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LYHENTEET JA KÄSITTEET 

 

BMP  Microsoft Windows Bitmap. Kuvatiedosto-
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CAD Computer aided design, tietokoneavusteinen 

suunnittelu. Esimerkiksi 3D-mallinnus 

CCD  Charge Coupled Device. Skannerin sen-

sorityyppi 

CCITT    Consultative Committee for International  

Telephony and Telegraphy. YK:n alainen te-

leviestintäverkkoja ja -palveluja kansainväli-

sesti koordinoiva järjestö. 

CIS  Contact Image Sensor. Skannerin sen-

sorityyppi 

CPE  Kopolyesteri, 3D-tulostukseen käytettävä fi-

lamentti 

DPI  Dots per inch. Resoluution yksikkö, kuvapis-

tettä pituusyksikköä kohti 

EPDM     Etyleenipropyleenidieenikumi 

Filamentti     3D-tulostukseen käytettävä tulostuslanka 

GIF  Graphics Interchange Format. Kuvatiedosto-

muoto 

JPEG  Joint Photographic Experts Group. Kuvatie-

dostomuoto 

LZ77  Lempel-Ziv 1977. Algoritmi tiedoston häviöt-

tömälle pakkaukselle. 

LZW  Lempel–Ziv–Welch. Algoritmi tiedoston hä-

viöttömälle pakkaukselle. 

PE      Polyeteeni. Muovilaatu. 

PET     Polyeteenitereftalaatti. Muovilaatu. 



 

 

PNG  Portable Network Graphics. Kuvatiedosto-

muoto. 

PVC     Polyvinyylikloridi. Muovilaatu 

RLE  Run-length Encoding. jakson pituuden koo-

daus, yksinkertainen häviötön tiivistysmene-

telmä 

TIFF  Tagged Image File Format. Kuvatiedosto-

muoto 

USB     Universal Serial Bus 

WLAN     Wireless Local Area Network 
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1 JOHDANTO 

 

Nykyisen ilmastonmuutoskeskustelun kannalta juuriston tutkiminen on tärkeää, jotta 

voidaan ymmärtää hiilen kierto kokonaisuudessa. Maailmanlaajuisesti biomeihin on va-

rastoitunut hiiltä arviolta 560−650 gigatonnia, josta juuriin on varastoitunut 80−160 gi-

gatonnia. Scharlemann ym. (2014) kävivät läpi 27 tutkimusta orgaanisen hiilen määräs-

tä maaperässä, joka arvioiden mukaan on 504 – 3000 Gt, mediaanin ollessa 1460 Gt. 

Tarkastelussa olleista tutkimuksista tuoreimmissa, arvioitu orgaanisen hiilen määrä 

maaperässä oli noin 1500 Gt. Nykyisissä arvioissa orgaanisen hiilen määrä arvioidaan 

yleensä 1 m syvyyteen, joka on riittävä syvyys maaperän ollessa mineraalinen. Orgaani-

silla mailla, esimerkiksi 3 m syvyyteen arvioituna orgaanisen hiilen määrä voi olla 1,5 

kertainen 1 m syvyyteen verrattuna. Vertailun vuoksi ilmakehässä on hiiltä arviolta 800 

gigatonnia ja merissä 39000 Gt (Oelkers ja Cole 2008).  

 

Taulukossa 1 on esitetty muokattu versio Hiedererin ja Köchyn (2011) taulukosta, jossa 

vertaillaan eri datalähteiden avulla tehtyjä arvioita maahan varastoituneen orgaanisen 

hiilen määrästä. Taulukossa pintamaalla tarkoitetaan syvyyksiä 0−30 cm ja pohjamaalla 

30−100 cm ja siitä nähdään, että pintamaan orgaanisen hiilen osuus on lähes puolet ko-

ko maan osuudesta. 
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Taulukko 1 Maan orgaanisen hiilen määrä eri datalähteistä. Muokattu lähteestä Hiederer 

ja Köchy (2011). 

Kerros       Data     

  HWSD HWSDa NRCS FAO WISE5by5MIN DSMW 

              

  Gt C Gt C Gt C Gt C Gt C Gt C 

Pintamaa 967 699 - 710 504 574 

Pohjamaa 1502 718 - 746 487 632 

0−100 cm 2469 1417 1399 1459 991 1206 

HWSD = Harmonized world soil database 

HWSDa = Harmonized world soil database with amendments 

NRCS = Natural resources conservation service 

FAO = Food and Agriculture Organization of the United Nations 

WISE5by5MIN = World Inventory of Soil Emission Potentials 5x5 arc minute 

DSMW = Digital Soil Map of the World (FAO) 

 

 

Englannin kielen sana rhizotron on johdettu kreikan kielestä rhizos (juuri) ja tron (väli-

ne), joka tarkoittaa siis rakennusta tai fasiliteettia juurien tarkasteluun ja mittaamiseen 

jonkin läpinäkyvän rakenteen läpi. Tämä mahdollistaa kasvien kasvattamisen kenttäolo-

suhteissa ja niiden jatkuvan tarkastelun vahingoittamatta kasvia (Klepper ja Kaspar 

1994, Hendrick ja Pregitzer 1996). Tällaisen rakennelman valmistaminen on kallista 

esimerkiksi Auburnin rhizotroni maksoi vuonna 1969 noin 40 000 $ (Huck ja Taylor 

1982).  

 

Ajatus minirhizotroneista on lähtenyt vuodesta 1937, jolloin Bates suunnitteli tarkastus-

käytäviä, joissa oli ikkunoita juurien tarkastelua varten. Minirhizotroneita, jotka tänä 

päivänä tunnetaan, on ensimmäisenä käyttänyt Waddington vuonna 1971, jolloin hän 

käytti läpinäkyviä putkia sekä kuvankaappauslaitetta (Rewald ja Ephrath 2013). Mi-

nirhizotronit on auttanut ymmärtämään paremmin, miten juuret toimivat. Minirhizotro-

nien avulla on parannettu käsitystä muun muassa juurien tuotannosta, elinkaaresta, fe-

nologiasta ja niiden jakautumisesta maaperässä (Aerts ym. 1992, Hendrick ja Pregitzer 
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1992, Hooker ym. 1995). Tieto näistä piirteistä juuristosta ovat tärkeitä, kun mallinne-

taan kasvien sadontuottoa, ravinteiden- ja veden käyttöä (Hooker ym. 1995).  

 

Vaikka minirhizotronitutkimusta on tehty vuosia ja ohjeistusta putkien asennukseen, se-

kä kuvien ottamiseen löytyy paljon (Hendrick ja Pregitzer 1996, Majdi 1996, Johnson 

ym. 2001), hyvien käytäntöjen esiin tuomiselle on jatkuva tarve (Rewald ja Ephrath 

2013). Minirhizotronikuvaus on kehittynyt tekniikan kehittymisen mukana, etenkin op-

tiikan ja elektroniikan kehitys on vienyt minirhizotronijärjestelmien käytettävyyttä 

eteenpäin. Nykytekniikalla kuvista saadaan paljon yksityiskohtaisempia ja niistä saa-

daan enemmän dataa kuin aikaisimmissa tutkimuksissa käytetyillä laitteilla (Hendrick ja 

Pregitzer 1996). Lisäksi minirhizotronikentän perustaminen on paljon nopeampaa ja 

minirhizotronilaitteiston rakentaminen on edullisempaa kuin kiinteän rhizotronin raken-

tamiseen (Rahman ym. 2020). 

 

Tässä työssä tutkitaan juurikuvaukseen liittyvän laitteiston ja kuvakäsittelyn kehittämis-

tä sekä aiheen selvittämistä kirjallisuuden avulla. Laitteiston kehittämistä helpottaa jo 

valmis juurikuvaukseen käytettävä kamera, minirhizotronikamera, joka päivitetään ny-

kyaikaisemmaksi. Kamerakuvauslaitteen lisäksi tavoitteena on kehittää välineistö, jolla 

juuristoa voidaan kuvata käyttäen tavallista skanneria. Tavoitteena on myös perehtyä 

kuvien käsittelyyn eli juurien korostamiseen kuvan taustasta ja mahdollisesti kehittää 

kuvankäsittelyä. 

Tämä työ on osa CropSkill-hanketta, jota rahoitti Maatalouskoneiden tutkimussäätiö. 

Hankkeen tavoitteena on kehittää uutta viljelyteknologiaa jokaiseen työvaiheeseen, joka 

kuuluu viljelyyn.  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään juurien tutkimiseen käytettäviä tekniikoita, joista 

minirhizotronikameran ja skannerin käyttöön tutustutaan tarkemmin, juuriputkien asen-

nukseen liittyviä menetelmiä, sekä kuvien käsittelyä ja niiden analysointia. Kuvien kä-

sittelyn ohessa sivutaan kuvien tiedostomuotoja ja pakkaamismuotoja. 

2.1 JUURTEN TUTKIMISEEN KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT 

 

Nykyään juuritutkimusta voidaan tehdä monella tapaa. Milchunas (2009) on työssään 

vertaillut 11 eri tapaa sekä jaotellut ne kahteen kategoriaan: suorat ja epäsuorat mene-

telmät. Suorilla menetelmillä tarkoitetaan tutkimista suoraan juuria ja epäsuorilla mene-

telmillä tarkoitetaan juurten arviointia maan muiden ominaisuuksien avulla. Taulukossa 

2 esitellään näitä menetelmiä. 
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Taulukko 2. Juurten tutkimiseen käytettäviä menetelmiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 MINIRHIZOTRONIJÄRJESTELMISSÄ KÄYTETTÄVÄ LAITTEISTO  

  

Tässä työssä keskitytään minirhizotronimenetelmiin, tarkemmin kameran ja skannerin 

käyttämiseen juuritutkimuksessa. Kameran tai skannerin käyttäminen on nykyään ylei-

Menetelmä Mittaus Kenttämittauksen tulos Lähde  

Näytteenotto, 

juurten pesu 

Juuriston massa ja 

morfologia 

Näytteet aikasarjaan eri paikasta Milchunas 2009 

Isotooppien ha-

joaminen 

(Isotope decay) 

Maan alainen 

primäärinetto-

tuotanto 

Biomassan ja juurten hajoamisen 

perusteella  

laskettu tuotanto 

Milchunas 2009 

Isotooppi lai-

mennus 

(Isotope dilution) 

Maan alainen  

primäärinettotuo-

tanto 

Hajoamiskerroin juurten hajoamisel-

le ja sen avulla primaarinettotuotan-

non laskeminen 

Milchunas 2009 

Minirhizotronit Juuriston kasvu ja 

kuolleisuus 

Kuvat aikasarjaan samasta paikasta Dannoura ym. 2008, 

Milchunas 2009 

Rhizotronit Juuriston kasvu ja 

kuolleisuus 

Suuret kuvat aikasarjaan samasta 

paikasta 

Huck & Taylor 1982, 

Hendrick ja Pregitzer 

1996 

Typpitase/ 

virtaukset 

Juuriston kasvun 

ja kuolleisuuden 

laskeminen typen 

kierron avulla 

Laskeminen typen eri suureiden,  

muun muassa nettomineralisaation, 

sadannan ja karikkeen avulla 
 

Milchunas 2009 

Hiilitase/ 

virtaukset 

Juuriston biomas-

san laskeminen 

hiilitaseen ja vir-

tauksien avulla 

Juurten hiilen laskeminen eri suurei-

den, muun muassa maahengityksen, 

karikkeen ja eroosion avulla 

Nadelhoffer ym. 1998 

Regressiomalli Mitattuun dataan 

perustuva laske-

minen 

Juurten biomassan ja tuotannon las-

keminen nettoprimäärituotannon  

ja vuoden keskilämpötilan avulla 

  

Gill ym. 2002, Milchunas 

2009 

 

  
Simulaatiomalli Mitattuun dataan 

perustuva laske-

minen 

Simulointi eri malleja hyväksi käyt-

täen 

Milchunas 2009 
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nen tapa tutkia juuristoja (Dannoura ym. 2008, Vamerali ym. 2011). Laitteiden suurim-

pina etuina ovat jatkuvan tutkimuksen kannalta kasvin säilyminen tuhoutumattomana 

koko tutkimusjakson ajan (Dannoura ym. 2008, Milchunas 2009, Rewald ja Ephrath 

2013), sekä pienempi työmäärä kuin esimerkiksi juurinäytteiden kairaamisessa (de Ruij-

ter ym. 1996). Kameraa ja skanneria käytettäessä kuvat voidaan tallentaa suoraan tieto-

koneelle, jolla kuvat myös käsitellään, joten datan siirtäminen sijainnista toiseen ei ole 

tarpeellista vaan se kulkee tietokoneen mukana. 

