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1. TOTEUTTAJAN NIMI 
 

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (Y-tunnus 2617489-3) 
 
 

2. HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS 
 

Digipaali - tehokkuutta rehupaalien elinkaaren hallintaan (Hanketunnus 52689)  
 
 

3. YHTEENVETO HANKKEESTA  
 
Tässä EIP-Agri -hankkeessa kehitettiin pyöröpaalaimiin soveltuva rehupaalien digitaalinen 
seurantajärjestelmä. Järjestelmä kerää jokaisen paalin paalaustapahtumasta olosuhdetietoa ja tietoa 
paalin ominaisuuksista. Hankkeessa kehitetty mobiililaitteilla käytettävä applikaatio mahdollistaa 
paalaustapahtuman reaaliaikaisen seurannan ja toteutettu käyttöliittymä (frontend) on selkeä.  
Applikaatiota hyödyntäen nähdään paalien keruureitti ja paalin sijainti pellolla.  Samalla traktori-
paalainyhdistelmän kuljettaja voi lisätä paalin tietoihin lisäinformaatiota koskien säilöntäainetta, 
mahdollisia epäpuhtauksia rehussa tai muita häiriöitä paalausprosessissa. Spatiaalinen eli 
paikkakohtainen viljely on mahdollista, kun käytössä on GPS-paikka- ja satotieto. Digipaalauksessa 
RFID-tunnisteen käyttö auttaa paalin seurannassa pellolta ruokintaan, mutta digipaalaus on 
mahdollista myös ilman paalitunnistetta.  Viljelijälle arvokkain ja käyttökelpoisin tieto on 
tietokantaan tallentuva lohkoraportti, jossa on pylväsdiagrammeina peltolohkolta korjattu kuiva-
aine- ja paalien painotieto ryhmiin luokiteltuna. Tietokantaan on lisättävissä mm. paalirehun 
laatutiedot. Vaikka yhteisen kansallisen paalitietokannan perustamisessa ja ylläpidossa on haasteita, 
se todennäköisesti olisi kuitenkin viljelijöiden, paalainvalmistajien, tutkimuksen ja neuvonnan 
kannalta hyödyllisin ratkaisu edellyttäen, että tiedon omistajuudesta ja hallinnasta voidaan sopia. 
Hankkeessa kehitettiin yhteistyönä MTK:n kanssa rajapintaprojektina (API)  paalipörssi eli 
kauppapaikka paalirehulle, joka rakennettiin jo valmiina olevalle www.kiertoasuomesta.fi  -alustalle. 
Heti hankkeen alussa suunniteltiin ja toteutettiin hankkeen kotisivu, www.digipaali.fi.  
Menestyksekäs digipaali-hanke sai laajasti huomiota, niin kansallisesti että kansainvälisestikin. 
Olemme olleet mukana lukuisissa neuvotteluissa ja webinaareissa, ammattialan lehdissä, radiossa ja 
television maakuntauutisissa sekä kansainvälisissä kongresseissa. Olemme julkaisseet artikkeleita 
tieteellisissä julkaisuissa. Myös lähes kaikkien isojen paalainkonevalmistajien kanssa olemme 
neuvotelleet  ja erityisesti neuvottelut ja yhteistyö Irlannin kanssa on ollut tiivistä.  Siellä 
paalainkonevalmistaja ja koulutus-, neuvonta ja tutkimussektori ovat innostuneita ja vakuuttuneita 
digipaalauksesta. Jatkossa on tärkeää, että digipaalauksen tietoja voi käyttää FMIS-työkaluissa ja 
ERP-tuotannonohjauksessa. Ts. toteutus vaatii rajapintojen rakentamista eri ohjelmien välille. 
Samoin keskeistä on löytää keskitetyn ison, kansallisen paalitietokannan ylläpitäjä, jonka big dataa 
eri sidosryhmät voivat sopimusten mukaan käyttää. Hankkeessa kehitetty digipaali-järjestelmä on 
maatalouden toimialalla erinomainen esimerkki digitalisaation ja IoT:n hyödyntämispotentiaalista  
modernissa ja nopeasti kehittyvässä yhteiskunnassa.  Digipaali-hankkeen myötä koko järjestelmän 
kehittämisen, yleistymisen ja laajamittaisen käyttöönoton  edellytys on hyvä jatkohanke. 
 
 
  

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti HAMK Sign-järjestelmällä / This document has been electronically signed using HAMK Sign
Loppuraportti hankkeesta Digipaali - 2018-2020.pdf / 113106141412599714471011401314355930693223-87976792c6a4f0b0049ea12a0986b89581243bdafe674e508786c6c7f83ced26 / sivu/page 3(22)

http://www.digipaali.fi/


4 

 

4. RAPORTTI  
 

4.1. HANKKEEN TAVOITTEET 
 
 

4.1.1. Ylemmän tason tavoitteet 
 
Digipaali-hankkeen yhteys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman painopisteisiin oli 
vahva.  
Digipaali -hankkeessa edistettiin biotaloutta. Hanke tähtäsi siihen, että maataloutta harjoitetaan 
entistä taloudellisemmin, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteet olivat yhteneviä 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tavoitteiden kanssa: Osaaminen, tiedonvälitys, 
innovaatiot ja maaseudun yrittäjien yhteistyö, ilmastonmuutoksen hillintä, maataloustuotannon 
kilpailukyvyn vahvistaminen. Digipaali liittyi läheisesti myös Luken aiempiin hankkeisiin kuten 
esimerkiksi CLAFIS-hankkeeseen, jossa yhdistettiin teollisuusautomaation ja maatalousalan 
sektoreiden teknologioita, kokemuksia ja tutkimustuloksia. HAMKissa Digipaali oli ensimmäisiä 
hankkeita, jossa yhdistettiin eri koulutusalojen tietotaito-osaamista. Hankkeen alkaessa HAMKissa oli 
meneillään HAMKin biotalouden tutkimusyksikön koordinoima ja OKM:n rahoittama 
valtakunnallinen DLB-hanke, digitalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen.  Näin ollen hanke osui 
monellakin tavalla merkittävään taitekohtaan niin maatalouden kehittämisen, digitalisaation kuin 
myös hankkeen hallinnoijan HAMKin tutkimus- ja kehittämistoiminnan historiassa. 
 
 

4.1.2. Hankkeen tavoitteet 
 
Tavoite 1. Hankkeen tavoitteena oli pilotoinnin avulla löytää rehupaalien yksilölliseen 
tunnistamiseen loppukäyttäjän kannalta parhaiten soveltuva langaton tunnistusteknologiaa. 
Tavoitteena oli myös, että pilotointi toteutetaan todellisessa käyttöympäristössä, tiiviissä 
yhteistyössä innovaatioryhmän ja muiden paalaukseen läheisesti liittyvien tahojen kanssa.  
 
Tavoite 2. Hankkeen tavoitteena oli kehittää palvelinpohjainen palvelu taustajärjestelmineen ja 
käyttöliittymineen tarkoituksena (1) kerätä dataa paalaustapahtumasta sijaintitietoineen sekä kerätä 
ja yhdistää oleellinen muu maatilan sisäinen prosessidata, saatavilla oleva ulkoinen data kuten 
lohkotiedot sekä avointa dataa kuten sää- ja paikkatietoja, (2) tallentaa, analysoida ja visualisoida 
koottu tieto; luoda varastokirjanpito, jossa on listattuna yksilöidysti kaikki paalit niihin liitettyine 
tietoineen. Lisäksi tavoitteena on pilotoida “paalipörssiä”, sähköistä kauppapaikkaa. 
 
Tavoite 3. Hankkeen tavoitteena oli myös selvittää uusia liiketoimintamalleja ja palvelumuotoja, 
joita hankkeen toimenpiteiden pohjalta voisi syntyä. Tavoitteena oli myös levittää hankkeen tuloksia 
mahdollisimman laajasti ja tuottaa uutta tietoa liiketoiminnan tueksi sekä varmistaa toiminnan 
jatkuvuus hankkeen päätyttyä.   
 
Tavoite 4. Tiedotus oli EIP-säädöksiin perustuen keskeinen osa hankkeen toimintaa. Hankkeen 
tavoitteena oli myös yleisesti edistää biotalousalan digitaalisuutta ja uusia toimintamalleja, tiedottaa 
aktiivisesti biotalousalan yrityksille ja sidosryhmille ja osallistua digitaalisuutta käsitteleviin 
kansallisiin ja kansainvälisiin seminaareihin ja konferensseihin, sekä järjestää myös itse aktiivisesti 
tiedotustilaisuuksia.  
 
Kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen digipaali-hankkeessa ilmeni seuraavissa 
osatavoitteissa: 1) paremman varastonhallinnan kautta tehostaa rehupaalien ensisijaista eli 
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rehukäyttöä omalla tilalla ja edistää tilojen välistä rehukauppaa kehittämällä sähköinen 
kauppapaikka,  2) edistää rehuksi sopimattomien paalien hallittua ja kustannustehokasta kierrätystä 
esim. biokaasukäyttöön, 3) edistää paalausmuovien ja -verkkojen asianmukaista ja systemaattista 
kierrätystä.  
 
 

4.2. TOTEUTUS 
 

A. TOIMENPITEET 
 

EIP-Agri -rahoitukseen liittyvä innovaatioryhmä perustettiin heti hankkeen alussa. 
Innovaatioryhmän viljelijäjäseniä olivat  Ville Marttila (Marttilan lypsykarjatila Lammilla, Tuomas 
Känsälä ( lypsykarjatila Aapismaito Pälkäneellä, Tuomo Torttila (lypsykarjatila Lammilla) ja Kalle Äijälä 
(lypsykarjatila Jokioisilla, laakasiilovarastointi). Torttila luopui paalauksesta ja tilalle valittiin Henri 
Färlin (paalausurakoitsija Lammilla). Lisäksi innovaatioryhmään kuuluivat hankkeen työntekijät 
HAMKista ja Antti Suokannas Lukesta. Innovaatioryhmän toiminta oli epämuodollista. Ryhmä 
kokoontui keskimäärin kerran vuodessa, mutta sähköpostien, WhatsApp -viestinnän ja tilalla 
paalainten ympärillä tapahtuneen tiedonvaihdon avulla yhteydenpito oli sitäkin tiiviimpää. 
Innovaatioryhmän toiminnasta tehtiin projektin alussa allekirjoitettu sopimus innovaatioryhmän 
viljelijäjäsenten ja HAMKin kesken (rehtorin allekirjoitus) tahojen kesken. Sopimusta muutettiin, kun 
Torttila lähti ja Färlin tuli uudeksi jäseneksi.. 

