
ÄLYREHU – Älykkäät 
mittaukset karjan 

ruokinnassa ja terveydessä
Tuija Kallio, 

Oulun yliopisto, Mittaustekniikan yksikkö

Kajaani



Hanke lyhyesti:

• 1.1.2018 – 31.8.2020

• Budjetti 320 000 €
eläinlääkäri

8 karjatilaa

Yhteistyökumppanit

• MAVAS EIP-hanke, Viro

• Automatic body conditioning scoring and 
biosensors in dairy herd management 
EIP-hanke, Viro

• Digipaali EIP-hanke



Tavoitteena karjan ruokinnan laadun 
varmistaminen eri osa-alueilla

Säilörehun laatu

Rehueräkirjanpito

Eläinten hyvinvointi 
(biosensorimittaukset)

Rehunäytteenotto

Tiedonsiirto 

ja -hallinta

Tuotannon kasvu

Uudet tuotteet ja 

palvelut

Uudet hankkeet

Ajankäytön 

tehostuminen

Kustannussäästöt



Tavoitteena karjan ruokinnan laadun 
varmistaminen eri osa-alueilla

Säilörehun laatu

Rehueräkirjanpito

Eläinten hyvinvointi 
(biosensorimittaukset)

Rehunäytteenotto

Tiedonsiirto 

ja -hallinta
• Ketoaineet maidossa

• Lehmäkohtainen seuranta

Digipaali-yhteistyö

Kuiva-aineen 

pikamittaus

Käsikäyttöiset mittarit 

korjuuajan seurantaan

RehuApp-sovellus

apereseptin hienosäätöön

Tiedonsiirto mittalaitteista 

pilveen

Näytteenotin 

paalipihteihin

Tuotannon kasvu

Uudet tuotteet ja 

palvelut

Uudet hankkeet

Ajankäytön 

tehostuminen

Kustannussäästöt



Kuvaa Nautaa –
lämpökuvaus nautojen 

hoidon tukena 

Projektipäällikkö FT Salla Ruuska, Savonia-ammattikorkeakoulu 
Iisalmi 

Maatalouden digi- ja teknologiahankkeiden hanketreffit 
26.11.2019

Seinäjoki 



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 

Kuvaa Nautaa 2018 - 2020
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto 299 552 eur



Kuvaa Nautaa pähkinän kuoressa

• Haaste: Karjakokojen kasvaessa terveyden ja 
hyvinvoinnin arviointiin tarvitaan apuvälineitä 

• Tieto: Naudan pintalämpötila muuttuu 
esimerkiksi  sorkkasairauksien, 
utaretulehdusten ja infektioiden seurauksena 

• Hyöty: Käytännössä testattuja ohjeistuksia 
lämpökuvaamiseen ja kuvien tulkintaan! 
• Karjatilat, sorkkahoitajat ja eläinlääkärit 

Kuva: Frondelius / Luke 



Lämpökuvauk-
seen liittyvät 
selvitykset. 

Laitteiden hankinta, 
validointi ja 

testaaminen navetoissa. 
Aineistojen analysointi 

ja mallintaminen. 

Ohjeistusten laadinta ja 
testaaminen.

Tiedonsiirto: aktiivinen viestintä ja koulutukset  

Mitä on tehty, mihin ollaan menossa?

AgriFuture-seminaari 28.11.2019

Lämpökuvausta lämmöllä –
työpaja 



Nautojen lämpökuvaus – uutta ja 
innovatiivista! 

• Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin 
seurannan helpottaminen 
• Lämpökuvaus on tutkimuksen 

kiinnostuksen kohteena ja kiinnostaa myös 
eläinten kanssa työskenteleviä 

• Ohjeistukset kuvaukseen ja kuvien 
tulkintaan eläintiloille ja muille 
sidosryhmille 

Pysy kuulolla! 
kuna.savonia.fi 

Facebook: Kuvaa Nautaa -hanke 



Hyvää karjalle – laatua säilörehuun 
sensoriseurannalla ja navetan 

mikrobit kuriin luonnonpeptideillä
Ilpo Pölönen, HAMK



Hanke lyhyesti:

• 1.8.2019 – 30.6.2022

• Budjetti 299 000 €

2 eläinlääkäriä

5 maatilaa (Vaala, Sotkamo, 
Suomussalmi, Vihti, Jokioinen)

Paalausurakoitsija

Yhteistyökumppanit

• Viron meijeriklusteri ja        
Viron maatalousyliopisto, Viro

• Wageningenin yliopisto, Hollanti

• Josephinumin maatalouden 
tutkimuslaitos, Itävalta  

• Torinon yliopisto, Italia



Säilörehun laatuseuranta auma- ja 
siilovarastoinnin aikana
• Haaste: Säilörehun pilaantumista ei voida 

varastoinnin aikana havaita

• Tavoitteena kehittää siilo- ja aumarehun 
lämpötilajakauman 3D-malli ja 
sensorisauva lämpötilan seurantaan

• Kohderyhmä: nautakarjatilalliset, 
rehuntuottajat

• Parempi ruokintavarmuus, hävikin vähentäminen, 
säilöntävarmuuden kehittyminen



Antimikrobialliset peptidit maataloudessa

• Haasteena antibioottien suuret käyttömäärät, 
riskinä resistenttien mikrobikantojen 
muodostuminen

• Tavoitteena hyödyntää variksenmarjan 
bakteereista löydettyjä peptidejä 
antimikrobiallisina yhdisteinä maataloudessa
• Utaretulehduksen ennaltaehkäisy: 

vedinkastoaineen prototuote?