 

Elektronisten komponenttien kehittyminen ja valmistuskustannusten pienentyminen on 

ollut suureksi hyödyksi monella tutkimusalalla, joilla tutkimuslaitteiden rakentaminen 

itse on mahdollista. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää droneja. Itse rakennettuna 

dronesta saa tarpeisiin sopivan usein pienemmillä kustannuksilla mitä valmiin kaupalli-

sen laitteen. Sama pätee myös minirhizotronijärjestelmiin, sillä nykyiset kaupalliset 

tuotteet maksavat noin 16 000 – 25 000 USD (Rahman ym. 2020), kun aikaisemmin 

maksoivat selvästi enemmän. 

2.2.1 MINIRHIZOTRONIJÄRJESTELMÄ KAMERALLA 

 

Minirhizotronijärjestelmä, jossa käytetään kameraa, kuuluu kamera, läpinäkyvät putket, 

sekä tietokone kuvien tallentamiseen (Vamerali ym. 2011, Rewald ja Epraht 2013). Ku-

vassa 1 on esitetty piirros nykyaikaisesta kameralla varustetusta minirhizotronijärjes-

telmästä. Kameraa liikutetaan asennettua putkea pitkin maan sisään askel kerrallaan 

kahvassa olevien hahlojen avulla. Kahvaa työnnettäessä kuvassa 2 näkyvä pieni rulla 

pyörii pitkin kahvaa ja pysähtyy hahlon kohtaan. Tämä mahdollistaa kuvien ottamisen 

välimatkoin ja välimatkat pysyvät samoina kuvauskerrasta toiseen. 
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Kuva 1. Periaatekuva minirhizotronkameran käytöstä. 

 

 

 

Kuva 2. Indeksointikahvan rulla. Sen avulla kamera pysäytetään tietyin välein kuvan ot-

tamiseksi. 

 

 

Havaintoputki 

Kuvauspää 

Minirhizotronikamera lukittu-

na havaintoputken päähän 

Kannettava tietokone 

Indeksointikahvan rulla 
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Kirjallisuutta tutkiessa ei löytynyt valmiita, kaupallisia skannerikokoonpanoja, mutta 

minirhizotronijärjestelmiä löytyi kahdelta yritykseltä (Bartz Technology Corporation ja 

Vienna Scientific Instruments). Kaupallisten kokoonpanojen vähyys saattaa johtua siitä, 

että usein itse tekemällä saadaan omiin tarkoituksiin parhaiten sopiva laitteisto. Muun 

muassa Amato ym. (2011) esittelivät työs-

sään edullisen minirhizotronikameran rakentamisen. 

 

Minirhizotronikameroiden avulla juurten tutkiminen on nopeaa, mutta haasteitakin on. 

Kun minirhizotronikameroiden avulla saatua dataa on verrattu, esimerkiksi kairan avul-

la saatuun dataan on huomattu, että datassa on eroja. De Ruijter ym. (1996) havaitsi tä-

män ottaessaan näyteitä syvältä maasta. Minirhizotronikameran avulla tuotetun datan 

mukaan juuria oli näytteestä määriteltyä enemmän, mikä selittyi juurten kasvamisella 

putkia pitkin. Vaikka minirhizotronikameraa käyttäessä on havaittu paljon juuriston 

määrän yli- ja aliarvioimista, on monen kasvin osalta, kuten vehnän, korrelaatiokerroin 

ollut yli 0,55 (Vamerali ym. 2011). Minirhizotronikuvauksen yksi tärkeä käyttökohde 

on juurten eliniän tutkiminen. Aikasarjana samasta kasvista otetuista kuvista voidaan 

havainnoida uusien juurten kasvu ja vanhojen kuihtuminen. 

2.2.2 KAMEROIDEN TEKNISET OMINAISUUDET 

 

Kameroiden, joita minirhizotronijärjestelmissä käytetään, tulee olla pienikokoisia, jotta 

ne mahtuvat koteloineen maahan asennettujen putkien sisälle. Nykyään on saatavilla 

monia vaihtoehtoja. Esimerkiksi Faget ym. (2010) rakensivat minirhizotroni järjestel-

män käyttäen kuluttajamallisia webkameroita.  Amato ym. (2011) käyttivät järjestel-

mässään Dino-Liten elektronista mikroskooppia  

 

Kameran ominaisuuksista resoluutioon tulee kiinnittää huomiota, että sillä voidaan ha-

vaita pienetkin juuret, sillä useiden kasvien juurten halkaisija alittaa 100 mikrometrin 

rajan. Kameran kuvakoon ollessa pieni, 18x13,5mm, 640x480 resoluutiolla saadaan 

pikselikooksi 28 µm. Tällöin voidaan havaita juuret, joiden halkaisija on >56 µm (Va-

merali ym. 2011). Nykypäivänä kamerat tuottavat korkearesoluutioista kuvaa. Niin sa-
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nottu natiivi 4K resoluutio on 4096x2160 pikseliä ja esimerkiksi televisioiden ja kulut-

tajakäyttöön tarkoitettujen videokameroiden resoluutio on 3840x2160 pikseliä. Pikseli-

koko lasketaan jakamalla kuvan luonnollinen koko pikselien määrällä. 

 

On myös mahdollista hankkia kamerasensori komponenttina, mutta sen asentaminen 

kuvausjärjestelmään vaatii enemmän työtä, sillä ne eivät ole plug and play -

laitteita. Sensorin käyttäminen mahdollistaa kuitenkin sen suuntaamisen suoraan 90 ° 

kulmaan putkeen nähden, joten väliin ei tarvitse peiliä tai prismaa toisin kuin elektroni-

sen mikroskoopin kanssa, joka kuvaa putken suuntaisesti. 

 

Kuvien ottaminen maan alla vaatii hyvän valaistuksen. Itse rakennetuissa kameroissa 

ledien käyttö on suositeltavaa matalan energiankulutuksen ja valolähteen pienen koon 

takia. Esimerkiksi elektronisissa mikroskoopeissa on yleensä ledvalaistus valmiina, 

mutta sen hyödyntäminen juuristokuvauksissa voi olla hankalaa, koska kuvan tavoin va-

laistus kulkee peilin tai prisman läpi (Amato ym. 2011). Mikroskooppien valo on kui-

tenkin mahdollista sammuttaa ja voidaan käyttää erillistä valolähdettä (Dino-lite 2018). 

2.2.3 MINIRHIZOTRONIJÄRJESTELMÄ SKANNERILLA 

 

Skannerikokoonpanossa tarvitaan tietokone, skanneri ja mahdollisesti virtalähde skan-

nerille (Dannoura ym. 2008, Rewald ja Ephrath 2013). Kuvassa 3 on esitetty piirros yk-

sinkertaisesta skannerikokoonpanosta, jossa kuvat otetaan manuaalisesti kuten kameral-

lakin. Käytännössä skanneri on koteloituna maan alla ja se yhdistetään tietokoneeseen 

kuvanottoa varten. Vaihtoehtoisesti voidaan pitää ainoastaan kotelo maan alla ja laittaa 

skanneri koteloon kuvanottoa varten, riippuen kotelon rakenteesta (Dannoura ym. 2008, 

Mohamed 2017). Maahan on myös mahdollista kaivaa suurempi kuoppa, jonka seinä-

mää kuvataan skannerilla ruutu kerrallaan. Tällöin skanneri ei tarvitse suojakoteloa 

(Dauer ym. 2009). 

 



18 

 

Skanneri voidaan asentaa maahan moneen kulmaan riippuen halutusta tutkimussyvyy-

destä. Tavallisten toimistoskannereiden kuvakoon ollessa noin 20 cm x 30 cm (Epson 

2020, Canon 2020) ei kuvaaminen kovin syvältä ole edes mahdollista. 

 

 

Kuva 3. Periaatekuva minirhizotroniskannerin toiminnasta. Tietokone on yhdistettynä 

skanneriin USB-kaapelilla.  

2.2.4 SKANNEREIDEN TEKNISET OMINAISUUDET 

 

Toimintaperiaatteeltaan jaoteltuna skannereita on kahdenlaisia: Contact image sensor, 

myöhemmin CIS ja Charge coupled device, myöhemmin CCD, kennoilla varustettuja. 

CCD-skannereissa valolähde on sijoitettu lasin lähelle, jolloin skannattava kohde heijas-

tuu aukon läpi peilien ja linssin kautta kennolle ja CIS-skannereissa heijastetaan näkyvä 

(RGB)-valoa 45 ° kulmassa skannattavaan kohteeseen ja heijastus johdetaan valojohti-

milla fototransistoreihin (Vrhel ym. 2005). 

 

Markkinoilla skannereista on monia vaihtoehtoja eri valmistajilta. Pääsääntöisesti isot 

monitoimilaitteet, joissa on tulostin samassa paketissa, ovat CCD-kennolla varustettuja 

(Canon 2020, Epson 2020). Tällaiset laitteet on yleensä kytkettävä verkkovirtaan, joka 

ei ole ihanteellista kenttäolosuhteissa. Pieniä skannereita, jotka saa virtansa USB-

liittimestä, löytyy muutamia vaihtoehtoja (Canon 2020, Epson 2020). Pienen koon ta-

Koteloitu skanneri 

Kannettava tietokone 
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kia, näissä skannereissa käytetään CIS-kennoa. Molempia skannerityyppejä on käytetty 

juuritutkimuksessa (Dannoura ym. 2008, Nakahata ja Osawa 2017). 

2.3 MINIRHIZOTRONIPUTKET 

 

Minirhizotronikokoonpanon putket ovat usein muovia. Ensimmäisissä tutkimuksissa 

käytettiin kuitenkin lasiputkia (Böhm ym. 1977). Muovi on halvempaa ja esimerkik-

si polykarbonaatti on huomattavasti sitkeämpää kuin lasi. Minirhizotroni käytössä ak-

ryyli on hyvä materiaali, sillä se on kovaa ja se ei naarmuunnu niin helposti 

kuin polykarbonaatti (Etra 2020).   

 

Minirhizotronitutkimuksissa käytettyjen putkien mitat vaihtelevat suuresti 

ja määräytyivät tarpeen mukaan. Putkien pituus vaihteli yleensä välillä 1,5 – 2 m ja sei-

nämävahvuus 3 – 7 mm. Seinämän vahvuutta valitessa tulee ottaa huomioon muovin 

notkeus eli, mikäli tutkitaan paksuja juuria, esimerkiksi puun juuria, on putkea valittaes-

sa huomioitava mahdolliset juurien aiheuttama taivuttaminen putkeen. Jos putki vääntyy 

maan alla, saattaa se aiheuttaa ongelmia kuvatessa. Suuren kameran eli suuren halkaisi-

jan putken kanssa saadaan laajempi kuvausala, mutta se saattaa vaikuttaa juurten kas-

vuun (Vamerali ym. 2011). 

