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n. klo 9.30 lähtö bussilla Kastrupin lentokentältä 
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n. klo 17.00 majoittuminen hotelli Johanneberg, Hjaletvej 51, Vordingborg 
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n. klo 7.30-8.30 aamiainen hotellilla ja lähtö bussilla kohti Jyllantia 
10.30-12.00 Egekaerslund A/S koneasema, Grønvej 100, Odense 
12.00-13.30 omakustanteinen lounas Odensen lähellä 
n. klo 14-16 tutustuminen Bøgballen tehtaaseen, Bøgballevej 78, Uldum 
n. klo 17-18 majoittuminen hotelli Cabinn, Kannikegade 14, Aarhus 
Torstai 2.11. 

n. klo 8–9 aamiainen hotellilla ja lähtö bussilla 
n. klo 10–11 vierailu Danish Agro Traktor Dealer Allan Mahler, Herredsvej 8, Hinnerup 
n. 11.30–12.30 vierailu Danish Agron aluekonttorissa Kornmarken 1, Galten  
12.30.-13.00 lounas Danish Agron ruokalassa 
n. 13.30–16.00 vierailu Agrointelli innovaatioyrityksessä Agro Food Park 13 
17.00–18.15 omakustanteinen ruokailu Horsensin lähistöllä 
n. klo 19.00 saapuminen Billundin lentokentälle 
klo 20.20–23.05 Finnairin reittilento AY 984 Billund - Helsinki 
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VIERAILUT KONEASEMILLA 

Niemannsin koneasema, Birger Niemann, Tureby, Själlanti 

Koneasema on erikoistunut lietteen levitykseen. Uusin investointi 40 kuution lietevaunu 18 m:n 
letkupuomistolla. Lietteen levitykseen on vaunukaluston lisäksi sijoittava vetoletkulevityskalusto. 
Vetoletkukalustossa letkua yhteensä 2 km ja levityslaitteessa laahavantaat.  

Oljen paalaus ja myynti on toinen iso liiketoiminta-alue. Olki ostetaan pellolle (20 €/tn). Koneasemalla on 
neljä kanttipaalainta. Syksy on ollut Tanskassa hyvin sateinen, olkea on vielä korjaamatta 250 ha. 
Syyskylvöistä vasta noin 30 % arvioi tehdyksi.  

Lisäksi tehdään salaojien huuhtelua ja aitojen leikkuuta, tienhoitoa ja maansiirtotöitä. Heinän korjuuta 
tehdään myös jonkin verran alueella ja etenkin Kööpenhaminan lähistöllä oleville hevostiloille. 

Leikkuupuintia on jonkin verran, mutta sen osuus on vähentynyt, koska tilakoon kasvaessa monet tilat ovat 
hankkineet omat puimurit. Koneasemalla oli aikaisemmin kolme leikkuupuimuria, nyt enää yksi. 

Koneaseman vuotuinen liikevaihto on 1,2 milj. euroa. Työntekijöitä on viisi vakituista ja kesäaikaan 
yhteensä 10 työntekijää. Kahden vuoden ajan työntekijöitä on vuokrattu myös satamaan. Se on ollut hyvä 
lisätyö, jotta työntekijöille riittää työtä myös kasvukauden ulkopuolella.  

Palkkataso on Tanskassa korkea. Työntekijät ovat tuntipalkalla, joka on normaalitunneista 20 e/h. 
Normaalityöajan ylittäviltä ensimmäiseltä kahdelta tunnilta palkka on 27 e/h ja viikonloppuna 40 e/h. 

Työajan seurantaan on käytössä mobiilisovellus, jonka työntekijät laittavat aamulla töihin lähtiessä päälle. 
Työlajeja on kolme: valmistelutyöt, siirtyminen ja työ asiakkaalla. Järjestelmästä saadaan paitsi 
työntekijöiden tunnit, myös työkohtaista tietoa toiminnan tehokkuudesta ja kustannuksista. Sovellus on 
Tanskan koneasemayhdistyksen oma. 