  
Hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi määritettiin konkreettiset työpaketit (TP). Kuvassa 1 
esitetään työpaketit visualisoituna eri vaiheina, sellaisena, kuin ne nähtiin hankkeen suunnittelu- ja 
hakuvaiheessa syksyllä 2017.  
 
TP 1. Taustatiedon keruu, benchmarkkaus ja edellytykset hankkeen tavoitteisiin pääsemiseksi 
(päävastuu HAMK Biotalous ja Luke) 

 
Ensimmäisenä toimenpiteenä oli tiedon kerääminen rehupaalien käyttäjiltä; mitkä asiat ovat tärkeitä 
hankkeen kohderyhmälle. Tätä työtä tehtiin jo hankkeen valmisteluvaiheessa järjestämällä 
hankkeesta kiinnostuneille viljelijöille ja paalainmarkkinoijille yhteinen seminaari Pälkäneellä. Lisäksi 
HAMKin Electrical and  Automation Engineering -opiskelijat tekivät jo keväällä 2017 bencmarkkaus-
projektin, jossa selvittivät onko digipaalauksen kaltaista järjestelmää käytössä maailmalla.  Yksi 
tämän työpaketin osa-alue oli selvittää kuinka ja millaista (1) yleistietoa paaleihin voidaan liittää ja 
(2) minkälaisin laillisuusehdoin esim. lohkotieto voidaan liittää järjestelmään gps-tiedon perusteella, 
jo paalaushetkellä, tai myöhemmin pilvessä. Tietoa haettiin myös innovaatioryhmän ulkopuolelta 
osallistumalla mm. Artturi -urakoitsijapäiville, jossa heti hankkeen alussa (3/2018) toteutettiin kysely 
viljelijöille ja urakoitsijoille digipaalauksesta.  
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Kuva 1. Digipaalihankeen työpaketit visualisoituna syksyllä 2017 jätetyn hakemuksen mukaisesti. 
Digitaalisuus kehittyy nopeasti, mikä huomattiin ja eri työpakettien painotuksia muokattiin sen 
mukaisesti.  Kuvan lisäksi hankkeen johtaminen, viestintä ja kirjanpito muodostivat yhden 
työpaketin. 
 
TP 2. Paalien yksilöllinen merkintä (HAMK Bio, ja HAMK Tech -tutkimusyksiköt)  

 
Toisena toimenpiteenä oli paalien yksilöllisen merkinnän kehittäminen, olosuhde- ja paikkatiedon 
kerääminen ja vieminen paalikohtaisesti tietokantaan langattomasti ja ilman muistiinpanovälineitä 
(esim. muistitikku).  

 
Tämä työpaketti jatkui hankkeen loppuun saakka, kun paalaustietoa haettiin myös suoraan 
paalaimen CAN-tietoväylältä. Hankkeen loppuvaiheessa päästiin hyvään yhteistyöhön 
paalainvalmistaja McHalen kanssa (Färlin). Viimeisenä vuonna yhteistyö oli tiivistä ja saimme osan 
anturitiedosta paalaimen omasta CAN-tietoväylästä emmekä tarvinneet käyttää omia 
komponentteja paalitiedon hankintaan.  
 
Tavoitteena oli myös selvittää voiko tunnistemerkintää soveltaa laakasiiloon tai aumaan 
varastoitavaan rehuun. Tämä asia selvisi heti hankkeen alussa eikä ajatusta viety hankkeen aikana 
pitemmälle.  Hankkeen kokemusten perusteella syntyi kuitenkin ajatus mitata laakasiilon rehun 
lämpötilaa langattomasti lämpötilasauvoilla, mikä toteutuu meneillään olevassa toisessa EIP-Agri -
hankkeessa, Hyvää karjalle -hankkeessa (www.digipaali.fi/hyvaa-karjalle ). Hyvää karjalle -hanke on 
yhteistyöhanke, joka sai alkunsa  Digipaali-hankkeen yhteistyöstä Älyrehu-hankkeen kanssa, jota 
vetää Oulun yliopiston Kajaanin Mittaustekniikan yksikkö.  
 
TP 3. Tiedon kerääminen ja käyttäminen (HAMK Bio , HAMK Smart -tutkimusyksikkö). Tässä 
työpaketissa palvelimelle lähetetty paalaustieto yhdistettiin viljelijän käyttöliittymään (ohjelmisto), 
jonka kautta viljelijä pystyy tarkastelemaan paalauksen tuloksia lohkokohtaisesti. Tässä työpaketissa 
selvitettiin ulkoisten ja sisäisten datalähteiden hyödyntämisen tekniset vaatimukset, pilvipohjainen 
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taustajärjestelmä datan keräämiseen, yhdistelemiseen ja tallentamiseen sekä käyttöliittymä 
toiminnan analysointiin, ohjaamiseen ja visualisointiin, sekä mobiiliohjelmistot ja käyttöliittymät 
käyttäjätiedon keräämiseen ja paalien tietojen lukemiseen sekä tarvittavat taustajärjestelmän 
tietojen esittämiseen ja käyttämiseen.  Myös tämä työpaketti jatkui hankkeen loppuun saakka. 
 
TP 4. Liiketoiminta ja palvelumuotoilu (HAMK Biotalous ja Luke). Hankkeessa pilotoitava 
järjestelmä mahdollistaa ajantasaisen varastokirjanpidon ja paalien kaupankäynnin lisäksi kerättyyn 
dataan pohjautuvien ennusteiden ja analyysien avulla nykyistä tilannetta selvästi 
suunnitelmallisemman ja pitkäjänteisemmän maataloustoiminnan.  
 
TP 5. Projektijohtaminen ja viestintä (HAMK ja Luke, innovaatioryhmä, ohjausryhmä). Hankkeen 
rahoituspäätöksen edellyttämä kirjanpito ja raportointi ovat HAMKin hankehallinnon ydinosaamista.  
Projektinjohtamista varten hankkeelle nimettiin projektipäällikkö ja hänelle projektiassistentti 
(HAMK, biotalous). Projektipäällikkö vastaa hankkeen johtamisesta, viestinnästä ja 
sidosryhmäyhteistyöstä. Hankkeen tärkeitä sidosryhmiä ovat paalainten valmistajat, 
paalausurakoitsijat, maatalouden suunnittelu- ja neuvontatoimistot, meijerit, maito- ja muut 
nautatilat, hevostilat, paalausverkkojen ja paalausmuovien valmistajat, rehun säilöntäaineiden 
markkinoijat, maatalouden etujärjestöt ja maataloudelle palveluja tuottavat it-yritykset. Hankkeelle 
laaditaan tiedotussuunnitelma EIP-periaatteita noudattaen. Tiedotus on laajaa ja vuorovaikutteista, 
kansallista ja kansainvälistä. Tiedotus tapahtuu em. sidosryhmiä lähellä olevien kanavien kautta 
hyödyntäen sekä verkkoviestinnän keinoja että seminaareja, kongresseja ja maatalousnäyttelyitä. 
Myös live-tiedotusta järjestetään hankkeen omina toimenpiteinä, mutta erityisesti osallistumalla 
tilaisuuksiin ja keskusteluihin, joissa tieto ulottuu laaja-alaisesti säilörehua tai yleensä paaleja 
käyttäviin tahoihin. Tiedot hankkeesta on talletettuna myös EIP-Agri sivuille (linkki julkaisuluettelon 
yhteydessä). 
 
 

B.  AIKATAULU 
 
Projekti virallinen kesto oli 1.1.2018-31.12.2020. Idea projektista syntyi joulukuussa 2016, jolloin 
pidettiin ensimmäiset HAMKin sisäiset suunnittelupalaverit ja selvitettiin aiheen sopivuus 
maatalousteknologian ja maatalouden digitalisaatiokehityksen näkökulmasta (Luken asiantuntijuus). 
Sopivaksi rahoitusmahdollisuudeksi valikoitui EIP-Agri -rahoitus, jonka toinen haku avautui keväällä 
2018. Hankkeen valmistelu aloitettiin taustatyöllä ja hakemalla viljelijäkontakteja, onhan yrittäjien 
mukanaolo tärkeää EIP-Agri -hankkeissa. Teimme taustatyötä ja järjestimme Pälkäneellä seminaarin, 
johon olimme kutsuneet muutamia viljelijöitä, paalainten markkinoijia, sekä HAMKin ja Luken 
asiantuntijoita. Seminaarissa saimme varauksettoman tuen hankkeelle ja viljelijäedustajia 
innovaatioryhmään, jollaisen hanketyyppi vaati. 
 
Ideahaun avautuessa hanketta oli siten valmisteltu jo muutamia kuukausia ja hankkeen rakenne oli 
selvillä. Ennen kesätaukoa saimme tiedon varsinaiseen hakuun pääsemisestä. Ennakkopäätös 
rahoituksesta tuli loppusyksystä ja hanke pääsi alkamaan suunnitellusti ja virallisesti 1.1.2018.   
 
Hanke toteutui  suunnitelmien mukaan eikä muutoshakemuksia tarvinnut tehdä, ei ajallisesti eikä 
resurssien käytön kohdentamisen suhteen. 
 
