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Termejä 

• Täsmäviljelyssä tuotantopanokset ja työ 
kohdennetaan oikeaan paikkaan. 

• Digimaataloudessa arvoja kerätään digitaalisessa 
muodossa viljelijän käyttöön ja arkistoksi

• Älymaatalous tekee samaa asiaa, mutta tiedot 
analysoidaan. Automatisoi tiedon keruuta ja antaa 
ehdotuksia toimenpiteistä. 

• Autonomisessa maataloudessa edellä mainitut on 
mukana, mutta lisäksi vielä autonomiset koneet. 
Ohjelmoinnin ja reuna-arvojen asettajana ihminen
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Mihin älymaataloutta tarvitaan?

• Älymaataloudessa sovellukset, mittarit ja laitteet keräävät 
tietoa monesta paikkaa ja analysoivat sitä sekä antavat 
toimenpide-ehdotuksia

• Viljelijä voi käyttää analysoitua tietoa ja toimenpide-
ehdotuksia päätöstensä tukena

• Tuotantopanoksen kohdentaminen tehokkaammin ja 
tarkemmin

• talous ja ympäristö
• Tilallisen on edelleen tunnettava eläimensä ja peltonsa
• Automaatio on tulevaisuutta 
• Uuden teknologian omaksuminen vaatii osaamista ja 
motivaatiota oppia

• Alkuun pääsee kuitenkin pienelläkin panostuksella
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-teemaverkosto

• 11/2021-12/2023
• Rahoitus: Maakuntaliitto
• Hanketoimijat:

• Timo Teinilä
• Eeva-Kaisa Pulkka
• Essi Keto
• Mika Markkanen
• Fiia Ritvanen
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• ÄlyAgri on valtakunnallinen verkostohanke, joka  
verkottaa ja kokoaa yhteen maatalousalan ja 
teknologia-alan toimijoita. 

• Verkoston jäseniä 27+2
• Oppilaitoksia: ammattikorkeakouluja, II-asteen kouluja, 

yliopisto
• Kuntia/Kaupunkeja
• Tutkimuslaitoksia
• Alan yrityksiä
• Neuvontajärjestöjä
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Teemaverkoston idea
• Verkoston rakentaminen

• Tuodaan toimijat tietoisiksi toisistaan

• Tutkimusosaamisen ja 
innovaatioiden jalkauttaminen 
yritysten käyttöön

• Auttaa teknologia yrityksiä 
tunnistamaan yhdessä yrittäjien 
kanssa ratkaisevia ongelmia

• Tuoda esille ja tehostaa olemassa 
olevia TKI-ympäristöjä

• Tuottaa opetusmateriaalia
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Hankkeessa tehtyä
• Älytärsky-webinaarit

• yritykset esille älymaatalouden 
tuotteineen

• Yhteisosastot verkostolle
• Helsingin maatalouskonemessut 

13.-15.10.
• Verkostovierailut

• Oppilaitoksien TKI-ympäristöt ja 
yritysverkot tutuiksi

• Opetusmateriaali ja viestintä
• Opetusmaatilaverkosto

• AgriHubista
• Halua ja mahdollisuuksia 

yhteistyöhön erilaisessa tutkimus-, 
kehitys- ja koetoiminnassa.
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Hankkeen kanavat

ÄlyAgri Vimeossa
ÄlyAgrin Vimeo -kanavalta 
löydät aiheeseen liittyviä 
videoita, joita voi käyttää 
hyödyksi niin opetuksessa, 

oppimisessa kuin 
tekemisen tukena

https://vimeo.com/channel
s/alyagri

ÄlyAgri AgriHubissa
ÄlyAgrin teemaverkoston 
löydät AgriHubin sivuilta. 

Sivuilta voit lukea 
verkoston oppilaitoksien 

TKI-toiminnasta ja –
ympäristöistä

https://maaseutuverkosto.f
i/agrihubi/aiheet/alyagrin-

teemaverkosto/

https://vimeo.com/channels/alyagri
https://maaseutuverkosto.fi/agrihubi/aiheet/alyagrin-teemaverkosto/
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Verkostoituminen

• Verkostoitumiselle älymaatalouden ympärillä on 
tarvetta

• Toimijoiden löytyminen (yhteistyö)
• Ala on nopeasti kehittyvä

• Verkostoituminen tärkeää alan kehityksen kannalta
• Lisätään maaseudun elinvoimaa vahvistamalla suomalaisen 

älymaatalouden alalla toimivien yritysten kilpailukykyä 

• Jakakaa kokemuksianne tilatasolla eri älymaatalouden 
sovelluksista!
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Verkostoitumisessa on voimaa!
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Kiitos!
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