
Droonit
maataloudessa
DROONIT- MITÄ NE OVAT?
Droonit on yleisnimitys miehittämättömille ja kauko-ohjatuille muuttuva- tai kiinteäsiipisille lentolaitteille.
Hyötykäyttödrooneissa on yleensä lentoautomatiikan lisänä erilaisia kameroita, muita antureita tai
maatalouskäyttöön sopivia ruiskutuslaitteita.
Drooneja voidaan lennättää näköyhteydellä (lennätysetäisyys alle 500 metriä =VLOS) tai lennätysautomatiikan avulla
ilman näköyhteyttä (yli 500 metriä =BVLOS). BVLOS –lennätykseen tarvitaan kännykkäyhteyden päässä oleva
tähystäjä droonia ohjaavan pilotin lisäksi.

Droonin komponentit ovat
a) runko puomeineen, sensoritelineineen (gimbaalit kameroilla) ja laskutelineineen
b) potkurit kiinnikkeineen, harjattomat moottorit, nopeudensäätimet ja akku
c) radiolähetin – ja vastaanotin sekä lennonsäädin ”äly” (flight controller)
d) erilaisia antureita esim. IMU (inertia measuring unit), barometri, GPS, LiDAR-laserkeilain, infrapuna-

tunnistin

DROONITYYPIT
Kiinteäsiipiset droonit ovat tarkoitettu isojen pinta-alojen kartoitukseen nopeasti, tyypillisesti yhdellä akullisella
kartoitetaan yli 100 ha. Yleisimmät muuttuvasiipiset kaupalliset droonit ovat multikoptereita.
Neljällä sähkömoottorilla ja potkurilla varustettuja multikoptereita on tarjolla eri hinta- ja kokoluokissa ja niitä
myydään täysin lentovalmiina. Droonin hallintaan riittää yleensä vain älypuhelin tai tablettitietokone. Ammattimaiseen
käyttöön sopivien droonien hintaluokat alkavat kameradroonien n. 800 eurosta ja päätyvät esimerkiksi
autonomiseen ruiskutusdroonin noin 15 -20 000 euroon.

HUOMIOITAVA ENNEN LENNÄTYSTÄ
Muussa kuin harrastelennätyksessä on huomioitava lupa-, vakuutusasiat. Ns. kolmannen osapuolen vahingot
kattava vastuuvakuutus on paikallaan osana droonien hyötykäyttöä, samoin kuin Trafille tehtävä toimijailmoitus
(https://www.trafi.fi/ilmailu/miehittamaton_ilmailu/kauko-ohjatun_ilma-aluksen_kaytosta_ilmoittaminen). Kaikkien, niin
harraste- kuin hyötykäyttölennättäjien tulee huomioida lentokorkeus ja -alueet. Vuonna 2018 Suomessa suurin
sallittu droonien lennätyskorkeus on 150 metriä muilla kuin lentokielto- tai -rajoitusalueilla. Lisää muun muassa
lentokieltoalueista Droneinfo-sivuilla. https://www.droneinfo.fi/fi

KUVA 1. DJI Phantom 4 Pro + NIR-kamera +tabletti 
lentovalmiina.

KUVA 2. Custom-drooni lämpökameralla

Agroteknologia tehokäyttöön-hanke, teksti Juha Tiainen, SeAMK



Esimerkkejä droonien käyttökohteista 
täsmäviljelyssä
MUUTOSTEN HAVAINNOINTI

Helpoin ja suoraviivaisin tapa hyödyntää kuvauskopteria on
lentää manuaalisesti ja ottaa kuvia ja videoita lohkosta.
Yksittäisestä droonilla noin 50-70 metrin korkeudesta otetusta
viistokuvasta voi selvitä lisää lohkon kasvukunnosta kertovia
seikkoja kuten kasvitautipesäkkeitä, eläin- , sade- ja
myrskytuhoja. Samoin esimerkiksi paalien inventointi
onnistuu helposti isoltakin lohkolta.

