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Hankkeen hallinnoijana on ProAgria Itä-Suomi ja osatoteuttajina toimivat Luonnonvarakeskus, Maveplan Oy ja ProAgria Keskusten 

liitto. Hankkeen rahoittajina ovat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus sekä useat 

yritykset.



Esillä  

• Aluskasvidemonstraatiokokeet 

• Biohiilin peltokäytön demonstraatio

• Peltolohkon maaskannauksesta

• Kierrätyslannoitteiden esittelyä



Aluskasvikokeet Nurmeksessa ja Kiteellä



Vaikutusten karkeaa kuvaamista



Keväällä 2021 muokkauskäsittelyt: Nurmes: hanhenjalkaäes, lautausmuokkaus, 
suorakylvö; Kiteellä: hanhenjalka; lautasmuokkaus, kultivaattori, kyntö.
Vas: Nurmes 14.5.2021; Oikealla: Kitee 13.5.2021. 



Nurmes 14.5.2021 – osa aluskasveista virkeässä kasvussa    Kitee 13.5.2021  juolavehnää



Nurmes 28.6.2021. Suorakylvökaistoilla monivuotiset tulivat vahvasti läpi 
ja myös Italianraiheinäkin talvehti jonkin verran. Hanhenjalkaäestyksen 
teho oli hyvä. Olot olivat suotuisat aluskasvien kuivumiseen keväällä. 



Nurmes 2.8.2021; Hanhenjalkaäestykseen ja lautasmuokkaukseen perustettu kasvusto 
suth puhdas – suorakylvössä aluskasvit kilpailivat kovasti.
Oik. Kiteen koe 22.7.2021. Juolavehnä ja muut rikkakasvit kilpailivat voimakkaasti 
karjatilan ohrakasvuston kanssa.



Biohiilen käytön kokeilua  biohiilen 
tuotantokokeilun jälkeen



Biohiilikokeen seuranta

Lohkoja on viljely normaalisti vuosina 
2020, 2021 ja 2022.

• Ruudut on gpsillä paikannettu 
niin ao. kohtia voidaan seurata 
pitkään. 

• Vaikutusten mittaus haasteellista 
– kasvustoissa ei ole näkynyt 
vaikutusta.

Kokeen päättyessä 2023

• Maanäytteet ja pyrkimys mitata 
eroja maan biologisessa 
aktiivisuudessa vuonna 2023

• Palkokasvinurmet taitavat 
vaikeuttaa ao. mittausta?

• Mahdollisesti droonikuvaus
kasvustoista vuonna 2023.



Droonikartoituksella pyritään dokumentoimaan kokeita ja 
mm. laajentamaan havainnointia näytealoja suuremmaksi



V. 2022 alkoi peltolohkojen maaskannauksen opettelu 
Skannaukset SoilOptix laitteistolla (Hankkija)

Pellon skannauksella pyritään kuvaamaan peltolohkojen sisäistä ja välistä 
vaihtelua. Saatujen skannausten perusteella palvelu tuottaa kartan 
ominaisuuksien vaihtelusta peltolohkolla.

• Mitattavia ominaisuuksia on useita, joiden vaihtelu lohkoilla on erilaista. 
800 mittauspistettä /ha. Skannauksessa otetaan maanäytteitä (3-4 kpl 
/lohko).

• Hankkeessa tavoite on tarkastella 2-3 ominaisuutta: hankkeen perinteiset 
referenssinäytteet on pyritty ottamaan lohkon parhaalta alueelta, heikolta 
alueelta ja pari siltä väliltä. 

• Esim. orgaanisen aineen määrän vaihtelu, pH. 



SoilOptix skannauslaite on keulan edessä. 
Skannauslinjat ajetaan 12 metrin välein.

Erään 5,86 hehtaarin lohkon orgaanisen aineen pitoisuuskartta (ylin 15 cm) 
ja asteikko. Rukseilla on merkattu hankkeen referenssinäytteiden paikat.



Sopivan koealueen löytäminen – erilaisten 
kierrätyslannoitteiden esittelyä varten

Kuva T. Polo



Kasvustojen havainnointi ja esittelyt luovat
mahdollisuuksia dialogiin ja oppimiseen

Puutosoireiden etsintää kasvustosta 27.6.2020. Pellonpiennarpäivän esittelyt 5.8.2020

Kuvat J. Lindfors
ja T. Polo

Lisää teksti napsauttamalla



Satonäytteiden ottaminen 11.9.2020. Ruutukorjuukoneet 
kovassa käytössä muualla.

Koeala oli tasainen ja rikkakasveja 
koeruuduille tuli varsin vähän.

Satonäytteiden ottaminen 11.9.2020. 
Kolme 0,5 rivimetrin näytettä/ruutu.

Kuvat O. Niemeläinen



Johtopäätelmät - haasteet

• Demonstraatiokokeissa hiilisyötteen todentamisen vaikeus

• Matkat  ja siitä aiheutuvat kustannukset ja aikatarve sekä vaikeudet saada koeruutuvälineistöä kohteisiin

• Tarvitaan viljelijöiden omia koneita ja aikaa kiireiseen aikaan – kustannusten korvaaminen

• Kesä on kiireistä aikaa viljelijöille, neuvojille ja kasvinviljelytutkijoille 

• Koealojen tasalaatuisuus jos kenttäkoe (rikkakasvit, ravinteet) 

• Tiedonkulku vaatii aikaa ja resursseja 

• Sään ennakoinnin hankaluus kun kohteet kaukana.



Johtopäätelmät - mahdollisuudet
• Viljelijä-neuvonta-tutkija -verkoston luominen arvokasta – dialogit kokeiden äärellä

• Suositeltujen menettelyjen käytettävyys erilaisilla tiloilla – vaikutukset viljelijään

• Olosuhteiden kirjo antaa mahdollisuuksia löytää ao. asian demonstrointiin sopivia kohteita 

• Kokeiden paikannuksella pitkäkestoisuutta seurantaan uusien hankkeiden kautta 

• Drooni- ja satelliittikaukokartoituksen hyödyntämien (esim. esikasviarvon määrityksessä)

• Uusien tutkimustarpeiden spesifiointi 



Kokeet toteutettiin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston 

ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen rahoittamassa Viljellään viisaasti -

hankkeessa yhteistyössä ProAgria Itä-Suomi, ProAgria Keskusten Liitto, 

Luonnonvarakeskus,  ja havaintokokeisiin osallistuneet maatilat ja yritykset.

Lämpimät kiitokset yhteistyökumppaneille ja rahoittajille.


