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Mikä on digitalisaation tarkoitus?

▪ Helpottaa työtä

▪ Töiden suunnittelua

▪ Kirjanpitoa

▪ Viestintää, yhteydenpitoa, johtamista ym.

▪ Parantaa tulosta

▪ Optimoida tuotantoa

▪ Auttaa budjetointia niin kassassa kuin rehusiilolla

”Mitä voit mitata niin sitä voit kehittää”
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Kotipellon tilan ekosysteemi
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Digitalisaation merkitys Kotipellon tilalla

▪ Navetalla

▪ Robottidata maidontuotannossa

▪ Lehmien yksilökohtainen seuranta

▪ Ruokinta

▪ Suunnittelu

▪ Toteutus

▪ Pellolla

▪ Lannoituksen ja kylvön toteutus automaatiolla

▪ Säilörehun sadonmittaus
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Anttilan tilan peltojen ja talouskeskuksen 
sijoittuminen 
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Merkitys johtamisessa keskeinen

▪ Talous

▪ Seuranta ja suunnittelu

▪ Vilely

▪ Suunnitelu sekä sadon budjetointi

▪ Kirjanpito navetassa ja toimistossa

▪ Myös työaikasuunnittelu ja kirjanpito

▪ Kokoukset tapaamiset etänä

▪ Sosiaalinen media

▪ Brändi

▪ Rekrytointi
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AFarCloud hankkeen demotilana
(Aggregate Farming in the Cloud)

▪ Yli 50 osallistujaa: yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja organisaatioita

▪ Osallistujia 14 Euroopan maasta

▪ Suomalaiset osallistujat: Mtech, Centria ammattikorkeakoulu 

Oy, Probot Oy, Spectral Engines Oy ja Teknologian 

tutkimuskeskus VTT Oy

▪ Hankeaika: vuodet 2018 – 2021

▪ VID-20221031-WA0007.mp4

VID-20221031-WA0007.mp4
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NIR-sensorilla voi pika-

analysoida säilörehua

▪ Kuiva-ainepitoisuus

▪ Raakaproteiini

Suora linkki ruokinta-

ohjelmistoon säätää

reseptit päivän arvoille



zNIR-sensorilla voi 
mitata nurmesta 
D-arvon pellolla

Suora linkki lämpösumma-

laskentamalleihin päivittää

korjuupäivämäärän todellista

paikallista kasvuvaihetta 

vastaavaksi
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Datan jakaminen on ISO haaste
▪ Nykytilannetta vaivaa

datan siiloutuminen eri

toimijoiden selän taakse

▪ Monta järjestelmää, jotka

eivät kykene yhteistyöhön

▪ Olisiko mahdollista, että

tulevaisuudessa viljelijä

hallinnoi omaa dataansa?

▪ Viljelijä valtuuttaisi toimijat

käyttämään dataansa tietyin

ehdoin

▪ Toimijat voisivat hyödyntää

ja jalostaa toistensa datasta

uutta hyötyä
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Dataan liittyviä kysymyksiä

▪ Komission ehdottama

Datasäädös on jo 3-

kantaneuvottelukierroksella

▪ Tässä muodossaan tulisi

mullistamaan markkinan

→lobbaus käy kuumana
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Kiitos!

- “Det har kanske aldrig varit så dyrt att göra fel och heller aldrig 

så lönsamt att göra rätt” Husdjur 9/2022

- ”Ei ole kenties koskaan ollut aikaa jolloin virheen tekeminen on 

ollut yhtä kallista ja oikeiden tekemisten tekeminen yhtä

kannattavaa, kuin juuri nyt”

- Eurot edellä ja hiili mielessä


