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Salaojakasteluasetelma
• 4ha peltolohko Satakunnassa

• Otollinen kohde kokeelle: 
• 2 osaa, erilliset salaojat

• Vettä ja sähköä

• Pellon sisäinen vaihtelu pieni aiempina vuosina

• Tavoitteita
• Kokeilla salaojakastelua, teknologiaa, menetelmiä

• Arvioida lohkon satopotentiaalia ja sen vesirajoitteisuutta

• Viljelijäkeskeinen tutkimustiedon soveltaminen käytännössä

• (Arvioida kastelun kannattavuutta ja mielekkyyttä)

• Asetelmaa rakennettu 2021 kauden aikana yhdessä 
viljelijän kanssa PeltoAI ja BioEväät hankkeissa

|  1



Kuka puhuu

• Antti Halla

• Data-analytiikka ja optimointi (DAO), 
Tampereen Yliopisto, Pori

• Väitöskirjatutkija

• Todennäköisyysmallit päätöksenteon tukena 
peltoviljelyssä

• ”Aina siitä nyt jotain tiedetään”

• ”Vuodet ovat serkuksia”

• Miten mitata ja hallita epävarmuutta?

→ Data ja mallit
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Maatilan / peltolohkon

tietokonemalli 

”Digitaalinen kaksonen”

• ”hyvä muisti”

• ”hyvä laskupää”



Datan keräys
Ulottuvuuksia

• Kaukokartoitus / lähimittaus / kirjallisuus

• Avoin data / omat mittaukset

• Aikasarjat: vuosikierto, kausivaihtelu, 
vuorokausikierto

• Paikkatieto: aluevaihtelu, kohdevaihtelu

Haasteita

• Mittalaitteen asennus / käyttö

• Datan siirto (lähi- / etäluku)

• Datan käsittely (tiedostomuodot, määrät)

• Eri lähteiden ja tietotyyppien yhdistäminen

• Eri mittakaavojen ja resoluutioiden yhdistäminen –
sekä aika- että paikkatieto

• Puuttuva / harva / epävarma tieto

• Tiedon, metatiedon ja tietolähteiden hallinta
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Halla et al. (2021) Role of Drones in Characterizing Soil Water Content in Open Field Cultivation. 

Copernicus Sentinel data via Sentinel Hub
Tomst kosteusmittari asennettu, PeltoAI

Datoja yhdistetään ja hyödynnetään mallien avulla



Mallintaminen
• ”Ennen juhannusta sataa laariin”

• Tämäkin on ’malli’
• Syötetiedoksi tarvitaan kalenteriaika
• Kuvaa ymmärrystä luonnosta
• ’Ennustaa’ sataako laariin vai ei
• Yksinkertainen ja nopea käyttää
• Epätarkka

• Mitä jos meillä on 25 eri mittalaitetta?
• Mallissa ei ole ’paikkaa’ lisätiedolle, sitä ei voi hyödyntää
• Tarvitaan ’monimutkaisempi’ malli

• Mallinnus on järjestelmällinen tapa käsitellä tietoa, 
oletuksia ja päättelyketjuja

• Malli ja data yhdessä kuvaavat ymmärryksemme 
tilanteesta

|  4

”Kaikki mallit ovat vääriä, mutta jotkin ovat hyödyllisiä” – George Box



3 pääkomponenttia

Kasvin vedentarve ja lähteet

Vedenpidätyskyky Kauden vesisumma Kasvin vedenkäyttö

Kapillaarinen 

nousu

Sademäärä

Sato

Oletetaan että

• Maaperä on keväällä 

kenttäkapasiteetissaan

• Kauden aikana vettä tulee vain 

sateena tai syvemmältä maasta 

kapillaarisesti

• Toteutunut sato määrittää suoraan 

käytettyä vesimäärää, esim 100mm/t

Kysymyksiä mallille:

• Mikä kolmesta komponentista määrittää vesisummaa 

eniten?

• Miten herkkä vesisumma on eri komponenttien 

vaihtelulle?

• Millä eri tavoilla vesisummaan voidaan vaikuttaa?

• Kuinka paljon veden puute rajoittaa satoa?

Satopotentiaali

satovaje



Koeasetelma
• Onko eri puolien eroja havaittavissa? Millä eri mittareilla? 

Kuinka merkittäviä?

• Onko sadossa eroa? Jos on, voidaanko sen ja kastelun 
välille luoda uskottava syy-seuraus-linkki?

• Vakioidaan mahdollisimman moni muuttuja verrokin kanssa
• Yksi lohko vs useampi sijainti

• Yhteinäinen maalaji ja pinnanmuodot

• Yksi vuosi

• Kontrolloidaan muuttujaa jonka vaikutusta halutaan selvittää
• Salaojapadotus, vesipumppu

• Ero lopputuloksessa johtuu joko kontrollista, sattumasta tai 
vielä tuntemattomasta tekijästä

• Mikä on todennäköisin selitys?
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Datan keruu
Perustiedot (pysyvät)

• Salaojakartta, ojien syvyys

• Sijaintitiedot, maanäytetiedot (molemmat puolet)

Ympäristötiedot (vaihtelevat)
• Sademäärä, tuuli, lämpötila, aurinkosäteily (2km päässä)