 

C. RESURSSIT 
 
Hämeen ammattikorkeakoulun sisällä tämä hanke oli ensimmäinen selkeästi monialainen hanke, 
jonka toteutuksessa yhdistettiin eri koulutus- ja tutkimusalojen osaaminen toisiaan palvelevaksi 
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kokonaisuudeksi. HAMKiin juuri perustetuista tutkimusyksiköistä kolme eli HAMK Bio, HAMK Tech ja 
HAMK Smart olivat hankkeessa tärkeitä toimijoita, jopa niin, että tämän luonnonvara-alaan kuuluvan 
hankkeen keskeinen osaaminen tuli luonnonvara-alan ulkopuolelta, eli automaatiotekniikasta ja 
ohjelmoinnista (HAMK Tech ja HAMK Smart). HAMK Bion toi hankkeeseen maatalouden substanssin 
ja toimi ylipäätään välittäjänä viljelijöiden ja hankkeen maataloutta aiemmin tuntemattomien HAMK 
Techin ja HAMK Smartin tekijöiden välillä. Luken mukanaolo varmisti sen, että hanke kytkeytyi osaksi 
meneillään olevaa maatalouden digitalisaatiota eikä päällekkäisyyttä ollut. Luonnollisesti tärkeä 
resurssi olivat viljelijät, jotka tarjosivat paalaimensa digipaalin kehitystyön alustaksi, antoivat 
aikaansa ja aktiivisesti osallistuivat kehitystyöhön. Myös Piippo Oyj oli tärkeä resurssi, joka toimitti 
hankkeelle RFID-tunnisteilla varustettua paalausverkkoa. Hanke rahoitettiin 100 % 
maaseutuohjelmasta. 
 

D.  TOTEUTUKSEN ORGANISAATIO  
 
Hämeen ammattikorkeakoulu ja tarkemmin HAMK Bio -tutkimusyksikkö oli hankeidean syntypaikka. 
HAMK Bio lähti johtamaan hanketta, projektipäällikkönä Ilpo Pölönen.  
 
Hankkeen kannalta tärkeä asiantuntijuus löytyi HAMKin sisältä HAMK Tech-tutkimusyksiköstä, jonka 
säätö- ja mittaustekniikan tutkijayliopettaja Katariina Penttilä oli RFID-siruteknologian asiantuntija 
aiemman työkokemuksensa ja tutkijan uransa ansiosta. Penttilä vastasi paalaimen digipaalilaitteiston 
kehittämisestä yhdessä työryhmänsä kanssa (Khoa Dang (2018), Bao Quoc Tran (2018-2020), Duong 
Truong (2019-2020).  
 
HAMK Smart -tutkimusyksikön ohjelmointiosaaminen ja pilvipalvelujen kehittämisosaaminen oli 
kolmas tukijalka hankkeelle. Sovelluskehittäjäksi hankkeelle valikoitui Antti Juntunen, joka tekikin 
merkittävän kokonaisuuden hankkeelle projektin alusta loppuun saakka. Hänen työnkuvaansa kuului 
digipaalitiedon “vastaanottaminen” palvelimelle, alustan  luonti  ja sen muokkaaminen viljelijän 
käyttöliittymässä luettavaan muotoon. Hän myös vastasi käyttöliittymään tapahtuvan kirjautumisen 
toteuttamisesta. HAMK Smartin puolen kokonaisuudesta vastasi tutkimuspäällikkö Joni Kukkamäki.  
 
Hankkeen viestinnässä ja projektipäällikön avustajana, hankeassistenttina, toimi yhteensä neljä eri 
henkilöä: agrologiopiskelija Teemu Rekola (2018), agrologiopiskelija Ida Toivonen (2018-2019), 
biotalouden insinööri -opiskelija Jenni Alitalo-Nieminen (2019-2020) ja biotalouden 
insinööriopiskelija Elias Helke (2020). 
 
Luonnonvarakeskuksen puolesta hankkeessa toimi alusta loppuun maatalousteknologian tutkija 
Antti Suokannas. 
 
Innovaatioryhmä oli hankkeen tärkeä resurssi, jonka jäsenten mielipiteet ja näkökulmat olivat 
keskeisiä digipaalikokonaisuutta kehitettäessä.  
 
 

E. KUSTANNUKSET JA RAHOITUS  
 
Hankkeelle haettiin varsinaisessa haussa rahoitusta kustannusarviolla, jonka loppusumma oli 303 
334,00 €. Rahoittajan pyynnöstä kustannusarviota kuitenkin pienennettiin ja lopulliseksi 
kustannusarvioksi muodostui 279 968,00 € alla olevan kuvan kustannuslajien jaottelun mukaisesti 
(kuva 2). Hankkeen vireilletulopäivä oli 22.9.2017 ja tukipäätöksen päivämäärä 19.1.2018. Hankkeen 
rahoitus esitetään kuvassa 3.  Luonnonvarakeskus oli hankkeen toinen tuensaaja. 
Tuensiirtosopimuksen mukainen kustannusarvio Lukelle esitetään kuvassa 4. 
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Kuva 2. Digipaali-hankkeen hyväksytty kustannusarvio. 
 
 

 
Kuva 3. Digipaali-hankkeen hyväksytty rahoitus rahoitussuunnitelman mukaisesti. 
 
 

 
Kuva 4. Digipaali-hankkeessa Luonnonvarakeskus oli osatoteuttajana. Rahoittajan päätös tuen 
siirtämiseksi Luonnonvarakeskukselle 20.9.2017 päivätyn tuensiirtosopimuksen mukaisesti.  
 
 

F. RAPORTOINTI JA SEURANTA  
 
Hankkeen raportointi ja seuranta tapahtui maaseuturahaston ohjeiden mukaisesti. Toiminta käytiiin 
läpi ohjausryhmässä, jonka kokousajat ajoitettiin 6 kk:n seurantajaksojen mukaisesti. Hankkeen 
ohjausryhmään kuuluivat Aikio Kari, vpj., MTK Häme, Kortelainen Jussi, Piippo Oyj, Kämäri Mikko, 
NHK Keskus Oy, Hurskainen Lassi, Hämeen ELY-keskus, Mäkeläinen Janne, paalausurakoitsija, 
Loimaa, Kukkula Leena, ProAgria Etelä-Suomi, Niemi Olli, YOSO OY, Pakarinen Annukka, HAMK Bio -
tutkimusyksikkö, Rinne Marketta, pj., Luke ja Salminen Vesa, HAMK Smart -tutkimusyksikkö. Paikalle 
kokouksiin kutsuttiin myös innovaatioryhmän viljelijät ja hanketyöntekijät. Projektipäällikkö ja 
hanketyöntekijät kukin oman osaamisalueensa mukaan esittelivät hankkeen toiminnan 
ohjausryhmälle.  Hankkeen kirjanpito ja maksatushakemukset tehtiin HAMKissa puolivuosittain.   
 
Hanke toteutui  suunnitelmien mukaan eikä muutoshakemuksia tarvinnut tehdä, ei ajallisesti eikä 
rahoituksen kohdentamisen suhteen. Ylitystä jäi HAMKin ja Luken maksettavaksi yhteensä 3203,53 € 
(HAMK 1952,21 € ja Luke 1251,33 €). Taloustiedot käytiin läpi ohjausryhmän 7. kokouksessa ja 
lähetetään loppuraportin ja viimeisen maksatushakemuksen liitteenä. Loppuraportti ja 

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti HAMK Sign-järjestelmällä / This document has been electronically signed using HAMK Sign
Loppuraportti hankkeesta Digipaali - 2018-2020.pdf / 113106141412599714471011401314355930693223-87976792c6a4f0b0049ea12a0986b89581243bdafe674e508786c6c7f83ced26 / sivu/page 9(22)



10 

 

ohjausryhmän lausunto hankkeen toiminnasta käsitellään ohjausryhmän kokouksessa -
etäkokouksessa 27.4.2021. 
 
 

G. TOTEUTUSOLETUKSET JA RISKIT  
 
Yhtenä digipaalihankkeen riskinä oli, että maatilat eivät tunnista tarvetta paalien tunnistamiseen, 
seurantaan tai muihinkaan hankkeessa tavoiteltuihin uusiin tietoihin, vaan näkevät paalit lähinnä 
bulkkitavarana, joihin ei kannata kohdistaa resursseja. Nähtiin myös, että viljelijöiden mielestä 
vaarana on kustannusten ja hyötyjen epäsuhta.  Jos järjestelmä on hankala käyttää ja aiheuttaa 
lisäkustannuksia, kiinnostus tuottajien ja urakoitsijoiden keskuudessa voi hiipua. Riskinä nähtiin 
myös se, että hankkeelle ei löytyisi  liiketoiminnallista pohjaa, jonka varassa toiminta voisi jatkua. 
Riskinä nähtiin myös paalauksen mahdollinen väheneminen ja se tosiasia, että paalaus, vaikkakin yli 
1 miljoonan paalin kappalemäärällä jo Suomessa,  ei ole säilörehun varastoinnin päämenetelmä. 
Maailmanlaajuisesti paaleja tehdään kuitenkin paljon ja uskoimme, että innovaatiomme huomataan 
myös kansainvälisesti. Ja näin itse asiassa kävi.   
 
 

4.3. YHTEISTYÖKUMPPANIT  
 
Innovaatioryhmän lisäksi yhteistyökumppaneina voidaan pitää Piippo OyJ:tä,  maatalouskoneita 
myyvä NHK (projektin alussa mm. Kuhn -paalaimet) ja McHale -paalainvalmistaja. Tämä Euroopaan 
markkinajohtaja pyöröpaalaimissa tuli mukaan vasta v. 2020, mutta sitäkin voimallisemmin, 
Irlannissa sijaitsevan pääkonttorin (T&K-osasto) kautta.  
 
 

4.4.  TULOKSET JA VAIKUTUKSET  
 
Hankkeen päätuloksena syntyi pyöröpaalien sadonmittaus- ja seurantajärjestelmä, jota voidaan 
pitää myös ensimmäisenä täsmäviljelyn käytännön toteutuksena paalisäilörehun tuotannossa.  
 
