvit voidaan jakaa kasvutapansa mukaan kevätitoisiin, syysitoisiin ja kestorikkakasveihin. Kevät- ja syysitoisilla rikkakasveilla on tietty rajattu itämisaika ja niiden torjunta on tärkeintä sillä ajanjaksolla, kun ne voivat kilpailla satokasvia vastaan (varhainen kasvukausi, kriittinen rikaton kausi). Kevätitoisia rikkakasveja torjutaan tehokkaimmin voimakkaasti keväällä kilpailevilla kasveilla (nurmet, tiheät syysviljat). Syysitoisia rikkakasveja torjutaan tehokkaimmin syksyllä voimakkaasti peittäv
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Koska eri viljelykasveilla on erilaiset vaikutukset eri rikkakasviryhmiin, on vaikea löytää yksittäistä viljelykasvia, joka olisi tehokas kaikkia rikkoja vastaan. Sen sijaan kierto tulisi koota siten, että mikään yksittäinen rikkakasviryhmä ei pääse runsastumaan liikaa. Kierrossa tulisi olla riittävästi voimakkaasti kilpailevia kasveja, jotta rikkakasvipaine vähenisi ja mahdollisesti itävien siementen määrä muokkauskerroksessa olisi laskussa. 
	-
	-

	Rikkakasvivaikutuksen arviointiin on annettu joitain ohjeita, mutta ensimmäinen varsinainen arviointityökalu on ROTOR-malli, jossa eri kasveille ja viljelytoimille annettiin pistearvot sen mukaan, miten ne vaikuttavat edellä mainittuihin rikkakasviryhmiin. ROTOR-mallin pisteytys pohjautui tanskalaisiin asiantuntija-arvioihin sekä tavanomaisessa viljelyssä ilman torjunta-aineita tehtyihin kenttäkokeisiin (Bachinger ja Zander 2007). Vertailutyökalun pohjaksi otettiin nämä arvot. Koska maan kasvukunto ja typpi
	-
	-
	-
	-

	Kuminan osalta kertoimia sovellettiin suomalaisten tutkimusten perusteella (Keskitalo ym. 2014) ja kevätrypsille sovellettiin luonnonmukaisen viljelyn suunnitteluun tehtyä arviota (Rajala ym. 2005). 
	-

	Taulukko 4. Eri viljelykasvien vaikutus kolmeen rikkaryhmään ROTOR-mallin mukaisesti, sulkeissa täydennetyt tai suomalaisiin oloihin sovitetut arvot. Arvot perustuvat tilanteeseen, jossa ei käytetä kemiallista torjuntaa, joten se kertoo viljelykierron torjuntatarpeesta eikä suoranaisesti rikkakasvitilanteen kehityksestä.   Positiivinen arvo = suosii ko rikkakasviryhmää, negatiinen arvo =  rajoittava vaikutus ko rikkakasviryhmään.
	-
	-
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	Viljelykierrossa kertoimien mukaan eniten kestorikkoja lisää kevätrypsi ja eniten vähentää peruna. Kevätitoiset vähenevät voimakkaasti monivuotisilla kasveilla ja lisääntyvät kevätviljoilla ja palkoviljoilla. Syysitoisten määrä lisääntyy voimakkaasti syysviljoilla ja vähenee nurmilla ja perunalla. Esitetyt luvut kuvaavat tilannetta ilman mekaanista tai kemiallista torjuntaa. Niitä voi käyttää arvioimaan sitä, paljonko kiertoon on tarpeen lisätä suoria torjuntatoimia. Esimerkiksi yleisesti käytetty kahden nu
	-
	-
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	7 KASVUKUNTOPISTEET  JA VIHREÄT VIIKOT
	 

	Viljelykierron kasvien vaikutusta ei voi pelkistää pelkästään ravinteisiin, hiileen ja rikkoihin. Eri kasveilla on erilaiset vaikutukset mm. maan murustumiseen ja halkeiluun. Myös kasvien muodostamat juurikanavat luovat käytäviä, jotka parantavat seuraavien kasvien kasvumahdollisuuksia. 
	-

