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Havaintokoe omalle pellolle? 

Oiva Niemeläinen, Luke 
Uudistuva viljely 18.3.2020 
’Viljellään viisaasti’ hankkeen  aloitustilaisuus 

18.3.2020 
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Kokeita ja havaintokokeiluja 

Kokeissa pyritään mittaamaan tutkittavan 
tekijän vaikutuksen lisäksi kuinka paljon 
vaihtelua tuloksissa on. 
Siksi on tarpeellista, että koejäsenistä on 
toistoruutuja eli kerranteita. 
Toistoruutujen tulosten vaihtelusta 
suhteessa käsittelyjen väliseen vaihteluun 
saadaan kuvaa käsittelyn vaikutuksen 
luotettavuudesta ao. olosuhteissa. 

18.3.2020 
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 Kuvassa perustamisvaiheen käsittelyjä 25.10.2018 neljällä toistolla  

toteutetusta  kuitulietekokeesta Ypäjällä. Ruutukoko on 2.5 m x 15 m.  
Suuri ja myös suuritöinen koe. Dronekuva Antti Laine. 
 

18.3.2020 



4 © Luonnonvarakeskus 

Peltokuitukoe Kerranne II etelästä 
Sel   Sel  Sel  Sel Sel Sel  0-k  0-k 0-k  0-k 0-k   0-k   N   N    N     N   Ke   Al 
14,5  115,7 7,2   57,8 28,9   0   43,1   21,6  10,8  0   172,5 86,2  60   30     0      90   ka     ka 

4 18.3.2020 

Sel=Sekaliete ja 0-kuitu määrä tonnia/ha 
Kerääjäkasvi ja aluskasvi, typpilannoitus  x kg 
/ha, koko alueella typpilannoitus 60 kg/ha 
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Vierailu tutkimusasemalle tai näyttelyyn 

Paljon kohteita katsottavaksi 
Eri hankkeiden esittelyt voitaisiin 
valmistella retken ohjelmaan 
Matkaa kertyy ja vie aikaa 
Vain tiettynä ajankohtina 
nähtävissä 
Tutkimusasemien kokeista saadaan 
tuloksia havaintojen lisäksi 
Esim. Tutkimusasemien avoimet ovet, teemapäivät, 
Mikkelin näyttely, Västankvarnin Peltopäivä 

 
18.3.2020 
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Havaintokokeen tehtävät 
Nostaa asioita esille 
Esitellä vaihtoehtoja 
Havainnollistaa 
Selvittää  
Tuoda porukkaa yhteen 
Antaa keskustelunaihetta 
Kiinnostaa 
Mahdollistaa oppimista 
Yleisesittelyt 
Jos tilanne mihin ratkaisua haetaan -> sopivat olosuhteet. 
 18.3.2020 
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Kuitulietekokeen demot keskeistä käsittelyistä kolmella paikkakunnalla. 
Keväällä kylvetään vilja koko alalle. Ruutukoko 2 x 3 m. Ei toistoja. 

18.3.2020 



Sama pelto, vasen puoli ollut 17 v. viljalla ja oikea puoli koko ajan nurmella (kuva 
Arja Seppälä). Kynnetty samaan aikaan. Jos näin äärimmäisiä eroja on lähekkäin 
käytettävissä niin pitkäaikainen havaintoalue voisi olla paikallaan. 
Kasvinravinnedemoissa koepaikan ominaisuudet ovat keskeiset. Myös esim. 
rikkakasvientorjunnassa. 
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Havaintokokeilu lähellä 

Kun on seurattavaa pitkin 
kasvukautta  
Lähellä omia viljelyolosuhteita 
Sopii viljelijäryhmien 
kokoontumisiin ja toimintaan. 
Jos käsittelyn vaikutus vaatii pitkän 
ajan. 

Satonäytteitä voidaan kerätä eri tavoin. 
Dronekuvaaminen helpottaa nykyisin 
dokumentointia. 

