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Kuvaa Nautaa pähkinän kuoressa

• Karjakokojen kasvaessa 
terveyden ja hyvinvoinnin 
arviointiin tarvitaan apuvälineitä 

• Nautojen pintalämpötila 
muuttuu esimerkiksi  
sorkkasairauksien, 
utaretulehdusten ja infektioiden 
seurauksena 

• Käytännössä testattuja 
ohjeistuksia ei-ammattimaiseen 
kuvaamiseen

• Pelkkä kamera ei riitä, pitää 
myös osata kuvata ja tulkita 
kuvia 

Kuva: Frondelius / Luke 



Lämpökuvauk-
seen liittyvät 
selvitykset. 

Laitteiden hankinta, 
validointi ja 

testaaminen navetoissa. 
Aineistojen analysointi 

ja mallintaminen. 

Ohjeistusten laadinta ja 
testaaminen.

Tiedonsiirto: aktiivinen viestintä, koulutukset  

Koordinointi 

Kuvaa Nautaa 2018 - 2020



Kuvat: Lilli Frondelius (Luke), Leena Kärkkäinen (Savonia)

https://www.infradex.com/kiinteistokuvauksiin/

https://www.infradex.com/kauppa/mobiililampokamerat/flir-one-pro-ios/

https://gizmodo.com/caterpillars-new-s60-is-the-first-smartphone-with-flir-1759685817
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Ohjeistusten 

laadinta ja 

testaaminen

Nautatilallisia ja 

sorkkahoidon 

asiantuntijoita Muita nauta-

tiloja ja alan 

sidosryhmiä 
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Kirjallisuuskatsaus 

lämpökuvauksesta 

Mielenkiinnon kohteita

• Terveys: sairaudet ja vammat

• Lisääntyminen: kiima ja 

poikiminen

• Aineenvaihdunta ja ravitsemus

• Hyvinvointi: stressi vs. tuotos

Mittauksiin vaikuttavia tekijöitä

• Eläin: useat fysiologiset 

tekijät vaikuttavat eläimen 

pintalämpötilaan

• Fysikaaliset ympäristötekijät: 

useat lämmön siirtymiseen 

liittyvät tekijät vaikuttavat 

eläimen pintalämpötilaan

• Tekniikka: lämpökamerat ja 

kuvien tulkitseminen

Rainwater-Lovett ym. 2009

Lämpökuvaukseen perehtyminen
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Kirjallisuuskatsaus sisältää myös 

• Millaisia 
lämpökuvauskäytänteitä 
lämpökuvaukseen liittyvillä 
yrityksillä on 

• Tilatason 
lämpökuvauskäytänteitä 
kansallisesti ja 
kansainvälisesti 

• Sidosryhmien ajatuksia ja 
kiinnostuksen kohteita 
lämpökuvaukseen liittyen  

Katsauksen alustavia tuloksia 

esiteltiin EIP-ryhmän tapaamisessa 

11.4.2018 

– Keskustelua kiinnostavista 

kuvauskohteista

Katsauksen pohjalta järjestetty 

kolme webinaaria

Lämpökuvaukseen perehtyminen



Lämpökuvaukseen perehtyminen

”Naudan pinnan muodot, lihasten sijainti ja muut ihonalaiset kudokset 
vaikuttavat pintalämpötilaan. Lämpötila on korkeampi isojen lihasten 
alueella (esimerkiksi kaula), vasemmalta kyljeltä (pötsi), suojaisilta alueilta 
(esimerkiksi kainalo ja häntäkuoppa) ja alueilta, joilla on ohut karvapeite 
(esimerkiksi pää ja utare). Raajojen ääreisosat ja häntä ovat yleensä selvästi 
muuta ruumista viileämmät (Kuva: Lilli Frondelius/Luke).”

Kuvauksessa huomioitavia 

asioita 

• Kameran asetukset 

• Ympäristö 

• Eläin 



Lämpökuvaukset tutkimusnavetoissa

1. Pystytäänkö lämpökameralla 

havaitsemaan haluttuja asioita?

• ”Mysteerilehmät”

• Utareterveys

• Ontuminen

• Subkliiniset halvaukset

• Poikimisen ennustaminen

� Keskustelua EIP-ryhmän kanssa, mitkä 

aihealueista toteutetaan

2. Eri tasoisten kameroiden 

vertailu

Vaikka halvemmat kamerat 

absoluuttisilta arvoiltaan 

poikkeaisivat ”kultaisesta 

standardista”, niin pystyvätkö ne 

siitä huolimatta erottamaan 

sairaat eläimet terveistä?

Lisäksi stressin mittaaminen 

silmän lämpötilan avulla 

yhteistyössä Luke Ruukin 

lihanautahankkeiden kanssa.

Tulevat askelmerkit 

Kamerat EIP-ryhmän nautatiloille 

helmikuussa 2019! 



Kuvaa Nautaa viestintä   

• Nettisivut kuna.savonia.fi 

• Blogi 

• Facebook Kuvaa Nautaa -hanke 

• YouTube 

• Muut julkaisut 
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Kuvaa Nautaa ja kansainvälisyys 

EuroDairy-hankkeen kautta tiedottaminen ja muu kansainvälinen 

kiinnostus 
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”One thing is for sure, we have only just 
started with thermal imaging in the dairy 
sector and as we find more applications 
thermal imaging will only get bigger and 
better!”
Lainaus: https://4d4f.eu/content/4d4f-submission-miracle-tech-thermal-imaging-cameras

Pysy kuulolla! 

kuna.savonia.fi

Facebook: Kuvaa Nautaa -hanke 



Millaisilla välineillä? 

Hyvän erottelutarkkuuden kamera 

FLIR T540 

Tilakäyttöön soveltuvat kamerat 

CATS60, FLIR C2, FLIR E5, FLIR   
One 
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