  

Tutkimuksissa on käytetty yleensä profiililtaan pyöreitä putkia (Johnson ym. 

2001, Vamerali ym. 2011, Rewald ja Epraht 2013, Black ym. 2017), mutta markkinoita 

tutkiessa vastaan tuli profiililtaan neliöitä putkia. Neliöputken käyttö edellyttää, että 

kamerankin profiili on neliö. Neliöputkien etuna on muun muassa samanlaiset kuvat 

putken joka kohdasta, koska kamera ei pääse pyörimään putkes-

sa. Johnsonin ym. (2001) ja Vameralin ym. (2011) mukaan neliöputkia on kuitenkin 

käytetty harvoin. Ennen asentamista täytyy määrittää, miten putki maahan asennetaan. 

Johnsonin ym. (2001) mukaan on kaksi tärkeää huomioon otettavaa asiaa. Ensimmäinen 

on putken pienin mahdollinen häiriö maaperään. Toinen asia on putken ja maan kontak-

ti, jonka tulisi olla tiivis. Maa putken ympärillä ei saa olla tiiviimpää kuin maaperä ym-

pärillä, jotta juurten kasvu olisi täysin normaalia.  
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Ennen asennusta putkea varten on tehtävä reikä maahan kairalla tai poralla (Rewald ja 

Eprath 2013). Reikä tehdään haluttuun kulmaan ja syvyyteen. Asennuskulma voi olla 

mitä tahansa 0 ° ja 90 ° välillä, mutta yleensä putket asennetaan joko pystyyn, vaakaan 

tai 30−45 ° kulmaan (Johnson ym. 2001). Vaakatasoon asennettuja putkia käytetään 

muun muassa maan alaisissa käytävissä (van de Geijn ym. 1994).  

 

Eri asennuskulmilla on hyvät ja huonot puolensa. Esimerkiksi kulmaan asennus on hel-

pompaa kuin vaakaan, mutta kulmaan asennettaessa putkesta saadaan tietyltä syvyydel-

tä vain yksi havainto. Vakaan asentaminen taas on työläämpää, mutta samalta syvyydel-

tä saadaan useampia havaintoja (Johnson ym. 2001). Bragg ym. (1983) ja De Ruijter 

ym. (1996) havaitsivat tutkimuksissaan, että juuret suosivat kasvua pystyyn asennettu-

jen putkien pinnalla, mutta Ephrathin ym. (1999) tuloksissa eroavaisuutta ei ollut. Tosin 

se saattaa osittain selittyä sillä, että heidän koejärjestelyissä maaperä häiriintyi siten, et-

tä maaperän tiheys oli sama koko putken matkan. Braggin ym. (1983) ja Ephrathin ym. 

(1999) tutkimuksissa jätettiin huomiotta pintamaan juuristo, sillä tulokset niissä olivat 

epävarmoja. Putket kannattaa myös ankkuroida maahan, sillä vaikka putkien ja maan 

kontakti on hyvä, putki saattaa liikahdella, mikä aiheuttaa epäsäännöllisyyttä jatkuvissa 

mittauksissa (Johnson ym. 2001).  

2.4 KUVIEN KÄSITTELY JA ANALYYSI 

 

Juuritutkimuksissa mitataan juurten pituutta, lukumäärää (Bragg ym. 1983, Ephrath ym. 

1999), juurien ulottuvuutta syvyyssuunnassa (Han ym. 2017), juurikarvojen esiintyvyyt-

tä, juurien tyyppiä ja ympärysmittaa (Judd ym. 2015). Näitä piirteitä voidaan tallentaa 

eri ohjelmiin, esimerkiksi ARIA-ohjelmalla voidaan tallentaa ja käsitellä montaa piirret-

tä, jotka on esitetty seuraavassa taulukossa 3 (Pace ym. 2014).  
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Taulukko 3. ARIA-ohjelmalla saatavia piirteitä juurikuvasta muokattu lähteestä Pace 

ym. 2014.  

Piirre  Selitys 

Juurten kokonais-

pituus   Kumulatiivinen pituus kaikista juurista 

Pääjuuren pituus   Pääjuuren pituus 

Toissijaisten juu-

rien pituus   Kumulatiivinen pituus kaikista toissijaisista juurista 

Massakeskipiste   Juurien keskipiste massan mukaan 

Keskipiste   Absoluuttinen keskipiste huomioimatta juurten pituutta 

Massakeskipiste 

(yläosa)   1/3 yläosan massakeskpiste 

Massakeskipiste 

(keskiosa)   1/3 keskiosan massakeskipiste 

Massakeskipiste 

(alaosa)   1/3 alaosan massakeskipiste 

Keskipiste (yläosa)   

1/3 yläosan absoluuttinen keskipiste huomioimatta juurten 

pituutta 

Keskipiste (keski-

osa)   

1/3 keskiosan absoluuttinen keskipiste huomioimatta juur-

ten pituutta 

Keskipiste(alaosa)   

1/3 alaosan absoluuttinen keskipiste huomioimatta juurten 

pituutta 

Syvyys   Juurten maksimisyvyys 

Leveys   Juurten maksimi levinneisyys horisontaalisesti 

Leveyden ja sy-

vyyden suhde   Juurten maksimi leveyden ja syvyyden suhde 

Mediaani   Juurten lukumäärän mediaani 

Juurien kokonais-

määrä   Juurien kokonaismäärä 

Tuuheus   

Juurten lukumäärän ja juurten lukumäärän mediaanin 

suhde 

Pituuden jakautu-

minen   

Juurten pituuden ylimmällä kolmanneksella ja kokonais-

pituuden suhde 

Halkaisija   Pääjuuren halkaisija 

Tilavuus   Pääjuuren tilavuus 

Pinta-ala   Pääjuuren pinta-ala 
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Minirhizotronikameralla kuvatessa kuvia voi tulla satoja, jopa tuhansia (Pateña ja Ing-

ram 2000, Johnson ym. 2001). Kuvankäsittelyohjelmia löytyy runsaasti Internetistä, 

mutta suurin osa vaatii manuaalista käyttöä, kuten esimerkiksi WinRhizo Tron (Regent 

instruments, Kanada) -ohjelma. Aiheeseen liittyviä ohjelmia on useita, esimerkiksi 

Dauerin ym. (2009) tutkimuksessa näkyvät juuret laskettiin ja merkittiin ympyröillä 

käyttäen Adobe Photoshop-ohjelmaa ja sen jälkeen juuret rajattiin ImageJ-ohjelmaa 

käyttäen. ImageJ-ohjelmaan on saatavilla monia lisäosia, esimerkiksi SmartRoot ja rhi-

zoTrak (Möller ym. 2019, da Cruz ym. 2019, Boudiar ym. 2020). 

 

Nakajin ym. (2007) ja Adun ym. (2014) tutkimuksissa juuret näkyivät kuvissa selkeästi, 

mutta ne olivat kasvaneet erillisissä kasvualustoissa, jolloin luonnon tuomat häiriöt ei-

vät ole häirinneet kasvua ja kuvausta. Esimerkiksi ARIA ohjelmaa on käytetty juuri tä-

mänlaisten kuvien analysointiin. Haasteena kuva-analysoinnin automatisoinnissa on 

juuren erottaminen taustasta, sillä maa-aines saattaa olla paikka paikoin hyvin saman 

väristä kuin näkyvät juuret. Tämä on ongelma, koska kynnystys perustuu kuvan taustan 

ja siinä olevien objektien eroihin joko muodon tai värin perusteella (Duda ja Hart 1971, 

Sezgin ja Sankur 2004). 

2.5 KUVATIEDOSTOMUODOT 

 

Kuvia voidaan tallentaa moniin tiedostomuotoihin eli formaatteihin. Ne perustuvat bit-

tikarttoihin, eli pikselien muodostamiin taulukoihin, tai vektorigrafiikoihin, jotka perus-

tuvat matemaattisiin funktioihin ja koordinaatteihin tai metafileihin. Metafilet voi sisäl-

tää bittikarttoja ja vektorigrafiikoita (Murray ja van Ryper 1996). Kuvatiedostomuo-

doista JPEG on yleisesti oletusmuotona kameroissa, skannereissa ja muissa kuvien tal-

lentamiseen käytettävissä laitteissa (He ym. 2018). Muita kuvatiedostomuotoja on muun 

muassa PNG, GIF, TIFF, BMP ja kameroiden raw-tiedostomuodot (Miano 2000, Wig-

gins ym. 2001, Fraser 2004). 

 

Tiedostomuodot ovat joko pakattuja tai pakkaamattomia, mutta suurin osa on jollain ta-

paa pakattu (taulukko 4). Kuvia voidaan pakata kahden kriteerin mukaan: pakkaamiseen 
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ja purkamiseen kuluva aika ja kuinka paljon kuvaa pakataan. Tätä kriteeriä sovelletaan 

yleensä, kun kuvaa siirretään reaaliajassa tai Internetin välityksellä. Toinen kriteeri on 

kuvan säilyminen, eli kuva halutaan pitää mahdollisimman hyvälaatuisena. Kuvia voi-

daan pakata häviöllisesti ja häviöttömästi, joskin häviötön pakkaus ei ole varsinaista 

kuvan pakkaamista vaan pikemminkin uudelleen ohjelmointia. Useimmat tiedostomuo-

dot vähentävät kuvien värejä säästääkseen tilaa. Värikuvat vievät eniten tilaa, sillä esi-

merkiksi RGB-kuviin tallennetaan arvo 0−255 punaiseen (R), vihreään (G) ja siniseen 

(B) tasoon. Tämä tarkoittaa 8 bittiä informaatiota tasoa kohden. 12 bittiä tasoa kohden 

riittäisi tallentamaan kaikki värit värifilmistä. Pakkaamismenetelmiä eli algoritmeja on 

montaa erilaista, sillä aluksi jokaisella valmistajilla olivat omat tiedostomuodot (Russ 

2002). 
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Taulukko 4. Kooste yleisistä kuvatiedostomuodoista ja niiden ominaisuuksia. 

           

Tiedostomuoto Selitys Lähde   

JPEG Häviöllinen pakkaus. Pakkaus perustuu 

pikselin arvon muokkaamiseen viereisten 

pikseleiden mukaan. 

Russ 2002   

        

            

PNG 
Häviötön LZ77 variant pakkaus. Luotiin 

vastaamaan GIF-tiedostomuotoa ilman 

lisensoinnin ja patentoinnin rasitetta. Värit 

48 bittiin asti. 

Murray ja van Ryper 1996 

Miano 2000 

        

           

GIF Häviötön LZW pakkaus. Luotiin tiedon-

siirtoa ja Internet tallennusta varten. Ku-

van tiedot tallennetaan GIF-tiedostoissa 

lohkoina. 

Miano 2000     

        

        

            

TIFF Pakkaamattomia, häviöttömästi tai häviöl-

lisesti pakattuja. Yksi monikäyttöisimmis-

tä kuvatiedostomuodoista ja pystyy muun 

muassa sisällyttämään useita kuvia itseen-

sä. 

Murray ja van Ryper 1996 

        

        

            

BMP Pakkaamattomia tai RLE pakattuja. Perus 
bittikarttojen tallennukseen käytetty kuva-

tiedostomuoto Microsoft Windows-

ympäristössä. Tukee 1-, 4-, 8-, 16-, 24- ja 

32-bitin värejä. 

Murray ja van Ryper 1996 

        

       

            

Raw Eri kameravalmistajien käyttämiä tiedos-

tomuotoja, joita on kymmeniä. Tallentavat 

kaiken tiedon, mitä kameran kennoon tal-

lentuu mukaan lukien kamerassa kuvaus-

hetkellä olevat asetukset, jolloin niitä voi-

daan kuvankäsittelyohjelmalla muokata tai 

kumota. 