18.3.2020 



Esimerkkinä koe jonka tyyppinen havaintokoekin voisi  pienemmässä mitassa olla. 
Nurmen kasvuun tuotettiin vaihtelua typpilannoituksella ja korjuuajalla 

Jokioisten Ilmalan kenttäkoe  
(1 toisto neljästä). Typpilannoitus 0-150 kg/ha. Niittoaikoja toteutui 4.  
Väärävärikuvaa juuri ennen ensimmäistä niittoa. Valmistelua ensimmäisiä mittauksia 

ja niittoja varten 6.6.2017 
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Havaintokokeiluilla voidaan havainnollistaa 
vaikutuksia ja eroja  

Kun jo tiedetään ilmiöstä ja osataan 
arvioida kuinka käy niin havaintoruuduilla 
voidaan havainnollistaa ominaisuuksia ja 
eroja. 
• Esitellä eri käsittelyjen vaikutuksia 
• Esitellä kasvilajeja 
• Kasvilajien ja lajikkeiden eroja 

• Esim. aikaisuus 
• Lakoisuus 
• Katsottavaa eri vaiheissa kesää 

18.3.2020 Kuvassa sinimailasen juuristoa.  
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 Miten voidaan perustaa ja mitä 

havainnointi ja esittely vaatii 

Esityöt perustamisessa viljelijältä esim. suojaviljan kylvö. Tai kylvö 
käsittelyjen jälkeen jos sellaiset käsittelyt. 
Esittelykasvien kylvö pieniin ruutuihin itsekulkevalla koeruutu-
kylvölaitteella joka siirrettävissä pakettiauton perävaunulla.  
Aluskasvit ja kasvien yleisesittelyt 
 * aluskasvit ja niiden piirteet  v. 2020 + kumina 
Toisena vuonna 2021 ja 2021 aluskasvit jatkavat siemennurmina & 
kumina & viherkesanto & heinäntuotanto?  
Yksivuotiset ”uudet kasvit”  
 * palkoviljat härkäpapu ja herne, tattari,  
  *heinäkasvit ja palkokasvit erikseen hoidon helpottamiseksi 
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Hienoja havaintokasvustoja Laukkasten pakkaamolla 25.7.2019 
Pyhäselässä. Kasviesittelyt ovat informatiivisia. Ne vaativat paljon 
työtä. 

18.3.2020 
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Lisää Laukkasen havaintoruutuja 

18.3.2020 
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Laukkasen monivuotisia kasvustoja 25.7.2019 

18.3.2020 
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Puna-apilalajikkeiden kukinnan ja tuleentumisen aikaisuuserot voivat havaintokokeissakin tulla selkeästi esiin kun ne ensin 
tiedostetaan etteivät ole sattuman kauppaa.  Kuva Tuorlasta 26.7.2017. Varte-keskellä (aikaisin, ruskein) ja sen vasemmalla 
puolella Betty ja oikealla puolella Saija. (lisäksi suojaruudut molemmin puolin). 

18.3.2020 
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Nurmikasvien siemenviljelyssä lajien esittelyssä tulee kasvutavan ja aikaisuuden 
erot joidenkin kasvien välillä helposti havaittaviksi. 
Nurminadan siemenviljelykasvuston puintia Tuorlassa 28.7.2017 

18.3.2020 
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Aluskasvikuvia 11.8.2016 (vas.) ja 11.9.2016 oik 

18.3.2020 



Monivuotisilla nurmikasveilla on runsaasti juurimassaa. 
Palkokasvien paalujuuri tunkeutuu syvälle (kuvassa 
sinimailanen). Lajikasvustoja voisi hyödyntää juuristonkin 
esittelyyn tarvittaessa. 
 
 

Nurmen juuristo ulottuu noin 50-
80 cm:n syvyyteen ja juuriston 
massa on 3000-8000 kg ka/ha. 
Valtaosa heinäkasvien juuristosta 
on kyntökerroksessa. 
Nurmiviljely lisää orgaanista 
ainesta maahan ja parantaa 
maan kuohkeutta. Toisaalta maan 
hyvä rakenne mahdollistaa 
juurten hyvän kasvun.  

19 18.3.2020 Oiva Niemeläinen 
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 Kuinka saada havaintoja, tuloksiakin? 