	Eräs tapa arvioida tätä vaikutusta on luokitella kasvit maata parantaviin ja heikentäviin (Rajala 2004). Toinen tapa on arvioida eri kasvien vaikutuksia eri ulottuvuuksiin (Clark 2007), kuten maan murustuminen, kuohkeutuminen, ravinteisuus ja hiili:typpi-suhde  (Varis, 1986 teoksessa Rajala, 2004). 
	-
	-

	Jos eri ulottuvuudet laittaa tärkeysjärjestykseen ja suhteuttaa toisiinsa osiossa 2 kuvatun monitavoitteisen päätösanalyysin avulla, eri kasveille voidaan laskea ”kasvukuntopisteet”. Taulukossa 5 on esitetty tällä lähestymistavalla johdetut kasvukuntopisteet ja vertailtu niitä aiempaan maata parantavien ja heikentävien kasvien luokitteluun (Rajala 2004). Pisteet on laskettu painottamalla eniten maan rakennetta ja juuriston syvyyttä ja vähiten eroosionestoa (SARE) tai eniten murustumista ja vähiten ravinteis
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Taulukko 5. Eri viljelykasvien luokittelu sen mukaan, miten ne vaikuttavat maan kasvukuntoon. Ensimmäinen sarake on luokittelu neljään pääryhmään (maata voimakkaasti kuluttavat, maata kuluttavat, maata parantavat, maata voimakkaasti parantavat). SARE perustuu juuriston määrään ja syvyyteen sekä siihen, miten kerääjäkasvit vaikuttavat maan rakenteeseen ja eroosioon. Varis perustuu kuohkeutuvuuteen, murustuvuuteen, ravinteisuuteen ja hiili:typpi-suhteeseen. Yhdistelmässä on yhdistetty kahden edellisen alaindi
	-
	-
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	Viljelykierrot, jotka sisältävät nurmia ja syysviljoja ovat parempia maan kasvukunnolle kuin vain kevätkylvöisiä sisältävät. Luokituksessa yksi nurmivuosi kompensoi kaksi kevätviljavuotta, kasvukuntopisteissä 0–1 asteikolla yksi apilanurmivuosi vastaa noin kolmea kevätviljavuotta. Tarkastelua voitaisiin parantaa linkittämällä kasvukuntopisteet eri kasvien satotasoihin samalla tapaa kuin hiili- ja typpitaseissa. Tällöin esimerkiksi huonokasvuinen nurmi olisi heikompi maan kasvukunnolle kuin erinomaisesti kas
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kasvukuntopisteet voi muuttaa asteikolle -2,+2, jos keskitasoksi asetetaan 0 pistettä, kaikki en alapuoliset pisteluvut heikentävät maan kasvukuntoa ja sitä suuremmat parantavat sitä. 
	-

	Viljelykierron vaikutusta kasvukuntoon voidaan tarkastella myös ns. vihreiden viikkojen avulla. Siinä tarkastellaan yhteyttämistä: kuinka suuren osan kasvukaudesta pelto on vihreänä ja voi hyödyntää aurinkoenergiaa (Kuva 6). Vihreät viikot saadaan laskemalla kasvien kasvuaika kylvöstä sadonkorjuuseen ja vähentämällä siitä orastumiseen tarvittava aika sekä tuleentumisesta sadonkorjuuseen mennyt aika. Nurmilla kannattaa vähentää kasvuajasta mahdollinen kesällä tai loppusyksystä oleva kasvun pysähtyminen. 
	-
	-

	NurmiSyysrypsiRuisHärkä-papuKauraOhraKauraOhraKauraOhraTiivistymisriskitTiivistymisriskitMahdollisuus hoitotöihinMahdollisuus hoitotöihin
	Kuva 6. Vihreiden viikkojen, maan tiivistymisriskien ja hoitotöiden mahdollisuuksien määrä paranee, kun viljelykierto monipuolistuu. Kevätviljojen monokulttuurissa hyödynnetään vain pieni osa käytettävissä olevasta auringonvalosta yhteyttämiseen. 
	-