 Fraser 2004     

        

        

        

        

            

 

 

Tiff-tiedostomuoto on yleensä käytössä ammattikuvaajilla sekä fotogrammetriassa juu-

rikin sen ominaisuuksien takia (Alfio ym. 2020). Tiff-tiedostomuodot ovat kooltaan 

huomattavasti suurempia verrattuna esimerkiksi pakattuun JPEG-tiedostomuotoon. Juu-
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rien kuvaamisessa tulee ottaa tämä huomioon, sillä kuvien koko vaikuttaa suoraan datan 

siirron ja muun käsittelyn nopeuteen, mutta vastaavasti tulee ottaa huomioon kuvien 

laatu. 

2.6 MINIRHIZOTRONIJÄRJESTELMÄ SKANNERILLA - AUTOMAATIO JA 

ETÄKÄYTTÖ 

 

Aikaisemmissa juuritutkimuksissa tiedonkeruuseen koekentällä on käytetty kannettavaa 

tai pöytäkonetta (Dannoura ym. 2008, Dauer ym. 2009). Tietoa täysin automatisoiduista 

minirhizotronijärjestelmistä löytyy vähän. Rewald ym. (2020) rakensi automaattisen 

kamerajärjestelmän jatkuvia mittauksia varten. Järjestelmässä on yksi ”tukiasema” ja 

kaksi kuvausmoduulia, jotka kuvaavat putket automaattisesti. 

 

Mohamed ym. (2017) mainitsevat tutkimuksessaan, että valmiita tuotteita juurien ku-

vaamiseen automaattisella skannerijärjestelmää ei ole, mutta esimerkiksi itse rakenne-

tulla skannerijärjestelmällä, käytettäessä 12 V-akkujärjestelmää, on saatu lupaavia käyt-

tökokemuksia Laosissa, joskin sen tutkimuksen tuloksia ei ole vielä julkaistu.  

3. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tutkittua tietoa kasvien juuristosta tarvitaan maa-kasvi –systeemin mallinnuksessa tar-

kasteltaessa kasvien ravinteiden- ja vedenottoa ja yhteyttämistuotteiden jakaantumista 

maan päällisen verson ja maan alaisen juuriston välillä. Sitä tarvitaan myös arvioitaessa 

maahan kertyvän eloperäisen aineksen määrä ja sitä kautta juuriston osuutta maan hiili-

syötteenä. Näytteenottoon perustuva juuristotutkimus on jatkuvaan tutkimukseen epä-

käytännöllinen, sillä samaa kasvia ei voida tutkia yhtä kertaa enempää, jolloin aikasar-

jassa syntyvät muutokset jäävät havaitsematta.  

 

Kuvaamiseen ja kuvankäsittelyyn perustuvaa juuristotutkimusmenetelmiä on kehitetty 

jo 1930-luvulta, joten uudesta asiasta ei ole kyse. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli 

kehittää edelleen pellolla tehtävän juuristokuvauksen teknologiaa tarkastelemalla kirjal-
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lisuutta, päivittämällä vanhaa minirhizotronikameraa, rakentamalla skannerilla toimiva 

minirhizotronijärjestelmä ja testata laitteiden toimintaa. Lisäksi tavoitteena oli automa-

tisoida juurikuvien analyysi. 

4. AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Tässä osiossa käsitellään vaihe kerrallaan kameran päivittäminen, skannerin kotelon ra-

kentaminen, automaattisen skannerin toiminta sekä kuvankäsittely.   

4.1 MINIRHIZOTRONIKAMERA 

 

Aikaisemmin 1990-luvlla käytössä olleeseen vanhaan kameraan tarvittiin päivitys, sillä 

siinä käytetty tekniikka ei ollut enää tätä päivä (kuva 4). Laitteella kuvattiin juuria pie-

nen videokameran avulla, jonka kuvaama materiaali tallennettiin 8 mm videokasetille. 

Vanhaan laitteistoon kuului itse minirhizotronikamera (kuva 5), videokamera kuvan tal-

lennusta varten (kuva 6), kameran säätöyksikkö, päivämäärä- ja kelloyksikkö ja aggre-

gaatti (kuva 4). Vanhan laitteen valaistus oli toteutettu pienillä lasikantaisilla polttimoil-

la. 
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Kuva 4. Vanhan minirhizotronikameran kanssa käytettävät laitteet. Aggregaatti, havain-

toputki ja videokamera puuttuvat kuvasta. 

 

 

 

 Kuva 5. Vanha minirhizotronikamera havaintoputken sisällä.  

Indeksointikahva 

Minirhizotronikameran kuvauspää 

Peili- ja kamerateline 
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Vanha kamera purettiin aluksi osiin, jotta nähtiin mitkä osat olisivat käyttökelpoisia uut-

ta kameraa varten. Kameran kuori ja päätytulppa (kuva 7) tulisivat käyttöön uuteen ka-

meraan. Vanha kamera koostui neljästä pääkomponentista, joita olivat kamera, linssi, 

peiliprisma ja moottori linssin liikuttamista varten, jolla kuva saatiin tarkaksi (kuva 8).  

Nykypäivänä on saatavilla kameroita, joissa tarkennukseen käytettävä moottori kame-

rassa tai objektiivissa itsessään, joten erilliselle moottorille ei päivitetyssä kokoonpa-

nossa ollut tarvetta. Koska itse kamera päivitettiin, linssillekään ei ollut tarvetta, joten 

näistä komponenteista vain peiliprisma päätyi uuteen kokoonpanoon. 

 

Kuva 6. Vanhan minirhizotronikameran kuvien tallentamiseen käytettävä videokame-

ra. 
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Kuva 7. Vanha minirhizotronikamera osittain purettuna. 

 

 

 

Kuva 8. Vanhan minirhizotronikameran sisällä olevat komponentit. 

 

 

Amato ym. (2011) käytti työssään elektronista mikroskooppia ja samaan päädyttiin täs-

sä työssä. Elektroninen mikroskooppi on pienikokoinen (kuva 9), hyvällä optiikalla ja 

automaattisella tarkennuksella varusteltu kamera. Elektroninen mikroskooppi, jota käy-

tettiin, on Dino-Lite AM4815ZTL (AnMo electronics, Taiwan).  

 

Minirhizotronikameran kuori 

Päätytulppa 

Kamera- ja peilipidike 
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Kuva 9. Elektronisen mikroskoopin kokeilua prisman läpi vanhan minirhizotronikame-

ran kamera- ja peilipidikkeellä.  

 

 

Vanhan kameran pidikkeet ja muut metalliosat olivat koneistettu mittatarkoiksi, mutta 

tässä työssä haluttiin hyödyntää halvempaa ja yksinkertaisempaa valmistusmenetelmää, 

3D-tulostamista. Uudet osat mallinnettiin SolidWorks (Dassault Systemes, Ranska) – 

ohjelmalla (kuva 10). Kamerapidikkeet perustuivat ajatukseen, jossa kamera puristetaan 

paikalleen neljällä ruuvilla (kuvat 10 ja 11). Peilipidikkeeseen tehtiin peiliprismalle ja 

lasisuojukselle paikat vanhan kameran mittojen mukaan ja valojen paikat mitoitettiin 3 

mm LED-valojen mukaan. 3D-tulosteiden materiaalina käytettiin PET-muovia, jota 

käytetään yleisesti muovipullojen materiaalina.  

 

Elektroninen mikroskooppi 

Kamera- ja peilipidike 
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Kuva 10. Uusien pidikkeiden 3D-mallit, jotka tulostettiin 3D –tulostimella. 

 

 

Minirhizotronikameran valaistus toteutettiin neljällä ledillä ja kahdella 9 V nepparipa-

ristolla. Ledien kynnysjännite on 3,1 V ja ne toimivat 20mA virralla, eli piiriin täytyi 

kytkeä myös 200 ohmin vastus. Vanhasta minirhizotronikamerasta hyödynsin ainoas-

taan ulkokuoren, peiliprisman, tulpan ja indeksointikahvan.  

 

 

 

Kuva 11. Peili- ja kamerateline. Materiaalina PET, jotka tulostettiin muotoon 3D-

tulostimella. 

 

Toimintaperiaatteeltaan päivitetty minirhizotronikamera on samanlainen kuin vanha lai-

te. Vanhasta poiketen kamera syöttää jatkuvaa livekuvaa käyttäjälle, joka voi tehdä tar-
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vittavat säädöt ja tarkennukset suoraan tietokoneelta. Käyttäjä voi ottaa kuvan halua-

mastaan kohdasta ja kuva tallentuu suoraan tietokoneen kansioon. 

 

 

 

 

 

 

Ruuvit, joilla muoviosat kiinnitettiin alumiiniputkeen, rikkoivat ajan myötä muoviin 

tehdyt kierteet ja ruuvit eivät pysyneet lopulta enää tiukasti kiinni. Lopulta materiaali 

korvattiin CPE-materiaalilla ja tulostusasetuksia muutettiin, jolloin uusista tulosteista 

tuli täysin umpinaisia (kuva 14).  

 

Kuva 12. Uuden minirhizotronikameran kuvauspää.  

Kameran kuori 

Peilipidike LED- valot 
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Kuva 14. Uusi minirhizotronikamera toimintavalmiina. Jousitapilla kamera lukitaan ha-

vaintoputkeen kiinni ja indeksointikahvan avulla kameraa liikutetaan havaintoputkessa. 

 

 

 

 

Kuva 13. Uuden minirhizotronikameran LED- valaistuksen kokeilu. 

Peilipidike 

Kamerapidike 

Kameran kuori ja päätytulppa 

Paristokotelot ja valokatkaisija 

Uusi peiliteline 

Jousitappi 

Indeksointikahva 
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4.2 SKANNERI 

 

Skannerijärjestelmää suunnitellessa käytössä ei ollut muuta referenssiä kuin kirjallisuus, 

joten suunnittelutyö piti aloittaa sen pohjalta. Ajatuksena oli tehdä sellainen järjestelmä, 

jota pystyy käyttämään missä tahansa ilman erillisen sähkön tarvetta. 

 

Markkinoilta löytyi muutamia skannereita, jotka toimivat suoraan tietokoneen USB-

portista saatavalla virralla. Tällaiset skannerit sopivat hyvin tarkoitukseen, sillä ne ovat 

yleensä pienikokoisia. Skannerina käytettiin tavallista Epson Perfection V39- (Seiko 

Epson Corporation, Japani) toimistoskanneria.  

 

Koska skanneri tulee olemaan maan alla, täytyy se suojata. Kotelo suunniteltiin So-

lidWorks-ohjelmalla skannerin mittojen mukaan (kuva 15). Materiaalin täytyi olla tar-

peeksi kestävää, mutta myös helposti työstettävää, jotta kotelosta saatiin tarpeeksi kes-

tävä. Haasteena kotelon rakentamisessa on skannerissa käytettävä CIS-sensori, joka 

edellyttää mahdollisimman ohutta materiaalia ikkunaksi. 
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Kuva 15. Skannerikotelon kasaus. Jokainen liitos on tiivistetty tiivistemassalla ja teipin 

alla olevat kohdat ovat myös massattu. 