 

 

 

Yrityksen vetovastuu siirtyi Birger 
Niemannille (kuvassa oikealla) ja 
hänen vaimolleen vuonna 1994. 
Koneaseman toiminta alkoi Birgerin 
isän urakoinnista pienemmille tiloille. 
Tilalla on omaa peltoa 200 hehtaaria, 
mutta suurin osa on vuokrattu 
luomutilalle, itsellä 40 ha joka 
hevosheinällä.  

 

 

 

 

 



Birger Niemann toimii myös Tanskan koneasemayhdistyksen puheenjohtajana. Tanskassa on 125 
koneasemaa, joista tosin puolet toimii muilla aloilla kuin maataloudessa. Koneasemien lisäksi on paljon 
myös pienempiä urakoitsijoita. 

Asiakkaat sijaitsevat 50 kilometrin säteellä koneasemasta. Yrittäjän mukaan alueella ei ole juuri kilpailevia 
koneasemia, kun ainoa läheinen pienempi koneasema lopetti toimintansa.  Alalla on pysyttävä koko ajan 
hereillä, koska muutokset ovat nopeita ja kyydistä jää äkkiä. Yrittäjä miettii tulevaisuutta ja millaisia 
erityistarpeita esimerkiksi luomutiloilla on odotettavissa. 

Koneinvestointeja tehdään harkiten ja asiakkaiden kanssa keskustellaan ensin. Koneet hankitaan leasingillä, 
joka on yrittäjän mukaan edullisin rahoitustapa. Leasing-rahoituksen korko on 2–3 %. Noin 5–6 vuoden 
leasing-ajan jälkeen kone usein lunastetaan itselle. Normaalin leasing-sopimuksen ohella kokeiltiin myös 
leasing-sopimusta, jossa maksetaan koneen toteutuneen käytön perusteella. Näin voidaan vähentää riskiä, 
että koneen käyttö ja tuotot eivät toteudu suunnitellusti. Sopimus oli kuitenkin kalliimpi. 

Niemannilla on toinen yritys viljan vastaanottoon ja varastointiin. Tilalla on kuivuri ja kaksi isoa hallia viljan 
varastointiin isoille viljanostajille. Yhteensä viljaa varastoidaan 12 500 tonnia. Toisessa hallissa oli 
mallasohraa ja toisessa vehnää lattiavarastoissa. Varastointikorvaus on 8 000 e/kk ja viljan käsittelykorvaus 
2000 e/kk (vastaanotto, kuivaus, siirrot).  

 

Koneasema Egekærslund A/S, Helle Lundsgaard ja Kurt Lundsgaard Andersen, Odense 

Tilalla on tehty urakointia jo kolmessa sukupolvessa. Urakointitoiminnan aloitti Helle Lundsgaardin isoisä 
noin 65 vuotta sitten sokerijuurikkaan nostolla. Juurikkaan nosto oli päätyö vuoteen 2007, mutta jäi pois 
juurikkaan viljelyn loputtua Fyn saarella.  Tilalla on omaa peltoa 600 hehtaaria.  

Vuodesta 2007 alkaen yritystä on pyörittänyt pojantytär Helle yhdessä miehensä Kurt Lundsgaard 
Andersenin kanssa. Vuosittainen liikevaihto on noin 1,7 miljoonaa euroa. 

Urakointitarjonta on monipuolista ja tehdään lähes kaikkia maataloustöitä rehunkorjuuta lukuun 
ottamatta. Tälläkin koneasemalla lietteen levitys on merkittävä toimialue, johon on panostettu hankkimalla 
erikoiskalustoa. Tilalla on paljon monipuolista kalustoa erilaisiin urakointitöihin. Tilalla on mm. 21 
erikokoista traktoria, 2 leikkuupuimuria sekä itsekulkeva vetoletkulevityslaitteisto lietelannan levitykseen. 
Maatalousurakoinnissa asiakkaina on isoja maatiloja. Osa tiloista pyrkii tekemään työt itse, ja käyttävät 
urakointipalvelua vasta, kun eivät selviä töistä omin voimin.  

Maatilojen ohella Odensen kunta on tärkeä asiakas. Kunnalle tehdään erilaisia viherympäristötöitä. 
Koneasemalla on paljon erikoiskalustoa mm. aitojen leikkuuseen, tienhoitoon, jalkapallokenttien 
perustamiseen ja hoitoon ym.  