KASVUKAUDEN AIKAINEN SEURANTA

Jatkuvaan, määrävälein tai pari-kolme kertaa kesän aikana tapahtuvaan, kasvukunnon seurantaa sopii hyvin koko
lohkon systemaattinen kartoitus pystyilmakuvien avulla. Lohkojen kartoituslennot
suunnitellaan lennonsuunnitteluohjelmalla esimerkiksi Dronedeploy-ohjelmalla(www.dronedeploy.com).
Lentosuunnitelmalla voidaan toteuttaa systemaattinen pystyilmakuvien otanta droonin autonomisen lennon ja
automaattikameroiden avulla. Lähi-infrapunakameralla otetut pystykuvat ladataan droonin kameran muistikortilta
pilvipalveluun, jossa kuvat orto-oikaistaan ja niistä muodostetaan yhtenäinen kuvamosaiikki. Tuloksena saadaan
mm. tarkka 2D- ilmakuva kartoitettavasta lohkosta, lehtivihreäkartta(NDVI-) sekä 3-D-malli alueesta.

NDVI-lehtivihreäkarttaa voi hyödyntää paitsi tarkkailussa, myös täsmäviljelyn jaetussa lannoituksessa.
Lehtivihreäkartasta saadaan joko suoraan pilvipalvelusta tai itse kuvatiedostoa (shapefile) muokaten ns.
käskykarttatiedosto traktorin ajo-opastimelle, joka säätää esimerkiksi lannoittimen levittämää typpilannoituksen
määrää lohkolla.

KUVA 3. Rehun tekoa kesällä 2017 
Ilmajoella. 

KUVA 4. 2D-kuva lohkoista. KUVA 5. Kuvan 4 eteläisimmän
nurmilohkon lehtivihreäkartta
keväällä. Mitä vihreämpää, sitä
parempi yhteyttämisteho.
Pohjoispään lehtipuusto ei vielä
lehdessä.

KUVA 6. Saman nurmilohkon 3D-
korkeusmalli, joka perustuu
photogrammetriaan.
Punaiset kohdat korkeimpia,
siniset lohkon matalimpia.
Dronedeploy-ohjelmistossa on
myös metrinen asteikko tulkintaa
varten.



Mikä lähitulevaisuudessa 
mahdollista – droonista
monipuolinen työkalu ?

Tällä hetkellä droonien käyttö maataloudessa Suomessa on
tyypillisesti kameran ja kuvien hyödyntämistä täsmäviljelyn apuna.

Nykyisen lainsäädännön mukaan kasvinsuojeluaineiden
lentolevityskielto koskee myös drooneja. Tulevaisuudessa on
mahdollista lainsäädännön muuttuessa tehdä tarkkoja torjunta-
aineruiskutuksia RTK (Real Time Kinetic) -drooneilla, joilla paikannus
onnistuu parin senttimetrin tarkkuudella oman GPS-tukiaseman avulla.

Drooniteknologiassa on jo päästy eteenpäin kahdessa
ongelmakohdassa, lentoajassa ja hyötykuormassa. Kehittyvä
akkuteknologia, sekä polttomoottorin ja sähkömoottorin
yhdistävät hybrididroonit mahdollistavat jo kymmenien kilojen
hyötykuorman esimerkiksi rakeisen lannoitteen levittämiseen. Myös
kahden tunnin lentoajat tankkaamatta tai lataamatta akkuja ovat
mahdollisia. Muun muassa Kiinassa ja USA:ssa droonien avulla
tehtävien torjunta-ainelevityksen tai liukoisen lannoitteen levityksen
työsaavutus on ollut luokkaa 15-20 hehtaaria tunnissa.

KUVA 7. Tyytyväinen tuleva isäntä 
ja droonien hyödyntäjä.

KUVA 8. RTK-drooni , joka pystyy levittämään 
nestemäisiä aineita noin 10 kilogramman 
hyötykuormalla. Ruiskuainesäiliö kuvan 
etuosassa.

KUVA 9. Kuvan 8 droonin iso, noin 50 cm 
hiilikuitupotkuri sekä moottorin alla oleva ruiskun suutin.