• Muut sovelluskohteet

• Kohderyhmä: nautakarjatilalliset, muut 
eläintilat



DIGIPAALI

Ilpo Pölönen, projektipäällikkö, HAMK Bio

-TEHOKKUUTTA REHUPAALIEN ELINKAAREN HALLINTAAN

WWW.DIGIPAALI.FI WWW.FACEBOOK.COM/DIGIPAALILISÄÄ TIETOA HANKKEESTA: JA

ilpo.polonen@hamk.fi

+358408305984

http://www.digipaali.fi/
http://www.facebook.com/DIGIPAALI


Digipaali-hankkeen tiedot

• 1.1.2018–31.12.2020

• Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
• EIP-Agri –hanke – kaikki mitä tehdään, on julkista

• Hanketta hallinnoi ja johtaa HAMK Bio -tutkimusyksikkö
• Toteuttajina lisäksi HAMK Tech, HAMK Smart ja LUKE 

• Innovaatioryhmä 
• Kaksi itse paalaavaa maidontuottajaa, kaksi paalausurakoitsijaa

• Piippo Oyj  - sirutetun verkon toimittaja (ohjausryhmässä)



Maatalouden haaste ja hankkeen tavoitteet

• RFID-tekniikkaa paalien yksilölliseen tunnistamiseen (maksimoidaan rehukäyttö)

• Paaleissa suuria eroja lohkon sisällä, esim. ka 20-45%

• Jokaisen paalin tieto pilveen heti paalaimelta, tiedon lisääminen ja hallinnointi 
mahdollista jälkeenpäin (esim. laboratorio liittää rehuanalyysin lohkon paaleihin)

• Digitaalinen/reaaliaikainen paalivarasto, paalikirjanpito ja viljelijän käyttöliittymä

• Viljelijä näkee omat paalit – voi jakaa näkyvyyttä tai käyttöoikeutta muille, esim. Mtech, 
Suonentieto

• Rehuvaraston kirjanpitovelvoite muutamalla klikkauksella 

• Paalipörssi

• paalien ja paalausmuovin verkkokauppa 

• Hankkeen ensisijaisia kohderyhmiä ovat paalien käyttäjät, paalausurakoitsijat ja paalainten valmistajat



Mitä on tehty ja mitä vielä tehdään?

• Mitä hankkeessa on tähän mennessä tehty?
• Kehitetty digipaalaus-järjestelmä, osoitettu toimivuus 

• Datan luku suoraan paalaimen väylältä (aloitus, lopetus, 
pudotus, kuiva-aine, paino, tulossa myös GPS)

• Luotu näkyvyyttä ja yhteistyömahdollisuuksia

• Mitä Digipaalissa tullaan vielä tekemään v. 2020? 
• Helpotetaan käyttöönottoa / eri paalainmerkit ja –mallit 

• Digipaalausta usealla paalaimella, tuhansia paaleja HUOM! 
SIRULLA ja ILMAN sirua!! 

• Pilotoidaan PAALIPÖRSSI (www.viljatori.fi yhteyteen)

• Voitettavia haasteita
• Paalitietokanta liiketoiminnaksi! (PIHVI!)

• Peltolohkot.fi –tietokannan joustava käyttö (lohkokartta ja ha)

• Digipaalauksen läpilyönti ensin ilman sirua! (MATALA KYNNYS!)

60 sekuntia.

http://www.viljatori.fi/


KIITOS!!

30 sekuntia.



Tuorehakekonsepti 
maatilamittakaavassa

Risto Lauhanen, projektipäällikkö, erityisasiantuntija, dosentti

SeAMK Ruoka

Seinäjoki 26.11.2019



Hanke lyhyesti:

• Tuorehakekonsepti maatilamittakaavassa

• Hankkeen toiminta-aika 1.10.2019-31.5.2021

• Hankkeen budjetti 150 000 € (tukitaso 100 %)

• Hankkeen vetäjä ja yhteistyökumppanit. SeAMK Ruoka koordinoi 
hanketta. Mukana Veljekset Ala-Talkkari Oy, Rantalan Broileri Oy, 
Kankaan Broiler Oy, Suomen metsäkeskus (Seinäjoki), Helsingin 
yliopisto, Vaasan yliopisto. Lisäksi tuensiirron ulkopuolella 
Thermopolis Oy Lapua, MTK metsä (Etelä-Pohjanmaa), Etelä-
Pohjanmaan Ely-keskus, Kauhavan Kaukolämpö Oy ja Koneyrittäjät ry.



