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Toivon Tila
Monitoiminen

maaseutuyritys 

Salon Halikossa

 Kaksi yrittäjää

 Peltoviljelyä n.70 ha

 Metsää n. 40 ha

 Tiedon myyntiä

 Mökkejä/muuta

matkailua

 Yhteistyötä tilojen, 

hankkeiden ja yritysten

kanssa

 Viljelijöille ilmaiset

Neuvo2020 –palvelut, 

mm. Tämän esityksen

teemaan sopiva

konsultointi!



Esitykseni lyhyet

tietoiskut

Satopotentiaali ”Kohti täyttä satoa”

Eroosio ”RUSLE2015”

Maatalousrenkaat ”Ilman paineita”

Syyskasvit ”Pintamaan hallintaa”



Jussi Knaapin esityksen erittäin lyhyt tiivistelmä.

Koko esitelmä hyvin seikkaperäisin kommentteineen löytyy: 

https://www.jarki.fi/sites/default/files/dokumentit/jarki-pelto-

esitelma-2-kuulijoille-web.pdf

Toimii valitettavasti vain Firefox-selaimella oikein!

Järki Pelto –hankkeen tilaisuudesta 2.3.2017

https://www.jarki.fi/sites/default/files/dokumentit/jarki-pelto-esitelma-2-kuulijoille-web.pdf






Ravinnepoolit

Tärkeää muistaa, maaperän

luontaiset sekä lisätyt

ravinteet: sekä karjanlannan ja 

kierrätysravinteet, että

helppoliukoiset

”pussilannoitteet” päätyvät

kasviin näiden poolien kautta.



Satopotentiaalista



Stressi



Mistä mm. jankkuroinnissa on kyse

Hieman arvioista riippuen jokainen lisäprosentti orgaanista ainesta lisää maan 

vedenpidätyskykyä 15 - 20 mm sadetta vastaavalla määrällä.



Rengasasiaa ilman 

paineita

Lyhyt tiivistelmä OSMO ja Järki Pelto –

hankkeiden luentosarjasta



Leveys mm

Halkaisija mm

Kuormitettu 

säde mm

Suositeltu 

vanneleveys

Vierimatka mm

Sallittu 

vanneleveys

Ilmanpaine 

bar

Nopeus 

km/h

Kuorma/rengas

Esim. renkaan 

kantavuus 1bar 

paineella 2180kg 

50km/h 

nopeudella

Tekninen käsikirja



• IF/VF- renkaat

• IF: Improved Flexion ( +20% suurempi kantavuus kuin vakiorenkaalla)

• VF: Very High Flexion ( +40% suurempi kantavuus kuin vakiorenkaalla)

• Voidaan ajaa suurempia kuormia ja käyttää pienempää ilmanpainetta



Perusteita

 Luisto

 Vierintävastus

 Vetokyky

 Kontaktipinta

 Kosketuspaine

 Painevaikutus maahan

Käydään läpi hyvin lyhyesti (by Tapio Riipinen)

Terranimo -laskuri



Rengaspaineen vaikutus luistoon

MITAS
Tapio Riipinen



ETENEMÄTAPPIO ERI LUISTOPROSENTEILLA

15%

30%

40%

50%

MITAS Tapio Riipinen



Kottikärrytesti

Korkea 

paine

Matala 

paine



PYÖRÄNJÄLKIURAT JA VIERINTÄVASTUS

Mahdollisimman tasaiset

pyöränjäljet sekä pieni

puskuvaikutus vähentää maan

tiivistymistä ja 

polttoaineenkulutusta, suoraan itse

työssä sekä epäsuorasti

alentamalla vetovastusta

myöhemmissä muokkaustoimissa.

Nyrkkisääntö:

1 cm raidesyvyyttä = + 10% muutos

polttoaineenkulutuksessa

Source: FH Soest, www.Reifenregler.de

Minkä syvemmissä pyöränjäljissä traktori kulkee sen suurempi on vierintävastus sekä

pyörän eteen kasautuvan maavallin että ”ylämäkeen” kiipeämisen vuoksi.

TÄRKEÄÄ HUOMIOIDA ESIM. TRAKTORIN PAINOTTAMISESSA, PYÖRÄVARUSTUKSESSA JA RENGASPAINEISSA 

!!!
MITAS Tapio Riipinen



RENGASPAINEEN VAIKUTUS 

KONTAKTIPINTAAN
Renkaan kontaktipinta - alat samoilla pyöräkuormilla mutta eri
rengaspaineilla.

0,6 bar 1,6 bar
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MITAS

Tapio Riipinen



Perusasioita maan 

tiivistymisen ehkäisemiseen

 Testaa maan kantokyky. Viljava maa tarvitsee ilmaa. 

Ennenkuin ajat pellolle, varmista että pelto kestää 

liikenteen. 

