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• Hankkeen konkreettisena tavoitteena oli tuottaa maatilojen ja 
luonnonvara-alan toimijoiden käyttöön uutta tietoa 
maatalousteknologiasta

• Isompana, pitkän aikavälin tavoitteena oli luoda pohjaa alueelliselle 
Osaamiskeskittymälle

• Hallinnoijana ja päätoteuttajana toimi Ylä-Savon Ammattiopisto, 
muina toteuttajina Savonia-ammattikorkeakoulu ja 
Luonnonvarakeskus

• Toteutusaika on 1.2.2020-31.10.2022 ja kokonaisbudjetti 465 859 €. 
Hankkeen päärahoituksesta vastasi EAKR –aluekehitysrahasto ja 
muina rahoittajina toimivat toimintaan osallistuvat yritykset sekä 
toteuttajatahot 



Hankkeessa toteutettiin 6 laajaa pilottikokonaisuutta:
• Agrologistiikan tehostaminen ja optimointi
• Täsmäviljelyn tehokkuuden selvittäminen
• Traktorin autonomian kehittäminen
• Työn tehokkuuden ja materiaalivirtojen optimointi maidontuotannossa
• Tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistäminen
• Aurinkoenergian käyttö maatiloilla

Pilottien kokemukset ja havainnot kootaan tiiviiksi 2 sivun tietokorteiksi ja 
sähköiseksi tuloskirjastoksi
Lisäksi käytössä oli pieni laitebudjetti, joka tuki havaintojen koostamista, 
esimerkiksi hankittiin multispektri –drone ja maaperäanturit

Mitä saatiin aikaan?



Agrologistiikan tehostaminen 
ja optimointi

- Pidettiin koulutuspäivä Agrismart –palvelusta  
tammikuussa 2021

- Työstettiin Työtehoseuran toimesta säilörehun korjuuseen 
ja ajoreittien optimointiin liittyvä tietokortti ja laskuri 

Työ

työleveys, 

m

ajonopeus, 

km/h

työnmene

kki, 

min/ha

työnmene

kki, 

min/lohko

Niitto 3,8 12 16,8 59

Karhotus 7,6 10 9,2 32

Kuormaus noukinvaunulla 7,6 8 13,2 46

Ketjun 

kokonaistyönmenekki 39,2 138

Niitto 3,8 12 16,8 59

Kuormaus noukinvaunulla 3,8 8 25,8 91

Ketjun 

kokonaistyönmenekki 42,6 150



Täsmäviljelyn tehokkuuden selvittäminen

- Tehtiin tietokortti Yaran Atfarm –
täsmäviljelypalvelusta

- Järjestettiin Nurmilive – tapahtuma kesäkuussa 
2021

- Asennettiin Soilscout -maatiedustelijat 
koelohkolle, hankittiin sääasema Peltoniemeen 
sekä analysointiin niiden dataa

- Perehdyttiin Icecream-
ja Nurma P –ravinne-
kuormitusmalleihin
ja tehtiin niistä tulos-
kortti



Täsmäviljelyn tehokkuuden selvittäminen

- Hankittiin Multispektri –kameralla varustettu 
drone ja tehtiin kasvustokuvauksia

- Tehtiin erilaisten täsmäviljelypalvelujen
lannoituskarttojen vertailua koelohkolla 

NDVI-, NDRE- ja RGB-kuvat koelohkosta toukokuussa

Pix4Dfields (vas.), Atfarm (keskellä) 
ja CropSAT (oik.). Lannoituskartat 
on tehty saman päivän aineistoista



Traktorin autonomian kehittäminen

- Toteutettiin Savonia-amk:n opinnäytetyö 
traktorin etähallinnasta maataloudessa

- Tutustuttiin Valtran kehittämään 
pilottijärjestelmään: 

Traktoria etähallitaan pakettiautossa sijaitsevassa 
simulaattorissa, jossa on perinteisessä ohjaamon 
mukaiset hallintalaitteet ja näkymä traktorille  
valvontakameroilla

- Laadittiin 2 eri kyselyä, joilla selvitettiin 
käyttäjien kiinnostusta 
etähallintajärjestelmästä:

Suurin osa vastaajista haluaisi koneen 
hallitsemisesta mahdollisimman vaivatonta ja 
haluaisi sallita konetta puhelimen avulla



Työn tehokkuuden ja materiaalivirtojen 
optimointi maidontuotannossa

- Hankkeen alussa selvitettiin tarpeita ja 
tilannetta hankkeeseen osallistuvilta 
maitotiloilta

- Aiheen laajuuden ja hankkeen 
rajallisuuden takia päätettiin tuoda 
teknologiaa esille Navetta –
livetapahtuman kautta helmikuussa 
2022 

