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SAMUEL JUSSILA
• Ikä 39-vuotta
• Maa- ja metsätalousyrittäjä 

vuodesta 2003
• Koulutus: ylioppilas, agrologi AMK, 

kuljetuspuolen ammattitutkinto, 
maatilayrityksen johtaminen –
opinnot

• Maatalouden neuvonta- ja 
konsultointityöt Trans Farm, 
ProAgria Etelä-Suomi sekä 
omissa nimissä



JUSSILAN TILA
• Sijaitsee Janakkalassa
• Vanha rustholli vuodelta 1687
• Nykyinen isäntä 11. sukupolvi
• Peltoa 162 ha ja metsää n. 200 ha
• ”Yhden miehen yritys”
• Erikoistuttu suorakylvöön, 

kasvinsuojeluun ja siemenviljelyyn



 Satotavoitteet asetetaan korkealle
• Tavoitteet kirjataan ylös

MITEN HUOMIOIN 
ILMASTONÄKÖKULMAT NYKYISESSÄ 

VILJELYSSÄNI?

”Mahdollisimman suuret sadot ovat parasta ympäristönsuojelua”



SUORAKYLVÖ
 Tehokas hiilen sidonta
 Ravinteiden pidätys 

(eroosio, valunta, 
lannoitteiden valmistuksen 
päästöt)

 Polttoaineen vähäinen 
kulutus

 Tarvittavien työkoneiden 
minimaalinen lukumäärä 
(valmistuksen päästöt)



VILJELYKIERTO
 Syväjuuriset, typpeä 

sitovat ja monivuotiset 
kasvit (esim. kumina, 
apilat, härkäpapu, 
herne, öljyhamppu)

 Syys- ja kevätviljat
 Kerääjä- ja aluskasvit 

(raiheinät, timotei, 
apilat, yms.)



MAAN RAKENNE JA KASVUKUNTO
 Tiivistymisen estäminen (töiden ajoitus, renkaistus, 

peltoajon suunnittelu ja ajolinjat, jne.)
 Vesitalous (ojat, pintojen muotoilu)
 Lohkojen yhdistäminen, viljelyesteiden poistaminen 

ja peltolohkojen muotoilu
 pH
 Ilmastonmuutokseen varautumista



 Panokset tarpeen mukaan ja oikeisiin paikkoihin
 Automaattiohjaukset (tallauksen minimointi)
 Kasvinsuojeluruiskun lohkoautomatiikka 

(pistekuormat, oikeat ainemäärät)
 Kasvustokarttojen hyödyntäminen (puimuri, 

satelliittipalvelut)

TÄSMÄVILJELY JA KASVINSUOJELU
”Suuri sato tehdään kasvinsuojeluruiskulla”



Kuvattu
19.5.2013

 Tavoite pitää koko peltopinta-ala vihreänä 
ympäri vuoden (nykyisellään 2/3)
• Monivuotiset satokasvit, kerääjäkasvit, 

aluskasvit + välikasvit koko alalle
 Nostaa satotasoja entisestään ja parantaa 

peltojen kasvukuntoa

MITEN TULEN HUOMIOIMAAN 
ILMASTONÄKÖKULMAT JATKOSSA...



 Kohdentaa panokset entistä tarkemmin
• Nykyisen täsmäviljelykaluston ominaisuuksien tehokkaampi 

hyödyntäminen
• Uuden teknologian hankkiminen
• Kylvö (siemen + lannoite), apulannan pintalevitys ja kasvinsuojelu 

VRA-karttojen mukaan
• Maaperäskannauksen tulosten hyödyntäminen puimurin 

satokarttojen ja biomassakarttojen rinnalla
• Kasvinsuojelussa suutinkohtaiseen ja rikkakasveja skannaavaan 

teknologiaan panostaminen
Perehtyä saatuihin tuloksiin ja kehittää toimintaa näiden pohjalta
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