Hanke saavutti tavoitteet, ylittikin ne monelta osin ja vain yksittäisissä osatavoitteissa ei onnistuttu 
pääsemään sille tasolle, jota hankesuunnitelmassa tavoiteltiin. Hankesuunnitelma on tavoite, mutta 
samalla myös ennuste johon pyritään. Nopeasti muuttuvassa maailmassa, ja erityisesti tällaisissa 
uuden teknologian, digitalisaation hankkeessa, toimintaympäristö muuttuu jo hankkeen aikana eikä 
ennen hanketta luotu kuva asioiden kehittymisestä enää ole relevantti hankkeen aikana. Tässä 
hankkeessa ei näin käynyt. Uskomme, että  digipaalaus tai “pilvipaalaus”, jossa paalaustieto 
lähetetään palvelimelle suoraan paalaustilanteesta ja tarkka sadon määrä ja laatu saadaan 
lohkokohtaisesti miltei välittömästi muistiin, on tulossa kaupallisiin paalaimiin lähivuosina.  
 
Tavoite 1. Hankkeen tavoitteena oli pilotoinnin avulla löytää rehupaalien yksilölliseen 
tunnistamiseen loppukäyttäjän kannalta parhaiten soveltuva langaton tunnistusteknologiaa. 
Tavoitteena oli myös, että pilotointi toteutetaan todellisessa käyttöympäristössä, tiiviissä 
yhteistyössä innovaatioryhmän ja muiden paalaukseen läheisesti liittyvien tahojen kanssa.  
Tämä tavoite saavutettiin täydellisesti. 
 
Tavoite 2. Hankkeen tavoitteena oli kehittää palvelinpohjainen palvelu taustajärjestelmineen ja 
käyttöliittymineen tarkoituksena (1) kerätä dataa paalaustapahtumasta sijaintitietoineen sekä kerätä 
ja yhdistää oleellinen muu maatilan sisäinen prosessidata, saatavilla oleva ulkoinen data kuten 
lohkotiedot sekä avointa dataa kuten sää- ja paikkatietoja, (2) tallentaa, analysoida ja visualisoida 

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti HAMK Sign-järjestelmällä / This document has been electronically signed using HAMK Sign
Loppuraportti hankkeesta Digipaali - 2018-2020.pdf / 113106141412599714471011401314355930693223-87976792c6a4f0b0049ea12a0986b89581243bdafe674e508786c6c7f83ced26 / sivu/page 10(22)



11 

 

koottu tieto; luoda varastokirjanpito, jossa on listattuna yksilöidysti kaikki paalit niihin liitettyine 
tietoineen. Lisäksi tavoitteena on pilotoida “paalipörssiä”, sähköistä kauppapaikkaa.  
Myös tämä tavoite saavutettiin täydellisesti. Hankkeessa luotiin tietokanta ja viljelijän käyttöliittymä, 
paalivarasto, joka päivittyy reaaliaikaisesti ja josta voi tulostaa sadon keskeiset tiedot 
lohkoraporttina. Digipaalidata jäi kuitenkin omaksi kokonaisuudeksi palvelimelle eikä sitä tässä 
hankkeessa vielä yhdistetty tilan omaan dataan eli tuotannonohjausjärjestelmään. Työ olisi vaatinut 
ns. rajapintaprojektin maatilan toiminnanohjausjärjestelmää ylläpitävän tahon kanssa. Tällainen 
rajapintaprojekti toteutettiin MTK:n kanssa kehittämällä myytävien digipaalien siirtotapa 
KiertoaSuomesta -palveluun. 
 
Tavoite 3. Hankkeen tavoitteena oli myös selvittää uusia liiketoimintamalleja ja palvelumuotoja, 
joita hankkeen toimenpiteiden pohjalta voisi syntyä. Tavoitteena oli myös levittää hankkeen tuloksia 
mahdollisimman laajasti ja tuottaa uutta tietoa liiketoiminnan tueksi sekä varmistaa toiminnan 
jatkuvuus hankkeen päätyttyä.   
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi digipaalia esiteltiin useilla eri foorumeilla, mm. Artturi -
urakoitsijapäivillä ja tiedotettiin hankkeesta laajasti. Viljelijän näkemyksiä selvitettiin 
opinnäytetyössä. Selvisi, että viljelijät ovat valmiita maksamaan digipaali -palvelusta olettaen, että 
sen käyttö on helppoa ja yksinkertaista. Tärkeimpänä hyötynä nähtiin kirjanpidon helpottuminen ja 
kuiva-aineen ja paalin painon määritys. Digipaali onkin saanut huomiota siinä määrin, että 
paalitietokannan ja viljelijän käyttöliittymän ylläpitäjäksi on ilmaantunut maataloudessa jo toimiva, 
keskeinen taho. Vielä kuitenkin tarvitaan jatkorahoitusta, jotta kaupallinen toiminta saadaan 
pystytettyä. 
 
Tavoite 4. Tiedotus oli EIP-säädöksiin perustuen keskeinen osa hankkeen toimintaa. Hankkeen 
tavoitteena oli myös yleisesti edistää biotalousalan digitaalisuutta ja uusia toimintamalleja, tiedottaa 
aktiivisesti biotalousalan yrityksille ja sidosryhmille ja osallistua digitaalisuutta käsitteleviin 
kansallisiin ja kansainvälisiin seminaareihin ja konferensseihin, sekä järjestää myös itse aktiivisesti 
tiedotustilaisuuksia. 
Hankkeen saama julkisuus auttoi tähän tavoitteeseen pääsemisessä. Hankkeesta tiedotettiin ja 
pidettiin esitelmiä lukuisissa kansallisissa, maatalouden digitalisaatiota käsittelevissä tapahtumissa 
ja kansainvälisissä konferensseissa. Raportin lopussa on luettelo keskeisimmistä tapahtumista ja 
julkaisuista. COVID-19 -pandemian vuoksi hankkeen viimeinen toimintavuosi ei yltänyt 
suunniteltuihin tavoitteisiin live-tilaisuuksien puolesta, mutta hankkeesta jäi pysyvät dokumentit 
videoiden muodossa. Hanke sai julkisuutta koko hankkeen ajan. Hyvänä lähtölaukauksena oli 
Aapismaidon tilalla jo syyskuussa 2018 järjestetty lehdistötilaisuus, josta uutisoitiin kaikissa 
kotimaisissa maatalouslehdissä niin paperiversiona kuin sähköisessäkin muodossa.  

 
Yksittäiset merkittävimmät hankkeen tuloskokonaisuudet ovat: 
 

- RFID-tunniste. Hankkeessa käytetty Smartrack-Dogbone -RFID -liuska osoittautui sopivaksi ja 
hyvin luettavaksi tunnisteeksi rehupaaleihin. Ylipäätään RFID-tunnisteita ei voi lukea 
paksujen, vesipitoisten materiaalien läpi, jollainen mm. säilörehupaali on. Tämä asia voitiin 
kuitenkin välttää, koska valmis paali pyörii paalaimessa valmistuttuaan ja RFID-tunniste on 
mahdollista lukea useita kertoja. Talvitestissä ja tavanomaista säilörehua enemmän happoa 
sisältävässä rehu-vesi-seoksessa Dogbone-tunnisteet säilyttivät luettavuutensa 
erinomaisesti. Verrattuna EAN-viivakoodiin tai qr-koodiin RFID -tunniste soveltuu paremmin 
paalikäyttöön, koska ei vaadi suoraa näköyhteyttä. Luettavuus oli erinomainen myös 
paalaimen kumitelojen läpi sekä jopa metallirakenteiden välistä, jossa tunniste vain vilahtaa 
sekunnin murto-osia. Koska RFID-tunniste on helposti luettavissa, lukijalaitteen teho ja 
sijainti paalaimessa on suunniteltava siten, että lukija havaitsee vain paalissa olevan 
tunnisteen, eikä sidontarullalla olevia tunnisteita. Sidontaverkossa käytettiin sirujen 
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välimatkana 10 metriä, mikä osoittautui oikeaksi valinnaksi. Tällä varmistettiin, että 
jokaisessa paalissa oli vähintään yksi tunniste. Muutamissa paaleissa tunnisteita oli kaksi, 
asia, joka pystyttiin ratkaisemaan lukija-applikaation ohjelmoinnissa. Tunnisteen lukeminen 
onnistui hyvin myös käärintämuovikerrosten läpi. Paalaimesta riippuen luenta tehtiin joko 
paalauskammiossa tai paalin käärintämuovituksen yhteydessä.  
 

- Paalin varustaminen RFID-tunnisteella. Hankkeen aikana kävi ilmi, että vaikka tunnisteen 
kiinnittämistä paaliin ei sinänsä voi suojata, tunnisteen kiinnittämismenetelmä 
sidontaverkkoon on patentoitu kolmessa EU-maassa. Patentti hankaloittaa kehittämistyötä 
tällä saralla, mutta toisaalta myös tultiin siihen tulokseen, että tunnistetta ei voi erillisenä 
liuskana kiinnittää sidontaverkkoon taloudellisesti kannattavalla tavalla. Järjestelmän tulisi 
olla sellainen, että tunnisteen kiinnittäminen ei hidasta prosessia eikä myöskään lisää 
verkkorullan kokoa tai muuta sen muotoa. Sidontarullalla on maksimikokonsa (läpimitta 
max. n. 30 cm) eikä verkon määrästä rullassa voida tunnisteen sisällyttämisen kustannuksella 
tinkiä. Tunniste sinänsä ei ole suuri kustannus (alle 0,10 €). Digipaalihanketta varten Piiippo 
Oyj valmisti Dogbone -tunnisteita sisältävää sidontaverkkoa “käsityönä”.  
 

