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Lämpökamera on maatilan yleistyökalu 

Lämpökamera on laite, joka muodostaa kuvan esineen tai olennon pintalämpötilasta sen lähettä-
män infrapunasäteilyn perusteella samaan tapaan kuin tavallinen kamera muodostaa kuvan näky-
vän valon perusteella. Lämpökuvasta voidaan määrittää kohteen pintalämpötila asteina. Lämpöka-
meralla ei voi mitata kaasujen lähettämää lämpösäteilyä. Lämpökamerat eivät mittaa ilman lämpö-
tilaa vaan ainoastaan kiinteiden aineiden lähettämää lämpösäteilyä.  

Lämpökameroita käytetään muun muassa ihmisten jäljittämiseen, rakennusten lämpöeristyksen 
tarkastamiseen, pelastuslaitosten savusukellus- ja sammutustehtäviin, puolustusvoimien tehtävissä 
ja teollisuuden prosessien ja koneiden huollon tarpeen seuraamiseen. Lämpökameran käyttöä on 
kokeiltu useissa eri maatalouden työtehtävissä ja hankkeissa. Esimerkiksi Savonian Ammattikorkea-
koulu ja Luken Kuvaa nautaa -hanke on kokeillut varsin kattavasti erihintaisia ja -laatuisia lämpöka-
meroita.  

 

Onko pannu kuumana? 

AgroTeknoa -hankkeella on käytössä lämpökameralla 
varustettu matkapuhelin. Ominaisuudet eivät ole nyky-
päivän lämpökameratekniikan huippuluokkaa, mutta 
käytännössä tämä toimii erittäin hyvin, koska erillistä 
kameralaitteistoa ei tarvita. Nykyään lähes jokaisella on 
puhelin aina mukana ja kun puhelin on varustettu läm-
pökameralla, niin myös lämpökamera on aina mukana 
eli silloin laite on ns. yleislaite.  

Tiettyä yksittäistä työtehtävää varten kannattanee 
hankkia siihen parhaiten soveltua laite. Esimerkiksi 
eläinten jokapäiväiseen tarkkailuun hankittu, omalla 
työpisteellä oleva laite, on varmasti parempi ja tar-
kempi vaihtoehto kun halvempi yleiskamera.  

Lämpökameroita on markkinoilla valtavasti ja erihintai-
sia. Halvimmat lämpökamerat eivät näytä kohteesta ku-
vaa vaan ainoastaan kohteen lämpötilaa, jolloin kame-
ran mittauspiste pitää osata suunnata tarkasti mitatta-

vaan kohteeseen. Kuvalla toimiva lämpökamera on paljon monipuolisempi työlaitteena, koska sillä 
voidaan helpommin etsiä lämmön- tai vaihtoehtoisesti kylmänlähde. Hinnaltaan lämpökamerat 
ovat muutaman kymmenen tai sadan euron hintaisista laitteista useamman kymmenentuhannen 
euron laitteisiin. Lämpökameraa hankittaessa käyttökohde kannattaa miettiä tarkoin. 
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Lämpökamera eläinten terveyden tarkkailuun 

Lämpökamera maatilan työkaluna on erittäin monipuolinen laite ja sitä voi käyttää mitä erilaisimpiin 
työtehtäviin.  

 

Suomessa maataloudessa lämpökameraa on käy-
tetty ehkä eniten eläinten terveyden seurantaan. 
Lämpökameralla voi helposti selvittää esim. isosta 
eläinryhmästä kuumeiset eläimet. Yksittäistä 
eläintä kuvaamalla voidaan arvioida nopeasti sai-
rauden tai kuumeen aiheuttaja. Esimerkiksi utare-
tulehduksen tai sorkkakuumeen toteamiseen läm-
pökamera on hyvä apuväline.  

Eläinten terveyden ja käyttäytymisen seurantaan 
lämpökameratekniikkaa kokeillaan ja kehitetään 
jatkuvasti. Voisikohan tulevaisuudessa lämpöka-
meralla esimerkiksi tunnistaa isoissa karjoissa 
eläinten poikimisen ajankohdan tai helpottaa kii-
mantarkkailua? 
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Sähkölaitteen haltija on vastuussa sähkölaitteen turvallisuudesta 

Koneiden ja laitteiden huoltoon sekä kunnossapidon tarkkailuun lämpökameraa käytetään teolli-
suudessa paljon. Lämpökamera on oivallinen laite koneiden huollossa ja korjauksessa. Laitteiden, 

koneiden ja sähköjohti-
mien vauriot on mahdol-
lista löytää lämpökame-
ralla ennen kuin ne ai-
heuttavat koneelle tai sen 
käyttäjälle suurempaa 
vaaraa. Esimerkiksi laake-
ririkon toteaminen onnis-
tuu ennen kuin rikkoutu-
minen aiheuttaa koneelle 
suuremman vaurion. 

Traktorin lohkolämmitti-
men kunto on helppo to-
deta lähes heti, kun lohko-
lämmitin on kytketty 
päälle. 

 

Maatiloilla on paljon sähkölaitteita ja niiden seu-
ranta ja huoltaminen on ensiarvoisen tärkeää. 
Lämpökameralla voi löytää helposti maatilan ra-
kennusten sähkö- tai sähkölaitteiden ongelmat 
ja silmillä huonosti nähtävät viat. Lämpökame-
ralla voidaan joissakin tapauksissa selvittää jopa 
esimerkiksi seinärakenteen sisällä olevat sähkö-
viat.  

 

Lämpökamera näyttää sähkön kulutuspaikat 
erittäin hyvin. Sulaketaulusta otettu lämpöka-
meran kuva osoittaa selvästi korkean kulutuksen 
sulakkeet.  
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Lämmityskaapeleiden tai vesijohtojen paikan-
taminen rakenteista on yllättävän helppoa 
lämpökameralla. Rakenteiden sisällä olevien 
sähkölaitteiden paikantaminen helpottaa 
huomattavasti sähkölaitteiden seurantaa ja 
parantaa työntekijöiden työturvallisuutta 
esim. remontin aikana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maataloudessa lämpökameran käytölle on vain mielikuvitus rajana. Lämpökameraa voidaan käyt-

tää työkaluna koneen korjauksessa ja laitteiden kunnossapidossa, eläinten terveyden seuran-

nassa, sähkölaitteiden, johtojen ja kytkentärasioiden kunnossapitoon tai esimerkiksi eläinten re-

hun laadun seurantaan. Olisiko lämpökamerasta apua maatilan viljelytoimissa? Voisiko esim. 

maan lämpötilan seuranta lämpökameralla tuoda uutta tietoa esim. lannoituksen tarkentami-

seen. 

 

 
 