 

 

Kotelo on päädystä aukeava ja sen kiinnitys on toteutettu kahdella ruuviliitoksella. Lii-

toksen aukaisemiseen tarvitaan kooltaan 5,5mm mutteriavain. Materiaaleina käytettiin 

PVC-muovia ja ikkunaksi PC-muovia (kuva 16). Valmis skannerikotelo on kuvassa 17. 
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Kuva 17. Valmis skannerikotelo. Kotelon mitat ovat 398 mm x 272 mm x 52 mm (pi-

tuus x leveys x korkeus) 

Kuva 16. Skannerikotelon ikkunan liimaus. 
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4.3 SKANNERIN AUTOMAATOMAATTINEN KÄYTTÖ RASPBERRY PI:LLÄ 

 

Vuonna 2012 julkaistiin yhden piirilevyn tietokone, Raspberry Pi (Raspberry Pi Foun-

dationin, Iso-Britannia), jota sittemmin on käytetty muun muassa parantamaan kodin 

turvallisuutta tai säätämään lämpötilaa (Jain ym. 2014, Vujovic ja Maksimović 2015). 

Raspberry Pi:n etuja ovat halpa hinta ja pieni koko, mutta huonona puolena on ARM 

arkkitehtuuriin perustuva prosessori, joka rajoittaa käytettäviä käyttöjärjestelmiä ja oh-

jelmia. Tietokone saa virtansa Micro-USB-liittimen kautta ja siinä suositellaan käytettä-

vän 5 V ja 2,5 A virtalähdettä. Laitteessa on muun muassa sisäänrakennettu WLAN 

moduuli, 4 USB-porttia, sekä moniydinprosessori (Raspberry Pi Foundation 2019). 

 

Koirasuon pellolla olevissa sääasemissa oli käytössä 12 voltin ja 100 ampeeritunnin 

akut. Skannerin kuvauspaikka oli kokeiluvaiheessa yhden sääaseman vieressä, joten 

skannerin automatisoinnissa voitiin hyödyntää sääaseman akkua ja aurinkopaneelia. 

Kokoonpanoon tarvittiin Raspberry Pi, muuntaja, jolla jännitteen muutettiin 5 V, ajas-

tin, jolla voitiin rajoittaa kokoonpanon virrankäyttöä ja Internetyhteys, mikäli haluttiin 

hyödyntää langatonta tiedonsiirtoa. 

 

Raspberry Pi:n käyttäminen tutkimustarkoitukseen vaatii hyvin usein jonkin asteisia oh-

jelmointitaitoja, sillä monet anturit ja lisälaitteet vaativat tiettyjen ohjelmistopakettien 

lataamista ja asentamista. Internet on täynnä ohjeita, joita tuottaa pääosin muut käyttä-

jät. Pääosin Raspberry Pi:n käyttö tapahtuu komentokehotteen kautta. Tässä työssä käy-

tettiin Raspberryä Pi:tä Raspbian käyttöjärjestelmän kanssa. 

 

Skannerin käyttäminen tavallisella tietokoneella on helppoa, sillä käytännössä tarvitaan 

vain ohjelmiston lataaminen ja laitteen kytkeminen tietokoneeseen (Canon 2020 ja Ep-

son 2020). Raspberry Pi:llä asia ei ole näin yksinkertaista, sillä se vaatii SANE (Scanner 

Access Now Easy)-ajurit, jotka ladataan esimerkiksi komentokehotteen kautta tietyllä 

komennolla. 
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Skanneria käytetään, joko erillisellä ohjelmalla, jossa on selkeä graafinen käyttöliitty-

mä, tai komentojen avulla. Automaation kannalta on viisainta käyttää komentoja, sillä 

kaikki tarvittavat komennot saadaan muutamaan riviin koodia. Raspberry Pi:hin on 

mahdollista ajastaa komentoja ja ohjelmia laitteen suoritettavaksi ohjelmalla Crontab. 

Crontabiin voi lisätä ajastuksia komennoille tiettyyn ajan hetkeen tai tapahtuvaksi esi-

merkiksi joka tunti. Komennon suorittaminen heti käynnistyksen jälkeen tai käynnistyk-

sen jälkeen viiveellä on myös mahdollista (Linux 2016). Raspberryn ARM arkkitehtuuri 

ei tukenut aiemmin hankitun Epson-skannerin TWAIN, joten uudeksi skanneriksi valit-

tiin Canon CanoScan Lide 220 (Canon Inc., Japani).  

 

Kuvassa 18 näkyvä ajastin on yhdistetty sääaseman akkuun ja se säätelee aikaa, jolloin 

Raspberry Pi käynnistyy. Raspberry Pi on yhdistetty USB-kaapelilla tupakansytyttimel-

lä käytettävään autolaturiin, josta se saa virtaa, ja toisella USB-kaapelilla skanneriin, jo-

ka on kotelossa maan alla. 

 

 

 

Kuva 18. Automaattisen skannerin keskusyksikkö. 
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Koirasuon pellolle sääasemien yhteyteen vietiin 4G-modeemi, joka kattoi koko peltoau-

kean (kuva 18). Virran tietokone sai sääasemassa käytettävästä akusta. Automaa-

tioskannerin keskusyksikkö vastasi kuvan ottamisesta ja sen lähettämisestä pilveen.  

 

Kuva 19. Automaattisen skannerin keskusyksikkö kytkettynä sääasemaan Koirasuon 

pellolla.  

 

 

4.4 LAITTEISTOJEN TESTAUS JA KUVAAMINEN 

 

Kesä 2018 oli mielenkiintoinen, sillä touko- ja heinäkuu olivat vuoden 2018 mittaushis-

torian lämpimimmät kuukaudet. Minirhizotroniputket asennettiin 4.7.2018 Viikin ope-

tus- ja tutkimustilan Bergmanin peltolohkolle erään tutkimuksen suojaruudulle ja skan-

neri asennettiin 5.7.2018 sijoitettiin Koirasuon peltolohkolle (kuva 20), jossa kasvoi 

nurmi. Kokeilupaikoilla Bergmanin peltolohkolla maalaji on hietamoreenia ja Koira-

suolla hiuesavea/hietamoreenia. 

Sääasema 

Skanneri Automaattisen skannerin 

keskusyksikkö 

Aurinkopaneeli 
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Minirhizotroniputkien asentaminen osoittautui käsin raskaaksi työksi (kuvat 21 ja 22). 

Kairan uppoaminen maahan riippuu monesta tekijästä, joista suurimmat tekijät ovat 

maaperän ominaisuudet, eli onko liian märkää, kuivaa vai sopivaa ja itse asentaja, eli 

miten asennuksesta vastaava jaksaa kairaa maahan lyödä. Kaira on kuitenkin halkai-

sijaltaan 58 mm, eli sen iskeminen maahan, sekä sen maasta pois vetäminen vaati voi-

maa. Maaperä oli asennushetkellä melko kuivaa. 

 

 

 

Kuva 20. Minirhizotroniputkien ja skannerin sijainti. Ylempi piste on minirhizotroni-

putkien sijainti ja alempi skannerin sijainti. 
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Kuva 21. Minirhizotroniputken asennus 45 ° kulmaan. Putket asennettiin 55 cm ja 70 

cm syvyyteen. 

 

 

 

Kuva 22. Asennettu putki 45 ° kulmassa. Putki on tulpattu alapuolelta liimatulla tulpalla 

ja yläpuolelta irrotettavalla kumitulpalla. Valkoinen muovi putken ympärillä on estä-

mässä valon pääsyn putkeen. 
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Taulukossa 5 on esitetty putkien asennusyvyydet 30°, 45° ja 60° kulmassa. Asennus-

syvyys on laskettavissa sinilauseen avulla ja siinä tulee ottaa huomioon maan päälle 

jäävä osuus. Eli jos 100 cm pituinen putki asennetaan maahan 45° kulmaan ja siitä jäte-

tään 15 cm maan pinnalle, on se silloin 60,1 cm syvyydessä (taulukko 5). 
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Taulukko 5. Minirhizotronin havaintoputkien asennussyvyydet eri asennuskulmilla. 

Putken pituus sarakkeessa on listattuna putken pituudet 100 cm asti, sarakkeissa 30° 45° 

60° on listattuna syvyydet, joihin putki ulottuu tietyn pituisella putkella.  

Kulma

30° 45° 60° 30° 45° 60°

1 0,5 0,7 0,9 51 25,5 36,1 44,2

2 1 1,4 1,7 52 26 36,8 45,0

3 1,5 2,1 2,6 53 26,5 37,5 45,9

4 2 2,8 3,5 54 27 38,2 46,8

5 2,5 3,5 4,3 55 27,5 38,9 47,6

6 3 4,2 5,2 56 28 39,6 48,5

7 3,5 4,9 6,1 57 28,5 40,3 49,4

8 4 5,7 6,9 58 29 41,0 50,2

9 4,5 6,4 7,8 59 29,5 41,7 51,1

10 5 7,1 8,7 60 30 42,4 52,0

11 5,5 7,8 9,5 61 30,5 43,1 52,8

12 6 8,5 10,4 62 31 43,8 53,7

13 6,5 9,2 11,3 63 31,5 44,5 54,6

14 7 9,9 12,1 64 32 45,3 55,4

15 7,5 10,6 13,0 65 32,5 46,0 56,3

16 8 11,3 13,9 66 33 46,7 57,2

17 8,5 12,0 14,7 67 33,5 47,4 58,0

18 9 12,7 15,6 68 34 48,1 58,9

19 9,5 13,4 16,5 69 34,5 48,8 59,8

20 10 14,1 17,3 70 35 49,5 60,6

21 10,5 14,8 18,2 71 35,5 50,2 61,5

22 11 15,6 19,1 72 36 50,9 62,4

23 11,5 16,3 19,9 73 36,5 51,6 63,2

24 12 17,0 20,8 74 37 52,3 64,1

25 12,5 17,7 21,7 75 37,5 53,0 65,0

26 13 18,4 22,5 76 38 53,7 65,8

27 13,5 19,1 23,4 77 38,5 54,4 66,7

28 14 19,8 24,2 78 39 55,2 67,5

29 14,5 20,5 25,1 79 39,5 55,9 68,4

30 15 21,2 26,0 80 40 56,6 69,3

31 15,5 21,9 26,8 81 40,5 57,3 70,1

32 16 22,6 27,7 82 41 58,0 71,0

33 16,5 23,3 28,6 83 41,5 58,7 71,9

34 17 24,0 29,4 84 42 59,4 72,7

35 17,5 24,7 30,3 85 42,5 60,1 73,6

36 18 25,5 31,2 86 43 60,8 74,5

37 18,5 26,2 32,0 87 43,5 61,5 75,3

38 19 26,9 32,9 88 44 62,2 76,2

39 19,5 27,6 33,8 89 44,5 62,9 77,1

40 20 28,3 34,6 90 45 63,6 77,9

41 20,5 29,0 35,5 91 45,5 64,3 78,8

42 21 29,7 36,4 92 46 65,1 79,7

43 21,5 30,4 37,2 93 46,5 65,8 80,5

44 22 31,1 38,1 94 47 66,5 81,4

45 22,5 31,8 39,0 95 47,5 67,2 82,3

46 23 32,5 39,8 96 48 67,9 83,1

47 23,5 33,2 40,7 97 48,5 68,6 84,0

48 24 33,9 41,6 98 49 69,3 84,9

49 24,5 34,6 42,4 99 49,5 70,0 85,7

50 25 35,4 43,3 100 50 70,7 86,6

Putken 

pituus, 

cm
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Käytännössä kuvaaminen tapahtui siirtämällä kuvauskalusto, eli minirhizotronikamera 

ja kannettava tietokone, kuvauspaikalle pellolle ja aloittaa kuvaaminen. Kuvatessa ka-

mera asetetaan putkeen (kuva 23) ja kuvia otetaan lovi kerrallaan (kuva 23). Kameran 

indeksointikahvassa on lovia siten, että 1 lovi vastaa 1,1 cm etenemistä putkessa. Koska 

kuvat otetaan järjestyksessä, esimerkiksi kuva numero 30 on 30. lovesta. Syvyys, miltä 

kuva on otettu, saadaan selville, kun tiedetään kameran peiliprisman sijainti kuvaus-

päässä. Esimerkiksi tässä työssä rakennetulla kameralla peiliprisman sijainti on 87mm 

kuvauspään kärjestä. Silloin 30. kuva 45° kulmaan asennetussa putkessa on noin 17 cm 

syvyydessä. 