Koneet pyritään mahdollisimman pitkälle huoltamaan ja korjaamaan itse: yksi työntekijä keskittyy koneiden 
huoltoon ja korjaukseen. Koneasemalla työskentelee 10 kokoaikaista työntekijää ja kasvukaudeksi 
palkataan lisäksi noin viisi ihmistä. He ovat usein opiskelijoita, jotka palaavat seuraavana vuonna. 
Työntekijöiden vaihtuvuus on ollut kaikkiaan vähäistä.  



 

Kalustoa oli Egekærslundin 
koneasemalla runsaasti. Vanhoja 
vuosia käyttämättömiäkin koneita 
on paljon, koska niiden myynnistä 
ei juuri mitään saa ja toisaalta ei 
koskaan tiedä, milloin kyseistä 
konetta taas voidaan jossain 
työmaalla tarvita. 

Helle Lundsgaard (oikealla) johtaa 
koneasemaa yhdessä 
aviomiehensä kanssa. Hellellä on 
itsellään markkinointialan koulutus. 

 

 

 

 

 

Työajan seurantaan on tälläkin koneasemalla käytössä mobiilisovellus, mutta eri kuin Niemannsilla. 
Sovelluspalvelu maksaa 5000 DKK/kk. Sosiaali/toimistotiloissa on lisäksi näyttö, jossa näkyy päivän tilanne 
työntekijöittäin. Erivärisillä palkeilla erottuu onko työntekijä työssä kohteessa, onko häiriötä jne.  

Työt eivät ole tulleet itsestään. Omistajat tekevät paljon aktiivista markkinointityötä ja kasvattavat 
verkostojaan. Esimerkiksi jalkapallokenttien hoitourakointi saatiin alkuun yhteyksillä alan toimijoihin ja 
maineen kasvaessa on tullut uusia kohteita.   

Facebookiin meneminen ja sitä kautta tuleva julkisuus tuntui aluksi vieraalta, kun työntekijät olivat sitä 
ehdottaneet. Nyt yrittäjät pitävät siellä olemista erittäin tärkeänä. Se on tuonut uusia asiakkaita ja 
yhteistyötä.  

 

TEHDASVIERAILUT MAATALOUSKONEVALMISTAJIEN LUONA 

Hardi, Anthony Facchin 

Hardi korostaa vahvuutenaan erikoistumista kasvinsuojeluruiskuihin, kun muilla valmistajilla ruisku on yksi 
tuote muiden joukossa. Vierailuisäntämme sanoo Hardin olevan pieni yritys verrattuna muihin alan 
toimijoihin: kolme isoa ovat JD, Case, Agco. Hardi on ollut vuodesta 2007 osa ranskalaista Exel Industries -
ryhmää. Työntekijöitä ”konsernissa” on 3700 ja liikevaihto 819 milj. euroa. Hardilla noin 800 työntekijää, 
joista reilut puolet Tanskassa. 

Pumpusta kaikki alkoi: Hardin perustaja Hartvig Jensen oli urakoitsija, joka 60 vuotta sitten kyllästyi 
silloisten ruiskujen pumppujen jatkuvaan reistailuun ja suunnitteli pumpun itse. Yrityksen nimi tulee Hartvig 
Jensen Diaphragm-pumpusta.  

Hardilla on valmistusta 5 maassa: Tanska, Ranska, Espanja, USA ja Australia. Ranskassa tehdään itsekulkevat 
ruiskut, Espanjassa ruiskut viinitarhoille ja puutarhoille, USA:ssa tehdään säiliöitä ja runkoja.  



Varaosatoiminnasta 45 % on Ranskassa, koska se toimii paremmin siellä. Vientiä yhteensä yli sataan 
maahan. Kiinassa on uusi toimipiste. Kiinassa painopiste on huolloissa, joissa siellä puuttuu osaamista.  

Hardin toiminta-ajatus on tarjota kasvinsuojelua. Kehitetään teknologiaa, joka mahdollistaa 
kasvinsuojeluaineiden käytön vähentämistä. Esim. twin-tekniikalla voidaan vähentää aineiden käyttöä 30 %, 
jopa 50 % joidenkin viljelijöiden kokemusten mukaan (”miksi ottaa 5 pilleriä päänsärkyyn jos 1 riittää”). 
Suuttimet valmistetaan nykyään kaikki ISO standardin mukaisesti.  

