
 quantifarm.eu 

1 

EU:n pilottihanke suunnittelee puitteet kestävän maatalouden 

digitaalisten ratkaisujen käytön arvioimiseksi 

QuantiFarm-hanke kehittää ja ottaa käyttöön menetelmät, joiden avulla voidaan arvioida 

digitaalisten työkalujen tehokkuutta ja suorituskykyä maanviljelyn modernisoimiseksi. 

Tavoitteena on siis puolueettomasti arvioida digitalisoinnin vaikutuksia maanviljelyyn.  

Mistä tiedämme, mikä on paras teknologia juuri tietylle maatilalle? Tämä 

perustavanlaatuinen kysymys oli se, johon vastaamiseksi QuantiFarm-hanke 

käynnistettiin. QuantiFarm on uusi EU-hanke, jossa halutaan tietää, minkä verran 

määrin digitaaliset työkalut tuottavat hyötyjä kaupallisessa viljelyssä. Hankkeessa on 

mukana 32 partneria 20 maasta. EU osarahoittaa sitä 7,4 miljoonalla eurolla. Hanke alkoi 

heinäkuussa 2022 ja kestää 3,5 vuotta. 

Digitaalisia työkaluja maanviljelykseen 

Ruuan tuottajat ovat valtaisien haasteiden edessä – haasteet ulottuvat globaaleista sään ääri-

ilmiöistä maapallon metsäpinta-alan pienentymiseen, ja näiden ääripäiden välissä ovat 

kasvitaudit ja kasteluveden puute. Täsmäviljelyä ja älykkäitä viljelymenetelmiä mainostetaan 

ratkaisuiksi näihin haasteisiin tai ainakin niiden väitetään tarjoavan niihin osittaista apua. 

Mutta miten hyvin ne ratkaisuina toimivat ja miten viljelijä voi päättää, mikä on juuri hänen 

tilalleen paras ratkaisu?  

QuantiFarmin lähtökohtana on tarve arvioida itsenäisesti digitaalisten työkalujen määrälliset 

ja laadulliset hyödyt, mukaan lukien mahdolliset kestävyyshyödyt, sekä työkalujen positiiviset 

ja negatiivisetkin seurannaisvaikutukset.  

“QuantiFarm-hankkeen tavoite on hyvin kunnianhimoinen: kertoa Euroopan viljelijöille totuus 

digitaalisten teknologioiden käytöstä”, sanoi tohtori Nikolaos Marianos, joka toimii hankkeen 

johtajana. ”Mutta kertoaksemme totuuden meidän on ensin löydettävä se! Siksi 

QuantiFarmissa tehdään kaikkiaan 30 koetta Euroopan eri bioklimaattisilla alueilla ja 

tuotantosektoreilla.” 

Huolimatta siitä, että maatalouden digitaalisiin teknologioihin kohdistuu mielenkiintoa, niihin 

investoidaan ja niiden hyötyjä on pystytty osoittamaan – maataloudessa, jota kutsutaan usein 

"täsmävijelyksi" tai "älykkääksi maataloudeksi" - näiden tekniikoiden käyttöönotto ja käyttö on 

ollut hidasta. Eikä ilman syytä. Viljelijät odottavat usein todisteita näiden työkalujen 

toimivuudesta.  

Hankkeen yleinen tavoite on tukea digitaalisten työkalujen käyttöä jatkossakin niin, että niiden 

avulla voidaan parantaa viljelyn taloudellista, ympäristöllistä ja sosiaalista kestävyyttä. Mutta 

aivan ensimmäiseksi hanke haluaa löytää viljelijöille todisteet, että työkalut todella toimivat. 

Sen jälkeen QuantiFarm tekee työkalujen arviointimenetelmistä toistettavia, vertailukelpoisia 

ja viljelijöille käytännön hyötyjä tuovia. 

Heinäkuussa 2022 7,4 miljoonan euron budjetilla käynnistetty Horizon-hanke toteutetaan 32 

hankekonsortiopartnerin voimin. Partnereihin kuuluu viljelijöitä, neuvojia ja tieteellisiä 

tutkimuslaitoksia 20 maasta: Suomi, Kreikka, Bulgaria, Belgia, Irlanti, Espanja, Italia, 



 quantifarm.eu 

2 

Alankomaat, Ranska, Romania, Liettua, Latvia, Kroatia, Puola, Portugali, Slovenia, Serbia, 

Kyprus, Sveitsi ja Yhdistynyt kuningaskunta. 