Käsittelyjen toteuttaminen? Jos normikoneilla niin 
työkoneleveyksien käyttö? Annosmäärien 
säätämistarkkuus? Paikkatieto käsittelyistä? 
Erilaiset kasvilajit monimutkaistavat hoitoa. 
Kasvupaikan ja hoidon sopivuus eri kasveille? 
Mihin tilanteeseen ratkaisua haetaan -> siihen sopivat 
olosuhteet. 
Kuinka mitata satoa / muuta vaikutusta? Havainnot ja 
näytteet. Näytteiden käsittely ja analysointi. Kasvustojen 
dronekuvadokumentointi. 
Tiedonvälitys on tärkeää monessakin mielessä. 
Yhteistyö viljelijän ja hankekumppaneiden kanssa.  
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 Mahdollisia havaintokokeiluja – ideoita 

kehiin!  Tiina on avannut kilpailun 
 
Aluskasvit v. 2020; jatko siemennurmina v. 2021 ja 2022. 
Eri kasvilajien esittelyt: yksivuotiset, palkokasvit, viljat, monivuotiset, 
Kasvualustakäsittelyt, ravinnekuitu, luomulannoitteet,  hivenlannoitteet 
Tiedonvälitys  
Maan ominaisuudet 
Olosuhteet ja toteutus. 
Tilanne mihin ratkaisua haetaan -> sopivat olosuhteet. 
Hieman laajempaa kokonaisuutta eri useampia havaintokokeiluja yleisesittelyjä varten: 
Yhteistyö esim. oppilaitoksen kanssa tai  viljelijän kanssa 
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 Mahdollisia havaintoesittelyjä lisää – 

yhteys pienryhmätoimintaan 
Ilmastonmuutoksen vaikutukset tiloilla – mitä mahdollisuuksia tuo.  
• Biohiilen vaikuttavuus,  
• proteiinikasvit, kerääjäkasvit +muokkauksen keventäminen, vesiensuojelu, 

ravinnehuuhtoutumien vähentäminen,  
• Vesitalous: vanhaan salaojitukseen säätösalaojitus/täydennysojitukset;  ympärysaineksen 

sopivuus –  muu kuin salaojasora esim. hake; tiiviit maakerrokset, salaojitusta täydentävä 
myyräojitus – toimivuus meidän alueen maalajeilla? 

• Mittausmenetelmiä: Hiilimittaukset, viljavuusanalyysit, kasvustoanalyysit, orgaanisen aineksen ja 
biomassan määrän mittaus. Dronella havainnot (esim. kuivatusongelmat ennen-jälkeen-kuvat) 

– Pienryhmät 
• Kehitetään havaintokokeiluja pienryhmien toimintaan limittyviksi 
• Aiheet: eri kasvit, hiilinurmet, peltojen vesitalous (Maveplan), viljelytekniikka, talous ja 

kannattavuus, maan kasvukunto, mittarit, hiilikierron tarkastelu 
• Voi olla myös muita ryhmiä, jos on osallistujat ja aiheet tiedossa; esim. kuivatuspienryhmä, 

puhdaskaura  

 

18.3.2020 



  
 

Kiitos 
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 Tuoreesta nurmiohjelmasta (28.1.2020) 

maatilakokeilujen näkökulmasta 
Lisätä nurmen osuutta kasvinviljelytilojen viljelykierrossa, lisätään 
yhteistyövalmiuksia, vaikutetaan siihen, että pellot ovat aktiivisessa käytössä 
Uuden teknologian hyödyntäminen nurmentuotannon tehostamisessa (laadun 
varmistus, sadon, laadun ja ympäristövaikutusten mittaus). Parhaiden käytäntöjen 
käyttöönotto tilatasolla neuvonnan ja valmennusten avulla. 
Lisätään uusien laitteiden puolueetonta testaamista ja tutkimusta tilatasolla. 
Tiivistetään yhteisyötä tilojen, urakoitsijoiden, yritysten, neuvonnan ja koulutuksen 
kesken. Muualta Euroopasta toimivien mallien benchmarkkaus. 
Tutkijoiden ja neuvojien tiiviimpi yhteistyö, käytännön koetoimintaa tiloilla, 
osaamiskeskusajattelu. Lisätä suomalaisten tietoisuutta nurmen monista tehtävistä: 
osana ruuantuotantoa, hiilensidontaa ja muita ympäristövaikutuksia sekä eläinten 
hyvinvointia. Lisätä ymmärrystä, miksi nurmituotanto on Suomelle taloudellisesti ja 
yhteiskunnallisesti tärkeää. Tutkittuun tietoon perustuvan viestinnän toteuttaminen 
ja aktiivinen reagointi yleiseen keskusteluun nurmiohjelmassa mainittujen 
toimijoiden taholta.. 
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