 Vältä liian märällä maalla ajoa. Keskitä peltoajot 

olosuhteisiin, jossa maa on kuivaa. 

 Vähennä ajokertojen määrää. Mitä vähemmän 

ajokertoja, sitä vähemmän maa tiivistyy. 

 Valitse leveä työleveys. Kata leveä alue yhdellä ajolla, 

jolloin puimurin tai traktorin tallaama ala vähenee



Perusasioita maan 

tiivistymisen ehkäisemiseen

 Pidä alhaiset rengaspaineet kaikissa peltotöissä, tavoite 

0,5 bar

 Huolehdi ajokulttuurista kaikissa työvaiheissa. 

(Seuraavassa diassa) 

 Hyvät kantavat renkaat. 

 Matala rengaspaine (peltotöiden paineet ”10 km/h 

asetukselle” aina kun mahdollista) 

 Kohtuullinen rengaskuorma (<4t/pyörä ) 

 Lisää kosketuspintaa ilman että rengaskuorma lisääntyy

 Odota, että pelto kantaa liikenteen (jos mahdollista) 



Perusasioita maan tiivistymisen 

ehkäisemiseen…

Auton rengas    

8 – 10 bar

Teollisuusrengas

4 bar



Yhteenveto

 Tärkeimmät tekijät tiivistymisriskien kannalta 
ovat rengaskuorma ja rengaspaine

 Mitä suurempi ajonopeus ja kuormitus, sitä 
suurempi ilmanpaine tarvitaan renkaissa

 Useimmiten maatiloilla renkaissa käytetään 
rengasvalmistajan suosituksiin nähden liian 
korkeita rengaspaineita

 Korkeat paineet lisäävät polttoaineenkulutusta 
ja vähentävät työsaavutusta. Ennen kaikkea 
pienentävät renkaan kosketusalaa maahan ja 
lisäävät tiivistymisriskejä

 Ennen uusien hankintaa kannattaa selvittää kuinka 
alhaisiin paineisiin nykyisillä renkailla voi päästä



Omia kokemuksiani

 Mitä tehty ”ennenvanhaan” väärin… Samat korkeat 
paineet ykkös ja paripyörillä, Naapurin 805 Valmet aina 
yli 3 bar ja ristikudosrengas… Tieto ja ymmärrys 
puuttui!! 

 Digirengaspainemittari ja venttiilimeisseli 
kasvinviljelijän tärkeimpiä työkaluja!!

 Käytä oikeita rengasammattilaisia apuna. Helpointa

 Mikäli nykyisillä renkailla ei päästä riittävän alhaisiin 
rengaspaineisiin, eikä ongelma ratkea renkaita 
lisäämällä (tai ei haluta lisätä muista syistä) tai konetta 
tasapainottamalla (”liian kallista” tai epäjärkevää), on 
syytä päivittää renkaat parempiin.



Oma esimerkki, kun haluan parantaa 

tilannetta…

 Alla alkuperäisrenkaat
(vm.2016)

 Edessä 750/65 R26

 Etupää ok/ei resusrsseja
tai tarvetta panostaa
niihin, paineet 0,7 vasen
ja 0,6 oikea.

 Takana 16/70/20 
(ristikudos), ei hyvä
maan kannalta

 Vaihdoin taakse
425/75R20 (vyörenkaat)

 Katsotaan ero…



Oma esimerkki, kun 
haluan parantaa 
tilannetta…

 Vanha ylhäällä

 Nykyinen alhaalla

 Painetta pystytään

pudottamaan 1,1 bar:sta

0,85 bar:iin.

 1300 e (miinus vanhojen

myynti 100-200 e) 

panostuksella ero maan

kosketuspaineeseen on 

merkittävä!

 Suurin muutos tulee 0-20 

cm syvyyteen (kuvissa

valittuna “kostea

olosuhde” –asetus)



Eroosio -asiaa

RUSLE2015 -eroosiomalli

Linkki: Rusle -sivustolle

 RUSLE = Revised Universal Soil Loss Equation = Kansainvälinen maa-

aineksen eroosiomalli 

 Työkalu/sovellus toimii vesiensuojelutoimenpiteiden suunnittelun 

apuvälineenä ja sen tuottamat tulokset vaativat aina yksityiskohtaista 

tarkastelua ennen toimenpiteiden toteuttamisesta. (Esim. kasvipeitteisyys, 

muokkaustavat, vilejlykasvit yms yms. vaikuttavat todellisuudessa maa-

aineksesn liikkumiseeen.)

