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AgroTeknoa jokilaaksoihin hankkeella on kokeiltavana kaksi Grainsensen mittalaitetta. Laitteita 
koekäytettiin Nivalassa porsastuotantoon erikoistuneella Kimmo ja Vesa Niemimäen maatilalla. 
Laitetta kokeiltiin syksyllä 2019 viljankuivauksen yhteydessä. Kaikista tilalla kuivatuista viljaeristä 
otettiin näyte, joka analysoitiin Grainsensen mittalaitteella. 

GrainSense luovutettiin Niemimäen ti-
lalle 15.8.2019 ja laitteella oli tarkoituk-
sena mitata kuivatun viljan laatu heti 
kuivauksen jälkeen ennen kuin vilja va-
rastoitaisiin varastosiiloihin. Tilalla on 
porsastuotantoa, joten viljan valkuaisen 
eli proteiinin selvittäminen on erityisen 
tärkeää. 

Gainsensen luovutuksen yhteydessä 
koekäyttäjille pidettiin käyttäjäkoulu-
tus. Kimmo Niemimäen mielestä laitetta 
oli erittäin helppo käyttää, joten laitteen 
käyttöön ottaminen ja käyttäminen on-
nistuisi pelkästään puhelinopastuksella.  

 

 

 

 

 

Laitteen käyttö 

Laitteen nopeus teki viljan tarkan analysoinnin mahdolliseksi myös puintikiireiden keskellä. 
Kimmo Niemimäen mielestä laitteen nopeus oli erinomainen ja ratkaiseva tekijä, jotta laitetta 
tuli käytettyä. Viljan valkuaistason pystyi määrittämään heti kuivauksen jälkeen ja viljat pystyttiin 
varastoimaan tilan varastosiiloihin laadun mukaan. Mikäli sama näyte olisi tehty laboratoriossa, 
niin viljat olisi pitänyt laittaa kuivaajasta siiloihin suoraan ja viljasta olisi voinut ottaa vain kes-
kiarvonäytteen. Laadunmukaisesti varastoitu vilja helpottaa ruokinnan suunnittelua ja ruokintaa 
sekä tekee syötettävästä rehusta tasalaatuisempaa.    
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Matkapuhelin apuna tietojen käsittelyssä 

Laitteen tulokset voi-
daan lähettää tiedos-
tona käyttäjän matka-
puhelimeen, jonne ne 
tallentuvat automaat-
tisesti. Laite laskee 
myös näytteiden kes-
kiarvotuloksen, joka 
on hyvä tieto esimer-
kiksi silloin kun sa-
malta peltolohkolta on 
otettu useampia mit-
taus. Keskiarvotulos 
antaa myös samasta 
viljaerästä varmem-
man tuloksen. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedonsiirto matkapuhelimeen onnistui suhteellisen helposti. Tulokset tallentuivat automaatti-
sesti matkapuhelimen tiedostoon, joten tämä helpotti kiireisenä puintiaikana näytetietojen tal-
lentamista. Matkapuhelimesta analyysitallenteen pystyy lähettämään myös sähköpostiin. Tämä 
on erittäin hyvä toiminta esimerkiksi rahti kuivatettaessa tilan ulkopuolisille. 
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Loppupäätelmät ja kehittämiskohteet 

Niemimäen tilalla on erittäin 
tarkat muistiinpanot viimekesän 
kuivauksista. Kimmo Niemimäki 
seuraa mielenkiinnolla eri pelto-
lohkoilta puiduista viljoista val-
kuaistasoja ja niiden muutoksia 
sekä viljan lajikekohtaisia valku-
aiseroja. 

Laitteen matkapuhelimeen tal-
lentuvien tiedostojen suunnitte-
lua voisi kehittää vielä enem-
män. Näin jäisi kuvan kaltainen 
kirjaaminen tilalla vielä vähem-
mälle. 

Viljasta olisi ollut järkevää ottaa 
myös laboratoriossa analysoita-
via näytteitä, joita olisi voitu 
verrata GrainSensen tuloksiin. 
Tämä jäi tilalla tekemättä, koska 
syksyllä oli niin kiire. Mietittiin, 
jos hanke voisi ottaa ja kustan-
taa myös laboratoriossa analy-
soitavia verrokkinäytteitä seu-
raavana kasvukautena. 

Tuoreen viljan analysointiakaan ei tilalla ehditty tehdä kovin paljoa ja se jäi hieman harmitta-
maan. Kimmo ei täysin luota laitteen analysoinnin tarkkuuteen tuoreessa viljassa. Hän toivookin, 
että siitä saataisiin enemmän käyttäjäkokemuksia ja sitä tehtäisiin hankkeessa enemmän seu-
raavan kasvukauden aikana. Puintikostean viljan analysointi helpottaisi tuoreviljan kauppaa erit-
täin paljon. Murskesäilötyn viljan analysointia ei laitteella voi tehdä, mutta sille olisi myös paljon 
kysyntää.  

Laitteen toiminta pattereilla ei saanut Kimmolta kiitosta. Laitteen toimittajan mukaan keväällä 
2020 on tulossa laitteeseen myös verkkovirta mahdollisuus. 

Laitteen tallentamia tietoja on mahdollista hyödyntää laajemminkin. Laitteen tuottama valku-
aistieto sekä matkapuhelimen paikannustieto tuo mahdollisuuden tarkentaa esim. seuraavan 
kasvukauden viljely- ja lannoitussuunnittelua sekä suunnitella lajikekohtaisia valintoja tarkem-
maksi. Laitteella voisi myös selvittää ns. kasvukauden aikaista valkuaislisälannoituksen tarvetta, 
mikäli laitteen tuoreenviljan analysointi olisi tarkka. 