Toimenpidetiedot (kontrolloidut)
• Kasvilaji, kylvöpäivä, puintipäivä
• Vesipumppuvirtaus, säätösalaojan avaus/sulkupäivät

Lopputulemat

• Maaperän kosteus, pohjaveden korkeus (molemmat puolet      )

• Satelliittikuvat, kasvuindeksi

• Satomittaus
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Kausi 2021 
säätietojen 
valossa

• Sateinen toukokuu

• Kuivat ja kuumat kesä-
heinäkuu

• Lämpösumma jäi kuitenkin 
2018 luvuista 
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Kosteusmittaus

|  9

• Molemmilla puolilla yksi mittapiste 15, 

30 ja 45cm syvyydessä

• Etäluettava (Lora)

• Kasteltu puoli kosteampi odotetusti

• Puolten erot tasoittuvat loppua kohti 

sateiden myötä



Vesipumppu
• 7.6. pumppu päälle

• Uimuri seurasi säätökaivon 
pinnan korkeutta

• 3m3/h pumppu max

• 40 000 l / pv = 40m3 / pv
• 4mm/2ha

• 2mm/ha

• Yhteensä kesä-elo: 1 600 m3

• 160mm/2h

• 80mm/ha

• Etäluettava mittari – pysähtynyt 
pumppu havaittiin ja korjattiin
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Pohjavesimittaus
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• Asennettiin vasta kauden jälkeen

• Molemmilla puolilla lohkoa yksi putki

• Sama korkeus

• Imuojien välissä

• 1.5m syvät putket

• Etäluettava 

• Graafi

• Suljettu ojasto sininen

• Avoin ojasto punainen – salaoja >1.3m
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Sato
• N 1 ha ala molemmilta puolilta mitattu, 

per ajokaista 

• Samalla lohkolla oli kaksi lajiketta, mikä 
rajoitti mitattavaa pinta-alaa

• 4.5t/ha vs 5.9t/ha keskimäärin 

• Sato selvästi parempi kastellulla puolella

• Satelliittikuvien perusteella tehty 
vyöhykeanalyysi tukee havaintoa

• Voiko jokin muu kuin parempi veden 
saatavuus selittää eroa?

• Sato näyttäisi paranevan imuojien latvoja 
kohti

• Latvat voivat olla 30cm lähempänä pintaa, 
voisiko selittää 1.5t/ha eron?
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3 pääkomponenttia

Sadon 2021 vedentarve

Vedenpidätyskyky
(150mm arvio)

Kauden vesisumma
Kasvin vedenkäyttö

(450mm vs 600mm)

Kapillaarinen 

nousu
(150 vs 300mm?)

Sademäärä
(150mm)

Sato
(4.5t vs 6.0t)

Sademäärä ja vedenpidätyskyky 

samat molemmilla puolilla –

Ainoastaan kapillaarinen nousu voi 

aiheuttaa vaihtelua puolten välillä 

(tässä mallissa)

Oletetaan 100mm/t kasvin vedentarve

• Voidaanko satomäärä selittää 

saatavilla olevan veden 

määrällä?

• Voidaanko satoero selittää 

saatavilla olevan veden 

erotuksella?

• Tukevatko mittaukset pääteltyä 

vedenkäyttöä ja niiden erotusta?

Satopotentiaali

10t?

satovaje

Maaperä

Pohjaveden 

pinta

Ilmasto



Sato jatkuu
• 1,5t satoero puolien välillä

• 100mm/t vedentarve vaatisi 150mm eli 1500 m3/ha

• Pumpattu vesimäärä yhteensä kesä-elokuussa n. 
800m3/ha ~ 80mm 

• Ei riitä selittämään eroa, vaikka kaikki menisi 
suoraan kasville. Mistä 70mm tulee?

• 2019 vyöhykekartassa vastaava vaihtelu?
• Ei satokartta, mutta viittaisi vahvempaan kasvuun 

’kastellulla puolella’ aiempana vuotena

• Selvisi että ollut kaksi eri lajiketta

• Juuriston kasvu?
• Saatavilla olisi yleisesti enemmän vettä kastellulla 

puolella vahvemman kasvun myötä

• Sekä ’vedenpidätyskyky’, että ’kapillaarinen nousu’ 
olisi suurempi

• Säätösalaoja?
• Pelkkä säätosalaojakin toimii kastelujärjestelmänä

• Sulku kiinni huhtikuun alusta saakka, voisiko 
pohjavesien pinta eri puolilla vastata keväällä 
syksyn tilannetta? 70cm ero, 10-20% suuria 
huokosia -> 70-140mm vettä enemmän
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Tuleva kausi
• Toistetaan koe, vastaavatko tulokset 2021 tuloksia?

• Mittaussarjat kauden alusta asti

• Pohjaveden korkeus, pumpun virtaus, maakosteus

• Voidaanko pohjaveden pinnan laskua hidastaa?

• Saadaanko kastellun puolen sisäisen vaihtelun syihin 
selvyyttä? Juuristovertailu, kosteustilanteen 
alueellinen vaihtelu.

• Voidaanko kokeen tulosten perusteella sanoa jotain 
satopotentiaalista ja salaojakastelun vaikutuksesta 
muilla peltolohkoilla?

• Miten hyödyntää kaikkia tietolähteitä yhdessä mallin 
epävarmuuden pienentämiseksi?
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Kiitos!
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antti.halla@tuni.fi


