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Mistä täsmäviljelyssä on kyse?

Perinteisessä viljelyssä: 
- yhdellä kasvulohkolla yksi viljelysuunnitelma

Täsmäviljelyssä: 
- lohko jaettu ominaisuuksiensa mukaisiin 

monimuotoisiin vyöhykkeisiin
- Vyöhykkeiden muodolla ja määrällä ei ylärajaa
- Koneet säätyvät automaattisesti 
- Tavoitellaan sadon paranemista ja 

kustannusten alenemista



Täsmäviljely lietteen 
levityksessä

- Perinteisen lietteen levittämisen haasteet:
- huuhtoutumariski sateen sattuessa
- ylilannoituskohdissa lakoontumisriski
- alilannoituskohdissa sato- tai valkuaisvajeriski

- Levityksen täsmäsäätö
- Em. haasteet mahdollisesti voitettavissa  
- Keinolannoitteilla ollut markkinoilla jo vuosikymmeniä
- Lietteen levityksessä ratkaisua kehitetään
- Tekniikka olemassa, mutta laitteilla 

yhteensopivuusongelmia



Lietteen täsmälevitys
Ravinnerenki -hankkeessa

Kehitettiin nelivaiheinen konsepti, jossa:
- Huuhtoumaherkillä alueilla lannoitusta 

pienennetään
- Hyvätuottoisilla alueilla lannoitusta 

parannetaan
- Lietteen levityksen vaatima peltoala ei lisäänny 

ympäristönsuojelun takia 



Vaihe 1 – valumariskin 
mallinnus

- Ravinnehuuhtoutumille alttiit kohdat 
etsitään automaattisesti 

- Tapahtuu pellon korkeus- ja maalaji- ja 
sadantatietojen pohjalta

- Päädatana toimii laserkeilausaineisto
- Mallinnuksessa käytetään esim. RUSLE-

huuhtoumamallia soveltuvin osin



Esimerkki RUSLE-eroosiomallin käytöstä 



Vaihe 2 - pellon hyvien 
kohtien etsintä

- Edellisvuoden satokarttojen avulla tai
- Kasvillisuusindeksikarttojen avulla

- Satelliittikuvauksena
- NIR-kameralla varustetulla dronella +
- Pilvipalveluteknologialla 

(esim. amerikkalainen Sentera)



Hankkeessa testattu drone
NIR-kameralla



Kasvillisuusindeksikartta pilvipalveluna
esim. Sentera FieldAgent -ohjelmistolla



Vaihe 3 – Täsmälannoitus-
suunnitelman laatiminen

- Pelto jaetaan kolmeen vyöhykkeeseen:
- 1. vyöhykkeeksi huuhtoumaherkin alue –

lannoitusta pienennetään  
- 2. vyöhykkeeksi hyvätuottoisin alue –

lannoitusta kasvatetaan
- 3. vyöhykkeeksi jää loppuosa pellosta –

lannoitetaan normaalitasolla
- Suunnittelussa voidaan käyttää esim. 

Suonentiedon AgriSmart -ohjelmistoa



Suunnitelman teko viljelysuunnitteluohjelmalla



Vaihe 4 – täsmälevitys-
suunnitelman toteutus

- Suunnitelma siirretään ISOBUS-
yhteensopivaan traktoriin

- Tietotekniikka ohjaa lietteen syöttöä 
automaattisesti 

- Kuljettaja voi käyttää normaaleja ajolinjoja
- Edellyttää 

- ISOBUS-ohjattavan lietevaunun
- ISOBUS-yhteensopivan traktorin
- Paikannusjärjestelmän differentiaalikorjauksella  



Liperin ensitestauksessa käytetty kalusto



Maan kattava eroosio-
herkkyysaineisto 

- Karelia tuotti hankkeessa maan
kattavan eroosioherkkyysaineiston
yhteistyössä LUKEn kanssa

- Aineisto on kaikkien käytettävissä
julkisessa Paituli-palvelussa

- Indeksi huomioi seuraavat tekijät:
- rinteen pituus ja jyrkkyys LS

- maaperätekijä K

- sadetekijä R

- Indeksi EI huomioi maankäyttöä

- Mm. ohjelmistotalo Suonentieto ke-
hittää aineistoa hyödyntävää palvelua



Täsmälevityksen
tulevaisuusvisio

- Liete ja mädätysjäännös levitetään 
ympäristöystävällisesti:
- Huuhtoumaherkkyys huomioimalla
- Pellon satopotentiaali optimoimalla
- Hyödyntämällä reaaliaikaista 

lannoitteen typpianalyysiä (NIRS)
- Hyödyntämällä traktori-

työkoneautomaatiota (TIA-
järjestelmä)

- Tekniikka alkaa olla olemassa, 
yhteensovittamista kutenkin tarvitaan

- Taloudellinen kannustin nopeuttaisi 
yleistymistä 



Yhteistyössä 



Kiitos
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