Yleiseurooppalaista hanketoimintaa  

QuantiFarmin strategia huolehtii siitä, että hanke edustaa kattavasti eurooppalaista 

diversiteettiä. Numeroina tämä tarkoittaa, että tutkittavia tapauksia on 20 maasta ja 

kymmeneltä biogeograafiselta alueelta (joita on Euroopassa kaikkiaan 11). Hanke 

työskentelee sadalla eri tilalla, jotka edustavat seitsemää maanviljelyksen tuotantosuuntaa ja 

20 kasvi- ja eläinlajia. 

Esimerkiksi  Välimeren alueella käytetään Gaiasense-nimistä ohjelmaa oliivien tuotannossa, 

Alankomaissa ovat testattavina maaperäsensorit ja droonit omenantuotannossa, ja Atlantin 

reunalla Irlannisssa robotit lypsävät lehmiä. 

Arviointidata, jota on kerätty eri testitapauksista, syötetään QuantiFarmin työkalupakkiin, jossa 

se on kaikkien tiedossa ja käytettävissä päätöksenteon tukena myöhemminkin.  

Työkaluja ja tietoa viljelijöiden käyttöön 

Työkalupakki koostuu vuorovaikutteisista ja käyttäjäystävällisistä välineistä, jotka on 

tarkoitettu viljelijöille, neuvojille ja politiikkatoimijoille. Esimerkkeinä mainittakoon hyöty-

kustannus-laskurit, benchmarkkaustyökalut ja poliitikoiden seurantavälineet. Ne voidaan 

ladata netistä uudelleenkäyttöön myös kolmansien osapuolten alustoilta projektin jälkeenkin. 

QuantiFarm Digitaalinen Innovaatiakatemia perustetaan varmistamaan, että viljelijät valitsevat 

parhaat työkalut yksilöllisiin tarpeisiinsa. Se tarjoaa myös suosituksia ja 

sopiviliiketoimintamalleja käyttöönotettavaksi. Tätä tarkoitusta varten akatemia tarjoaa 

kaksitoista  ”Kouluta kouluttaja”  -ohjelman lähestymistapaa noudattavaa koulutustilaisuutta 

neuvojille, jotka tukevat ja konsultoivat maanviljelijöitä. 

QuantiFarm toivoo, että tämä yhteisponnistus antaisi todellista ja järjestelmällistä näyttöä sille 

jo laajalle levinneelle olettamukselle, että digitaalisten teknologioiden käyttöönotto hyödyttää 

maanviljelijöitä taloudellisesti ja että sillä on myönteisiä vaikutuksia maatalouden sosiaaliseen 

ja ympäristön kestävyyteen. 

Näin tehdessään QuantiFarm antaa oman lisänsä siihen (toistaiseksi vielä vähäiseen) työhön, 

jota on tähän mennessä tehty digitaalisten teknologioiden käytön todellisista kustannus-hyöty-

suhteista vertailtaessa digitalisoituja ja digitalisoimattomia tiloja, joiden toiminta on muilta osin 

samanlaista.  

Lisätietoa toimittajille: 

Keskeiset faktat ja numerot yhdellä silmäyksellä  

● Rahoitusinstrumentti: Horizon Europe 

● Kokonaiskustannukset:  € 7,397,382  
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● Kesto: 3,5 vuotta 2022-2025 

● Konsortio: Yhteensä 32 partneria 20 Euroopan maasta 

 

Projekin koordinointi 

Dr. Nikolaos Marianos  
GAIA EPICHEIREIN ANONYMI ETAIREIA PSIFIAKON 
YPIRESION (GAIA)  
42 Polidefkous and Asklipiou 
18545 Piraeus 
Kreikka 
Sähköposti: n_marianos@c-gaia.gr 

Projektin viestintä 

Grigoris Chatzikostas 
Foodscale Hub Greece (FSH) 
L.SOFOU 20 
57001 Thermi 
Thessaloniki 
Kreikka 
Sähköposti: g@foodscalehub.com 
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