Tuotekehitys on kallista: Hardilla on kolme vuotta kehitetty SmartCom/JobCom -teknologiaa, jossa on 
tavoitteena ruiskun ohjaus etäyhteydellä. Projektiin on investoitu 3,5 miljoonaa euroa, vielä ei yhtään 
tuottoja. Safe-track -projektissa kehitetään ruiskun vakautta kaatumisen estämiseksi.  

Tehdaskierroksella isäntämme kertoi Hardin valmistavan mm. enemmän runkoja kuin muilla valmistajilla. 
Kuulimme myös muovisäiliön hyvistä ominaisuuksista. Kestävyyttä saatiin myös testata. Tehdashallia 
tontilla noin viisi hehtaaria ja lisäksi Hardi-Akatemia ja muutaman hehtaarin demo-kenttä eri 
asiakasryhmien koulutusta ja opastusta varten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryhmällemme oli järjestetty mahdollisuus päästä kokeilemaan uutta ruiskutusteknologiaa demokentälle isäntämme 
Anthony Facchinin ohjauksessa. 

 

Bogballe, Michael Lond 

Bogballen tehtaalla kierrettiin läpi lannoitteen levittimen valmistus alusta loppuun. Aluksi teräs 
ruostutetaan ulkona, jotta se puhdistuu paremmin. Kunnollinen teräksen puhdistus on lannoitteen 
levittimissä kaiken perusta. Teräs puhdistetaan kuulapuhalluksella. Puhdistamisen osuus on 18 % 
tuotantokustannuksista. 

Hitsauksessa käytetään paljon robotteja. Isäntämme mielestä robotteja on liikaa, koska ne seisovat usein 
odottamassa työtä. Nykyään kuitenkin nopea läpimenoaika on tärkeämpää kuin resurssitehokkuus, mutta 
on toisaalta kallista. 

Rakenteita maalataan vain päiväaikaan, koska työ halutaan pitää mahdollisimman tasalaatuisena. 
Maalareina toimivat aina samat kaksi henkilöä.  Ruostumisen ehkäisemiseksi lannoitteenlevittimissä 
umpirakenteet ovat välttämättömiä. 



Valmiit koneet varastoidaan sisällä, koska halutaan että asiakas saa uudenkiiltävän laitteen. Myynnistä 70 % 
tapahtuu joulu, tammi- ja helmikuun aikana, ja asiakkaalle on oltava toimittaa laite kevään sesonkiin. 
Muuna aikana valmistetaan enimmäkseen varastoon. 

Tehtaalla on 65 työntekijää, joista 50 on tuotannossa. 

Varaosanimikkeitä on vain 1 500 kpl, mikä on suhteellisen vähän. Periaatteena on, että perusosat sopivat 
koneisiin mahdollisimman pitkään.  

Levittimien levitystasaisuus testataan omassa testihallissa, jossa on myös 3D-testausjärjestelmä. Levittimien 
3D-testaus tarvitaan täsmäviljelyä varten. Kaksiulotteinen levityskuvio ei riitä, kun pyritään tarkkaan 
levitykseen: lannoite levittyy taakse ympyrän malliin, mikä pitää huomioida täsmälannoituksessa. 
Testilaitteistoon asennetun levittimen säätöjä ohjataan tietokoneelta ja levitystulokset päivittyvät testin 
aikana automaattisesti testihallin komentokeskukseen. Omien levittimien lisäksi testihallissa testataan eri 
lannoitevalmistajien väkilannoitteita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastaava levittimien 3D-testilaitteisto on vierailuisäntämme mukaan vain Amazonella ja Kvernelandilla. Isäntämämme 
toimi Michael Lond (kuvassa oikealla). 

 

MAATALOUSKONEIDEN MYYJÄT 

Danish Agro, Bo Jeppesen 

Danish Agro on laajentanut toimintaansa viime vuosina voimakkaasti yritysostojen kautta. Kotimarkkinaan 
lasketaan Pohjoismaat ja Itämeren alue. Liikevaihto on 32 000 milj. DKK (4,6 mrd euroa). Osuus 
konekaupasta oli 4 % ja tavoitteena on nostaa osuus 10 %:iin vuoteen 2020 mennessä. 

