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EIP-innovaatioryhmät
• Maaseudun innovaatioryhmät parantavat alkutuotannon 

tuottavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä

• Toiminnassa yhdistyvät yrittäjien käytännönläheinen 
osaaminen ja muiden asiantuntijoiden tietämys

• Ryhmät ratkaisevat jonkin tunnistetun ongelman ja 
jakavat syntyneen innovaation yleisesti käyttöön

• EIP-rahoitus (100%) varsin uusi rahoitusmuoto 
(maaseutuohjelma)

• Toiminnassa 8 innovaatioryhmää
• Vielä rahoitetaan 2-4 hanketta tällä ohjelmakaudella  

https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/teemat/innovaatiot/innovaatioryhmien-esittelyt/


Minkä tunnetun ongelman 
ratkaisee?

Suomessa paalien välillä vaihtelua, peltolohkot epätasaisia – metsän reunat, mäen alus/päällys,
Esim. kuiva-ainepitoisuus voi olla 20-45% saman peltolohkon sisällä



RFID ja muita ratkaisuvaihtoehtoja
Paalien yksilöllinen merkintä – testattua teknologiaa olemassa

QR-koodi 



RFID ja muita ratkaisuvaihtoehtoja
Paalien yksilöllinen merkintä – testattua teknologiaa olemassa

Viivakoodi – EAN 



RFID ja muita ratkaisuvaihtoehtoja
Paalien yksilöllinen merkintä – testattua teknologiaa olemassa

RFID-tunniste

- paras, sillä näköyhteyttä ei tarvita 



RFID valmiina verkossa



Innovaatioryhmä ja yhteistyökumppanit

• Mukana olevat yrittäjät

• Innovaatioryhmä: Aapismaito (Pälkäne), Marttila (Lammi), Färlin (Lammi),  Äijälä 
(Jokioinen, laakasiilo/auma)

• Heikki Olli, urakoitsija, Vihti

• Hämeen ammattikorkeakoulu

• HAMK Bio (Ilpo Pölönen), projektipäällikkö, idea

• HAMK Tech (Katariina Penttilä)

• HAMK Smart (Joni Kukkamäki)

• Luke

• Maatalouden teknologiat (Antti Suokannas)

• Ohjausryhmän kautta

• Piippo Oyj (sirutetun verkon toimittaja)

• Yhteistyö Älyrehu –EIP -hankkeen kanssa (Tuija Kallio, Pekka Kilpeläinen, Oulun yliopisto)

• Kuhn, Agronic, McHale –paalaimet käytössä kesällä 2019



Yrittäjien toiveet hankkeelle

• Nykyinen paalikirjanpito monenkirjavaa ja 
työteliästä
• Yleensä merkitään ylös paalimäärä/lohko

• Lähetetään lohko- ja satokohtaiset säilörehunäytteet

• Tiedot eri lähteistä, spraymerkintä+ruutuvihko, aikaa 
vievää, digitalisointi olisi suuri edistysaskel

• Digitalisaatio apuun
• Paalikirjapito reaaliaikaiseksi ja oikeaksi

• Paalit ja niiden ruokinnallinen arvo
• Myös ajosilppuri-laakasiilo-ketjuun halutaan digiä (sensoreita 

aumaan, pH, lämpötila ym., 2019-2020)



Digipaalin-ratkaisu
RFID-tunniste paalin sidontaverkossa

• Edut:
• Koeteltua tekniikkaa eri olosuhteissa

• RFID-luentaetäisyys kauempi 

• Ei vaadi näköyhteyttä

• Suojassa säältä kalvon välissä

• Tunnisteet edullisia, halpenevat 
edelleen (<0,10 €) ja halpenee

• Haitat:
• Ei näköyhteyttä (etsittävä 

lukulaitteella)

• Luenta on/off, toimii tai ei

• Sirun rikkoontuminen 
(epätodennäköinen)



Digipaali-hankkeen tavoitteet

• Soveltaa RFID-tekniikkaa paalien 
yksilölliseen tunnistamiseen

• Lähettää paalitieto pilveen suoraan 
paalaimelta

• Liittää paaleihin yksilöllistä tietoa 
paalaushetkestä (sensori+avoin data)

• Luoda digitaalinen paalivarasto ja 
paalikirjanpito ja viljelijän käyttöliittymä

• Paalien hallinnointi pilvessä, 
ominaisuuksien ym. tietojen 
lisääminen, tilastointi ja raportointi 

• Pilotoida paalipörssi, paalien ja 
paalausmuovin verkkokauppa

• Maksimoida paalien rehukäyttö



Digipaali 2018-2020 



Maatilan johtaminen ja 
suunnittelu (Mtech, 

Suonentieto)

Digipaalilaitteen lähettämä paalikohtainen data
Pvm ja kellonaika
Paalin paalausalue (GPS-polku ja pudotuspaikka)
Ilman lämpötila ja suht. kosteus (esim. karholta)
Paalin poikkeama (paalaajan merkitsemät havainnot, 
punaiset paalit)
Paalin paino (kehitteillä, paalaimen ominaisuus)
Paalin kuiva-ainepitoisuus (kehitteillä, paalaimen 
ominaisuus)
Muista lähteistä paaliin yhdistettävä tieto
Rehun D-arvo (niittopäivä!)
Lähimmän sääaseman tieto (Ilmatieteen laitos)
Peltolohkon perustiedot ja peltolohkokartta 
(peltopinta.fi)

Digipaalin perusraportti
Digipaalitietokannasta lasketut arvot, taulukot, grafiikka

GPS 
sijaintitiedot

Avoin data kuten 
sää 
paalaushetkellä 
lohkotietorekisteri

Oman tilan paalien hallinta paalitietokannassa
Valtuus antaa omien paalien tietoja muille

Varasto-
kirjanpito

€ Paalipörssi   €
(+käytetty muovi)

Paalin paino, 
kuiva-aine, 

lämpötila, ilman 
kosteus

Kuskin 
huomiot, 
punaiset 

paalit

Paalin 
sarjanumero

BIG DATAPAALITIETOKANTA

Digipaali 2018-2020 

Keskusyksikkö



Digipaalilaitteisto

https://drive.google.com/file/d/1Mh27DjwSGtbVIv9etF6Wzdmlel9Ly8Iv/view?usp=sharing


Digipaalausnäytös ja lehdistötilaisuus 
Aapismaidolla 24.9.2019

Video Tilan käyttöliittymä paalitietokantaan

https://drive.google.com/file/d/12MF0qMPyTXPYGRx_b1Bi2kfcOsufn17sUA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TMEowQkE--g8KVXTGChRjpQ53k8jTfCk/view?usp=sharing
https://digibalemap.azurewebsites.net/




2019 tavoitteita: 2 uutta laitetta proton lisäksi, anturitestissä kuiva-aine ja paalin paino. 
Peltolohkokohtaiset satoraportit ja digipaalin perusraportti, hankkeesta tiedottaminen, 
liiketoiminnan alkamisen edistäminen digipaalin eri osa-alueilla (verkko, laitteet, 
ohjelmisto).

Digipaali-video TKI-kärjet

https://www.youtube.com/watch?v=dYUzyaQnTwY


Kiitos!

Tuomas Känsälä/Aapismaito (vas.), Bao Tran/HAMK Tech, Antti Juntunen, HAMK Smart