 

 

 

Kuva 23. Minirhizotronikameralla kuvan otto. Aurinkoinen sää haittasi hieman, sillä 

tietokoneen näytöstä ei saanut aina selvää. 
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Skannerikotelo asennettiin lapiolla kaivettuun kuoppaan 30° kulmaan (kuva 24). Asen-

nuksessa oli haasteena pellolla oleva kasvusto, sillä maa oli paakkuista, joka ei ole suo-

tuisaa. Tässä tapauksessa se oli kuitenkin hyväksyttävää, sillä tarkoituksena oli saada 

kuvia, joissa näkyy juuria, käsittelyä varten.  

 

 

 

 

 

 

 

Skannauksien ottamiseen tarvittiin vain kannettava tietokone, USB-johto ja työkalu ko-

telon aukaisemiseen. Skannaukset otettiin Epsonin skannausohjelmalla oletusasetuksilla 

kahdella tarkkuudella, 300 ja 800 DPI. Kuvien pikselikoko näillä asetuksilla on 2550 x 

3509 ja 6800 x 9359.  

 

Kuva 24. Skanneri asennettuna. Kasvusto haittasi asennusta, mutta pääasia oli saada 

juuria näkymään kuvissa. 
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Kameralla otettiin kuvia heinäkuun ja lokakuun välillä ja skannerilla heinäkuun ja tam-

mikuun välillä. Keväällä 2019 automaattinen skanneri on ohjelmoitu siten, että se ottaa 

kuvat kolme kertaa viikossa, samoina aikoina, kun sääasemien data siirretään pilveen. 

Automatisoitu skanneri lähetti myös kuvat suoraan pilveen. Muuten kuvat tallennettiin 

tietokoneen kovalevylle ja kopioitiin muistitikulle myöhempää kuvankäsittelyä varten. 

4.5 KAMERAN JA SKANNERIN KUVIEN KÄSITTELY – MANUAALINEN JA 

AUTOMAATTINEN MENETELMÄ 

 

Kuvan käsittelyssä kokeiltiin kolmea manuaalista keinoa ja lisäksi yritettiin tehdä oh-

jelma, jolla kuva voitaisiin käsitellä automaattisesti. Ensin kokeiltiin Adobe Photoshop 

(Adobe Inc., Yhdysvallat) -, DinoCapture (AnMo Electronics, Taiwan) - ja Rhizotrak 

(Möller ym. 2019) -ohjelmia. Näillä ohjelmilla juuren rajat oli piirrettävä itse, jolloin 

esimerkiksi juurikarvojen mukaan ottaminen rajaukseen hidasti työtä huomattavasti. 

 

Photoshopilla tarkoitus oli tehdä vain kynnystys, jolloin laskenta olisi helppo suorittaa 

toisella ohjelmalla. Ohjelman Magnetic Lasso-työkalulla juuren rajaaminen oli melko 

vaivatonta. Työkalu havaitsee kohteen reunoja automaattisesti, eli jos juuren ja taustan 

ero on huomattava, voi koko juuren saada rajattua yhdellä hiiren kursorin liikkeellä. Ra-

jatusta juuresta luotiin uusi kerros kuvaan ja tausta värjättiin yksiväriseksi. Itse ohjel-

moitu Matlab (The MathWorks, Yhdysvallat) – ohjelma muutti kuvan binäärikuvaksi ja 

laski siitä pinta-alan (kuva 25).  
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Kuva 25. Matlab-ohjelman käyttöliittymä. Vasemmalla Photoshopilla kynnystetty kuva 

ja oikealla binäärikuva. Liukusäätimestä voidaan vielä hienosäätää kynnystystä tai aset-

taa suoraan numeerinen arvo osoittamaan kynnystystasoa arvojen 0 – 1 välillä. Ohjelma 

näyttää myös pinta-alan pikseleinä sekä millimetreissä, jos tiedetään kuvan luonnollinen 

koko. Kynnystettyjen kuvien luonnollinen koko on 19,615 mm x 14,513 mm. 

 

 

Tässä vaiheessa työtä oli selvää, että täysin automaattista ohjelmaa ei voida tehdä, niin 

kauan kuin saadaan kynnystys onnistumaan täydellisesti. Otetut kuvat ovat harvoin täy-

dellisiä, joten alkuun on syytä saada kynnystys mahdollisimman tarkaksi. 

 

Matlabissa tehty ohjelma perustuu kuvan paloitteluun ja paloista valittujen kuvien käsit-

telyyn. Ohjelma on puoliksi automaattinen, sillä ainoastaan käsittelyyn halutut kuvat 

täytyy valita käsin. Ohjelma kynnystää kuvan annetun tason mukaisesti, kuvan kynnys-

täminen perustuu pikselin arvoihin, mutta värikuvissa kuvassa on kolme eri tasoa, täy-

tyy se muuttaa harmaasävykuvaksi. Ohjelmassa kuva muutetaan harmaasävykuvaksi ot-

tamalla yksi väritaso, R, G tai B käsittelyyn. Alkuun kameran ledit olivat värilämmöl-

tään lämpimän sävyisiä, joten silloin otetut kuvat kynnystettiin punaisesta tasosta. Tässä 

tilanteessa punaisessa tasossa erot näkyivät selkeimmin. Tällä hetkellä kameran ledit 



48 

 

ovat kylmemmän sävyisiä, joten juurien ja taustan eroavaisuudet ovat paremmin havait-

tavissa sinisestä tasosta. 

 

Lopuksi kokeiltiin myös RhizoTrak-ohjelmaa, joka osoittautui monipuoliseksi ohjel-

maksi. Ohjelman sujuva käyttö kuitenkin vaatii perehtyneisyyttä, koska siinä on paljon 

toimintoja. (Möller 2020) RhizoTrakissa juuri täytyy itse rajata taustasta, mutta se on 

melko yksinkertaista. 

5. TULOKSET 

 

Tässä osiossa käydään läpi laitteiden ominaisuuksia ja niillä otettuja kuvia, sekä kuvan-

käsittelyn tuloksia. Aineiston perusteella arvioidaan rakennettujen laitteiden käytettä-

vyyttä, kykyä tuottaa luotettavaa aineistoa ja jatkokehitystarpeita. 

5.1 TOTEUTETTU MINIRHIZOTRONIKUVAUSJÄRJESTELMÄ 

 

Kuvassa 14 näkyy rakennetun minirhizotronikameran lopullinen ulkomuoto ja eroa 

vanhaan minirhizotronikameraan on huomattavasti. Kuvan 4 tarvikkeita ei enää tarvita, 

aggregaatti mukaan lukien, eikä kuvan 6 videokameraa. Rakennetun Minirhizotronika-

meran lisäksi tarvitaan vain kannettava tietokone. Eli kuvaaminen helpottui huomatta-

vasti.  

 

Minirhizotronikameralla voi kuvata käyttämällä vapaavalintaista kuvankaappausohjel-

maa, mutta tässä työssä käytettiin Dino-Liten omaa DinoCapture 2.0 ohjelmaa, sillä 

elektronisen mikroskoopin omia LED-valoja ei saanut muilla ohjelmilla sammumaan. 

Kuvat otetaan työntämällä kameraa indeksointikahvasta maan sisään (kuva 23) ja pai-

namalla tietokoneen ruudulta painiketta tai määritettyä pikanäppäintä näppäimistöstä-

Tietokoneen ruudulta (kuva 23) nähdään sama, mitä kamera näkee, eli laitteen käyttäjä 

näkee suoraan, onnistuuko kuva vai ei. Kuvat tallennetaan tietokoneen kovalevylle 

omaan kansioonsa, josta ne on helppo siirtää muistitikulle käyttäjän näin halutessa. 

 



49 

 

Taulukossa 6 on esitetty hankitun Dino-Liten elektronisen mikroskoopin ominaisuuksia 

ja teknisiä tietoja. 

 

 

Taulukko 6. Dino-lite AM4815-mikroskoopin tärkeimmät ominaisuudet. 

                      

Ominaisuus           

Suurennos 10−140-kertainen                 

Linssityyppi heijastamaton lasi               

Kennotyyppi CMOS                 

Resoluutio 1.3 Megapikseliä (1280x1024)           

Liitäntä   USB 2.0                 
 

Käyttöjärjestelmä 

  

 

Windows XP ja uudemmat, MacOS 10.9 ja uu 

demmat        
 

 

Tuetut kuvatiedosto-

muodot  

BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, 

PCX, MNG, WBMO, JP2, JPC, PGX  
 

 

Tuetut videotiedosto-

muodot  

WMV, FLV, SWF 

                

Mitat 

     

 

 

10,5 cm (pituus) x 3,2 cm (ympärys-

mitta)            
 

Ominaisuudet 

  

Extended dynamic range, extended depth of field, 

mittaus       
                      

 

5.2 KAMERAN KUVAT 

 

Kameran kuvia kertyi 3251 ja seuraavissa kuvissa on esitelty esimerkkejä onnistuneista 

ja epäonnistuneista kuvista. Kuvat 26 ja 27 ovat ensimmäiseltä kuvauskerralta 

27.7.2018, jolloin kameran asento ei ollut vielä paras mahdollinen, mutta kameraa ha-

luttiin testata mahdollisimman pian, jotta nähtäisiin, tarvitseeko kameraan tehdä suuria 

muutoksia. Kamera tallensi kuvat BMP-muotoon 24bitin väreillä. 
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Kuvissa 26 ja 27 erottuu vehnän juuret selkeästi ja ne ovat tarkkoja. Automaattiseen 

juuren tunnistukseen kuvat eivät kuitenkaan ole ihanteellisia, sillä taustasta löytyy sa-

maa väriä kuin juurista. Kuvissa 28 ja 29 on esimerkki epäonnistuneista kuvauksista. 

Kuva on epäselvä ja putken pinnalla näkyy likaa ja vesipisaroita. Juurien erottaminen 

taustasta on paljaallakin silmällä haasteellista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 26 ja kuva 27. Esimerkki onnistuneesta minirhizotronikuvasta. Kasvina vehnä 

(Triticum aestivum). Kuvien luonnollinen koko on 19,615 mm x 14,513 mm. 
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Kuva 28. Esimerkki epäonnistuneesta kuvasta. Kasvina vehnä ja kuva on otettu 

2.8.2018.  

 

 

 

Kuva 28 ja Kuva 29. Esimerkki epäonnistuneesta kuvasta. Kasvina vehnä (Triticum 

aestivum) ja kuva on otettu 8.8.2018. Kuvien luonnollinen koko on 19,615 mm x 14,513 

mm. 

 

 

Ensimmäisessä kameraversiossa valolähteen värisävy oli hyvin lämmin (kuvat 26−29). 

Valolähde vaihdettiin kylmemmän sävyiseksi (kuva 30 ja kuva 31). Valon väri vaikutti 

selkeästi kuvien laatuun ja käsiteltävyyteen. Kuvassa 32 on esimerkki automaattisen 

kuvankäsittelyn toteuttamisen haastavuudesta. Kuvasta erottaa juuret silmällä, mutta au-

tomatiikalla maan ja juurten erottaminen on haastavaa. 
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Kuva 32.  Automaattista analyysia ajatellen, tämän kuvan kynnystäminen automaatti-

sesti on haastavaa, sillä putken pinnalla oleva lika peittää juuren osittain. Kasvina vehnä 

(Triticum aestivum). Kuva otettu 11.10.2018, jolloin vehnä oli jo puitu, mutta suojaruu-

dulla oli uusi kasvusto noin 15 cm pitkällä oraalla.  

