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Onko Suomi pieni maatalousmaa? 
Suomi vs. 200 itsenäistä valtiota 

 

• Väestön mukaan 114. sija 

• Pinta-alan mukaan 64. sija 

 

• Viljan kokonaistuotanto 56. sija 

• Vehnä keskisato 3,9 tn/ha (maailma 3,1 tn/ha) = 38. sija 

 

• EU28 vehnäsato 2016 = 5,16 tn/ha 



Kasvuston saattohoito 

Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu 



• Ajo-opastin? 

• Automaattiohjaus? 

• N-Sensor? 

 

• Lohkon sisäisen vaihtelun hallinta 
– Missä kohdissa on eroja? 

– Mistä vaihtelu johtuu? 

– Mitä sille tehdään? 

– OSATAAN TUTKIA OIKEITA KOHTIA 

 

Mikä täsmäviljely 



No MISTÄ se vaihtelu sitten johtuu!? 

• Maan viljavuusanalyysi 
– Pääravinteet, happamuus, multavuus 
– Hivenravinteet, maalaji, KVK … 

• Kasvianalyysi 
– Paljastaa kasvin todelliset ravinnepitoisuudet 
– Puutoksia voidaan korjata heti ruiskutuksella 
– Vuodesta toiseen opettaa ennakoimaan 

• Kosteus ja Kuivatus 
– Jatkuvatoimisilla antureilla näkyy muutokset 
– Käsimittarilla saa hetkellisen kosteuseron 

• Tiiviys 
– Penetrometrillä hyvin ja huonosti kasvavien 

kohtien vertailu 



Lohkon sisäisen vaihtelun mittaus 

1. Puimurin satotasomittari (3500-7500 €) 

– Absoluuttinen lopputulos ja erojen suuruus 

2. Kasvustosensori NDVI (urakoitsija?) 

– Näkyvän valon ja lähi-infrapunan suhdeluku 

3. Kaukokartoitus ja ilmakuvat 

– Sentinel-2 ilmainen ESA satelliitti 



N-Sensor Sato 



N-Sensor Sato 

Kopteri 



Kevätrapsi 
Sato 



(minimi 200 ha) 

Talking Fields 
Rahalla saa noin 10 v kumuloituvia biomassakuvia, 
joista näkyy “aina hyvät” ja “aina huonot” mutta ei 

erota keskimääräisiä ja vaihtelevia toisistaan 



Kotitehtävä 

1. Valitse paras ja tärkein lohkosi 

2. Katso 2016 ja 2017 kuvat Sentinel Playground 
https://apps.sentinel-hub.com/sentinel-playground/ 

3. Valitse 5 kpl tutkittavaa kohtaa jo talvella 

4. Teetä viljavuusanalyysit + hehkutus (n. 200 €) 

5. Teetä Megalab kasvianalyysit (n. 200 €) 
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Sentinel Playground 1/2 
Etsi oma lohko, valitse sopiva (pilvetön) päivämäärä 

ennen tähkälle tuloa. Valitse renderöinniksi “Agriculture”. 



Sentinel Playground 2/2 
Säädä kuvan efektejä: 

 
1. Atmosfäärikorjaus kannattaa laittaa päälle 

2. Korosta eroja asettamalla korkea Gamma (5-10) 
3. Himmennä kuvaa alentamalla pieni Gain (0.6-0.8) 


