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UUTISET

EETU HALONEN
LIMINKA

Sitä mukaa kun kauko-ohjattavi-
en lennokkien hinnat tulevat alas, 
suhahtaa yhä useampi lennokki 
maasta ylös. Parantuneen saata-
vuuden myötä kuvauskopterit le-
viävät mitä erilaisimmille elämän-
aloille. Lähitulevaisuudessa len-
nokki ottaa todennäköisesti paik-
kansa esimerkiksi maatalouskonei-
den joukossa.

Esimakua tulevasta saatiin kes-
kiviikkona Limingassa Sohlon ti-
lan pellolla, kun Luonnonvarakes-
kuksen (Luke) tutkimushankkeen 
porukka saapui Pohjois-Pohjan-
maalle.

OPAL-Life -nimeä kantavan 
hankkeen tavoite on vähentää 
maatalouden ilmastopäästöjä. Yk-
si keino tavoitteeseen pääsemisek-
si on tutkia, kuinka peltojen käyt-
töä voitaisiin parantaa kohdenta-
malla tuotantoa oikein. Tässä len-
nokit tulevat mukaan kuvioon.

– Niiden avulla saadaan ilmasta 
käsin helposti kokonaiskuva pel-
tolohkosta. Kopterin ottamista ku-
vista näkee hyvin, missä päin pel-
toa biomassaa on eniten, eli mihin 
tuotanto kannattaa panostaa, tut-
kija Roope Näsi Maanmittauslai-
tokselta sanoo.

Biomassan kartoittamiseksi kop-
teriin on kiinnitetty tavallisen ka-
meran lisäksi hyperspektrikame-
ra. Hyperspektrin avulla voidaan 
kuvata sellaisia valon aallonpituuk-
sia, jotka ovat ihmissilmän näköky-
vyn ulkopuolella. Pellon biomas-
san määrittäminen onnistuu siten 
tarkemmin kuin tavallisella kame-
ralla kuvattuna.

– Tässä punaisena näkyvillä alu-
eilla ei ole biomassaa lainkaan, Nä-

si selittää ja osoittaa spektrikame-
ran ottamaa kuvaa tietokoneen 
ruudulla.

Esimerkiksi pellon sivuilla kulke-
vat Pohjantie ja Ouluntie näkyvät 
kuvassa kirkkaan punaisina.

– Taas mitä vihreämpi alue on, 
sitä enemmän siellä on myös bio-
massaa.

Kopterin avulla voidaan määrittää 
myös pellon kasvuston korkeus te-
hokkaammin kuin perinteisin me-
netelmin. Lennokin tavallisen ka-
meran ottamista kuvista ja spekt-
rikameran kuvista muodostetaan 
3D-malli, josta kasvuston korkeus 
voidaan määrittää. Kasvuston kor-
keutta taas käytetään edelleen bio-
massan määrän arviointiin.

Kaikki tähtää lopulta pellon käy-
tön tehostamiseen, jotta tuotan-
toa osattaisiin lisätä korkeasti tuot-
taville lohkoille ja vähentää huo-
nosti tuottavilla lohkoilla. Näin oli-
si mahdollista saada parempia sa-
toja parhailta peltolohkoilta. Hei-

kommat osat taas voitaisiin siirtää 
muuhun käyttöön. Näin saavutet-
taisiin myös ilmastohyötyjä, kun 
voimakkaasti muokattava peltoala 
vähenisi.

Liminkalaisen viljelijän Tuomas 
Sohlon tila on yksi niistä 20:stä pi-
lottitilasta, jotka ovat Luken tutki-
mushankkeessa mukana ympäri 
Suomen. Hän pitää kopterikuvaa-
mista kiinnostavana menetelmänä 
maatalouden tiedonkeruussa.

– Kyllähän tuolla ihan eri tavalla 
saa perspektiiviä kuin maasta kä-
sin, Sohlo tuumii.

– Uskoisin, että tulevaisuudes-
sa lennokit ovat arkipäivää maa- 
taloudessakin. Tässä vaiheessa en 
vielä kuitenkaan aio itselleni mois-
ta vehjettä hankkia.

Kopterista pitäisi vielä saada 
enemmän käsin kosketeltavaa hyö-
tyä irti, ennen kuin Sohlo lennok-
kikaupoille lähtisi. Esimerkiksi täs-
mälannoituksen eri sovellukset oli-
sivat hänen mukaan kiinnostavia.6

Lennokit hyvä 
apu peltojen 
arvioinnissa
 "Luonnonvarakeskuksen tutkimushankkeessa koptereiden avulla 

kerätään muun muassa biomassatietoja.

Liminkalainen viljelijä Tuomas Sohlo pohtii, että lennokkeja tullaan varmasti               tulevaisuudessa käyttämään maatalou-
dessa laajasti. Vielä hän ei kuitenkaan aio kopterikaupoille lähteä.

Tutkija Roope Näsi Maanmittauslaitokselta lähetti kevyen, multispektri-
kameralla varustetun lennokin matkaan Sohlon tilan pellolla Limingassa.
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Heinäkuussa  Avainasiakastarjouksessa

(norm. 8,21-8,43€ / 32,84-33,72€/l)

Aco Face 
Micellar Cleansing 
Water 200 ml 

840
42€/l.

(norm. 11,15€ / 55,75€/l.)

3IN1 -puhdistusvesi. 
Hajustamaton. Puhdistaa 
ihon, poistaa kasvo- ja 
silmämeikin ja kosteuttaa 
ihoa. 

690
27,60€/l.

Apobasen 
perusvoiteet 
sopivat päivittäiseen 
käyttöön koko 
perheelle. 

Tervetuloa tutustumaan myös muihin tarjouksiin!

Apobase 
Lotion tai Hydrogel 250ml
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NAD C338 on aito kaksikanavainen vahvistin todelliselle musiikin ystävälle. Vahvistimessa on 
sisäänrakennettuna mm. Spotify ConnectTM, ChromecastTM, Bluetooth ja liitäntä levy-
soittimellesi. Näin ollen voit striimata ja jakaa musiikkia mistä tahansa älylaitteesta 
täysin langattomasti tai nauttia vinyylilevykokealmastasi. Vahvistimen ohjaus käy 
mukavasti esimerkiksi käyttäen NAD aps -sovellusta. Et tarvitse muuta kuin 
laadukkaat kaiuttimet, niin todellinen kuuntelunautinto on aina saatavillasi.

TODELLISTA HIFIÄ 
LANGATTOMASTI

DALI  ZENSOR 7 on Suomen myydyin lattiakaiutin hintaluokassaan. Tämä kaiutin on 
ollut jo pitkään vailla todellista haastajaa. Dalin omat elementit takaavat ainutlaatuisen 
kuuntelunautinnon, mahtavalla bassontoistolla josta ei dynamiikka kesken lopu.

ZENSOR 7
Hinta kpl

499,-

NAD C338
Hinta

699,-

Pakettitarjous:
NAD C338 +2 kpl 
DALI ZENSOR 7

1499,-
Norm. 1697,-