Kuva 29 ja kuva 31. Esimerkki viimeisimmästä päivityksestä, eli LED- valot korvattiin 

kylmän sävyisillä ledeillä, jotta juuret erottuisivat taustastaan paremmin. Kasvina vehnä 

(Triticum aestivum). Kuva otettu 11.10.2018, jolloin vehnä oli jo puitu, mutta suojaruu-

dulla oli uusi kasvusto noin 15 cm pitkällä oraalla.  
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5.3 SKANNEREIDEN OMINAISUUDET 

 

Manuaalisesti käytettävää Epson-skanneri asetettiin koteloon aina kun kuvia otettiin. 

Kuvat otettiin Epsonin omalla skannausohjelmalla ja kuvat tallennettiin niille tehtyyn 

kansioon. Myöhemmin kokeiltu automaattisesti skannaava Canon pidettiin kotelossa. 

Skanneri ohjelmoitiin kuvaamaan joka toinen päivä ja lähettämään kuva pilveen. Pil-

veen kuitenkin latautui vain yksi onnistunut kuva ja lopulta todettiin, että skanneri oli 

hajonnut koteloonsa. Skannerin kotelon heikoksi lenkiksi osoittautui sen päädyn kansi. 

Tiivisteet alkoivat vuotamaan ja kotelo täyttyi vedellä.  

  

  

Taulukossa 7 on esitelty käytössä olleiden skannereiden tärkeimmät ominaisuudet.  Lis-

tattujen ominaisuuksien lisäksi Raspberry Pi:llä käytettävän skannerijärjestelmän omi-

naisuuksia oli etäkäyttö, etätallennus ja automaattinen skannaus. 
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Taulukko 7. Kahden kokeilussa olleen skannerin tärkeimmät ominaisuudet (Canon 

2020, Epson 2020). 

                      

    
Epson Perfecti-

on V39   

Canon CanoScan 

Lide120     

Kennotyyppi CIS       CIS         

Resoluutio  

 

4800 DPI x 

4800 DPI   

2400 DPI x 4800 

DPI     

 

Liitäntä 

  

 

  

 

USB 2.0 Mic-

ro-AB     

Hi-Speed USB 

2.0 Mini-AB     

 

Käyttölämpötila 

 

10° C − 35° C     5° C − 35° C 

  

      

Ilmankosteus 

  

20−80 % 

        

 

RH 10−90 %, ilman 

tiivistymistä    

 

Energiankulutus 

 

2,5 W käytössä, 1,1 W 

valmiustilassa, 0,013 

W lepotilassa 

 

2,5 W käytössä, 1,5 W 

valmiustilassa, 0,011 

W lepotilassa 

  

      

 

Skannausnopeus, väri, 

A4, 300dpi 

 

10 sekuntia 

      

16 sekuntia 

        

 

Raspberry Pi-

yhteensopiva Ei       Kyllä         

Mitat, L x P x K 

  

 

249 x 364 x 

39 mm      

250 x 370 x 40 

mm       

                      

 

 

5.4 SKANNERIN KUVAT 

 

Skannerilla pystyi tallentamaan kuvat moneen eri muotoon, mutta langaton tiedonsiirto 

mielessä, valittiin JPEG-muodon. Alkuun otettiin myös muutama TIFF-muotoon tallen-

nettu kuva vertailuksi. Kuvassa 33 nähdään, kuinka suuri ero kuvilla on. Huomataan, et-

tä ero ei ole niin suuri, että se haittaisi, mutta JPEG-kuva vie huomattavasti vähemmän 
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tallennustilaa kuin TIFF-kuva. Pienemmät tiedostot ovat nopeampi tallentaa ja siirtää 

esimerkiksi ulkoiselle kovalevylle. Lisäksi etenkin langattomassa tiedonsiirrossa erot 

tulevat paremmin esille. 

 

Kuvissa 34 ja 35 on skannerikuva niittyjuolan juurista kuuden päivän välein kuvattuna. 

Kuvista nähdään, että skannerikuvissa näkyy laajalta alalta juuria, verrattuna kameran 

ottamiin kuviin. Kuvissa näkyvät juuret ulottuvat noin 16 cm syvyyteen ja ne ovat kas-

vaneet skannerikotelon ikkunaa pitkin, sillä kotelo oli asennettu 30 ° kulmaan.  

 

 

 

Kuva 33. Suurennos skannerilla kuvatusta niittyjuolan (Elytrigia repens) juuresta. Va-

semmalla kuvatiedostomuotona TIFF ja oikealla JPEG. Kuvan luonnollinen koko 2 cm 

x 2 cm. Kuva otettu 23.7.2018. 
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Kuva 34. Skannerikuva niittyjuolan juurista. Kuva otettu 7.9.2018. Kuvan 

luonnollinen koko 21,6 cm x 29,7 cm. Kuvan oikeassa laidassa etäisyys maan-

pinnasta. 
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Kuva 35. Skannerikuva niittyjuolan juurista. Kuva otettu 13.9.2018. Kuvan luonnolli-

nen koko 21,6 cm x 29,7 cm. 
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5.5 KAMERAN JA SKANNERIN KUVIEN KÄSITTELY 

 

Dino-Liten DinoCapture-ohjelma osoittautui huonoksi valinnaksi. Juuren rajaaminen ei 

onnistunut kuvan ylä- ja alareunaan asti yhdellä kertaa, ja kuvien reunat täytyi rajata 

jostain syystä erikseen. Lisäksi kyseisellä ohjelmalla pystyi käsittelemään ainoastaan 

niitä kuvia, jotka sillä oli otettu. Edes toiselta tietokoneelta siirretyt, samat kuvat eivät 

toimineet ohjelmassa. Tulokset DinoCapturella olivat tarkkoja, sillä kuvia pystyi suu-

rentamaan, jotta pienetkin juuret saatiin rajattua ja mitattua tarkaksi. 

 

Photoshop- ja Matlab-ohjelmien yhdistelmä toimi hyvin, mutta kahden eri ohjelman 

käyttäminen ei ole ihanteellista, varsinkin kuin RhizoTrak-ohjelma pystyi laskemaan 

haluttuja arvoja suoraan juuren rajauksen jälkeen ilman ylimääräistä kuvien siirtelyä 

(kuva 36). Rajaustyökalun halkaisija oli nopea säätää hiiren rullaa käyttäen juuren hal-

kaisijaa vastaavaksi. Ohjelma antaa laajasti tietoa: muun muassa juuren tilavuuden, alan 

sekä paikan. Lisäksi juurta mallintaessa, sen voi määrittää eläväksi tai esimerkiksi kuol-

leeksi ja juurien tiedot voi ladata CSV-tiedostona. 

 

 

 

Kuva 36. RhizoTrak-ohjelman käyttöliittymä. Keltainen osuus kuvasta on rajattu Rhi-

zoTrak-ohjelman rajaustyökalulla.  
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Kuvassa 37 näkyy kynnystyksen tulos. Paloittelun ansiosta suuri osa ylimääräistä juu-

reen kuulumatonta materiaalia voitiin rajata pois, jolloin suureiden laskeminen auto-

maattisesti antaa tarkemman tuloksen. Kuvasta 38 nähdään, että yhden palan jakaminen 

viiteen osaan saa aikaan jo melko tarkan kuvan juuren osista. Laskentaa varten ohjel-

maan valitaan halutut ruudut. Kuvien valitsemisessa on hyvä käyttää myös alkuperäistä 

kuvaa apuna, sillä pelkän valkoisen alueen tulkitseminen saattaa olla vaikeaa. Koska 

kuvan paloittelu loi monta uutta kuvaa, käsittely oli hidasta, joskin helppoa. 

 

 

 

Kuva 37. Kynnystetty ja paloiteltu kuva minirhizotronikameran kuvasta. 
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Kuva 38. Kuvasta 37 kuva_3_pala_1,5 paloiteltu 25 osaan. 

 

 

Manuaalisesti kuvia kynnystyttäessä tulee ottaa huomioon vaihtelu, mikä johtuu kyn-

nystyksen tekijästä. Eli miten paljon tulokset muuttuvat, mikäli samoja kuvia kynnyste-

tään useaan otteeseen. Vertailussa käytettiin Adobe Photoshop + Matlab yhdistelmää ja 

RhizoTrakia. Vertailun tulokset näkyvät kuvassa 39.  

 

Kuvasta 39 nähdään, että jokaisella kynnystys kerralla tulee eroa. Osassa kuvista ero ei 

ole kovin suuri. Suurinta hajontaa näkyy kuvassa numero 3, jossa hajontaa on myös oh-

jelman sisäisesti. Kaiken kaikkiaan pienintä hajontaa on kuvissa numero 7, 10, 11 ja 12. 

Kuvan numero 12 1. kerran arvo on 0, koska kyseistä kuvaa ei käsitelty sillä kerralla. 

 

SI-yksiköissä 2000 pikselin muutos vastaa 0,44 mm² muutosta. Kuvan luonnollisen 

koon ollessa 19,615 mm x 14,513 mm ja kuvakoon ollessa 1280x1024 pikseliä, tällöin 1 

mm matka luonnossa on kuvassa noin 65 pikseliä leveyttä ja noin 70 pikseliä korkeutta. 

Kameran erottelukyvyksi saadaan siis noin 15 µm. Muutos SI-yksikköön koskee ainoas-

taan kuvia numero 1−8 (kuva 39), sillä loput kuvat ovat Internetistä ladattuja harjoitus-

kuvia. Harjoituskuvissa näkyi yksi tai kaksi juurta, ja ne olivat selkeitä ja melko helpos-

ti kynnystettävissä. 
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Kuva 39. Juurten pinta-alojen vertailua kuvittain. 1. kerta, 2. kerta ja 3. kerta kertoo ku-

van käsittelykerran. Y-akselilla on kuvien pikseliala ja x-akselilla on kuvan numero. 

 

 

Taulukossa 8 on laskettu ja vertailtu juuresta suureita eri menetelmillä. Sarakkeessa 

Photoshop+Matlab on käytetty kynnystyksessä Adobe Photoshop-ohjelmaa ja lasken-

nassa Matlab-ohjelmaa (kuva 25) ja sarakkeessa Matlab on käytetty Matlab-ohjelmaa, 

joka paloittelee kuvat. (kuva 37 ja kuva 38) DinoCapture-sarakkeessa on käytetty Di-

noCapturea ja muilla tavoilla saatuja pinta-aloja ja keskileveyksiä verrattiin siihen. 
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Taulukko 8. Käsiteltyjen kuvien keskileveyden ja pinta-alan erot kynnystystavasta riip-

puen. 

Ohjelma

Suure Photoshop+Matlab Matlab DinoCapture

Kuva1 pinta-ala, mm² 11,679 14,896 12,016

Kuva1 keskileveys, mm 0,785 0,818 0,792

Kuva2 pinta-ala, mm² 15,185 13,551 14,219

Kuva2 keskileveys, mm 0,803 0,757 0,804  

 

 

Skannerilla otettujen kuvien käsitteleminen ja analysointi samalla Matlab-ohjelmalla 

osottautui erittäin työlääksi, sillä kuvat ovat paljon isompia ja niissä on paljon enemmän 

juuria. Näin ollen paloittelu niin pieniin osiin mitä minirhizotronikameralla otetut kuvat 

paloiteltiin ei ole järkevää. Juurien ollessa kuvassa epäjärjestyksessä ja osittain päällek-

käin, samoin kuin kosteuden aiheuttama heijastuma tuo haasteen kynnystämiselle.  

