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● Lähtötietoina:

• Lohkon ominaispiirteet: kaltevuus, maalaji, P-luku

• Viljelytiedot: kasvi, muokkaus, lannoitus mineraali/lanta

● Todellisten säätietojen perusteella lasketaan:

• pellon ravinnevarastot

• kasvien ravinteiden otto

• Valuma, eroosio ja huuhtoutuvat ravinnemäärät

● Mallinnuksen käyttötarkoituksia:

• Viljelyvaihtoehtojen vertailu

• Tilanteen seuraaminen reaaliajassa

• Vähentää eroosiota ja huuhtouman kautta hukkautuvia ravinnemääriä

Pellon ravinnekierron mallinnus



● Simuloi veden kulkeutumista 
pellolla:

• Pintavalunta

• Makrohuokosten valunta

• Infiltraatio maaprofiilin kautta

● Pintavalunta vie herkästi mukanaan 
maa-ainesta, johon sitoutunut 
fosfori kulkeutuu samalla pois 
pellolta 

● Maaprofiilin läpi suotautuva vesi 
huuhtoo mukaansa 
nitraattimuotoista typpeä
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Peltoskaalan ICECREAM malli
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VEMALA-ICECREAM typen kuvaus
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VEMALA-ICECREAM fosforin kuvaus
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Esimerkkejä tuloksista:
kuivuuden aiheuttama kasvun hidastuminen
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Esimerkkejä tuloksista:
typen varastot maakerroksissa
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Esimerkkejä tuloksista:
sato ja sen sisältämä N ja P
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Esimerkkejä tuloksista:
eroosio ja ravinnehuuhtouma
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Esimerkkejä tuloksista:
maaperän hiilivarasto (vasen: nurmi, oikea: kaura)
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Syyskynnön eroosioriski myös paikkatietona



● Ravinteiden huuhtoutuminen hukkaa ravinteita pellolta ja 
kuormittaa vesistöä

● Tärkeimmät toimenpiteet huuhtouman vähentämiseksi ovat 
pienentää eroosiota ja ylläpitää hyvä ravinnetase:
• Kasvipeitteisyys jyrkimmillä osilla
• Lannoitetaan sato-odotuksen mukaisesti

• Lannalla hyvä levitystarkkuus ja oikea-aikainen levitys
• Lannoituksen säätäminen lohkon sisällä
• Jaettu lannoitus kevätviljoilla

Eroosio ja ravinteiden huuhtoutuminen



● Todellinen sato vaihtelee vuoden kasvuolojen mukaan
● Lohkon satotasoon vaikuttavat myös: 

• ojituksen toimivuus
• maan mururakenteen kunto 
• kalkitus ja kasvinsuojelu 

● Varsinkin ojituksen toimivuus ja maan mururakenteen hyvä kunto 
auttavat satotason ylläpitoon myös vesioloiltaan vaativina vuosina
• Muuttuvassa ilmastossa tämä korostuu

● Viljelijän yksi parhaista ympäristöteoista on korjata mahdollisimman 
hyvä, lannoitustasoa vastaava sato myös viljelyoloiltaan vaativana 
vuotena:
• ravinteet poistuvat sadon mukana eivätkä jää huuhtoutumiselle 

alttiiksi

Odotettu sato ja todellinen sato



● Malli sijaitsee Syken laskentaympäristössä
● Käyttöoikeussopimus
● Ravinnerenki hankkeessa voidaan tarjota laskentamalli noin 50 

käyttäjälle:
• Ilmeisesti kaikille halukkaille

● On jo ProAgrian ja Savonian käytössä

● Käyttöoikeuden saamiseksi yhteys Sykeen:
• Markus.huttunen@ymparisto.fi

Pääsy mallin käyttäjäksi
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