Myös konekauppaa on laajennettu pitkälti ostamalla osuuksia jälleenmyyjistä. Konekauppaa on tällä 
hetkellä Tanskan lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Virossa, Puolassa ja Tsekissä. Esim. Ruotsissa Claas-
myyntiorganisaatio perustettiin tyhjästä, kun Lantmännen luopui edustuksestaan. Samoin Norjassa Claas-
edustus tuli Lantmännenin luovuttua siitä. Paikallisten yrityshankintojen kautta saatiin valmis 
jälleenmyyntiverkosto, samoin kuin Virossa, missä Claas-edustus hankittiin Konekeskolta. Tosin Virossa osa 
Claas-jälleenmyyjistä on vielä itsenäisiä, mutta tavoitteena on saada nekin omistukseen vuoden sisällä.  



Suomesta ostettu Hankkija edustaa John Deereä, mutta sitä ei pidetä isona ongelmana, esim. Virossa 
edustaa sekä Claas että JD traktoreita. Kaikkiaan eri maissa on tällä hetkellä edustettuna paljon 
konemerkkejä ja tavoitteena on tulevaisuudessa vähentää merkkien lukumäärää. Lähitulevaisuuden 
tehtävänä on viime vuosina tehtyjen yritysostojen organisointi. 

 

 

 

 

Danish Agro on laajentanut viime vuosina 
voimakkaasti myös Tanskassa hankkimalla 
omistukseensa itsenäisiä Claas-
jälleenmyyjiä. Kuvassa Bo Jeppesen. 

 

 

 

 

 

 

 

Traktor og Høstspecialisen A/S, Allan Mahler 

Vuonna 1993 toiminnan nollapisteestä aloittanut yrittäjä edusti alussa lukuisia konemerkkejä, mutta nyt 
erikoistunut muutamiin, joista erityisesti Claasiin-puimureihin, traktoreihin ja ajosilppureihin. Claas-
puimurit muodostavat 60–70 % myynnistä. Muut edustetut konemerkit ovat Amazon, Samson, Fliegl.  

Puimureita on myyty vuosia tasaisesti yhteensä n. 80 kpl/vuodessa (käytetyt ja uudet). Uusia myydyistä 
puimureista on n. 25 kpl. Noin puolet koneista myydään koneasemille, 30 % isoille tiloille ja loput 20 % 
pienille eli alle 200 hehtaarin tiloille. Isoilla tiloilla on yleensä kaksi puimuria. Kaikkiaan Tanskassa myydään 
noin vuodessa 250 uutta puimuria, joista 70 kpl Claas-merkkisiä.  

Noin puolet puimureista myydään leasing-sopimuksilla. Korko on noin 2 % ja poistokustannukseksi 
jälleenmyyjä kertoo tulevan noin 400–450 DKK/ha (n. 60 e/ha). 

Työntekijöitä on 27, joista suurin osa työskentelee kentällä huoltotehtävissä. Toimipisteessä työskentelee 2 
myynnissä, 3 varaosahuollossa, 2 korjaamohallilla, 2,5 henkeä toimistotöissä.  Uudet puimurit säilytetään 
uudessa konehallissa.  

Yrityksellä toimii 12 huoltoautoa kentällä. Myyntitapahtuma on tärkeä, mutta pääfokus on asiakkaan 
hyvässä palvelussa myynnin jälkeen. Tyytyväinen asiakas tulee takaisin. Lisäksi huoltotoimien osuus 
liikevaihdosta on pieni, mutta merkittävä kannattavuudelle.  

Puimureista on 250 huoltosopimusta, yhteensä 1300 puimuria sopimuksen piirissä. Itse korjaamorakennus 
on yrittäjän mukaan pieni, mikä riittää koska kaikki huollot myydyille koneille tehdään asiakkaan luona. 



Korjaamolla huolletaan vain vaihtokoneet. Huoltoautot ovat nytkin liikenteessä, kun miehet käyvät kentällä 
tekemässä huoltoja ensi kautta varten.  

