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Maatalous 5.0 – Tuotanto ihmisten ravitsemiseksi  

Liisa Pesonen
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Maatilat digitalisoituneen ruokaverkoston osana 2030 

Latvala ym. 2017. Digitalisaatio 
ruokaketjun kehittämisessä. 
Valtioneuvoston selvitys- ja 
tutkimustoiminnan julkaisusarja 
60/2017. 
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Tutkimus ja älymaatalous

25.5.2020Liisa Pesonen

viljelytoimenpiteiden paikkakohtainen optimointi
Mobiiliautomaation, GIS, paikannusteknologiat

+ päätöksenteon reaaliaikainen tuki 
IoT, pilvipalvelut, järjestelmäintegraatio 

+ kestävä ja mielekäs tuotanto
Autonomiset järjestelmät, tekoäly

Täsmäviljely

SmartFarming

Älymaatalous

Tutkimus ja tuotekehitys jatkuu kaikilla osa-alueilla



5

Tutkimus ja teknisten ekosysteemien kehitys

25.5.2020Liisa Pesonen

’Full linerit’

Integroivat alustat

Data-avaruus (Data Space)

Täsmäviljely

SmartFarming

Älymaatalous

Tutkimus ja tuotekehitys jatkuu kaikilla osa-alueilla

(Euroopan datastrategia)



6

Tutkimuksesta käytäntöön 
– SmartAgriHubs-kokeiluja Euroopassa

25.5.2020

• SmartAgriHubs-hankkeessa parhaillaan menossa 28 lippulaivakokeilua, 
joiden tarkoituksena on edistää digitalisten työkalujen ja palvelujen 
käyttöönottoa maatiloilla ja ovat siis tarjolla maatiloille käyttöön 
lähitulevaisuudessa.

• Kokeiluissa keskitytään tyypillisesti datan monipuoliseen hyödyntämiseen 
yhdistämällä eri datalähteitä (erillisistä teknisistä järjestelmistä), 
analysoimalla dataa uudella tavalla (tekoälyalgoritmit) ja käskyttämällä 
automaatiota (ml. robotit).

• Kaikki kokeilut nähtävissä:
https://smartagrihubs.eu/flagship-innovation-experiments
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1. Tekoälyn avulla parempi kasvinsuojeluruiskutus

25.5.2020

AI4AGRICULTURE
Kootaan dataa kasvin tilasta
hyperspektikuvantamisella
kasvinsuojeluruiskutuksen
parantamiseksi. 
Datasta tehdään entistä paremmin
kasvustoa kuvaavat luokittelut deep-
learning analyysimenetelmällä. 

https://smartagrihubs.eu/flagship-innovation-
experiment/9-FIE-deep-learning-and-
hyperspectral-imaging
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2. Dronet, satelliitit ja IoT avomaan vihannesviljelyssä

25.5.2020

Digitising Open-Field Vegetables 
Päätellään oikea korjuuaika ja 
rikkakasvien esiintyminen droonien, 
satellittikuvien ja IoT-järjestelmien
avulla. Tällä pyritään edistämään
avomaan vihannesten luomuviljelyä. 
Tietoa integroidaan sertifiointi- ja 
jäljitettävyysprosesseihin. 

https://smartagrihubs.eu/flagship-innovation-
experiment/26-FIE-digitising-open-field-
vegetables
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3. Päätöksenteon seurausten reaaliaikainen arviointi

25.5.2020

STRATE-GEEK
Luodaan työkalu strategisten
päätösten tukemiseen. Eri vaihto-
ehtojen seurauksia arvioidaan
reaaliaikaisesti.

https://smartagrihubs.eu/flagship-
innovation-experiment/8-FIE-strate-geek



1025.5.2020Liisa Pesonen

Maatilat osaksi datataloutta (-yhteiskuntaa)  
- Älymaatalous on usean osatekijän ’rakennustyömaa’

Huomioon otettavat
PESTEL-näkökohdat:
• Politiikka
• Ekonomia
• Sosiaaliset tekijät
• Teknologia
• Ympäristö
• Lainsäädäntö
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Viljelijän työkalut ja -ympäristö uusiksi?

Teknologiatutkimus 10-15 vuotta tulevaisuudessa
• Tulevaisuutta luodaan nyt
• Teknologia ei ole luonnonvoima, vaan siihen voidaan

vaikuttaa ja sen käyttötavat voidaan muovata halutuiksi.

Haluammeko laittaa työkalut ja työympäristön uusiksi?
• Mitä hyvää haluamme säilyttää?
• Mikä joutaakin korvata uudella?
• Tekniikan lisäksi huomio toimintatapoihin!

Kuinka lyhennetään aikaväli tutkimuksesta käytäntöön? 

Liisa Pesonen



Kiitos!


