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Hankkeet

 Maan kasvukunnon ja vesitalouden parantaminen (BioEväät)
 Rahoittaja:  Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, Satakunnan ELY-

keskuksen kautta. 

 Innovatiiviset seurantamenetelmät ja tekoäly 
ruoka- ja vesitaloudessa (PeltoAI)
 Rahoitus Euroopan aluekehitysrahasto Satakuntaliiton kautta

 yhteistyössä Pyhäjärvi-instituutti ja Tampereen yliopisto
 Toteutusaika 1.5.2019-31.12.2022



Tavoitteet

Bioeväät
 turvataan satakuntalaisen alkutuotannon 

tulevaisuutta ja kannattavuutta

 jalkautetaan maan kasvukuntoa ja vesitaloutta 
parantavia menetelmiä Satakuntaan

 parannetaan alkutuotannon mahdollisuuksia 
sopeutua ilmastonmuutokseen ja maaperän 
toimimista ilmastonmuutosta torjuvana 
hiilinieluna.

 vähennetään maatalouden ravinnekuormitusta 
vesistöihin

 parannetaan peltolohkojen vesitaloutta tuomalla 
viljelijöidenkäyttöön uusia menetelmiä

PeltoAi
 syvennetään Satakunnan bio-, kierto- ja 

vesitaloutta tukevaa tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotoiminnan osaamispääomaa

 Hyödynnetään digitaaliset keinoälyyn 
pohjautuvat menetelmät ja ruoantuotannon ja 
vesitalouden kehittäminen

 tuetaan ruoka- ja vesisektoria sekä 
ilmastonmuutokseen sopeutumisessa että sen 
torjunnassa



Toimenpiteet

 1. Hyvien käytäntöjen jalkauttaminen Satakunnan viljelijöille 

 2. Innovaatioiden pilotointi tilatasolla ja seurantadatan hyödyntäminen 

 3. Luotujen mallien ja hyvien käytäntöjen levittäminen



Mitä tehty?

 Pilotointi 
 9 intensiivipilottia ja 7 testipilottia

 Maanäytteenotto ja maaanalyysit, penetrometrimittaukset, 

irtotiheysmittaukset, lapiotestit, lusikkakairaus, kosteusanturit, 

pohjavesiputket, kaukokartoitusaineistot

 Kerääjäkasvit, maanparannusnurmet, salaojankorjaukset/parannukset, 

säätösalaojasuunnitelmat, syväkuohkeutus, pinnan tasaus, soiloptix-skannaus, 

täsmärakennekalkitus, maanaparannusaineet (lanta, nollakuitu jne.), pellon 

altakastelu, satoennusteet, viljelyvyöhykkeet

 Tiedon jalkauttaminen
 Lukuisat seminaarit, webinaarit, viljelijätyöpajat, 

pellonpiennartilaisuudet, ammattilehtijutut, lehtijutut, blogi



Pelloilla todetut haasteet, joihin on 
haettu eri toimenpiteillä ratkaisuja
 Tiivistymiä

 Vesitalous

 Maalajien ym. ominaisuuksien vaihtelua lohkon sisällä

 Alhainen multavuus

 pinnanmuotohaasteet

 Veden puutetta

 Salaojien toimimattomuutta

 Alhaista pH-arvoa

 Ravinnetila



Datankeruu tekniikoita

 LoraWan-tekniikalla 
 Kosteussensorit, pohjavedenkorkeussensorit, vedenkulutusmittari

 Maaperäskannaukset
 Maatutka, SoilOptics, Veris

 Avoimet datalähteet
 Sentinel, Maanmittauslaitos, Ilmatieteenlaitos, Geologian tutkimuslaitos, yms

 Suljetut datalähteet
 Ruokavirasto, maatilan omat datat



Datan analysointia ja visualisointia

 Pellon kasvuvyöhykkeet kevät/koko kesä

 NDVI-arvojen kasvu eri pellon kasvuvyöhykkeissä

 Kosteussensorien datan visualisointi

 Pohjavesisensorien datan visualisointi

 Korkeusmallit ja niiden valumat

 Säätietojen visualisointi usean vuoden ajalta

 Sademäärät, lämpötilat, lämpösummat, lähimmät sääasemat, tilakohtainen 

säädata

 Tietojen esittäminen Peltodata-palvelun karttakerroksilla ja tilakohtaisilla 
peltoraporteilla



Kehitystyö jatkuu monella sektorilla

 Pitkäaikaisseuranta intensiivitiloilla

 Salaojakastelupilottien jatkuminen (Kasteluvesi-hanke)

 Peltodata-palvelun peltoraportin jatko- ja yhteiskehittäminen

 Avointen datojen monipuolinen hyödyntäminen Aqua Crop –mallissa, jota 
Antti Halla jatkaa väitöstyössään

 Ennakointia ja riskinarviointia datan avulla (eKetju-hanke)

 Datan siirtämisen helpottaminen ja luvittaminen (IFDEA-ketju)

 FinDrones – 2023 tulossa keväällä



Kiitos!

 Yhteistyöviljelijät

 Tilaisuuksiin osallistuneet

 Yhteyttä ottaneet, ajatuksia vaihtaneet

 Yhteistyöyritykset

 Rahoittajat


