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Neuvo 2020 -palveluja tarjoavat neuvojat ovat Ruokaviraston kouluttamia ja hyväksymiä, ks.
Ruokaviraston neuvojarekisteri: http://tilaneuvojat.ruokavirasto.fi/#/fi

Neuvo 2020 -palvelua asiakkaille rahoittaa Maaseuturahasto. Lue lisää osoitteesta
www.proagria.fi/neuvo2020

http://tilaneuvojat.ruokavirasto.fi/#/fi
http://www.proagria.fi/neuvo2020


Tilaaminen on helppoa ja vaivatonta
Valitse neuvonnan aihe
Mieti yhdessä asiantuntijan kanssa, mistä neuvonnan
aihealueesta yrityksellesi eniten hyötyä.

Asiantuntija hoitaa käytännön asiat
Asiantuntija tekee neuvonnan sovitun mukaisesti ja hoitaa
kaikki tarvittavat paperiasiat.

Ja valmista tuli
Neuvonnan jälkeen tarvitaan vain
vahvistus neuvontaan käytetystä ajasta.

Jäikö vielä kehitettävää?
Hyödynnä ProAgrian asiantuntijoita
myös seuraaviin haasteisiisi.
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Kasvipeitteisyys- ja
muokkauskiertosuunnitelma
> Tilan mahdollisuudet kasvipeitteisyyden lisäämiseen

tarkoituksenmukaisella tavalla
Muokkaus:

– Tarpeellisuus eri lohkoilla ja sen mahdollinen keventäminen ja
kevääseen siirtäminen, syysitoinen kerääjäkasvi aikaisen muokkauksen
jälkeen?

– Kylvötoimenpiteiden arviointi ja mahdollinen keventäminen (toimiiko
suorakylvö tilalla ja lohkoilla)

Kasvipeitteisyyden lisääminen
– Syyskasveilla, alus- ja kerääjäkasveilla, saneerauskasveilla,

viherlannoitusnurmella
– Viljelytekniset ohjeet

– Lajien valinta talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen
– Sängen lisääminen talviaikaiseen muokkauksen sijaan
– Maanparannusvaikutukset, biologinen aktiivisuus
– Huuhtoutumisen ja eroosion ehkäisy
– Vaikutukset pellon kantavuuteen jne.



Kuvat: Ritva Tolppa



Viljelykierto, maanparannuskasvit
• Viljelykierron monipuolistamismahdollisuudet:

- Kasvilaji- ja lajikevalinta, seokset

esim. kumina, öljykasvit, ruokonata, apilat, italian
raiheinä, sinimailanen yms.

- Lehtiala, juuri:verso-suhde, taudinkestävyys jne.
- Luonnon monimuotoisuus
– Viherlannoitus- ja maanparannuskasvit

ja niiden seokset

– Kierron talouden optimointi ja
tarkoituksenmukaiset  tukivalinnat

– tukipuntari ja muut laskurit

Kuva: Kaija Hinkkanen



Viljelykierto

Käyttötarkoituksen mukainen nurmi
• LHP-nurmi, vihermassanurmi, sälörehunurmi, hevos- ja

lammaslaidun, ”remonttinurmi”
• siemenseoksen, kasvilajin ja lajikkeiden valinta

käyttötarkoituksen mukaan
• laidunnuksen suunnittelu, nurmien niiton suunnittelu ja

ohjeistus (pidempi niitto yms.)
• monimuotoisuutta maan päälle ja alle.

NEUVO2020 –palveluna ei tehdä:
Viljelysuunnitelmaa, viljelykiertosuunnitelmaa eikä
lohkomuistiinpanoja.
- Ne kuuluvat tilakohtaiseen Ympäristösitoumuksen ravinteiden

tasapainoinen käyttö –toimenpiteeseen.



Peltoliikenne ja rengaspaineet
• viherpäisteet, liittymät, peltoliikenteen suunnittelu,

haasteet nurmenviljelyssä
• rengaspainetaulukot ja koneiden sopiva painotus

– tarvittaessa tarkemmat laskelmat, taulukointi sekä
rengassuositukset

Lannan järkevä käyttö
· Levitys määrät, käsittely, levitys,

kalustot
· Ravinnetasapaino maassa ja

sadossa



Viljavuus, maanparannusaineet

• Maanparannusaineiden ja kierrätyslannoitteiden käyttö
– käytön rajoitukset (sadon ostajat, viljelykasvit),

raskasmetallit, haitta-aineet (sakoliete), mikromuovit
• pH ja kalkitus/kipsi: Ca/Mg suhde (vaikutus

murustumiseen)
• KVK ja ravinnesuhteet
• orgaaninen aines,

hehkutusjäännös ( C )
• hivenravinteet
• erilaiset viljavuusnäytepaketit,

tulkinta ja suunnitelma
• ravinnetase
• hiilitase ja -varasto



Kasvustokäynti

• Kasvustojen arviointi; satelliitti- ja dronekuvat
• Kylvöjen onnistumisen arviointi, satopotentiaali
• Lehtivihreän mittaaminen, N-lannoituksen jakaminen,

lisälannoitustarve
• Tautien ja rikkojen kartoittaminen, torjuntasuositukset
• Hivenravinnepuutokset ja niiden korjaaminen

Kuva: Päivi Meronen



Maan kasvukunnon arviointi,
toimenpidesuositukset ja seuranta

• Kuoppatesti, VESS, ym. maan rakenteen ja biologisen
aktiivisuuden arviointi

• hajotustoiminnan tehokkuus: kasvijätteiden hajoaminen,
(TBI)

• Veden läpäisykyky
• Vastus (penetrometri)
• Lieroaktiivisuus…

Kuva: Kaija Hinkkanen



Vesitalouden tila ja sen parantaminen,
valumavedet
• Ojituksen ja vesitalouden toimivuuden arviointi ja

kunnostustoimenpiteet (Etelä-Suomen Salaojakeskus)

Kuva: Kaija Hinkkanen



• Kasvinsuojelusuunnitelma ja IPM-neuvonta täydentävät
viljelysuunnitelmaa

• Parhaat ratkaisut
– tuotanto, talous ja viljelykierto
– sekä turvallisuus ja ympäristö huomioiden

• Täydentävät ehdot ja säädökset:
oikeat aineet käytössä oikeisiin kohteisiin,
ympäristörajoitukset huomioitu, oikeat suutinvalinnat,
kasvinsuojeluaineiden oikea varastointi ja säilytys

Kasvinsuojelusuunnitelma

Kuva: PAKL