 KOTOMA –hanke

 Karttasovelluksen avulla voi arvioida peltolohkojen eroosioherkkyyyttä

https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=f41384e7064f433ebc65fcef19484de9


Eroosio



Jussi Knaapin 
sadevesisimulaatio 

Puontin 
Peltopäivässä

https://www.youtube.com/watch?v=OEXu

E6R5HwU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=OEXuE6R5HwU&feature=youtu.be


Pintamaan hallintaa 

onnistuneella 

syyskasvien viljelyllä

Kokemuksia syyskasvien viljelystä



Viljelyhistoria 

tilallamme

 Aina syysvehnää, 60-luvulta lähtien

• Yksi vuosi välissä

• Totaalisia talvituhoja ei ole dokumentoitu, 
mutta niitä todella vähän

• Todistaa paljon syyskasvien mahdollisuuksista

 Aina öljykasveja (hyvin lyhyitä taukoja)

 Siemenviljaa 90-luvulta lähtien

 Kevätvehnää vähän tai ei ollenkaan

 Ei nurmea viljelykierrossa



Viljelyhistoria 

tilallamme

Viljelykiertoon mukaan

syyskasveista:

 Syysrapsi 2010

 Kumina 2015/2016

 Syysohra 2015

 Ruis 2017

 Olen viljellyt 14 puimurilla

korjattaavaa kasvia (ei

ruutukokeita)

• Kevätkasveja 9 kpl

• Syyskasveja 5 kpl



Miksi syyskasveja?

Syyskasvien hyötyjä

 Jatkuvan kasvipeitteisyyden tuomat hyödyt, 

eroosion hallinta, maan kyky sitoa vettä

(multavuuden kasvu), hiilen sidonta

 Pystyn hyödyntämään Eteläisen-Suomen

pitkän kasvukauden

 Viljelytyön luonne muuttuu, keväällä ei niin

kiireistä, sesongit pitenevät ja aikaistuvat

sekä samalla väljenevät

 Sosiaaliset edut. Keväästä nauttiminen…

 Syyskasvit MAHDOLLISTAVAT asioita. Ennen

kaikkea syyskasvien jatkuvan viljelyn!

Binntto ruis, 2018 syksy



Miksi syyskasveja?

Syyskasvien hyötyjä

 “Satoi tai paistoi” kasvukaudella milloin tahansa, 
aina joku kasveista hyötyy, vaikka toinen hiukan
kärsisikin.

 Alus-/kerääjäkasvien viljely, sekä nurmen
perustaminen varmempaa kuin kevätviljojen alle

 Pellolla operointi onnistuu myös kosteana syksynä. 
Tämä vierasta kevätkasvien viljelijöille

 Kevään/alkukesän kuivan kauden tuomat riskit
vähenevät

 Juurimassa isompi kuin kevätkylvöisillä kasveilla, 
orgaanista ainesta lisääWootan, Hyvido-

hybridisyysohra, 2018 syksy 

Thure syysrapsi, 2018 syksy



Kasvipeite ja juuret myös talvella! 
Pienikin juuristo pystyy ihmeisiin!



Satovuoden kumina on mielestäni paras 
eroosion(kin) kannalta

➢ Kasvipeitteisenä ympäri vuoden

➢ Vahva juuristo

➢ Maa saa ”levätä”

➢ Kumina tehokas sienijuurten (mykorritsa) tuottaja.  

Loistava esikasviarvo usean vuoden ajan.

Tammikuu 2018



Miten toimin?  Asenne ratkaisee kaiken

 Varmmimmat mahdolliset lajikkeet

 Esikasvit oikein, viljelykierto kunnossa

 Toimin olosuhteiden ja tarpeen mukaan, 

muokkaus- ja kylvötapa, lannoitus, 

kasvinsuojelu

 Hyödynnän pitkän, kahden kuukauden 

kylvöikkunan!

 Laitan takarajat kylvöpäiviin lajeittain

 Valmistaudun erityisen hyvin

 Suunnittelen vielä paremmin

 Ajoitan kaikki toimet niin oikein kun 

osaan

 Syyskasveja oltava > 60 % pa:sta

(kasvinviljelytila)

Onnistumisen avaimia 1

Jankkurikylvetty syysrapsi, 

joulukuu 2018



Miten toimin?

 Toimin ripeästi

 ”Turha tarkkuus pois” vrt. kevätkylvö

 Hankin apua, kuski kiireaikaan, 

lyhytkestoinenkin apu auttaa paljon

 Ostan konepalveluita ja vuokraan 

koneita, naapurit/urakoitsija/mms

 Hankin tietoa jatkuvasti lisää

maailmalta

 Kysyn neuvoa! (laajat verkostot ja 

jatkuva vertaistuki)

 Hoidan/tarkkailen aktiivisesti koko  

syksyn ja kesän, viljelen

 Kokeilen uutta ja vanhaa/unohdettua

Onnistumisen avaimia 2



Mitä teen? ➢ Jos tuntuu että jotain kasvuston

eteen pitäisi tehdä, niin teen. 

Tekemättömyys on yleensä väärä

valinta. (Pätee myös

kevätkasveihin.)

