
Digipienryhmä

Pienryhmän info/aloitustilaisuus 25.3.2021

Digi maatilojen arkeen -hanke



•Hanke on suunniteltu vastaamaan viljelijöiden haasteeseen seurata ja 
hyödyntää nopeaa digitalisaation kehitystä. 

•Hankkeen avulla lisätään tietoa ja osaamista käytännönläheisesti uusien 
teknologien hyödyntämistä arjessa. 

•Uuden teknologian kehitystä voidaan hyödyntää myös ilman isoja 
investointeja, jolloin tilan toimintaa saadaan kehitettyä kannattavasti. 

•Pienryhmät ovat tarkoitus järjestää matalan kynnyksen ryhminä, joiden 
aiheet ovat esimerkkejä käytännön tilanteista. 

Yleisesti



Pienryhmämallit



•Virtuaalisesti tai sitten pellonpiennarpäivä

•Hybridimalli → tarjotaan etämahdollisuus ja saa tulla paikan päälle

•Valitaan tietty asia, jota tarkastellaan tiloilla tai sitten jokainen tila esittää 
oman ideansa

•Kannustavaa toimintaa, vertaistukea ja keskustelua

•Tarjottavat hankkeelta, jos koronatilanne sallii paikan päällä tapaamiset

•Tapaamisten määrä riippuu pienryhmän koosta

Käydään kaikilla tiloilla/valituilla tiloilla



HAVAINTOTILAMALLI
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Määritetään ryhmän 

tavoitteet, mitä seurataan ja 

valitaan havaintotila
Havainnot 

havaintotilan 

pelloilla
Havainnot 
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Havaintotila-

analyysi 

(ohjaaja-tila)

Seurataan vuosittain tarkemmin ryhmän 

yhtä tilaa käytännössä ja verrataan 

muiden tilojen tekemisiin ja tuloksiin

Vuoden yhteenveto: mitä 

tehtiin? saavutettiinko 

tavoitteet?

Korona rajoitusten 

salliessa tapaamisia



•Etäluentoja ja koronatilanteen salliessa tapaamisia

•Ryhmäläiset päättävät aiheet ja ehdotuksia luennoitsijoiksi

•Ohjaajat pyytävät luennoitsijoita

•Enemmän ”tapaamisia” vuodessa kuin 4, jos pidetään paljon 
etätilaisuuksia?

Luentopienryhmä –vierailevia 

luennoitsijoita/tähtiä



•Havaintotila

•Käydään havaintotilan lisäksi parilla muulla ryhmäläisellä?

•Teams-tietoisku

 Vieraileva luennoitsija

 Lyhyt esittely

Näiden mallien yhdistelmä?



Ehdotuksia sisällöstä ja pienryhmän 

toiminta



•Osallistumismaksu 150 € + alv 24 %/tila/vuosi

•Eri ohjelmistojen ja laitteistojen testausmahdollisuus

 Onko mielessä mitä haluaisi testata/saada tietoa

•Sitova ilmoittautuminen pe 6.4.2021 mennessä

•Ilmoittautumiset ja lisätiedot ryhmän vetäjiltä: 

•Jenni Lukkaroinen, 0400 164044, jenni.lukkaroinen@proagria.fi

•Michaela Kontu, 0400 251828, michaela.kontu@proagria.fi

Pienryhmän sisältö:



•ISOBUS, ajo-opastimet, täsmäviljely

•ProAika, MMWisu Smart Farming, 

•MobiWisu / Sirppi /AgriSmart

•Droonikuvaus

•Sääasemat ja sensorit 

•Laaja maaperäanalyysi

•Kasvukaudella kokoonnutaan pellon laidalla ja tutustutaan 
laitteistoihin käytännössä

•Kasvukaudella testataan erilaisia laitteistoja ja ohjelmistoja 
käytännössä

•Syksyllä kokoonnutaan ja jaetaan kokemuksia kesän 
toiminnasta

Pienryhmän mahdollinen sisältö:



•Mikä on ISOBUS? 

• Menetelmä, jolla kytketään traktoreita, työkoneita ja ohjainlaitteita toisiinsa, 
merkistä riippumatta 

• Eri merkkiset ja eri maissa valmistetut koneet ja laitteet sopivat yhteen 
liittimien ja viestiliikenteen osalta

• ISOBUS on standardoitu, tiedonsiirrossa CAN-väylä (=bus-väylä), josta nimi 
ISOBUS

•Paikkakohtainen viljely, tarkempi peltotyö ja kustannusten säästö esim. 
lannoituksessa

•Ajo-opastimet/automaattiohjaus: työleveyden maksimi hyödyntäminen, suorat 
viljelyrivit, säästöä työajassa, tuotantopanoksissa jne.

•Löytyy tehdasasenteisia kuin myös jälkiasennettavia sarjoja

•Pienryhmässä järjestetään ISOBUS- sekä ajo-opastin/automaattiohjaus -
peruskoulutus Teamsin avulla ja kesällä päästään tutustumaan järjestelmiin 
livenä

ISOBUS ja ajo-opastimet

Kuva: Jenni Lukkaroinen



•Kaikilla Minun Maatilani Wisun lisensseillä pääsee näkemään 
Sentinel satelliittien aineistosta tuotetut  kasvillisuusindeksit 
(NDVI). Satelliitit kuvaavat pellon 3-4 kertaa viikossa.

•Smart farming on Minun Maatilani 
viljelysuunnitteluohjelmiston lisäosa

•Saadaan laadittua ISOBUS-yhteensopiville työkoneille 
tehtävätiedostoja (lannoitus, kylvö, kasvinsuojelu, 
maanmuokkaus) 

•Saadaan vietyä peruslohkojen rajat wisusta ajo-opastimelle

•Saadaan tuotua puimurin satokarttoja ohjelmistoon 
tarkastelua varten

• Smart farming osiosta järjestetään Teams-tietoisku kevään 
aikana

MMWisu Smart farming

Kuvat: Michaela Kontu



•Peltolohkojen kuvaus eri vuodenaikoina

•Lohkojen ongelmakohdat ja kasvuston tasaisuus: vesitalous, maan 
kasvukunto

•Tietoa rikkakasvikeskittymistä

•Ilmasta näkee koko lohkon tilanteen eri tavalla kuin maan pinnalta

•Voidaan laatia etukäteen lentosuunnitelmat ja työstää saatua 
aineistoa jälkikäteen

•Droonikuvauksesta järjestetään Teams-tietoisku ja kesällä päästään 
tutustumaan kuvaamiseen ja aineiston työstöön käytännössä

DROONIKUVAUKSEN 

HYÖDYNTÄMINEN

Kuvat: Michaela Kontu



•ISOBUS ja ajo-opastimet:

• https://www.digimaatalous.fi/isobus-jarjestelma-maataloudessa/

• Raimo Linkolehto, LUKE: Suomen maatalousautomaatio ry, ISOBUS-perusteet 2020, osa 1.

• https://www.lantmannenagro.fi/tuotteet/konetarvikkeet/ajo-opastimet/

•MMWisu smart farming: https://www.minunmaatilani.fi/ohjelmistot-ja-
palvelut/viljelysuunnitteluohjelmat/smart-farming-lisaominaisuudet-viljelysuunnitteluun/

Lähteet

https://www.digimaatalous.fi/isobus-jarjestelma-maataloudessa/
https://www.lantmannenagro.fi/tuotteet/konetarvikkeet/ajo-opastimet/
https://www.minunmaatilani.fi/ohjelmistot-ja-palvelut/viljelysuunnitteluohjelmat/smart-farming-lisaominaisuudet-viljelysuunnitteluun/
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