
Maatalouden ulkopuoliset paineet ohjaavat osaltaan viljelijöitä tehostaMaan tuo-

tantoaan ja MuuttaMaan sitä yMpäristöystävälliseMpään suuntaan. Muutoksessa voi 

käyttää apuna esiMerkiksi paikkakohtaista viljelyä. suoMessa tätä uutta tekniikkaa 

käytetään Maatiloilla vielä suhteellisen vähän, Mutta esiMerkiksi yhdysvalloissa jo 

reilu vuosikyMMen sitten MuutaMa kyMMenen prosenttia Maissinviljelyalasta käsi-

teltiin jollakin tavoin paikkakohtaisesti.
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paikkakohtaisten 
viljelytoimenpiteiden tarve 
kasvaa
On hyvä muistaa, että paikkakohtainen viljely ei välttämättä 
vaadi mitään uutta viljelytietämystä. Aikaisemmin vain tila tai 
parhaimmillaan peltolohko on ollut käsiteltävä yksikkö – nyt 
se on jokin alue lohkon sisällä.

peltolohkojen sisäinen vaihtelu 
uudellamaalla

Vaihtelun määrä

Paikkatiedon käyttämisestä saatavia hyötyjä voidaan arvioida 
vaihtelun määrällä sekä tarkastelemalla, onko vaihtelu saman-
laista vuodesta toiseen. Jos lohkon eri tuottavat satoa samalla 
tavalla joka vuosi, vaihteluun voidaan varautua jo ennen kas-
vukautta mitoittamalla esimerkiksi kylvölannoitus vaihtelun 
mukaan. Jos lohkolla taas on suuria alueita, joiden vaihtelua 
on vaikea ennakoida, lannoituksen osalta vaihtoehdoksi jää 
antaa osa ravinnetarpeesta kasvukaudella sitten kun on nähty, 
millainen vuosi on tulossa.

Tätä artikkelia varten arvioitiin Uudenmaan peltolohko-
jen vaihtelua 60 peltolohkon ilmakuvien perusteella. Kaikilta 

lohkoilta oli käytettävissä kolmen vuoden kuvat, joten tarkas-
telussa päästiin kiinni myös vaihtelun pysyvyyteen vuosien 
välillä. Lohkot jaettiin kuvista tehtyjen kasvustoarvioiden pe-
rusteella neljään satoluokkaan: alhaiseen, keskimääräiseen, 
korkeaan sekä vaihtelevaan satoluokkaan. Luokka vaihteleva 
tarkoittaa sitä, että jonakin vuotena alue tuottaa hyvän sadon 
ja jonakin toisena vuotena huonon. Vaihteleva luokan osuus 
koko lohkon alasta on keskeisessä roolissa arvioitaessa millai-
sia paikkakohtaisia toimenpiteitä lohkolla kannattaisi käyttää.

Aineiston perusteella vähän reilut puolet lohkojen pinta-
alasta voi laskea kuuluvan keskimääräiseksi. Pienimmillään 
keskimääräisen alueen osuus oli vain noin 30 %. Suurimmil-
laan osuus oli 80 %, mikä tarkoittaa sitä, että lohko on hyvin 
tasainen ja paikkakohtaisten toimenpiteiden tarve ja niistä saa-
tava hyöty pieni.

Vaihtelevan luokan osuus koko lohkon pinta-alasta oli 
alimmillaan lähellä nollaa, kun taas osalla lohkoista se saat-
toi nousta lähelle kolmannesta. Kun vaihtelevaa pinta-alaa on 
paljon, kasvukauden aikana tehtävät paikkakohtaiset säätötoi-
menpiteet nousevat tärkeään rooliin.

Tasaisesti huonoa tai hyvää satoa tuottavien alueiden osuus 
oli tyypillisesti 10–20 % koko lohkon pinta-alasta, joskin niis-
säkin maksimissaan osuus oli kolmanneksen luokkaa.



Vaihtelun huomioonottamisella saatavat taloudelliset 
hyödyt

Arvioidaan paikkakohtaisen viljelyn mahdollisia taloudellisia 
hyötyjä tarkastelemalla keskimääräistä uusimaalaista lohkoa, 
jolla vaihtelevan, alhaisen ja korkean satoluokan kunkin osuus 
on 15 % ja keskimääräisen luokan 55 % pinta-alasta. Jos loh-
kon keskisato on neljä tonnia, huonona vuotena se olisi 3.7 ja 
hyvänä 4.3 t/ha, jos keskimääräinen sato muuten sattuisi aset-
tumaan neljän tonnin seutuville. 

Sadon hinnalla 200 euroa per tonni ja lannoitteen hinnalla 
400 euroa per tonni tällaisella lohkolla voisi päästä lannoitetta 
säästämällä satoa alentamatta noin 24 euron hehtaarisäästöön. 
Tämä edellyttäisi, että huonot ja vaihtelevat alueet lannoitet-
taisiin alhaisen sadon ja muut alueet keskimääräisen sadon 
mukaan.

Lannoitteen säästäminen vaihtelevilla alueilla saattaisi 
alentaa satoa hyvinä vuosina. Tämän vuoksi joku olla saattaisi 
haluta olla varovaisempi ja antaa niillekin keskimääräisen lan-
noituksen, joilloin säästö jäisi 12 euroon per hehtaari.

