
TEKSTI JA KUVA: MINNA POHJOLA 

Monella marjatilal-
la seurataan loh-
kokohtaisia sato-
tietoja jo sähköi-

sen punnitusjärjestelmän avul-
la ja viljapellot kuvataan drone-
kopterilla satokarttasovelluksia 
varten. Mobiilitekniikan avulla 
voidaan sekä helpottaa viljeli-
jän päätöksentekoa, että vähen-
tää työmäärää. 

Ei kuitenkaan riitä, että tietoa 
pystytään keräämään ja talletta-
maan valtavat määrät. Saatu data 
on myös käsiteltävä, analysoitava 
ja muokattava helposti ymmär-
rettävään muotoon. Pilvisovel-
lusten avulla tieto on tallessa ja 
helposti saavutettavissa jopa usei-
den vuosien päästä. Mitä enem-
män paikkatietoon yhdistettyä 
dataa mittauskohteesta saadaan, 
sitä tarkempia paikallisia ennus-
tuksia ja mallinnuksia sen poh-
jalta voidaan tehdä. 

Kasvihuoneissa olosuhteita on mitattu jo kauan erilaisilla sensoreilla, mutta nyt 
myös avomaan tuotantoon on saatavilla erilaisia älysovelluksia. Langattomia an-
tureita voidaan sijoittaa valvomaan esimerkiksi maan kosteutta, kasvien lämpöti-
laa, varasto-olosuhteita tai vaikka energiankulutusta. 

NEUVONTA

Mobiilisovelluksilla  
lisätehoa viljelyyn

Älykästä perunanviljelyä

Perunanviljelyyn kehitetyn älype-
runalaitteen avulla viljelyn tuo-
tantoketjun olosuhteita voidaan 
seurata lähes reaaliaikaisesti äly-
puhelimella. Älyperuna kulkee 
perunan mukana koko tuotanto-
ketjun läpi aina istutuksesta kau-
pan tiskille asti. 

Lämpötila- ja kosteusanturin 
lisäksi laitteeseen on saatu mah-
tumaan myös hiilidioksidianturi 
sekä kiihtyvyysmittari. Pilvipalve-
lun välityksellä viljelijä voi seura-
ta esimerkiksi maaperän kosteus-
olosuhteita tai varaston lämpöti-
lan muutoksia. Kiihtyvyysmitta-
ri taas kertoo perunan käsittelys-
tä ja mahdollisista kolhuriskeistä 
noston aikana. 

Mobiilitekniikka 
kasvinsuojelussa

On myös olemassa pilvisovelluk-
sia, jotka eri puolille hedelmä-
tarhaa asennettujen sensoreiden 

avulla ennustavat otollisimmat 
olosuhteet kasvitautien iskeytymi-
selle tai tuholaisten esiintymisel-
le. Sensorit mittaavat lehden pin-
nan kosteutta ja ilman lämpötilaa, 
ja pilvisovellus tekee ennusteen 
tietyn kasvintuhoojan esiintymi-
sestä mittaustietojen perusteella. 

Tuholaisansojen tarkkailu voi-
daan hoitaa jopa etänä kameroi-
den avulla ja automaattiset jake-
lijat tekevät säännöllisiä lisään-
tymistä häiritseviä feromonisu-
mutuksia. Älypuhelimeen tule-
van hälytyksen perusteella viljelijä 
voi tehdä päätöksiä tarvittavista 
kasvinsuojelutoimenpiteistä. So-
vellukset osaavat jopa ennakoi-
da viljelijän toimet aikaisemmin 
tallennetun tiedon perusteella ja 
päätellä, millaista tietoa viljelijä 
milloinkin tarvitsee.

SataVarMassa testataan 
kosteusantureita

SataVarMa-mansikkahankkees-
sa on kiinnostuttu mobiiliteknii-

kan käytöstä. Kuluneen kesän ajan 
marjatiloilla Satakunnassa ja Var-
sinais-Suomessa on testattu maa-
perän kosteuden ja lämpötilan 
mittaamiseen tarkoitettua Soil-
Scout-maaperäanturia.

Noin 10–20 sentin syvyyteen 
asennetut langattomat anturit lä-
hettävät 20 minuutin välein mit-
taustiedot maatilalle asennetun 
keskusyksikön kautta pilvipalve-
luun. Anturi mittaa myös maape-
rän sähkönjohtavuutta ja sovel-
lus laskee kosteuden perusteella 
maaperän johtoluvun. Viljelijä voi 
nettiselaimen kautta seurata si-
ten lähes reaaliaikaisesti maape-
rän kosteuden muutoksia ja teh-
dä päätelmiä kastelun tarpeesta. 

Tulevaisuudessa laitteen voi 
kytkeä myös automaattiseen kas-
telutekniikkaan. Kasveille käyttö-
kelpoisen veden kosteusrajat kui-
tenkin vaihtelevat eri maalajeil-
la, joten vielä tarvitaan lisätietoa 
anturin tuottaman tiedon sovel-
tamisesta.

Mittaamalla  
ajoitukset oikein

SoilScoutin käyttömahdollisuu-
det eivät rajoitu pelkästään maan 
kosteuden seurantaan, vaan antu-
ria voi käyttää maanpinnalle asen-
nettuna myös hallan torjunnassa. 
Sovellus lähettää älypuhelimeen 
hälytyksen kosteus- ja lämpöti-
larajojen alittuessa tai ylittyessä.

Lisäksi keväällä maaperän kos-
teustilaa seuraamalla voidaan teh-
dä päätelmiä esimerkiksi maan 
tiivistymisriskistä. Yhdistämäl-
lä maasta saatavat mittaustiedot 
paikalliseen reaaliaikaiseen sää-
palveluun ja lämpösummalasku-
riin voidaan yhä tarkemmin mää-
ritellä oikea kylvö-, kastelu-, kas-
vinsuojelu- tai sadonkorjuuaika.

Erilaiset älysovellukset, pilvi-
palveluiden hyödyntäminen ja 
anturitekniikka tulevat varmas-
ti yleistymään maataloudessa var-
sinkin suuremmilla tiloilla. Eten-
kin erikoiskasvituotannossa digi-
talisaation tarjoamat palvelut ja 
sovellukset otetaan yhä useam-
min päätöksenteon tueksi. Tu-
levaisuudessa älypuhelin on yhä 
useamman viljelijän tärkeimpiä 
työkaluja. Parhaimman hyödyn 
siitä saa kokenut ja osaava viljelijä.

Kirjoittaja on ProAgria Länsi-Suo-
men SataVarMa-hankkeen vetäjä.
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