➢ Ei kaavamaisia tapoja toimia, 

tilanne ratkaisee toimintatavan

➢ Kasvatan juuria (syysvehnä ei niin

“vaativa” tämän suhteen kuin

muut talvehtivat)

➢ Ajoitan niin oikein kuin

mahdollista

➢ Maltan mieleni, syyskasvit

korjaavat useinmiten tilanteen

kasvun edetessä

Käytännöt ajatuksen 

tasolla



Viljelykasvit 2015 ja 2016
(% puimurikasvien alasta)

2015 36 % syyskasveilla

 Syysvehnä 16 %

 Syysrapsi 20 %

 Herne 17 %

 Kaura 30 %

 Kevätvehnä 16 %

 (Kumina, kylvö 
suojakasveihin)

2016 60 % syyskasveilla

 Syysvehnä 33 %

 Kumina 18 %

 Herne 11 %

 Syysohra 9 %

 Kaura 17 %

 Ohra 12 %



Viljelykasvit 2017 ja 2018
(% puimurikasvien alasta)

2017 82 % syyskasveilla, sato

➢ Syysvehnä (+aluskasvi) 26 %  5,5

➢ Syysrapsi 23 %  3

➢ Kumina 21 %  1

➢ ´Syysohra 12 %  5,5

➢ Herne 13 %  3 

➢ Ohra 2 % 

➢ Sinilupiini 3 %

2018 73 % syyskasveilla (satotavoite, 

asetettu syksyllä) toteutunut

 Syysvehnä 32 % (6) 4

 Kumina 20 % (1,5) 0

 Syysruis 11 % (8) 7

 Syysrapsi 10 % (3,5) 0

 Herne 11 % (4) 4 (KM-lehden
satokisassa mukana)

 Aikainen ohra + aluskasvi, 
(Täsmäkylvödemo / Luke)  16 % 
(5) 3



Viljelykasvit 2019 
(kylvetty % puimurikasvien alasta)

2019 100 % syyskasveilla (satotavoite, 

asetettu syksyllä) / toteutunut

➢ Syysvehnä (+ öljyretikka välikasvina puinnin jälkeen)  32 % (5,5) 8,5

➢ Ruis 23 % (7) 8

➢ Syysrapsi 22 % (3,5) 2,3

➢ Kumina 15 % (1) 1,5

➢ Syysohra 8 % (8) 9



Viljelykasvit 2020 
(kylvetty % puimurikasvien alasta)

2020, 80 % syyskasveilla (satotavoite)

➢ Syysvehnä, aikainen 26 % (6)

➢ Kumina tai herne(3,5) + kumina 22 % (kylvövuosi)

➢ Syysohra 20 % (8)

➢ Syysrapsi 18 % (3,5)

➢ Ruis 13 % (7) 



Viljelykierto

1) Syysrapsi (talvituhot paikataan tarvittaessa aikaisella
ohralla)

2) Syysvehnä (myöhäinen) (tai Hybridiruis) + Välikasvi
talven yli, esim. muokkausretikka

3) Kumina tai herne+kumina

4) Kumina 1.sato

5) (Kumina 2.sato)

6) Syysohra tai Hybridiruis tai Syysvehnä (aikainen) 
“Varakasvina” monitahoinen mahd.aikainen ohra.



Kiitos mielenkiinnosta, olkaa 

aktiivisia!

p. 0505824645

opruponen@gmail.com

@opruponen

#maataloudentulevaisuus

Powered by

Mittausasemat

https://www.farmiaisti.fi/


Kevään 2020 ykköstapahtuma kasvinviljelijöille!

TäsmäViljely –foorumi
Tiedolla tulosta ruokaketjuun,  5.3. 2020 Salo/Astrumkeskus

 Salossa torstaina 5.3. 2020, koko 
päivän tapahtumakokonaisuus

 Yritysten messuosastoja ja 
seminaari, jossa useita eturivin 
asiantuntijoiden puheenvuoroja

 Ensimmäinen vain 
täsmäviljelyteknologiaan keskittyvä
tapahtuma Suomessa!

 Pääkohderyhmänä viljelijät, 
ilmainen rekisteröintiä vastaan

 Täsmäviljelyteknologiaa tuottavat 
yritykset kohtaavat ammattiviljelijät

 Elintarvikejalostus ja markkinointi 
kohtaavat raaka-aineiden tekijät ja 
menetelmät

 Viljelyteknologia kohtaa 
jalostusprosessien teknologian

 Opiskelijat kohtaavat ruokaketjun 
edelläkävijöitä

 Ruokaketjun edelläkävijät kohtaavat 
tulevaisuuden osaajat

Järjestäjät:

Tapahtumatuottaja 
O-P Ruponen 
0505824645
tvfoorumi@gmail.com