Tärkeä osa asiakaspalvelua on myös vanhassa konehallissa toimiva käytettyjen varaosien varasto, josta 
löytyy sesonkiaikaan varaosa puimuriin nopeasti. Silloin osan ei tarvitse olla uusi, tärkeintä on nopea 
toimitus. Varaosavarastoa ylläpidetään hankkimalla käytettyjä koneita juuri varaosia varten, varaosia 
hankitaan myös palaneista puimureista. (Varastoa ei kuulemma esitellä Claasin edustajille…).  

Nykyään koneiden ajoa ja huoltotarvetta pystytään seuraamaan etänä. Asiakkaita myös opastetaan 
koneiden tehokkaampaan käyttöön. Huolto voi asiakkaan puintiaikaan luona käydessään olla hetken 
koneen mukana ja neuvoa koneen säädössä laadun ja tehokkuuden parantamiseksi.  

Vaihdossa tulevat muut merkit myydään usein esim. Liettuaan.  

Tänä vuonna yrittäjä myi 45 % osakkeista Danish Agrolle. 

 

 

 

 

Allan Mahler 
(vasemmalla) kertoo 
myyneensä 
yrityksensä Danish 
Agrolle, koska oma 
työura alkaa olla jo 
loppupuolella.  

 

 

 

 

TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN 

Agrointelli, Ole Green ja Henrik Lynge Jacobsen 

Innovaatioyritys Agrointelligens perustettiin vuonna 2015 Kongskilde Oy:n tuotekehitysyksikön pohjalta. 
Työntekijät ja projektit siirrettiin omaan yritykseen, kun Kongskilden työkonetuotanto myytiin CNH-
ryhmälle (Case New Holland). Yrityksestä 72,5 % omistaa kaksi yksityistä henkilöä, ja loput 27,5 % on 
henkilökunnan omistuksessa. Yrityksellä on 17 työntekijää ja 10 projektityöntekijää.  

Toiminta-ajatus on kehittää vallankumouksellisia ja radikaaleja konemerkeistä riippumattomia 
innovaatioita tuotteiksi asti. Tuotteille asetettavat vaatimukset ovat luotettavuus, kestävä kehitys (energia, 
maaperä) ja kannattavuus. 

Agrointellin kolme tukijalkaa ovat tuotteet, neuvonta ja tutkimus. Liiketoiminta-ajatuksena on ongelman 
tunnistaminen, tutkimus ja kehitys, partnerien hankinta ja tuotteen myynti lisenssi-periaatteella. 



Tähän asti on keskitytty tuotekehitykseen, ja nyt aletaan suuntautua myyntiin ja verkostoitumiseen 
valmistajien kanssa. Kansainvälisen verkoston kehittäminen on tärkeää, jotta paikalliset olosuhteet voidaan 
huomioida tuotekehityksessä. Liikevaihto tänä vuonna on noin 3 milj. euroa, tulos 200 000 euroa. Rahoitus 
tulee tuotemyynnistä, neuvonnasta ja tutkimushankkeiden rahoituksesta, mm. EU tutkimusohjelmia 
lukuisten partnereiden kanssa. 

 

Tutkimusta ja kehittämistä on tehty seuraavissa: 

Peltorobotit, joissa vaatimuksina ja tavoitteina: 

• mahdollisimman vähän rautaa, kevyemmät koneet 
• modulaarisuus  
• helppokäyttöisyys (ei tarvetta kouluttaa työntekijöitä) 
• turvallisuus (lainsäädännön luominen, pohja otettu kaivosteollisuudesta, mukana ISO-standardi-

ryhmässä) 
• itseoppiminen, tekoäly 

Automaatio 

• esimerkkinä automaattinen kylvösyvyyden säätö  
• päisteautomatiikka kynnössä, siipi kerrallaan 

Konenäkö 

• tällä alueella nähdään paljon potentiaalia –mm. rikkaruohojen tunnistaminen ja sen avulla torjunta 

Navigaatio 

• ajolinjojen optimointi – testattu niitossa, 8 % säästö työajassa 
• logistiikka mm. sadonkuljetuksissa 

 

Tuotteet perustuvat pääosin olemassa olevan teknologian soveltamiseen. Hyödynnetään esimerkiksi 
kuluttajille myytäviä mobiilisovelluksia alustoina, eli tavoitteena saada edullista teknologiaa. 