- Yhteistyössä Työtehoseuran kanssa 
järjestettyyn tapahtumaan osallistui n. 
200 henkilöä ympäri Suomen

- Esillä oli 5 erilaista tilatason 
teknologiaratkaisua

Navettalivessä esillä

• SenseHub ja MooCall, Peltoniemen 
opetusnavetta 

• DeLaval BCS -kuntoluokkakamera, Korpelan 
tila, Soini

• Lely Meteor -sorkkienhoitojärjestelmä, 
Leinolan Maito, Veneheitto 

• Työohjeet QR-koodilla, Pyytölammen tila, 
Lapinlahti

• Tietoturva ja eläinten valvonta, 
Kukkaromäen tila, Leppävirta 



Tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistäminen

- Tuotettiin toimintaohjeita maitotiloille 
hyvinvointia edistävien laitteiden käytöstä

- Lisäksi aiheista työstetään artikkeleita ja 
blogikirjoituksia Työtehoseuran hallinnoimaan 
Digimaatalous.fi –portaaliin valtakunnalliselle 
tasolle

Tuloskortit eri teemoista:

• Pötsin salat ph -mittauksella 

• Sensehub

• Halogeenikuivain

• Poikimista ennakoivat pannat/anturit

• Lämpökuvaus/lehmien kuvantaminen

• Poikimahalvausten havainnointi

Moocall -poikimisvahti mittaa hännän 
asentoa kiihtyvyys- ja kaltevuusanturin 
avulla



Aurinkoenergian käyttö maatiloilla

- Tuotettiin todella ajankohtaiseen ja 
kiinnostavaan aihealueeseen Väre Oy:n 
kanssa 2 eri tuloskorttia:

• Aurinkosähkön kannattavuus
• Pörssisähkön spot –tuntihinnoittelun 

hyödyntäminen

Voimalaitoksen koko 20 kWp

Oma käyttö 13 561 kWh

Myynti 2937 kWh

Kokonaistuotanto 16 498 kWh

Oman käytön osuus 82,20 %

Oman käytön arvo 8,00 snt/kWh

Myyntihinta 4,00 snt/kWh

Oma käyttö 1085 €/v

Myynti 117 €/v

Tuotto yhteensä 1202 €/v

Investointituki 40 %

Arvioitu voimalaitoksen hinta 

(tuen jälkeen)

10 500 €

Takaisinmaksuaika 8,7 vuotta

Sijoitetun pääoman tuotto 11,45 %

Esimerkkejä käyttökohteista kulutusjoustojen hyödynnettäessä :
Ruokinta
Märehtijöiden yöaikainen karkea- ja seosrehuruokinta, kotoisten 

väkirehujen jauhatus ja sekoitus
Lannan käsittely
Lietekanavien lannan kierrätyspumppaus ja säiliöön siirto, 

kuivikeseparointi
Kotieläintilojen lämmitys
Sikaloiden lattialämmitys varaavalla laatalla
Lämmitysmuodon tulee olla kustannustehokkaasti sähköä käyttävä 

esimerkiksi maalämpö.



Sähköinen tuloskirjasto

• Kaikki tuloskortit on 
koottu yhteen 
sähköiseen 
tuloskirjastoon 

• https://www.thingli
nk.com/scene/1580
534355569147906

• Tervetuloa 
tutustumaan 
sisältöön iltapäivän 
aikana

• Jatkossa aineisto 
löytyy mm. LAARI –
portaalista, 
www.laari.info

https://www.thinglink.com/scene/1580534355569147906
http://www.laari.info/


Osaamiskeskittymä

• Hankkeen toimintamalli alensi kynnystä eri organisaatioiden väliselle 
yhteistyölle

• Seuraava vaihe on tiivistää ja lisätä yhteistyötä osaamiskeskittymän 
suuntaan

• Tätä varten hankkeessa koottiin tiekartta tulevaisuuden 
kehittämisnäkymistä, joita vasten yhteisiä kehittämistoimia peilataan 
ja toteutetaan osaamiskeskittymän hengessä

• Käytännön toteutusta lähtee ideoimaan ja suunnittelemaan erikseen 
nimettävä ydinryhmä



Kiitokset kaikille

• Yhteistyössä saimme aikaan konkreettisia tuloksia

• Kiitokset projektiryhmälle, ohjausryhmälle, EAKR –rahoittajalle, 
mukanaoleville yrittäjille, yrityksille, hankkeille ja 
asiantuntijatahoille

• Suuret kiitokset projektissa työtä tehneille (Leena, Jenna, Paula, 
Sirpa, Jarkko, Sulevi, Salla, Miika, Essi, Iida, Pasi, Mikko (ja kaikki 
muut))
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