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www.luke.fi/taloustohtori

Työkalu huomioi vesistön läheisyyden, mutta vain
siten, että tilanteessa, jossa peruslohko-ominaisuuksien ja tuotantokyvyn perusteella keltaisen värin saanut lohko on hyvin lähellä punaisen rajaa, se
siirtyy laajaperäistettävien lohkojen joukkoon, erityisesti ravinteiden huuhtoumariskien vähentämiseksi.
Kolmas pisteytys perustuu peruslohkon vallitsevaan
maalajiin. Mikäli kyseessä on punainen lohko, joka
on turvemaata, se ohjautuu laajaperäistämisen sijaan metsitettävien joukkoon. Lopuksi arvioidaan logistiset edut: mikäli esimerkiksi vihreäksi ohjautuvan
lohkoryppään keskellä oli yksittäinen laajaperäistettävä lohko, se siirretään kestävästi tehostettavien
joukkoon. Lohkolla voi kuitenkin olla merkitystä
luonnon monimuotoisuudelle, joten viljelijän kannattaa harkita sen laajaperäistämistä.
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2. Pisteytys

Toisessa vaiheessa arvioidaan kunkin lohkon tuotantokyky satelliittikuviin perustuen. Aineistot päivittyvät vuosittain automaattisesti. Satelliittikuvista
tuotetaan kasvillisuusindeksiarvot (NDVI), jotka kuvaavat peltolohkon kasvukykyä. NDVI-arvoja tarkastellaan kasvilajeittain ja kunkin lajin sadontuoton
kannalta tärkeimpänä kasvukauden ajankohtana.
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3. Pisteytys

PeltoOptimi-työkalu luokittelee peltolohkot niiden
tuotantokyvyn ja muiden ominaisuuksien perusteella eri käyttötarkoituksiin: kestävään tehostamiseen,
laajaperäistämiseen ja metsitykseen. Pellonkäytön
muutoksiin ohjaava työkalu tulee Luken Taloustohtori-portaaliin kaikkien viljelijöiden käyttöön. Järjestelmään saa oman käyttäjätunnuksen ja salasanan,
jonka jälkeen oman tilan lohkojen pisteytystä on
mahdollista tarkastella. Omat lohkot näkyvät lohkotunnuksineen ja pisteytystuloksineen sekä taulukoissa että karttakuvina. Myöhemmässä vaiheessa viljelijän on halutessaan mahdollista valtuuttaa
myös muita tahoja tarkastelemaan pisteytystuloksia. Laajat tausta-aineistot täydentyvät jatkuvasti,
joten kyseessä ei ole kertakäyttöinen palvelu.

Peltolohkon perusominaisuudet

Vesistön
läheisyys

Työkalu on rakennettu kolmivaiheiseksi.
Ensimmäisessä vaiheessa tilan peruslohkot jaetaan kestävästi tehostettaviin,
laajaperäistettäviin, niiden välimaastoon
tai metsitettäviin lohkon perusominaisuuksien perustella. Perusominaisuuksiin
kuuluvat lohkon koko, muoto, kaltevuus ja
etäisyys tilakeskuksesta.
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PeltoOptimi-työkalu auttaa viljelijää tunnistamaan parhaimmat ja heikoimmat
peltolohkot lukuisten eri lohko-ominaisuuksien perusteella.
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