FARMIDATA 5.4. TYÖPAJA
Salossa 5.4. pidetyn työpajan tulokset
digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntävien
pilottiprojektien lähtötietoina
Versio 1.0 Farmidata Project Team
Olli-Pekka Ruponen / Toivon tila 050 582 4645
Timo Teinilä / Livia 050 406 8735
Jari Hakkarainen / Datasense Oy 040 502 2740
Timo Rannikko / Soficta Oy 040 579 5218

Tiivistelmä
Yhdistämällä kyselytutkimuksen ja työpajapäivän tulokset tärkeimmiksi kehitysteemoiksi valikoituivat:
1. Tiedonkäsittelyprosessit ja tietojärjestelmien sujuva käyttö luontevana osana päivittäisiä työrutiineja
2. Tiedon jakaminen ja omistajuuden hallinta
3. Resurssien riittävyys

Tiedonkäsittelyprosessit ja tietojärjestelmien sujuva käyttö luontevana osana päivittäisiä
työrutiineja
•
•
•
•
•
•

Kerätyn tiedon analysointi ja hyödyntäminen koettiin erittäin tärkeänä kehityskohteena. Tietoa
pitää kerätä järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti.
Datasta saatavaa lisäarvoa kaivataan mm. viljelyolosuhteista, varastotilanteesta, rakennuksista,
koneista, energian kulutuksesta, maaperästä, kasvustosta ja maailmanmarkkinatilanteesta.
Tiedon pitää olla helposti ymmärrettävässä muodossa ja järjestelmien käyttö pitää olla
luontainen osa päivittäisiä työtehtäviä.
Tietojärjestelmät pitää olla integroitu niin, että samoja tietoja ei tarvitse tallentaa useaan
kertaan.
Tarvitaan historiatietoon perustuvia ennustemalleja päivittäisen päätöksenteon tueksi.
Jonkin verran kaivattiin myös apupäitä ja selkeitä ohjeita nykyaikaisten järjestelmien käyttöön.

Tiedon jakaminen ja omistajuuden hallinta
•
•

Jalostetun täsmätiedon ja kokemusten jakaminen ja hyödyntäminen vertaisryhmien ja
yhtistyökumppaneiden välillä koettiin tärkeäksi.
Pitää olla selkeät pelisäännöt ja menetelmät tiedon omistajuuden hallintaan.

Resurssien riittävyys
•
•

1

Viljelysesonki on niin lyhyt, ettei ylimääräiseen löydy yhtään aikaa. Huolto ja teknologian
mukanaan tuomat vikatilanteet pitää hoitaa sujuvasti ja hyvin nopealla aikataululla.
Uudet menetelmät ja järjestelmät, jotka tehostaisivat työskentelyä, jäävät usein hyödyntämättä
ajanpuutteen vuoksi.
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Yhteenveto havainnoista
Havaintoja kerättiin yhteensä 104 kpl joista 63 kpl löytyi työpajapäivän aikana. Työpajoissa suurimman
osuuden huolenaiheista sai suunnitteluun, kirjanpitoon, talouteen ja hallintoon liittyvät huomiot,
jaetulla toisella tilalla dataan ja viestintään liittyvät huomiot. Myös säätilan merkitys ja nykyisten
säähavaintomenetelmien parannustarve puhuttivat paljon.

Työpajapäivän tulokset
ID
SU
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VE
SÄ
YL
KA
TE
EN
MA
EL
RA

Työpajan tulokset
Aihe
Suunnittelu, kirjanpito, talous ja hallinto
Data, tietoaineistot ja tietojärjestelmät
Verkostot, tiedonjako, yhteistyö, viestintä ja imago
Ilmasto ja säätila
Yleiset, kaikkien teemojen koskevat huomiot
Kasvustot ja sato
Teknologia
Energia
Maaperä
Eläimet
Rakennukset

Huomiot/kpl

SUM:

16
11
11
8
6
3
2
2
2
1
1
63

Suhde
25,4%
17,5%
17,5%
12,7%
9,5%
4,8%
3,2%
3,2%
3,2%
1,6%
1,6%
100%

Jakauma
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Kyselytutkimuksen tulokset
Kyselytutkimukseen vastasi 41 maatilayrittäjää. Tärkeimpänä ja eniten lisäarvoa tuottavana haasteena
pidettiin kasvuston, sadon ja kasvuolosuhteiden jatkuvatoimista seurantaa ja pika-analysointia. Toiseksi
tärkeimmäksi koettiin sovellusten sujuva käyttö pellolla ja työkonehallinta. Maanalaisen toiminnan nosti
tärkeäksi 14,6 % vastanneista.
Kyselytutkimuksen tulokset
ID Aihe
Kasvustot ja sato (anturointi, sensorointi, kasvustokuvaukset, pikaKA analyysit)
Koneet ja sovellukset pellolla (gps, ajon- ja työkonehallinta,
KS mobiiliapplikaatiot)
Toiminta maan alla (juuristo, maaperä: kemia, fysiikka ja biologia;
MA anturoinnit, mittaukset, analyysit)
Tuotantotoiminta rakennuksissa (eläinsuojat, kasvihuoneet, kuivurit:
RA robotiikka, energiatehokkuus, valaistus, hygienia)
Sään hallinta (sääasemat, paikallinen havainnointi, pienalueiden
SÄ täsmäennusteet)
Omien tuotteiden kunnostus ja/tai jatkojalostus tilalla tai lähistöllä +
OT vientituotteet (ulkomaille ja kauemmas Suomen sisällä),

Huomiot/kpl Suhde

SUM:

15

36,6%

11

26,8%

6

14,6%

4

9,8%

3

7,3%

2
4,9%
41 100,00%

Jakauma
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