- Paalaimen anturit. Hankkeen alkaessa yhdessäkään innovaatioryhmän paalaimista ei ollut 
paino- ja kuiva-aineantureita. Tästä syystä hankkeessa päätettiin rakentaa 
digipaalijärjestelmä käytännössä kokonaan omaksi kokonaisuudeksi, irralliseksi paalaimen 
muista toiminnoista. Ainoastaan sähkövirta otettiin paalaimesta tai traktorista. Niinpä 
digipaalilaitteisto sisälsi kaikki seuraavat komponentit: GPS-laite, ilman suuhteellinen 
kosteus- ja lämpötila-anturi, kuiva-aineanturi ja asentoantureita, jotka viestivät paalin eri 
vaiheita paalaimessa, esim. signaali paalin pudottamisesta pellolle. Koska em. komponentit 
kukin vaativat erilaisen käyttöjännitteen ja sisälsivät tässä kokonaisuudessa myös kukin 
oman muuntajansa (esim. 240 V → 9 V), digipaalilaitteistosta tuli melko kookas 
(“kenkälaatikkoversio”). Traktorin jännite 12 V piti ensin muuttaa 240 V:ksi ja sen jälkeen 
kunkin laitteen omalla muuntajalla pienjännitevirraksi. Jälkikäteen arvioiden yhteistyöstä 
paalainvalmistajien kanssa olisi ollut merkittävää hyötyä. Olisimme päässeet ainakin 
asentoanturien kohdalla huomattavasti helpommalla. Näitä antureita paalaimissa on useita 
ja ne ovat teollista laatua. Tieto paalaimen vaiheesta paalainprosessissa olisi näitä antureita 
käyttäen saatu suoraan paalaimen CAN -tietoväylältä. Hankkeesta riippumattomista syistä 
tällaiseen yhteistyöhön ei päästy (maahantuojan vaihdos) kuin vasta hankkeen viimeisenä 
vuonna McHale -paalainmerkin kanssa. Yhteistyö Irlannin McHalen pääkonttorin kanssa oli 
erinomaista, mutta hankkeen kannalta ajoittui liian myöhään. Kuitenkin viimeisenä syksynä 
digipaalin tarvittavat paalin paino- ja kuiva-ainetiedot voitiin noutaa suoraan paalaimen 
CAN-väylältä. 
 

- Internet-yhteys pellolla. Toiminnallisena tuloksena voidaan pitää myös hankkeen 
kokemusta peltojen internet-yhteyksistä Hämeessä ja jopa Uudellamaalla. Yhteys ei ollut 
paikoin edes 3G, joka olisi riittänyt tarpeisiimme. Paalaimen digipaalilaitteistossa tulee olla 
puskurimuistiominaisuus, johon paalitieto kertyy silloin kun internet-yhteys on heikko tai sitä 
ei ole ollenkaan. Teknologisesti tämä ei ole ongelma, mutta siihen on aina varauduttava. 
Kokonaisuutena voidaan kuitenkin todeta, että paalitietojen kokoaminen ja lähettäminen 
paalaimesta internetin välityksellä suoraan palvelimelle onnistui hyvin, onhan 
vastaavanlaisia järjestelmiä eri aloilla olemassa digitalisaation aikakaudella runsaasti.  
 

- Viljelijän käyttöliittymä. Viljelijän käyttöliittymä - omien paalitietojen tarkastelu ja 
operaatiot.  Tämä kokonaisuus on hankkeen merkittävin ja suurin. Käyttöliittymän 
rakentamiseen ja kehittämiseen käytettiin paljon aikaa ja resursseja. Käyttöliittymän avulla 
viljelijän on mahdollista nähdä karttapohja ja paalit omistamillaan tai hallitsemillaan 
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peltolohkoilla (tilatunnuksen alla olevat peltolohkot). Käyttöliittymän ehkä tärkein tuote 
viljelijöiden kannalta on hankkeessa kehitetty lohkokohtainen satoraportti. Raportissa 
esitetään tärkeimmät satokomponentit ja vertailuluvut sadolle (esim. sadon määrä kg kuiva-
ainetta / ha). Lohkoraportti on saanut kiitosta innovaatioryhmän ja ohjausryhmän taholta. 
Lohkoraportti on nopea ja käytännönläheinen työkalu viljelijälle. Viljelijälle muodostuu 
käsitys nopealla vilkaisulla ja päätöksentekoprosessi sadon suhteen voi lähteä liikkeelle heti 
lohkon paalauksen jälkeen. Käyttöliittymää ja lohkoraporttia ei hankkeessa kehitetty 
loppuun saakka resurssien ja ajanputteen vuoksi, mutta se antaa erinomaiset suuntaviivat 
edelleen kehittämiseen. Jatkotyö digipaalauksessa koskee juurikin tätä vaihetta, 
käyttöliittymää ja siihen rakennettavia ominaisuuksia. 
 

- Peltolohkotiedon saatavuus järjestelmään. Hankkeen tuloksena voidaan pitää myös 
viljelijän käyttöliittymän kehittämisessä koettua, virallisten tilatietojen käytön 
haasteellisuutta. Jotta digipaalauksen käyttöliittymä pystyy muodostamaan 1) kartan tilan 
peltolohkoista ja 2) käyttämään virallista pinta-alatietoa lohkoraportin muodostamisessa, 
tarvitaan automaattinen pääsy tilatunnuksen alaisiin peltolohkoihin peltolohkot-
järjestelmässä. Tämä toimenpide onnistui hankkeen ensimmäisenä satokautena 2018, mutta 
viranomainen tiukensi pääsyn ehtoja ennen vuoden 2019 satokautta. Jotta lohkokartta ja 
lohkoraportti voitiin jatkossa muodosta, hankkeen tuli hankkia jokaiselta viljelijältä 
hyväksymisdokumentti peltolohkot-järjestelmän käyttöön. Tästä seurasi myös pieni 
lisäkustannus, koska välittäjäorganisaation piti ohjelmoida asia erikseen digipaali-hankkeelle. 
Tällainen menettely ei voi sellaisenaan sopia tulevaisuudessa esimerkiksi 
urakointipaalaukseen, jossa paalausta tehdään kymmenillä eri tiloilla ja jopa sadoilla eri 
peltolohkoilla. Viljelijän suostumus peltolohkotiedon käyttöön tulee sisältyä digipaalaus-
järjestelmän käyttöönottoon, jossa viljelijä aktiivisesti hyväksyy asian ja tieto tästä välittyy 
viranomaiselle. 
 

- Tietokannat, ohjelmistot ja laitteet. Projektin ohessa syntyi ohjelmistoja ja järjestelmiä, 
joiden avulla varsinaiset hankkeen tulokset saatiin aikaan. Näitä ovat 1) paalitiedon 
keruuseen ja palvelimelle lähettämiseen liittyvä ohjelmisto, jota digipaaliprosessori käyttää, 
2) mobiililaitteen (puhelimen, tabletin) paalausmonitoriohjelmisto, joka toimii wifi-
yhteydellä paalaimen lähietäisyydellä (esim. traktorin ohjaamossa) ja 3) paalitietokanta ja 
tietokantaa hyödyntävä viljelijän käyttöliittymä -ohjelmiston, joka mm. mudostaa 
lohkoraportin ja jolla voi seurata paalausta reaaliaikaisesti. Samalla ohjelmistolla voi paaleja 
myös laittaa myyntiin KiertoaSuomesta -palveluun. Rahoittajalta pyydetyn selvityksen 
mukaan nämä ohjelmistot eivät ole varsinaisia hankkeen tuloksia, vaan työkaluja ja 
kehittäjän omaisuutta, eikä niitä sen vuoksi tarvitse julkistaa. Digipaalin jatkokehittämisen 
kannalta em. ohjelmistot ovat kuitenkin hyödyllisiä. Hankkeessa käytetyt, paalaimiin 
asennetut laitteet on irrotettu paalaimista, mutta ovat varastoituna ja tarkasti 
dokumentoituna ja tullaan asentamaan vielä Hyvää karjalle -hankkeen puitteissa 
testipaalaimiin, valmistauduttaessa mahdolliseen digipaalauksen kv-demonstraatioon. 

 
- Digipaalausta paalikohtaisella jälkitunnistuksella (sirullinen paali) tai ilman jälkitunnistusta 