	8 ESIMERKKEJÄ VILJELYKIERROISTA  
	8 ESIMERKKEJÄ VILJELYKIERROISTA  
	 JA NIIDEN ARVIOINNISTA

	Suomessa yleisimpiä viljelykiertoja ovat kevätviljojen monokulttuurit sekä viljamonokulttuurit, joissa viljellään silloin tällöin kevätöljykasveja. Tässä osiossa tarkastellaan kahta viljelykiertojen monipuolistamisesimerkkiä. Ensimmäisessä esimerkissä tarkastellaan, mitä tapahtuu, kun kevätviljakiertoon lisätään nurmi, syysöljykasvi ja syysvilja sekä kerääjäkasveja. Toisessa esimerkissä katsotaan, mitä tapahtuu, jos luomuviljelykierrossa siirrytään kaksivuotisesta nurmesta yksivuotiseen. Tarkastelut tehtiin
	-
	-

	Kun kevätviljojen monokulttuuri katkaistaan viherlannoitusnurmella, jonka perään tulee syysöljykasvi ja seuraavaksi ruis, sekä kylvetään kerääjäkasveja rukiin ja kevätviljojen alle, lähes kaikki viljelytekijät kohenevat (Kuva 7). Kasvukuntopisteet, hiili- ja typpitase paranevat selvästi. Lähtökierto oli negatiivinen sekä hiilitaseeltaan -370 kg C/ha/vuosi että typpitaseeltaan -60 kg/ha/vuosi. Muutosten jälkeen kierto oli hiilitaseeltaan positiivinen (80 kg C/ha/vuosi) ja typpitaseeltaan lievästi negatiivine
	-
	-
	-
	-
	-

	Figure
	Kuva 7. Esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun viljelykiertoa monipuolistaa (lähtötilanteena kevätviljojen monokulttuuri). 
	-

	Samanlainen tarkastelu voidaan tehdä myös luomuviljelylle. Suomessa luomuviljanviljelyä on perinteisesti tehty viiden vuoden kierrolla, jossa on kaksivuotinen nurmi, jonka jälkeen kylvetään syysvilja, palkovilja ja kevätvilja. Etenkin Etelä-Suomessa nurmille ei ole markkinoita, joten viljelykierron lyhentäminen tuntuu houkuttelevalta. Toisessa viljelykiertoesimerkissä tarkasteltiin, mitä tapahtuu, kun viisivuotisen luomukierron lyhentää neljään. Molemmissa kierroissa käytetään mahdollisimman paljon kerääjäk
	-
	-
	-
	-
	-

	Luomuviljakierron arvioinnissa kasvukuntopisteet laskivat vain hyvin vähän, mikä johtui siitä, että työkaluun ei tehty erikseen 1. ja 2. vuotisia nurmia. Todellisuudessa nurmivuosien lyhentäminen yhteen lisää häiriöiden ja muokkauksen määrää kierrossa ja toisaalta poistaa yhden syyskauden, jolloin nurmi olisi voinut kasvattaa juuristoa ja kuohkeuttaa maata. Vaikutus maan kasvukuntoon voi siten olla suurempi kuin laskurin tulokset osoittavat.   
	Figure
	Kuva 8. Kahden luomuviljelykierron vertailu. Jälkimmäisessä kierrossa on luovuttu yhdestä nurmivuodesta, jotta saadaan enemmän satokasveja.  
	-

	9 YHTEENVETO 
	Viljelykierron suunnittelu on yksi kestävän maatalouden peruspilareista. Sopivia viljelykiertoja on pohdittu ja suunniteltu pitkään, mutta niiden suunnitteluun on tarjottu melko vähän työkaluja. Tässä raportissa esitetty monitavoitteiseen päätösanalyysiin pohjautuva viljelykiertojen vertailutyökalu tarjoaa erään keinon arvioida muutoksia nykyiseen viljelykiertoon ja vertailla mahdollisia muutoksia huomioiden samanaikaisesti vaikutukset maaperään, talouteen ja kasvintuotantoon. 
	-
	-
	-
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