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MTT lyhyesti 

• Toimipaikkoja on 15 paikkakunnalla. 

 

• Päätoimipaikka sijaitsee Jokioisilla, 

jossa toimii noin puolet henkilöstöstä. 

  

• n. 750 työntekijää, joista tutkijoita 45% 

 

• Vuonna 2013 paikkatietotutkimuksen 
parissa n. 20 aktiivista. 

 

• Luonnonvarakeskus: 2015 

MTT, METLA, RKTL, + 



TIEDONHALLINTAINFRASTUKTUURI MAATILALLA 
• Älykkäät työkoneet älykkäässä ympäristössä: aika- paikkatiedon hallinta työkoneissa ja tilan 

tietojärjestelmissä 

• Tuotannon ja maatalousympäristön monitorointi tilamittakaavassa, jäljitettävyys 

• Avoimet järjestelmät, sensoriverkostot, monitorointi ja mallinnus, päätöksentekotukijärjestelmät 

PELTOMAA, MAAN RAKENNE JA VESITALOUS, RAVINNEHUUHTOUMAT 
• Ravinnehuuhtoumat maatalousmaalta (seuranta, myös 3D-mallinnus) 

• Huuhtoumakentät, täsmäviljelyn ravinnetasekartat 

• Eroosio- ja ravinnekuormituksen riskialueiden tunnistaminen (2m resoluutiosta Itämeritasolle) 

KASVINVILJELYN PALVELUT VILJELIJÄLLE, KASVITAUDIT JA 

TUHOLAISET 
• Säätietoa hyödyntävä mallinnus – korjuuajankohdat, tauti- ja tuholaisruiskutukset 

• Kasvitautien monitorointi ja ennusteet 

• tuholaisten aiheuttama tuhoriski 

JÄTE- JA SIVUVIRTALASKELMAT JA LOGISTIIKKA-ANALYYSIT 
• Resurssitehokkuus, Biomassojen kartoitus ja logistiikka-analyysit 

• Ravinteiden kiertojen optimoiminen, lantalogistiikka 

ARVOTTAMISTUTKIMUS  
• Spatiaalinen ekonometria 

• veden ja ympäristön laadun taloudellinen arvottaminen, virkistyskäyttö 

 

MTT:n tutkimuksia paikkatietoon liittyen: 



Täsmäviljely 

Täsmäviljelyssä: 

• optimoidaan sadon määrää ja laatua 

• Minimoidaan ympäristöpäästöjä ja taloudellista hävikkiä 

• Pyritään optimoimaan kunkin kasvin ominaisuudet ja 

kasvuolosuhteet, apuna käytetään paikkatietoa. 

- Lohkotason optimointi on tavanomaista viljelyn optimointia 

- Lohkon sisäisen vaihtelun hallinta on täsmäviljelyä 

- Tarkkuudelle ei ylärajaa.  (sairastuneet lehdet jne.) 



Miksi täsmäviljely? 

• FAO: Ruoantuotannon pitäisi nousta 50 % seuraavan 20 v aikana 

• Esim. peltoviljelyssä annetuista typpilannoitteista  kasvi hyödyntää 

vain 50 %. Tulossa paljon lisää rajoituksia 

• Fosforikuormitus ja -köyhyys 

• Kasvinsuojeluaineet ovat myrkkyä 

• Ilmastonmuutos: kasvitaudit ja tuholaiset, uudet kasvit 

• Maanviljelyn kannattavuus 

 

 Näihin apu tegnologioista? 



Aineistoja ja tiedonkeruuta 

 

 

• Peltomaan viljavuustiedot 

• Maalajitiedot 

• Satokartat 

• Säätiedot 

• Valumatiedot 

• Toteutuneet peltotyöt 

• Korkeusmallit 

• Salaojat 

• Kaukokartoitusaineistot 

 

 

 



Tietojen yhdistelyt 

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=122893&lan=fi 

SATO TYPPITASE 



Kriging Fuzzy model 

(x, y, elevation, slope, phosphorous) (x, y, phosphorous) 

Mallinnusmenetelmät ja lähtötiedot? 



Kaukokartoitus:  

mm. lennokki ja hyperspektrikamera 

Pyritään löytämään: 

• Vihermassan vaihtelu 

• Kasvuston korkeus 

• Rikkakasvien esiintymät 

• Kasvitautien esiintymät 

• Muut kasvustossa vaihtelevat ominaisuudet 

• Maalajin vaihtelut 

• Kosteuden vaihtelu 

 



TC VT 

T-ECU 

ImplementECU 

GPS 

ISOBUS 

Koneautomaatio ja paikkatieto 



Työkoneen tehtävien luonti 

Yhdistellään eri aineistoja 

 



Paikkatiedot työkoneautomaatiossa 

• Optimoidaan hetkellinen annosmäärä perustuen useaan eri  

paikkatietolähteeseen 

 



23.8.2012 Eeva Lehtonen 

Työkoneohjaimen käyttöliittymä 



Tautipainemalli WMS-paveluna 

• Ohran verkkolaikku MTT Vihdin koetilalla (Vakola) 

• Paljon potentiaalia (www.mtt.fi/kasper) 



Työkoneen toteumat 

• Pistemäinen mittatieto, oma tiedonkeruujärjestelmä 

• Hyödynnetään tietoa esim. pintalevityskuviosta 



37,9% 62,4% 

Pintalevityksen mallinnettu vaihtelu 



 

Raimo Nikkilän (Aalto-yliopisto, Automaation tietotekniikka) 

Väitöstilaisuus perjantaina 7.6.2013 kello 12 TUAS-talolla? 

 

 

"Automated control of compliance with production standards in 

precision agriculture" 

 

mm. artikkeli 

Spatial inference with an interchangeable rule format, 2013. 

International Journal of Geographical Information Science. 

GeoRIF-tulkki

Tuotantosäännöt
sääntöpalveluista

GeoRIF GML
Paikka- ja muut tiedot 
paikkatietopalveluista

ja muista lähteistä

jere.kaivosoja@mtt.fi 