(siruton paali). Hanke lähti lähtökohtaisesti vahvasti liikkeelle paalien siruttamisesta eli 
mahdollisuudesta seurata paalia aina loppukäyttäjälle saakka, olipa se sitten oma tila tai 
myynnin kautta toinen karjatila tai hevostila. Ajatuksena oli, että paalin sisältö ja 
ominaisuudet voitaisiin tarkastaa lukemalla tunniste mobiililaitteella. Jotta paalikohtainen 
tieto voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti, tulisi myös paalien käyttöpaikalla olla lukijalaite, 
joka hakee paalin koostumuksen tietokannasta. Tämä tieto pitäisi olla sitten sujuvasti 
liitettävissä esimerkiksi aperehun valmistukseen, jossa säilörehulla ja sen kuiva-
ainepitoisuudella on ratkaiseva merkitys. Toisin sanoen sirullinen digipaalausjärjestelmä 
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vaatisi merkittävän laite- ja ohjelmistokehityksen, jotta se voitaisiin hyödyntää 
täysimääräisesti pellolta ruokintapöydälle. Hankkeen aikana on myös kehittynyt sellaisia 
kuiva-aineen pikamääritysmenetelmiä, joita voidaan soveltaa aperehun teon yhteydessä 
paaleihin. Toki esim. korkealaatuisen hevosen heinän markkinoinnissa sirullisista paaleista 
olisi varmasti hyötyä. 
Digipaalaus ilman sirutettua paalia. Koska ns. RFID-tunnisteella varrustettua sidontaverkkoa 
tai -muovia ei ole vielä pyöröpaaleihin kaupallisesti saatavilla, hankkeessa alettiin pitää esillä 
myös digipaalauksen “sirutonta” vaihtoehtoa. Vaikka viljelijät olivat hankkeen alussa 
tehdyn kyselyn perusteella valmiita maksamaan digipaali-palvelusta jopa 0,50 € sirutettua 
paalia kohti, laajaa sirullisten paalien käyttöönottoa jouduttaisiin vielä odottamaan. Hyvin 
nopeasti kävi myös ilmi, että käytössä olevien paalainten varustaminen digipaali-laitteistolla 
olisi käytännössä suuri haaste. Se muodostuisi useista eri osa-alueista ja komponenteista ja 
sisältäisi monia taloudellisia riskejä. Uusiin paalaimiin myös sirullinen vaihtoehto on 
lähivuosina varmasti helposti toteutettavissa, mutta vaatii sirullisen sidontaverkon tai  -
muovin.  Vaikka rehupaaleja ei digipaalijärjestelmässä varustettaisikaan tunnisteilla, on 
järjestelmän käyttöönotossa monia ominaisuuksia, joista viljelijä voi hyötyä merkittävästi. 
Digipaalauksessa ilman paalikohtaista tunnistettakin otetaan merkittävä askel kohti 
täsmäviljelyä, josta esimerkkinä on lohkolta mudostuva satokartta. Heti paalauksen jälkeen 
tiedetään paalien lukumäärä, paino ja kuiva-aine, ja julkisesta tietokannasta saatava D-arvo 
(sulavuusarvo), muodostuu viljelijälle sadosta aikaisempaa huomattavasti tarkempi ja 
luotettavampi kuva. Tämä tapahtuu välittömästi lohkon paalauksen jälkeen. Kun satokauden 
viimeinen paalaus on tehty, lohkoraportti voidaan muodostaa koko satokaudesta ao 
lohkolta. Näin viljelijällä on jo kesällä ja  heti satokauden päätyttyä parempi kuva koko 
säilörehusadosta ja hän voi alkaa suunnitella rehun käyttöä tai jopa myyntiä huomattavan 
paljon aiemmin kuin ennen. Lohkoraportti on erinomainen esimerkki ja uusi lisä maatilan 
tiedolla johtamiseen. Maatilan tietokantaan liitettynä digipaalauksen tuoma tarkka satotieto 
lisää viljelyn suunnitteluvarmuutta. Esimerkiksi lannoituksen kohdistaminen lohkolle jo 
saman satokauden aikana, mutta erityisesti seuraavan satokauden suunnitteluun tarkentuu.  
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Kuva 5. Lohkoraportti on nopea ja käytännönläheinen työkalu viljelijälle. Viljelijälle 
muodostuu käsitys sadosta nopealla vilkaisulla ja päätöksentekoprosessi sadon suhteen voi 
lähteä liikkeelle heti lohkon paalauksen jälkeen. Lohkoraportti ei edllytä paalien 
merkitsemistä RFID-tunnistein.  
 
Vaikka paaleja ei merkitä sirulla, on paaleja ohjelmallisesti mahdollista luokitella eri 
ominaisuuksien, esimerkiksi kuiva-ainepitoisuuden perusteella erotettaviksi ryhmiksi 
lohkokartalle. Tämä tapahtuu esimerkiksi värikoodien avulla kartalla (kuva 6). Paaleja 
voidaan merkitä joko automaattisesti eri värisiksi anturitiedon perusteella, esimerkiksi 
kosteammat ja kuivemmat paalit, tai paali voidaan luokitella poikkeavaksi paaliksi kuljettajan 
puhelimen/tabletin paalainmonitorin avulla (esim. punainen paali = säilöntäaine loppu 
yms.). Eri värein merkatut paalit voidaan poimia paalauksen jälkeen kartalta ja varastoida 
pellon laitaan eri kohtaan, tai merkitä spraymaalilla. Ottaen huomioon nämä edut, 
siruttomalla digipaalauksella olisi varmasti tilausta ja käytännössä hyvin matala 
käyttöönottokynnys viljelijöiden keskuudessa. Jo pelkkä lohkoraportti ja automaattiseen 
digitaaliseen paalikirjanpitoon siirtyminen olisivat riittäviä perusteita ottaa järjestelmä 
käyttöön pientä käyttömaksuakin vastaan.  
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Kuva 6. Vaikka paaleissa ei olen RFID-tunnisteita, voidaan paaleja niiden ominaisuuksien 
perusteella merkata kartalle eri värein. Merkatut paalit voidaan poimia paalauksen jälkeen ja 
erottaa eri varastokasoihin. Esimerkiksi siniset voisivat olla kuiva-ainepitoisuudeltaan <30 %, 
vihreät > 30 %. Käyttöliittymä avattuna puhelimeen vie paalin poimijan tarkasti tietyn paalin 
luo. 
 

- Paalipörssi eli paalien sähköinen kauppapaikka. Työpaketti 4:ssa hahmoteltu paalipörssi sai 
yllättävän ja myönteisen käänteen projektissa, kun MTK oli heikon satovuoden 2018 jälkeen 
perustanut karkearehuille oman kauppapaikkansa KiertoaSuomesta -palvelun. Yhdessä 
todettiin, että ei kannata “keksiä pyörää uudelleen”. Niinpä nopeasti pystytimme 
yhteisprojektin, jossa suunnittelemamme paalipörssi tulisi osaksi jo oleamassa olevaa 
palvelua. Tämä oli hieno kädenojennus myös MTK:n taholta, joka vastasi merkittävästä 
osasta tämän rajapintaprojektiin (API) kustannuksista. Tämä vaihtoehto oli varmasti 
edullisempi kuin jos olisimme itse lähteneet tekemään pilottia.  
 

- Viestintä. Viestinnällisesti digipaali-hanke onnistui erinomaisesti. EIP-Agri -rahoitusohjelman 
hankkeet sinänsä ovat saaneet julkisuutta maatalousmedioissa keskimäärin muita hankkeita 
enemmän, koska niissä juurikin tehdään yhteistyötä viljelijöiden kanssa. Rahoitusmuoto on 
melko uusi ja rahoitettujen hankkeiden määrä ohjelmakaudella rajallinen (12 kpl). Digipaali-
hanke sai näyttävän alun viestinnällisesti syyskuussa 2018, kun digipaalauksesta järjestettiin 
näytös ja lehdistötilaisuus Aapismaidon tilalla Pälkäneellä. Tilaisuuteen osallistuivat 
maatalouden viestintäkanavista Maaseudun Tulevaisuus, Koneviesti ja Käytännön Maamies. 
Paikalla oli myös YLE-Häme -alueuutiset, joka julkaisi tilaisuudesta suoraa lähetystä Hämeen 
radioon ja lisäksi  videon ja nettiuutisen. Uutinen ja video nähtiin myös television Hämeen 
alueuutisissa ja valtakunnallisella kanavalla maakuntauutisten koosteessa seuraavana 
päivänä. Myöhemmin digipaalista tehtiin vielä jutut mm. Pellervoon. Hankkeelle tehtiin 
kotisivut ja facebook -sivut, jonne päivitettiin kulloinkin meneillään olevia vaiheita 
hankkeesta. Hanketta käytiin esittelemässä useilla paikkakunnilla ympäri Suomea.  Hanketta 
käytiin esittelemässä mm. maatalousteknologian kansainvälisessä konferenssissa, minkä 
lisäksi hankkeesta julkaistiin useita eri artikkeleita kansainvälisissä sarjoissa. Hankkeen 
kotisivut ovat osoitteessa www.digipaali.fi ja facebook -sivu osoitteessa  
https://www.facebook.com/Digipaali.  Luettelo hankejulkaisuista ja linkeistä on raportin 
lopussa. Hankkeen loppuseminaari suunniteltiin pidettävän maatalouskonemessujen 
yhteydessä Helsingin messukeskuksessa 5.11.2020, mutta COVID 19 -pandemian vuoksi 
messut peruttiin. Sen sijaan hankkeen tuloksia selostettiin TTS:n Digimaatalous-Webikahvit -
tilaisuudessa 8.12.2020. Esitys tallennettiin ja on nähtävissä TTS:n youtube-kanavalla Uudet 
Teknologiat & Maatalous. Toinen viimeisen hankevuoden merkittävä viestintätapahtuma oli 
digipaalin esittely Euroopan nurmitutkijoiden virtuaalikonferenssin ekskursio-osuudessa 
20.10.2020. Esityksestä on videotallenteet suomenkielisellä ja englanninkielisellä 

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti HAMK Sign-järjestelmällä / This document has been electronically signed using HAMK Sign
Loppuraportti hankkeesta Digipaali - 2018-2020.pdf / 113106141412599714471011401314355930693223-87976792c6a4f0b0049ea12a0986b89581243bdafe674e508786c6c7f83ced26 / sivu/page 16(22)

http://www.digipaali.fi/
https://www.facebook.com/Digipaali


17 

 

tekstityksellä varustettuna hankkeen kotisivuilla. Kolmas merkittävä saavutus oli 
digipaalausta käsittelevä artikkelimme TIM Review -lehdessä (helmikuu/2021). 
 

- Hankkeen tuloksia ovat myös neuvottelut ja webinaarit useiden eri paalainvalmistajien 
kanssa. Kansainvälisestä yhteistyöstä ehkä tärkein on Irlannin Eastern and Midland Regional 
Assemblyn (maakuntaliitto) yhteydenotto, jonka pohjalta järjestettiin webinaari syksyllä 
2020. Webinaarissa  olivat edustettuina keskeiset Irlannin maataloustutkimuksen, 
neuvonnan ja viljelijäjärjestöjen edustajat. Webinaareissa saatiin yksimielinen kannatus 
digipaali-hankkeen Irlannin hankkeelle. Syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana on etsitty sopivaa 
rahoitusta yhteisen kv-hankkeen rahoittamiseksi. Toistaiseksi on epäselvää voitaisiinko esim. 
uudesta EIP-Agri -rahoituksesta rakentaa hankekokonaisuus, jota molemmat maat ja 
mahdollisesti kolmaskin maa rahoittaisivat omista ohjelmistaan. 
 

