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WP4 Maatalouden toimenpiteiden kustannustehokkuuden kehittäminen

Kartoitus aktiiviviljelijöiden ja pellon 
omistajien kiinnostuksesta ja tarpeista 
reaaliaikaisen, julkisen tiedon tuottamiseen 
ja hyödyntämiseen.

22.1.2018 Jyrki Kataja

• Kasvukaudella 2016 yleinen suhtautuminen oli  epäilevää; 
”kerroppa mitä hyötyä siitä voisi olla”

• Urakoitsijat 
• Työtä helpottavat havainnot mah. reaaliaikaisesti

• Sateiset kesät – märkyys
• Kivien yms. esteiden koordinaatit
• Käsiteltävät pesäkkeet koordinaatit

• Työn laadun todentaminen
• Työkohteiden ajoituksen suunnittelu; esim. pyöröpaalaus, kasvinsuojeluruiskutus

• Viljelijät 
• Työohjeet ja havaintokartta ajolinjojen suunnitteluun
• Satomäärän optimointi – korjuutapa / työvaihesuunnittelu
• Sadon laadun ja määrän arviointi /  korjuusuunnittelu (2020-luvun juttu)

www.bitcomp.com
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Pilottikuvaukset ja analyysit kesät 2016 ja 2017 NDVI-indeksiarvot

Huom. Sateinen kasvukausi 2017

Normalisoitu kasvillisuusindeksit (NDVI) 
kuvaavat kasvien lehdistä takaisin heijastuvaa 
säteilyä = kasvien kykyä yhteyttää.

Case-study Pilottialueiden toimijoiden tarpeiden tarkentamiseksi palvelujen kehittämistyön perustaksi.
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Normalisoitu kasvillisuus indeksejä (NDVI) muokkaavat järjestelmät mittaavat kasvien lehdistä takaisin heijastuvaa säteilyä.

Kasvin lehtivihreä hyödyntää hyvin valon punaisia aallonpituuksia, mutta heijastaa takaisin vihreän aallonpituuden säteilyä.

Punaisen (RED) ja infra-punan (NIR) aallonpituuksien suhteesta lasketaan NDVI-arvo, joka kuvaa siis kasvin lehtivihreän 
kuntoa eli kasvin terveyttä ja yhteyttämiskykyä.

NDVI <= 0: eloton aines, esim asfaltti, rakennukset, paljas maaperä
0 < NDVI < 0.33: Viittaa kasvien huonon kuntoon
0.34 < NDVI < 0.66: Viittaa kasvien kohtuulliseen tai hyvään kuntoon
0.67 < NDVI < 1.00:  Viittaa kasvien erinomaiseen kuntoon

Case-study Pilottialueiden toimijoiden tarpeiden tarkentamiseksi palvelujen kehittämistyön perustaksi.



Tehdään ensimmäisillä pilottialueilla kehitettyjen sovellusten pohjalta testaus tiedon keruusta ja 
hyödyntämisestä toisilla pilottialueilla.
Sadon laadun ja määrän arviointi /  korjuusuunnittelu (2020-luvun juttu)
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Artturinotko 22.8.2017
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Missä kohdassa omaa toimintaansa viljelijät näkevät syntyvän riittävän 
taloudellisen hyödyn, jotta näitä uusia maatalouden palveluita kannattaisi 
ostaa?

Rehun tuotantoon käytetään noin  2/3 Suomen peltoalasta.
Ja nurmiala on noin 1/3.  



Onko maataloudessa kysyntää nopealle digitaaliselle 
tiedon päivitykselle omista tuotantoprosesseista?

Onko nurmella tulevaisuudessa sellainen tuotantovaikutus tai 
oikeastaan voidaanko nurmen tuotantovaikutusta parantaa 
maidontuotannossa merkittävästi, jos meillä olisi oikea määrä 
oikeanlaista rehua?
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Tai milloin tulee olemaan ……
palveluiden kysyntä ja tarjonta –
liiketoimintamallit
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