Mihin maatalouden haasteeseen hanke 
vastaa?
• Mitä hyötyä ja hankkeen tuloksista on ja kenelle?

• Hanke kehittää ja pilotoi tuorehakekonseptin maatilamittakaavaan

• Hanke edistää ruokaketjun vähähiilisyyttä ja torjuu ilmastonmuutosta

• Hanke turvaa ruokaketjun huoltovarmuutta ja vähentää päästöjä 

• Hanke edesauttaa maaseudun tuotekehitystä, ja metallialan pk-yritysten vientiä

• Hanke edistää kotimaisen, uusiutuvan energian käyttöä

• Hyötyjät maatilat, kattila- ja laitevalmistajat, koneyrittäjät, metsät, kuluttajat ja yhteiskunta, EU

• Tulokset selvillä hankkeen lopulla 



Hankkeen tavoitteet ja miten niihin päästään?

• Tavoiteltu muutos kohderyhmässä? Uusi vientituote ja konsepti lähtee 
liikkeelle, ja kotimaisella huoltovarmalla puuenergialla turvataan ruokaketjun 
vähähiilistä toimintaa

• Mitä hankkeessa on tähän mennessä tehty? Hanketta on käynnistetty, 
Itävallassa on käyty, ensimmäinen EIP-työpaja ja Hämeen Ely-keskuksen
aloituskokous ovat pidettyinä

• Mitä tullaan vielä tekemään? Jatketaan pilotin suunnittelua, tehdään 
ulkomaan matkat tiedonhaun takia, jatketaan pilotin kehittämistä, rakentamista ja 
testaamista, julkisuus ja viestintä tärkeitä mm. EIP-AGRIn kautta

• Mikä on uutta ja innovatiivista hankkeessa? 

Kauhavan tuorehakelaitoskonseptin malli maatiloille (TUOHI-hanke pohjalta)



Kiitos!



Hukkakauran tunnistaminen 
pienoishelikopterikuvista

Tinja Pitkämäki, tievpi@utu.fi



Turun yliopiston Biokemian laitoksen, 
Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen, 

varsinaissuomalaisten viljelijöiden ja 
kopteriyrityksen yhteistyöhanke.

Toimintavuodet 2017-2019
Kokonaisbudjetti ~303 000€ 



ONGELMA

RATKAISU

LOPPU-

KÄYTTÄJÄT

Laki velvoittaa torjumaan hukkakauran.

n. 30% Varsinais-Suomen peltopinta-alasta 
hukkakaurarekisterissä.

Ruiskutus kallista ja kitkentä työlästä. Tarve useille 
tarkastuskierroksille.

Hukkakaurojen automaattisesta 
paikannuksesta hyötyvät viljelijät, 
tarkastajat, elintarvikeketju ja 

tutkijat.

Voisivatko droonit keventää viljelijän taakkaa 
helpottamalla peltojen tarkkailua?

Tulevaisuudessa täsmäruiskutuksia?



OTA YHTEYTTÄ:

Tinja Pitkämäki

tievpi@utu.fi

Takana 3 kasvukautta peltojen ilmakuvauksia ja kitkentöjä
FinDrones2018-kongressi

Tekeillä tieteelliset julkaisut
loppuraportti
päätösseminaari Turussa 3.12 (avoin kaikille!)
viljelijätilaisuus

Tuleva Jatkotutkimuksia yleisten rikkakasvien tunnistamiseksi. 
AR-teknologian mahdollisuuksien kartoittaminen.



MIKÄ DATA -projekti
Projekti kehittää älykästä data-analyysi

palvelua, josta viljelijä näkee

• Maaperän vaihtelut

• Ravinnetasot

Hankkeen aikataulu 2017/2-2019/12



Maaperän 

vaihtelut

Ravinnetasot

Tekniikat

2017/2-2019/11

Tekoäly: Neuroverkot

Drooni:multispektrikamera & 

Satelliitti: Sentinel-2 & 

satokartat:Trimble

Maaperänäytteet

Hyperspektrikamera

Satoennuste-algoritmit

Tarkat ravinnekartat

Tulokset

Maaperäskannaukset: 

Veristech (sis. ph ja NIR) 

ja Geocarta

Maaperän vaihtelukartat eri syvyyksissä

Labratulosten vastaavuudet 

hyperspektrikameradataan.

Ph-kartat

Multavuus-kartat

Sato
Satoennustekartat

Peltodata-palvelu
Oskari-alusta 

(sis. Geoserver)



16.12.2019 30



16.12.2019 31

1. Alkuperäinen kuva kartaksi 

2. Satoennuste kartta

3. Satokartta

Mallin 

kehittäminen



Kiitos!

www.maaseutu.fi