- Hankkeen osallistuminen kilpailuihin ja hankkeen herättämä mielenkiinto. Yhteydenotto 
Norjasta kesällä 2019 paljasti, että Digipaali-hanke oli suuresta hankejoukosta valittu 
“semifinalistien” joukkoon yhtenä innovatiivisista ja esimerkillisistä maaseutuhankkeista. 
Myöhemmin saimme kuitenkin tiedon, että olimme tulleet arvioinnissa toiseksi. Vain voittaja 
palkittiin. Merkittävänä voidaan pitää myös KUHN -paalainvalmistajan ja erään toisen suuren 
kansainvälisen  maatalouskonevalmistajan yhteydenottoa ja palaveria hankkeesta. 
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto järjestää vuosittain hankekilpailun. Digipaali 
mainitaan tiedotteessa esimerkillisenä tuotekehitysprojektina. Maatalouskonemessujen 
yhteydessä järjestettävässä Agri-inno -innovaatiokilpailussa digipaali pääsi niin ikään 
palkintopallille, mutta ei palkittu, koska ei ollut vielä markkinoilla.  

 

 
 
Kuva 7. Esitys digipaalin eri toiminnoista niin kuin ne nähdään hankkeen loppuessa. 
 

5. ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI  
 

Vaikka hankkeen tavoitteissa ei varsinaisesti mainittu, että hankkeella pohjustetaan liiketoimintaa tai 
yritystä, joka alkaisi valmistaa erillisiä digipaalilaitteistoja paalaimiin, sitäkin vaihtoehtoa kyllä 
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pohdittiin. Varsin pian kävi kuitenkin ilmi, että digitalisaatio ja paalainten anturikehitys etenee niin 
nopeasti, että parasta on tyytyä mallintamaan digipaalijärjestelmää yhtenä lähitulevaisuuden 
kehitysnäkymänä. Liiketoiminnan syntyminen ja synnyttäminen edellyttää aina kysyntää, jota tulisi 
luoda samanaikaisesti. Jo hankkeen aikana monissa paalainmalleissa oli olemassa valmius digipaali-
järjestelmälle lukuun ottamatta rehun laatuun ja määrään liittyviä antureita (paino, ja kuiva-
ainepitoisuus) ja gps-paikannusta. Paalaimissa on runsaasti erilaisia antureita ja asentokytkimiä, ja 
ennen kaikkea CAN-tietoväylä, jota voidaan hyödyntää digipaali-järjestelmässä. Nyt hankkeen 
päättyessä rehuanturit ovat yleistyneet ja niiden tarkkuus on parantunut. GPS-laitetta ei välttämättä 
tarvita, koska traktorin laitteesta tulevaa paikkatietoa voidaan soveltaa myös paalaimeen. 
 
Yhteenvetona voidaan todeta tästä asiasta, että käytännössä kaikki paalainvalmistajat omaavat 
riittävät resurssit ja osaamisen digipaalijärjestelmän käyttöönottoon. Nykyaikainen paalain voidaan 
suhteellisen pienillä muutoksilla ja kehitystyöllä muuttaa ns. pilvipaalaimeksi, joka lähettää 
paalitiedon ajantasaisesti palvelimelle. Kysymys on enemmän siitä, onko tietokannan sijainti  
paalainvalmistajakohtainen vai yleinen, keskitetty palvelin, jossa paalitieto ainakin kansallisesti olisi 
yhtenäinen ja samassa paikassa. Niinpä jatkohankkeiden keskiössä ei ole teknologia, vaan tiedon 
omistajuus, hallinta- ja käyttöoikeudet. Lähtökohtaisesti datan omistaa viljelijä, joka voi antaa  
käyttöoikeuksia muille tahoille. Digipaalihankkeesa on muodostunut näkemys, että paalitiedolle 
pitäisi olla oma vähintäänkin kansallinen tietokanta, johon eri paalainvalmistajat lähettäisivät 
viljelijöiden omistaman, yhteisesti sovitun paalaustiedon. Tämä tieto olisi pohjana lohkoraporteille ja 
esimerkiksi paalikaupalle. Tästä tiedostosta paalien omistajat voisivat myös kopioida paalitiedon 
tilan toiminnanohjausjärjestelmiin. Tietokannalla olisi kansallinen ja luotettava hallinnoija, mutta 
tiedon omistus- ja muokkausoikeus säilyisi viljelijällä.  
 
Tietosuojaläinsäädäntö nousi ennakoitua tärkeämmälle sijalle digipaalauksessa. Ensimmäisenä 
toimintavuotena lohkotiedot (koordinaatit ja pinta-ala) saatiin suoraan tilatunnuksen avulla (viljelijä 
luovutti tilatunnukset, asiasta oli sovittu innovaatioryhmän sopimuksessa), mutta 2019 ja 2020 
hankkeen piti erikseen välittää tilanomistajan suostumus tietojen hakuun digipaalijärjestelmää 
varten. Näin oli siitäkin huolimatta, että digipaalijärjestelmään ei ole kenelläkään muulla pääsyä kuin 
asianomaisen peltolohkon omistajalla tai hallinnoijalla (vuokrapelto). Emme tätä kirjoittaessa tiedä, 
minkälaisia muutoksia tai käytännön tulkintoja tietosuojalainsäädännössä on odotettavissa, mutta 
nykyisellään järjestelmä on liian jäykkä. Paalaus tapahtuu merkittävältä osaltaan urakoitsijoiden 
toimesta eikä ole mahdollista, että vähintään kymmeniltä tiloilta tulisi etukäteen hankkia suostumus 
taustatiedon saantiin. Mielestämme tulevaisuuden ratkaisu voisi olla se, että viljelijä rekisteröityy 
digipaalijärjestelmään vahvalla tunnistautumisella, minkä jälkeen järjestelmä automaattisesti 
lähettää tietopyynnön viranomaisrekisteriin. Rekisteröitymällä järjestelmään viljelijä aktiivisesti 
“ruksaamalla” antaa suostumuksen omien lohkotietojen hakemisesta peltopinta-järjestelmästä. 
Vastaavasti hän myös järjestelmän sisältä omalla päätöksellään vapauttaa paalitietoa eri tahoille 
esim. tutkimus, neuvonta tai toiminnanohjausjärjestelmän ylläpitäjä (MTech, Suonentieto).  

 
Digipaali-hanke on ollut menestyksekäs ja herättänyt huomiota laajasti, niin kansallisesti kuin 
kansainvälisestikin. Hankkeen päättyessä olemme tilanteessa, jossa kansainväliselle jatkohankkeelle 
on selvää kiinnostusta, mutta rahoitusinstrumentti puuttuu. Digipaalin kehitys jatkuisi normaalina 
liiketoimintana paalainvalmistajien taholla, mutta samanaikaisesti tulisi myös yhdessä kehittää ja 
pohtia viljelijän omistaman paalitiedon säilyttämis- ja omistamisasiaa, ja kehittää käyttöliittymää 
kaikille yhteiseksi perustyökaluksi/standardiksi. Tietosuojahaaste on kansainvälinen ja vähintäänkin 
EU:n yhteinen. Kansainvälinen hanke veisi digipaalijärjestelmän maaliin, jossa viljelijä hallitsee 
paalitietoa ja jakaa sitä oman päätöksensä mukaisesti muille tahoille. Hanke voisi olla case-tyyppinen 
tietosuojalainsäädännön soveltamishanke ja loisi mallin järjestelmälle, jossa digitalisaatio hyötyy big 
datasta, mutta viljelijä silti säilyttää omistusoikeutensa paalitietoon. Hankkeessa tulisi olla mukana 
paalainvalmistajia, jotka sitoutuvat lähettämään paalidataa yhteiseen tietokantaan. Toistaiseksi 
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hankkeelle ei ole löydetty sopivaa rahoitusinstrumenttia. Horizon -hankkeissa digipaali voisi olla 
yhtenä osana. Business Finlandin Eureka -rahoitus todettiin myös mahdolliseksi, mutta 
hallinnollisesti haastavaksi. EIP-Agri -rahoitusta pitäisi kehittää myös sellaisten hankkeiden 
jatkokehityksen tukemiseksi, joissa nähdään olevan laajamittaista soveltamispotentiaalia, kuten 
digipaali-hanke. Jos kysymyksessä on kansainvälinen jatkohanke, kunkin maan EIP-Agri -rahoituksen 
tulisi mahdollistaa tällainen hanke. 
 
 
 

 
 
 

Kuva 8. Digipaalin jatkoprojekti voisi olla useamman paalainvalmistajan ja useamman maan 
yhteistyöprojekti, CASE-projekti, jossa pääpaino olisi viljelijän omistaman tiedon hallinnassa EU:n 
yhteisen tietosuojalainsäädännön hengessä. Hankkeessa mukana olevat paalainvalmistajat 
sitoutuisivat projektissa tallentamaan paalaustietoa yhteiseen tietokantaan.  
 
 
 

6. ALLEKIRJOITTAJAT JA PÄIVÄYS  
 
 
Sähköiset allekirjoitukset dokumentin lopussa, jossa päivämäärä 

 
Marketta Rinne       Ilpo Pölönen 
Ohjausryhmän puheenjohtaja,     Sihteeri, projektipäällikkö 
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LIITE 1: Julkaisuluettelo 
 
Videolinkit: 
 
Digipaalauksella paalit pilveen. Esitelmä TTS:n Digimaatalous-webikahvit -webinaarisarjassa 
8.12.2020. Tallenne esitelmästä on TTS:n youtube -kanavalla,   
 
Digipaalijärjestelmä keskeiset asiat. Tämä video tehtiin Euroopan nurmitutkijoiden kongressia varten 
syksyllä 2020. https://kaltura.hamk.fi/media/Digipaali/0_u003ymxt , suomenkielinen tekstitys. 
https://kaltura.hamk.fi/media/Digibale+with+Engl.+text/0_nv3l9p5i , englanninkielinen tekstitys. 
 