Konenäön hyödyntämisestä on esimerkkinä lohkon rikkaruohokarttojen muodostaminen normaalin pellolla 
ajon yhteydessä. Tavoitteena on kasvinsuojeluaineiden käytön tarkentaminen. Alun perin kuvaamista 
käytettiin ajourien tunnistamiseen, ja idea rikkaruohojen tunnistamisesta tuli, kun kuvassa oli paljon 
häiritsevää materiaalia eli rikkaruohoja. Pelloilta on kerätty suuret määrät kuvamateriaalia, joiden 
perusteella pystytään erottamaan alueet, joilla todennäköisesti runsaasti rikkaruohoja. Kuvat menevät 
suoraan pilveen ja sovellus tuottaa kartan, jossa alueet erottuvat erivärisinä. Kamera ja pilvipalvelu ovat 
myös jo ostettavissa. Yksi työkoneeseen kiinnitettävä kamera maksaa 500 euroa.  

Varsinainen rikkakasvien tunnistaminen on vielä kehitteillä, mutta kamerateknologia kehittyy kovaa vauhtia 
ja muutaman vuoden päästä kaikkien kännykässä on kamera, jolla rikkakasvien tunnistaminenkin onnistuu. 
Huippukameroitakin ovat testanneet ja esim. pellolla 60 km/h kulkevan mönkijän kyydistä otettu kuva 
alaspäin maan pinnasta oli tarkka, ja siinä rikkakasvit erottuivat, joten ajonopeutta ei konenäön takia 
tarvitse rajoittaa. 

 

 



Esimerkkejä muista kehitysprojekteista 

• Row Crop –riviviljelymenetelmän kehittäminen luomutuotannossa, tavanmaisten kasvien viljely 
palkokasvirivien välissä 

• New Cut - rikkaruohojen harauksen kehittäminen, myös tavanomaiseen tuotantoon, tuloksia: 
onnistuu 15 cm riviväliin asti 

• Safe – turvallisen teknologian kehittäminen kuljettajattomiin laitteisiin, erilaista tunnistustekniikkaa  
• Recare – EU:ssa on suunnitteilla maaperädirektiivi, tulossa ehkä esim. rajoituksia koneiden 

painoille, tutkitaan eri puolilla Eurooppaa millaisia ratkaisuja eripuolilla tarvitaan maaperän kunnon 
ylläpitämiseksi  

• Future Cropping – esim. sadon laadun mukainen korjuu gps-tiedon avulla 
• Soilcare – koko viljelyjärjestelmien tarkastelu 
• IoF –Internet of Food –koko ketjun jäljitettävyys 
• Smart Grass – uuden tarkan kamerateknologian avulla pyritään tunnistamaan nurmen kasvustosta 

apilan osuutta, mm. lannoituksen tarkentamiseksi, saatu hyviä tuloksia, tässä hankkeessa ensi 
vuonna kerätään dataa eri Skandinavian maista ja esittivät avoimen kutsun halukkaille Suomestakin 
osallistua tutkimukseen 

 

Isäntiemme mielestä dronien käyttö peltojen kartoitukseen vaatii ylimääräistä työtä, joko itse tai ostettuna palveluna. 
Lisäksi aineiston tulkinta puuttuu. Heidän systeemillään tietoa saadaan kerättyä normaalien peltotöiden yhteydessä. 
Rikkakasvikartoituksen voi tehdä esim. jo puinnin yhteydessä. Kuvassa myyntijohtaja Henrik Lynge Jacobsen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrointelli palkittiin vuonna 2016 Agromekissa peltorobotista, perusteena laitteen diesel-käyttöisyys, hydrauliikkaliitäntä 
ja 3-pistekiinnitys. Laite on jo tilattavissa, hinta 540 000 DKK (n. 80 000 euroa). Moottoriteho on 35 kW, akseliväli 
säädettävissä 1,5–3 metriä. Norjaan on myyty yksi kappale. Tällä hetkellä laitteet rakennetaan itse. Kaksi kolmasosaa 
tuotantokustannuksista muodostuu elektroniikasta ja hinta tulee laskemaan, kunhan kappalemäärää saadaan nostettua. 
Kuvassa toimitusjohtaja Ole Green. 

 

 


