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Typpitaselaskuri* Toimenpiteet voivat 
edistää sekä ympäristön 
että viljelyn etuja 

Yhdistää typpitaseiden ja 
lannoituskokeiden tietovarannot 
yksittäisten peltolohkojen 
ominaisuuksiin 

Viljelijä saa käyttöönsä 
typpitaseen sisältämän informaation:
- Ympäristöriskin taso
- Vertailu viiteryhmään
- Toimintaohjeita

Tavoitteena on pienemmät 
typpitaseet ja tarkempi 
typpilannoitus

Typpihuuhtouma voi pienentyä 
taloudellisen tuloksen 
kärsimättä tai tulos parantua 
ilman ympäristöhaittoja

*Laskuri perustuu suomalaisilla peltolohkoilla vuosina 1988–2018 toteutuneisiin typpitaseisiin (n = 230 000), kevätviljojen 
typpilannoituskokeissa (Valkama 2013a, b, ja julkaisemattomat uudemmat kokeet vastaten noin neljännestä koko aineistosta) havaittuihin 
typpilannoitusvasteisiin ja valkuaispitoisuuksiin ja viljelijöiden pelloilta vuosina 2016−2019 mitattuihin lannoittamattomien alueiden satotasoihin 
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Typpilannoitus, Liuk. N kg/ha

Typpitase reagoi heikon satotason aiheuttamaan ympäristöriskiin   

Ympäristökorvauksen
enimmäislannoitus

Tase > 40 kg/ha
> 20 kg/ha

kevätvehnäpeltojen
typpitaseet nousevat 
lannoituksen lisääntyessä 
mutta vaihtelu on suurta

Laskuri perustuu typpitaseen (lannoitteissa annettu liukoinen N – sadossa poistunut N) vaihteluun 
peltolohkoilla

Hyötyä taseista -hankkeen loppuraportti https://jukuri.luke.fi/handle/10024/538541
Valkama ym. (2013 a ja b) https://doi.org/10.1016/j.agee.2012.09.010 ja https://doi.org/10.23986/afsci.7448

N-huuhtouman riski
selvästi kohonnut
hieman kohonnut

https://jukuri.luke.fi/handle/10024/538541
https://doi.org/10.1016/j.agee.2012.09.010
https://doi.org/10.23986/afsci.7448


Typpitaselaskurin perustiedot
-> lasketaan lohkojen typpitaseet  

-> määritetään viiteryhmä, jota vasten kunkin 
peltolohkon typpitasetta tulkitaan

Sijainti  
Vuosi (Huom! Vuoden 2020 taselaskenta ei vielä valmis)
Lannan käyttö 

Maalaji  Viljelykasvi  Satotaso  N-lannoitus   



Typpitaseet arvioidaan suhteessa viiteryhmään ja ympäristöön 
Molemmat tulkinnat vaikuttavat toimintaohjeisiin (kts. käyttöohje http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-051-9 )

Vertailu viiteryhmään
Ympäristöriskin taso    

Toimintaohjeita

hiesumaa

multamaa

savimaa

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-051-9


Työkaluun sisältyy myös taloudellisen 
optimilannoituksen arviointi kevätviljoille 
käyttäen peltolohkon ominaisuuksia
Pohjautuu julkaistuihin ja uusimpiin kevätviljojen 
typpilannoituskokeisiin kivennäismailla*

Hankittiin lisää mittaustietoa
peltojen lannoittamattomasta 
satotasosta**
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*Satohavaintoja ohralta noin 150, kevätvehnältä 70 ja kauralta 20; 
valkuaispitoisuushavaintoja ohralta noin 80, kevätvehnältä 25 
ja kauralta 12 
** Ilman typpilannoitusta saatuja viljojen satotasoja mallinnettiin 
tilastollisesti maaperästä otettujen näytteiden ja viljelymenetelmistä 
kerättyjen tietojen perusteella. Aineiston muodostivat ORANKI-hankkeen 
46 lohkoa (2016−2017) ja Typpitaselaskuri-hankkeen 20 lohkoa (2018−2019). 
Lannoittamattomia satomäärityksiä oli neljän vuoden ajalta yhteensä 70. 



Tilakohtaiset tiedot 
optimilannoituksen 
laskentaan 

Kevätviljan tuottajahinta
Mineraalitypen hinta
Lannan käyttö
Lannan ravinnepitoisuudet
Lannan kuljetus- ja levityskustannus



Peltolohkon tiedot liitetään 
ennustemalliin

mm. maaperän laatu, viljelykasvi, lajikkeen aikaisuus, 
aikaisempi lannoitus, tyypillinen satotaso ja 
valkuaispitoisuus 

Työkalu avustaa lannoittamattoman 
satotason arvioinnissa 



Optimityppilannoitus 
annetuilla tiedoilla

Arvio valkuaispitoisuudesta

Typpitaseen muutos

Typpitase muuttuu samaan suuntaan lannoituksen kanssa

Työkalulla voi kokeilla hintojen ja pellon tuottokyvyn 
vaikutusta typpilannoitusoptimiin

Rajoitteeksi valittavissa ympäristökorvaus tai nitraattiasetus



Typpitaselaskuri* Toimenpiteet voivat 
edistää sekä ympäristön 
että viljelyn etuja 

Ympäristöohjaus
ja laskurin 
jatkokehitys

Yhdistää typpitaseiden ja 
lannoituskokeiden tietovarannot 
yksittäisten peltolohkojen 
ominaisuuksiin 

Viljelijä saa käyttöönsä 
typpitaseen sisältämän informaation:
- Ympäristöriskin taso
- Vertailu viiteryhmään
- Toimintaohjeita

Mahdollisuus arvioida pellon 
tuottokyvyn vaikutusta kevätviljojen 
lannoitusoptimiin ja typpitaseeseen
- Realistinen lannoitusoptimi

Tavoitteena on pienemmät 
typpitaseet ja tarkempi 
typpilannoitus

Typpihuuhtouma voi pienentyä 
taloudellisen tuloksen 
kärsimättä tai tulos parantua 
ilman ympäristöhaittoja

Motivoi määrittämään ja 
parantamaan pellon 
tuottokykyä 

Jotta laskurin idea toimisi 
parhaiten, sitä tulisi käyttää 
vuosittain

Laskurin liittäminen muihin 
viljelijöiden käyttämiin 
järjestelmiin

Peltojen lannoittamattomasta 
satotasosta tarvitaan lisää tietoa

Mukaan myös
- Orgaanisen typen mineralisaatio
- Talvikauden merkitys typen 
saatavuudelle
- Lannoitusoptimien laskenta 
useammalle viljelykasville

*Laskuri perustuu suomalaisilla peltolohkoilla vuosina 1988–2018 toteutuneisiin typpitaseisiin (n = 230 000), kevätviljojen 
typpilannoituskokeissa (Valkama 2013a, b, ja julkaisemattomat uudemmat kokeet vastaten noin neljännestä koko aineistosta) havaittuihin 
typpilannoitusvasteisiin ja valkuaispitoisuuksiin ja viljelijöiden pelloilta vuosina 2016−2019 mitattuihin lannoittamattomien alueiden satotasoihin 