 

Kuvan 34 juuret näkyvät selkeästi paljaalla silmällä, mutta maa-aineksessa näkyvät vaa-

leat osat vastaavat pikseliarvoltaan juurien pikseliarvoa, joten samanlainen kynnystys 

kuin minirhizotron kameran kuviin tehty ei tuota haluttua lopputulosta. Skannerikuvien 

käsittely RhizoTrak-ohjelmalla on myös melko työlästä, mutta saman kohdan kuvaami-

nen jatkuvasti mahdollistaa juurien mallintamisen sitä mukaa kun niitä ilmestyy lisää tai 

katoaa. Kuvan, jossa on jo valmiina paljon juuria, kuten kuvassa 34 on erittäin työläs 

käsitellä, mutta jos kuvat olisi käsitelty sitä mukaa kun ne on otettu, suuri osa juurista 

olisi jo valmiina mallinnettuna, jolloin ainoastaan juurien lisääminen riittää. Kuvassa 40 

näkyy, että jos halutaan mahdollisimman paljon juuria näkymään lopputuloksessa, tuot-

taa kuvan maa-aines paljon häiriötä. Kasvattamalla kynnystyksen rajaa saadaan sel-

keimmät juuret näkymään, mutta kuvassa näkyy silti paljon häiriötä. 
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5.3 AUTOMAATIO KUVANKÄSITTELYSSÄ 

 

RGB-kuvien kynnystäminen automaattisesti osoittautui vaikeaksi. Kuten aiemmin il-

meni, kirjallisuudesta ei löytynyt viitteitä täysin automaattisiin ohjelmiin, jotka kykeni-

sivät erottamaan juuret taustasta, kun kyseessä on luonnollisesti kasvava juuristo. Seu-

raavissa kuvissa 41 ja 42 huomataan pikseliarvojen erot ja samanlaisuus eri väritasoissa. 

Vaikka juuri erottuisikin taustasta, kuva saattaa sisältää niin paljon muuta, jolla on sama 

pikselin arvo, jolloin esimerkiksi automaattinen pikselien lukumäärän laskenta, jota tar-

vitaan pinta-alan laskemiseen, tuottaa väärän tuloksen. Kuvan eri väritasoja ja hue-, sa-

turation- ja value- tasoja yritettiin korostaa mutta se ei auttanut. Lisäksi juuria yritettiin 

etsiä Matlabin reunanetsintä komennoilla, mutta sekään ei tuottanut tulosta. Olemassa 

olevat juurianalyysiohjelmat osaavat laskea haluttuja suureita, ainoastaan kynnystämi-

nen tai muulla tavalla juuren havaitseminen on ongelma. 

 

 

Kuva 40. Kuva 34 kynnystettynä kahdella eri kynnystystasolla. 
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Kuva 41 Kuva 25 muunnettu R-, G- ja B-tasoon, sekä pikseliarvot juuren ja maan 

rajapinnasta. 

 

 

 

Kuva 42. Kuva 31 muunnettu R-, G- ja B-tasoon, sekä pikseliarvot juuren ja maan raja-

pinnasta 
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6. TULOSTEN TARKASTELU 

 

Tässä osiossa käydään läpi kuvien onnistumista, minirhizotronikameran ja skannerin 

toimintaa, sekä kuvankäsittelyn onnitumista ja pohditaan, miten näitä asioita voidaan 

kehittää. 

6.1 MINIRHIZOTRON KAMERAN KUVAT 

 

Kameran kuvia kertyi runsaasti, mutta hyvin moni niistä epäonnistui. Syitä epäonnistu-

misille oli useita, mutta pääsyynä voi pitää ilmarakoa putken ja maan välissä. Rakoon 

pääsi kertymään kosteutta, joka heijastui kameran ledeistä ja koska kamera oli kalib-

roitu siten, että tarkat kuvat tulevat putken pinnalta, suuri osa kuvista oli myös epäsel-

viä. Esimerkiksi kuvissa 26 ja 27 nähdään, että pelkkä ilmarako ei tarkoita epäonnistu-

nutta kuvaa, vaan sen seurauksena johtuva kosteuden tiivistyminen pisaroiksi putken 

pinnalle kuten kuvissa 28 ja 29 nähdään. Saman totesivat Rewald ja Ephrath (2013) 

omissa kuvauksissaan. Putket tulee asentaa maahan hyvissä ajoin, jopa kuukausia ennen 

suunniteltujen kuvauksien aloittamista, jolloin maa ehtii asettua putken ympärille mah-

dollisimman tiiviiksi. Odotusaika on yleensä 6−12 kk, mutta joskus on tutkimukset aloi-

tettu myös heti, tai muutaman kuukauden sisällä asennuksesta (Iversen ym. 2012, 

Rewald ja Ephrath 2013). 

 

Kokemukseni perusteella skannerikotelon sijoittaminen maahan tulee tehdä siinä vai-

heessa, kun maa on paljas. Esimerkiksi jo kasvavaan nurmeen asentaminen ei ollut 

ihanteellista, sillä maa oli vaikea asetella takaisin kotelon päälle. Myös asennuskulma 

kannattaa miettiä tarkkaan, sillä mikäli skanneri on lähellä vaakatasoa, juuret osuvat 

skannerin pintaan ja jatkavat kasvuaan pintaa pitkin. 

6.2 MINIRHIZOTRON KAMERA 

 

Kuvien ottamisen jälkeen minirhizotronikameraa kameraa muokattiin siten, että kuvien 

koko luonnossa on noin 15,6 mm x 11,6 mm, mutta aikaisemman 20-kertaisen suuren-
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noksen sijaan nyt kamera antaa 25-kertaisen suurennoksen. Tämän muutoksen myötä 

kamera havaitsee noin 12 µm muutokset. Vienna Scientific Instrumentsin valmistama 

minirhizotronikamera kykenee kuitenkin 9 µm muutosten havaitsemiseen, kuvakoon ol-

lessa 31 mm x 24 mm. (Vienna Scientific Instruments 2019). Hintaa kyseiselle laitteelle 

ei kuitenkaan löytynyt.  Rakennetulla kameralla, 12 µm erottelukyvyllä, pystyy siis luo-

tettavasti havaitsemaan halkaisijaltaan 24 µm juuret. 

 

Seuraava kehitysaste on todennäköisesti kameran parantaminen. Tarkoituksena on etsiä 

kamera, jolla kuvakokoa saadaan isommaksi, mutta samalla pidetään tarkkuus riittävän 

hyvänä. 

6.3 SKANNERIN KUVAT 

 

Skannerilla otetut kuvat onnistuivat hyvin, mutta reunoilla on havaittavissa pientä epä-

tarkkuutta. Tämä johtuu skannerikotelon painumisesta skannerin lasia vasten, jolloin 

CIS-sensori ei pysty ottamaan tarkkaa skannausta pinnoilta, jotka eivät kosketa skanne-

rin lasia. Käyttämällä CCD-sensorilla toimivaa skanneria ongelmaa ei olisi. Kuvan epä-

tarkkuutta voidaan kuvakäsittelyllä hieman parantaa, mutta se on aikaa vievää. 

6.4 SKANNERIN OMINAISUUDET 

 

Epäselvyydet skannerikuvissa on ratkaistavissa CCD-sensorilla varustetulla skannerilla. 

Tässä yhteydessä on tärkeä selvittää, miten skanneriin syötetään virtaa. Esimerkiksi Ep-

son Perfection V370-skanneriin syötetään normaalioloissa verkkovirtaa, mikä on hanka-

la toteuttaa pelto-oloissa. Skannerin teknisissä tiedoissa kerrotaan, että sen energianku-

lutus käytössä on 12 W (Epson 2020). joka voisi olla mahdollista toteuttaa Raspberry 

Pin kanssa, mikäli tuetut ajurit löytyvät. CCD-sensori mahdollistaa paksumman ikkunan 

koteloon, joka puolestaan parantaa kotelon rakennetta, eikä maa pääse painamaan skan-

nerin lasia. Maan painamisen vaikutusta saadaan vähennettyä myös skannerin kulmaa 

muuttamalla enemmän pystyasentoon. Esimerkiksi täysin pystyssä olevan skannerin ik-
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kunaan maa painaa huomattavasti vähemmän kuin vaakatasossa olevan skannerin ikku-

naan. 

 

Kotelon kanneksi tarvitaan nykyistä parempi vaihtoehto, sillä talven jälkeen lumien su-

lettua, kotelo oli täyttynyt vedellä. Kansi voisi olla 3D-tulostettu, jolloin se on helppo 

saada muotoiltua siten, että vesi ei pääse valumaan koteloon suoraan saumasta. Jos ko-

telon kansi on esimerkiksi osittain kotelon päälle tuleva niin silloin ei tarvita ylimääräi-

siä ruuvikiinnityksiä vaan kansi pysyy paikoillaan itsestään. Lisäksi tällainen kansi on 

helpompi tiivistää. 

6.5 AUTOMAATIO KUVANKÄSITTELYSSÄ 

 

Mikäli kuvien käsitteleminen täysin automaattisesti olisi helppoa, sille olisi jo keksitty 

yleishyödyllinen ratkaisu. Minervinin ym. (2015) raportissa todettiin sama ongelma. 

Muun muassa koneoppimista on yritetty hyödyntää, mutta se ei ole antanut tyydyttäviä 

tuloksia. Myös Sezgin ja Sankur (2004) ovat todenneet, että jokaiselle kuvasarjalle so-

pivaa kynnystystapaa ei ole kehitetty. Zhang ym. (2003) ovat todenneet myös saman, 

sillä eri kynnystystavat eri kuville saattaa johtaa kuitenkin siihen, että tulokset eivät ole 

objektiivisia. Jonkin aineen käyttäminen juurien korostamisessa voisi olla vaihtoehto, 

kuten Faget ym. (2010) tutkimuksessa tehtiin. Fluorisoiva proteiini korosti juuren taus-

tasta, kun käytettiin proteiinin aktivoivaa aallonpituutta syöttävää valonlähdettä. Kame-

ran linssin eteen kuitenkin täytyi asentaa suodatin.  

7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän työn tulosten perusteella minirhizotronlaitteiston rakentaminen itse voidaan to-

teuttaa pienilläkin kustannuksilla. Tämä mahdollistaa minirhizotronilaitteiston käytön 

juurien tutkimisen menetelmänä leviämisen esimerkiksi tavallisen viljelijän, jota kiin-

nostaa mitä kasvuston juuristossa tapahtuu, käyttöön. Käsittelemättömistä kuvista voi-

daan tehdä jo tiettyjä arvioita, vaikka numeerista dataa niistä ei saataisikaan hankittua. 
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Kuvankäsittely on minirhizotronikuvauksessa työläin osuus, mutta toistaiseksi ihmis-

silmän erottelukykyä ei ole saatu hyödynnettyä koneellisesti. Näin ollen vielä tois-

taiseksi manuaalinen kuvankäsittely ja sitä kautta numeerisen datan hankinta tulee ole-

maan tutkimusalan suuri ongelma. 

 

Kuvissa näkyvien häiriöiden ja virheiden poistaminen automaattisesti on haasteellista. 

Olosuhteista johtuvat ilmaraot, lika ja kosteuden aiheuttamat heijastumat olivat pääsyy-

nä kuvien epäonnistumiseen. Näitä virheitä voidaan ehkäistä putkien asennuksen suun-

nittelulla ja esimerkiksi putkien puhdistamisella sisäpuolelta ennen kuvausta.  

 

Tämän työn edetessä saatiin ymmärrys siitä, mikä automaattisessa kuvankäsittelyssä on 

oleellista, mutta tulevaisuudessa siihen on syytä käyttää enemmän huomiota. Esimer-

kiksi konenäön ja koneoppimisen hyödyntämistä juuritutkimuksessa on syytä tutkia. 
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