 
Julkaisut, ammattilehtiartikkelit ja opinnäytetyöt:  
 
I. Pölönen, A. Suokannas, A. Juntunen: Cloud-Based Approach for Tracking and Monitoring of Hay 
Bales in Smart Agriculture. Technology innovation management review 2/2021. Julkaisu löytyy 
TÄÄLTÄ. 

M. Neuvonen. Antureiden datan lukeminen. 2018. Opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu. 
Julkaisu löytyy TÄÄLTÄ 

J. Mattila. Digipaali, markkinointitutkimus urakoitsijoille ja karjatilallisille. 2020. Opinnäytetyö. 
Hämeen ammattikorkeakoulu. Julkaisu löytyy TÄÄLTÄ. 

B. Tran, D. Truong, I. Pölönen, A. Suokannas, K. Penttilä: Improving quality of silage bale by dry 
matter and weight real-time measurements and cloud service. Maataloustieteen Päivät 8 – 
9.1.2020, Helsinki. (Posteri tiivistelmä). Julkaisu löytyy TÄÄLTÄ, sivulta 229. Kuva posterista löytyy 
TÄÄLTÄ. 

I. Pölönen, A. Suokannas, K. Penttilä, A. Juntunen: Paalikohtaisen seurannan mahdollisuudet 
karkearehutuotannon ja -ruokinnan hallinnassa. Maataloustieteen Päivät 8 – 9.1.2020, Helsinki. 
(Posteri tiivistelmä). Julkaisu löytyy TÄÄLTÄ, sivulta 230. Kuva posterista löytyy TÄÄLTÄ. 

K. Penttilä, A. Suokannas, I. Pölönen: Verification of RFID system usability in Silage Bale Life Cycle 
Management. Tutkimusjulkaisu 2019. (Julkaistu Journal of Agricultural Science and Technology –
tutkimuslehdessä). Julkaisu löytyy TÄÄLTÄ. 

B. Tran, K. Penttilä: Digibale – Efficient silage bale lifecycle management. HAMK Unlimited 
Professional 12.3.2019. (HAMKin oma julkaisusarja). Julkaisu löytyy TÄÄLTÄ. 

B.Tran, K. Penttilä, I. Pölönen: Machine Learning in Silage Bale Digitalized Management. Rendez-Vous 
Techniques AXEMA 23 February 2019. (Esitelmä Axema-konferenssissa Ranskassa). Julkaisu löytyy 
TÄÄLTÄ. Baon esittely löytyy sivulta 18 ja Katariinan esittely sivulta 32. Itse julkaisu löytyy sivuilta 82-
87. 

K. Penttilä, A. Suokannas, I. Pölönen: Novel technological framework for digitalizing silage bale life 
cycle management. Rendez-Vous Techniques AXEMA 23 February 2019. (Esitelmä Axema-
konferenssissa Ranskassa). Julkaisu löytyy TÄÄLTÄ, sivuilta 117-127.  Muutama sana konferenssista 
ja kuva posterista löytyy TÄÄLTÄ. 
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https://www.youtube.com/channel/UCDd_mOS4IBNyLoxrj8fuX0Q/videos
https://kaltura.hamk.fi/media/Digipaali/0_u003ymxt
https://kaltura.hamk.fi/media/Digibale+with+Engl.+text/0_nv3l9p5i
https://timreview.ca/article/1419
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018121221039
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020052814987
http://www.smts.fi/sites/smts.fi/files/MTP2020%20Abstraktikirja.pdf
https://digipaali.fi/digipaali-hankkeen-viimeinen-vuosi-aloitettiin-maataloustieteen-paivilla-helsingissa/
http://www.smts.fi/sites/smts.fi/files/MTP2020%20Abstraktikirja.pdf
https://digipaali.fi/digipaali-hankkeen-viimeinen-vuosi-aloitettiin-maataloustieteen-paivilla-helsingissa/
http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/5d2e995c6acfc.pdf
https://unlimited.hamk.fi/teknologia-ja-liikenne/digibale-silage-bale-management/
https://axema2.s3.amazonaws.com/uploads/2019/07/Book-3rd-RDV-Tech-2019_BD_ISBN.pdf
https://axema2.s3.amazonaws.com/uploads/2019/07/Book-3rd-RDV-Tech-2019_BD_ISBN.pdf
https://www.hamk.fi/2019/katariina-penttila-ja-bao-tran-esittelivat-digipaali-hanketta-ranskassa/
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K. Dang, A. Juntunen: IoT Architecture For Digitalization Of Silage Bale Life Cycle Management. 
Agricultural Engineering, AgEng conference July 8-12. 2018 Wageningen, the Netherlands. 
(Konferenssiesitelmä Wageningenissa, Hollannissa). Abstract löytyy TÄÄLTÄ sivulta 31. 

K.Penttilä, A. Suokannas, I. Pölönen: Performance Evaluation of Passive Radio Frequency 
Identification in Silage Bale Application. Agricultural Engineering, AgEng conference July 8-12. 2018 
Wageningen, the Netherlands. (Konferenssiesitelmä Wageningenissa, Hollannissa). Julkaisu löytyy 
TÄÄLTÄ sivuilta 41-47. 

Digipaali - rehupaalien digitaalinen seurantajärjestelmä. Artikkeli julkaistaan TTS:n digimaatalous.fi -
sivuilla Kotieläintuotanto -osiossa, TÄSSÄ osoitteessa.  

Näin yksinkertaisesti syntyy digitaalinen paalivarasto, joka helpottaa byrokratiaa ja mahdollistaa 
sujuvat rehumarkkinat  Julkaistu 27.9.2019 osoitteessa www.maaseuduntulevaisuus.fi 

Innovaatioita, uusia tuotteita ja yhteiskunnallisia palveluita ammattikorkeakouluista Julkaistu 
24.1.2019 osoitteessa https://www.arene.fi/ajankohtaista/innovaatioita-uusia-tuotteita-ja-
yhteiskunnallisia-palveluita-ammattikorkeakouluista/  

Maatiloille tehokkuutta digitaalisista menetelmistä   Julkaistu 28.11.2018 osoitteessa www.hamk.fi 

Koneviesti: Kun joka paaliin laitetaan siru, kirjanpito helpottuu  Julkaistu 25.11.2018 osoitteessa 
www.maaseuduntulevaisuus.fi   

Digipaali-projektissa selvitetään RFID-sirujen käyttöön perustuvan paalien tuotannon ja varastoinnin 
seurannan hyötyjä  Julkaistu 14.11.2018 osoitteessa www.koneviesti.fi  

Automaattisesti päivittyvä rehuvarastokirjanpito kännykkään – ehkä totta jo lähitulevaisuudessa  
Julkaistu 1.10.2018 osoitteessa www.maaseuduntulevaisuus.fi 

”Lehmänmunat” muuttuvat digitaalisiksi ainutlaatuisessa rehupaalien digiloikassa  Julkaistu 
27.9.2018 osoitteessa www.yle.fi 

Maataloudessakin tarvitaan digitalisaatiota Julkaistu 21.9.2018 osoitteessa www.maaseutu.fi 

Digitalisaatio tulee rehupaaleihin Julkaistu 3.7.2018 osoitteessa www.maaseutu.fi 

Digipaali kehittää rehupaalien digitaalista merkitsemistä  Julkaistu 6.3.2018 Hämeen 
ammattikorkeakoulun uutiskirjeessä 

EIP innovaatioryhmien esittely  Julkaistu osoitteessa www.maaseutu.fi 

Digipaali -tehokkuutta rehupaalien elinkaaren hallintaan – European Commission  Julkaistu 
osoitteessa www.ec.europa.eu 
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https://ageng2018.com/sites/default/files/ageng2018_book_of_abstracts.pdf
https://ageng2018.com/sites/default/files/AgEng2018%20Proceedings%20%28optimized%29.pdf
https://www.digimaatalous.fi/tieto-ja-kaytanto/kotielaintuotanto-uudet-teknologiat-ja-digiratkaisut/
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/tilaajille-7.140698?aId=1.516800
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/tilaajille-7.140698?aId=1.516800
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/
https://www.arene.fi/ajankohtaista/innovaatioita-uusia-tuotteita-ja-yhteiskunnallisia-palveluita-ammattikorkeakouluista/
https://www.arene.fi/ajankohtaista/innovaatioita-uusia-tuotteita-ja-yhteiskunnallisia-palveluita-ammattikorkeakouluista/
https://www.hamk.fi/maatiloille-tehokkuutta-digitaalisista-menetelmista/
http://www.hamk.fi/
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/tiede-tekniikka/artikkeli-1.337077
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/
https://www.koneviesti.fi/maatalous/artikkeli-1.330205
https://www.koneviesti.fi/maatalous/artikkeli-1.330205
http://www.koneviesti.fi/
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/tilaajille-7.140698?aId=1.308836
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/tilaajille-7.140698?aId=1.308836
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/
https://yle.fi/uutiset/3-10419773
https://yle.fi/uutiset/3-10419773
https://yle.fi/uutiset/3-10419773
http://www.yle.fi/
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/viestinta2/terveiset-maalta-ja-maailmalta/maataloudessakin-tarvitaan-digitaalisuutta/
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/viestinta2/terveiset-maalta-ja-maailmalta/maataloudessakin-tarvitaan-digitaalisuutta/
http://www.maaseutu.fi/
https://www.maaseutu.fi/maaseutu/ymparisto/digitalisaatio-tulee-rehupaaleihin/
https://www.maaseutu.fi/
http://project.hamk.fi/tietoa-hamkista/uutiskirje/Sivut/tutkittavana-digipaali.aspx
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/teemat/innovaatiot/innovaatioryhmien-esittelyt/
http://www.maaseutu.fi/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/digipaali-tehokkuutta-rehupaalien-elinkaaren
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/digipaali-tehokkuutta-rehupaalien-elinkaaren
http://www.ec.europa.eu/
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