Sadan hehtaarin vilja-alalla rohkeampi taktiikka tarkoittaisi 
2 400 euron säästöä vuodessa. Tällä hinnalla voisi jo saada 
jonkinlaisia apuvälineitä paikkakohtaisen lannoituksen toteut-
tamiseen, joten hankinnan takaisinmaksuaika olisi näillä ole-
tuksilla hyvin lyhyt.

Tällainen laskelma pitää toki tehdä tilakohtaisesti, jos han-
kintoihin aikoo ryhtyä. Hankittavilla laitteilla käsiteltävä pin-

ta-ala vaikuttaa suoraan laskelmiin, samoin satotaso. Esimer-
kiksi keskimääräisen satotason nousu neljästä viiteen tonniin 
lisää hehtaarisäästöä 25 %.

paikkakohtaisten 
viljelytoimenpiteiden merkitys 
ravinnehuuhtoumien kannalta
Pellolta pintaveden tai salaojavalumien mukana lähtevien 
ravinteiden ympäristövaikutuksiin vaikuttaa paljon, kuinka 
suora valuvan veden reitti vesistöihin on. Jos matkalla on 
paikkoja, jossa vesi seisoo edes hetken tai vesi valuu hitaasti 
runssaskasvustoisen alueen läpi, osa ravinteista saattaa pysäh-
tyä siihen eikä pääse aiheuttamaan haittoja vesistöön. Järvien 
ja jokien välittömässä läheisyydessä sijaitsevat lohkot ovat 
riskialtteimpia ympäristön kannalta.

Riskialtteimmilla lohkoilla olisi syytä ryhtyä ensimmäi-
senä harkitsemaan paikkakohtaisia toimenpiteitä. Etenkin, 
jos lohkon satomäärän tiedetään kokemuksesta vaihtelevan 
paljon. Riski huuhtoumiin kasvaa monissa tapauksissa, kun 
huonosti satoa tuottavia alueita lannoitetaan ja ruiskutetaan 
vuosittain samalla annosmäärällä kuin hyvin tuottavia alueita.

Monet maalajit alkavat luovuttaa ravinteita enenevissä 
määrin, kun ravinnepitoisuus ylittää tietyn rajan. Tasalannoi-
tus lisää huonojen alueiden ravinnepitoisuutta, mikä taas joh-

uusimaalaiselle peltolohkolle on tyypillistä korkeuseroista johtuvien maalajivaihteluiden aiheuttama epätasaisuus kasvustossa. vaaleamman punai-
silla alueilla kasvustoa on vähemmän kuin tummemman punaisilla alueilla. 



taa todennäköisesti huuhtoumien lisääntymiseen näillä alu-
eilla. Tästä ilmiöstä ei valitettavasti ole lohkomittakaavassa 
kovin paljoa tutkimustietoa, mutta maalaisjärjen mukaan näin 
käy.

Seuraavassa on esimerkkilaskelma yhdeltä lohkolta typen 
osalta. Fosforin osalta laskelma olisi hieman hankalampi to-
teuttaa, koska maa puskuroi yleensä tehokkaasti fosforia eikä 
fosforin kertyminen näy viljavuusanalyysi-fosforissa miten-
kään selkeästi ainakaan lyhyellä aikavälillä. Toki peltomaalla 
on keinot kontrolloida typenkin liikkeitä, mutta ei yleensä yh-
tä vahvoja kuin fosforin kohdalla.

Otetaan esimerkiksi sama esimerkkilohko kuin mitä edel-
lä käytettiin satovaihtelun vaikutusten arvioinnissa. Alhaisen 
sadon alueella satotaso on usein vain puolet keskisadosta eli 2 
000 kg/ha, jos keskisato on 4 000 kg/ha. Samoin käy vaihte-
levan sadon alueella huonona vuotena. Korkean sadon alueel-
la taas päästään tyypillisesti puolet korkeampaan satoon kuin 
mitä lohkon sato on keskimäärin eli 6 000 kg/ha. Tasalannoi-
tuksella (eli sama lannoitemäärä lohkon joka kohtaan) alhai-
sen ja huonona vuotena vaihtelevan sadon alueilla jää typpeä 
käyttämättä 40 kg/ha, jos peltoa lannoitetaan 20 typpikilolla 
satotonnia kohti. Kun tämä määrä painotetaan kyseisten sato-
alueiden pinta-alaosuudella, yhdelle peltohehtaarille jää yli-
määräistä typpeä 12 kiloa. Jos maan eliöstö ei sido tätä typ-
pimäärää, se jää alttiiksi huuhtoutumiselle. Paikkakohtaisella 
lannoituksella tämä ylimäärä pystyttäisiin monissa tapauksis-
sa välttämään.

yhteenveto

Paikkakohtaisen viljelyn avulla pystytään pienentämään vil-
jelyn ympäristövaikutuksia. Vaikutus on monissa tapauksissa 
kuitenkin hidas, useita vuosia kestävä prosessi, mikä vaikeut-
taa hyötyjen todentamista.

Paikkakohtainen viljely tuottaa monissa tapauksissa suoria 
hyötyjä viljelijöille esimerkiksi lannoitteiden tai kasvinsuoje-
luaineiden käyttömäärien pienenemisenä. Nämä hyödyt voivat 
osaltaan edistää paikkakohtaisen viljelyn yleistymistä.

toki uudeltamaalta löytyy myös tasaisia lohkoja (kuva 2). tasaisimmat lohkot sijaitsevat usein meren tai muun vesistön läheisyydessä.
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