
© Luonnonvarakeskus© Luonnonvarakeskus

Arto Latukka, Jussi Iltanen,

Pirjo Peltonen-Sainio, Lauri Jauhiainen,

Heini Ingman, Elina Nurmi

Luonnonvarakeskus, Luke

Luken Taloustohtorin 

PeltoOptimi -palvelun 

ajankohtaiset asiat

29.11.2021



© Luonnonvarakeskus

PeltoOptimi -palvelun kehitys LUKEn Taloustohtoriin

• 2017 / 2018 aloitettiin PeltoOptimi -palvelun kehittäminen Taloustohtori -

alustalle

• 28.3.2019 PeltoOptimi -palvelu julkistettiin Varsinais-Suomen 20 

pilottitilalle 

• 29.3.2021 palvelu laajennettiin 1100 tilalle Varsinais-Suomessa

• 7.5.2021 palveluun liitettiin Leaflet / OpenStreetMap -kartat

• 29.11.2021 Pellonkäyttö ja ilmastonmuutos –webinaari

PeltoOptimi –pilottitilat, 20 tilaa

PeltoOptimi –tilat, 1100 tilaa

Kannattavuuskirjanpitotilat, 800 tilaa
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Taloustohtorin PeltoOptimi -palvelu

PeltoOptimi -palvelu on tarkoitettu yksittäisille maatalousyrittäjille.

Se auttaa tunnistamaan peltolohkojen tuotantopotentiaalia

Palvelu tukee arviointia siitä, miten peltolohkoja voisi erilaisten
perusominaisuuksien ja tuotantokyvyn perusteella viljellä sekä kohdentaa eri
käyttötarkoituksiin:

• kestävään tehostaminen
• nykykäytössä nykytasolla pitäminen
• laajaperäistäminen
• bioenergian tuotantoon/metsitykseen käyttö.

Vain yrittäjä näkee yrityksensä tulokset, kukaan muu ei niitä pääse
katsomaan.

Tuloksista ei esitetä alueellisia keskiarvoja.

Palvelu on tuotettu EU:n rahoittamassa OpalLife -hankkeessa
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www.luke.fi/taloustohtori
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Palaute palautejärjestelmän kautta tai arto.Latukka@luke.fi
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Luken tutkimusmaatilan tuloksia
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LUKEn tutkimusmaatilan lohkoja 2020



© Luonnonvarakeskus10 29.11.2021

p. 029 532 6689,
heini.ingman@luke.fi

mailto:heini.ingman@luke.fi


© Luonnonvarakeskus

Ongelmat peltolohkojen luokittelussa

• Luokittelutulokset peltolohkoille kyetään tuottamaan vasta 

muutaman vuoden viipeellä

• Nykyhetkellä yrittäjän hallinnassa oleville peltolohkoille on joskus 

hankala löytää luokittelutietoja aiempien vuosien aineistoista

• Lohkoja on:

- Yhdistetty tai jaettu

- Vuokrattu pois tai itselle

- Myyty tai ostettu

- Metsitetty

- Käytetty rakennusmaana

- Luokittelutuloksia ei ole määritetty.
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• Huomioidaan jo saatu palaute ja jatketaan järjestelmän kehittämistä 2022

• Luokittelutietojen löytämistä peltolohkoille tarkennetaan

• Palvelu laajennetaan LUKEn kannattavuuskirjanpitotiloille

• Vaasa/Seinäjoki -seutu  (100 000 lohkoa)

• Oulun seutu 

• Etelä-Suomi (laajemmin kuin Varsinais-Suomi)

• PeltoOptimiin kuuluvilla yrittäjillä on puolestaan mahdollisuus liittyä 

kannattavuuskirjanpitoon ja saada kaikki muutkin 

kannattavuuskirjanpidon palvelut (ilmaisia, ilmoittautuminen ProAgrialle).

Tietoa palvelusta mm.:

• Taloustohtorin PeltoOptimi -palvelu www.luke.fi/taloustohtori/peltooptimi

• OPAL-Life-hankkeen nettisivulta: https://www.opal.fi/peltooptimi/

• Käytännön Maamiehen marraskuun numero 19.11.2021  (sivut 18-21).

• ProAgria Keskusten Liitto ja ProAgria Keskukset 

• Nylands Svenska Lantbrukssällskap

Taloustohtori PeltoOptimi -palvelun jatkokehitys

http://www.luke.fi/taloustohtori/peltooptimi
https://www.opal.fi/peltooptimi/
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Kiitos!

29.11.202113

arto.latukka@luke.fi

p. 358 29 532 6308

mailto:arto.latukka@luke.fi

