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Esineiden internet luo uusia mahdollisuuksia ja sovelluksia monille eri aloille, 
joista maatalous on yksi. Maatalouden haasteena on tuottaa riittävästi ruokaa 
maapallon kasvavalle väestölle ja samalla pienentää maataloustuotannon ekolo-
gista jalanjälkeä. Esineiden internetiin pohjautuvien teknologioiden odotetaan 
tarjoavan ratkaisuja maatalouden kohtaamiin ongelmiin modernisoimalla maa-
taloustuotantoa. Tässä kirjallisuuskatsauksena tehdyssä tutkielmassa tutkitaan, 
miten esineiden internetiä voidaan hyödyntää maataloudessa, keskittyen tuotan-
tovaiheen prosesseihin. Tutkielmassa käydään läpi esineiden internetin käsitettä, 
sen keskeisiä mahdollistavia teknologioita ja arkkitehtuuria. Lisäksi käsitellään 
yleisellä tasolla maatalouden osa-alueiden prosesseja ja piirteitä sekä esineiden 
internetin kohtaamia haasteita maataloudessa. Tutkielmassa havaittiin, että esi-
neiden internetillä on monia sovelluskohteita maataloudessa ja suuri osa niistä 
keskittyy olosuhteiden seurantaan ja hallintaan, hyödyntäen usein langattomia 
sensoriverkkoja. Esineiden internetiä hyödyntämällä voidaan säästää resursseja, 
energiaa ja rahaa sekä kasvattaa satoja ja edistää eläinten hyvinvointia. Monet 
sovellukset ovat kuitenkin vielä vasta kehitysasteella ja niiden laajempaan omak-
sumiseen liittyy monia haasteita. 
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The Internet of Things creates new opportunities and applications to many dif-
ferent domains, one of which is agriculture. The challenge for agriculture is to 
greatly increase its food production to feed the growing global population, while 
at the same time reducing its ecological footprint. Technologies based on the In-
ternet of Things are expected to provide solutions to the challenges faced by ag-
riculture by modernizing agricultural production methods. This thesis is a liter-
ature review and its purpose is to find out how the Internet of Things can be 
utilized in agriculture, focusing on the production phase. This study presents the 
definition of Internet of Things, its key enabling technologies and its architecture. 
Different areas of agriculture and their processes as well as some key challenges 
of IoT in agriculture are discussed. It is discovered that the Internet of Things has 
many potential applications in agriculture and many of them focus on environ-
mental monitoring and control using wireless sensor networks. By using technol-
ogies based on the IoT farmers can save resources, energy and money and also 
increase crop yields and the well-being of production animals. Many applications 
are still in development and they need to overcome several challenges before see-
ing wider use among farmers. 
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 JOHDANTO 

Maapallon jatkuva väestönkasvu ja kehittyvien maiden rikastuminen tuovat mu-
kanaan entistä suuremman tarpeen ruoantuotannolle niin määrällisesti kuin laa-
dullisestikin, mistä johtuen maatalouden toimintatapojen täytyy tehostua ja mo-
dernisoitua (Tzounis, Katsoulas, Bartzanas & Kittas, 2017; Sundmaeker, Ver-
douw, Wolfert & Perez Freire, 2016). Ruoantuotannon lisäämisen haasteena on 
myös se, että maapallon kantokyky on jo ylitetty nykyisillä maatalouden tuotan-
totavoilla. Ruoantuotannon tulisi samaan aikaan siis sekä tehostua että pienentää 
ekologista jalanjälkeään. (Tzounis ym., 2017; Sundmaeker ym., 2016) Esineiden 
internetin odotetaan tarjoavan ratkaisuja maatalouden modernisoinnin haastei-
siin. 

Esineiden internet terminä kattaa Internetin ja Webin laajentumisen aineel-
liseen maailmaan käyttäen apuna erilaisia laitteita, joilla on sulautettuja tunnis-
tus-, havaitsemis- ja käyttöominaisuuksia. Esineiden internetissä digitaaliset ja 
fyysiset entiteetit voidaan yhdistää informaatio- ja viestintäteknologian keinoin, 
mikä mahdollistaa uudenlaisia sovelluksia ja palveluita. (Miorandi, Sicari, De 
Pellegrini, & Chlamtac, 2012) 

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, miten esineiden internetiä voi-
daan käyttää hyödyksi maatalouden eri osa-alueilla. Samalla pyritään avaamaan 
esineiden internetiä käsitteenä ja esittelemään sen keskeisimpiä mahdollistavia 
teknologioita. Tutkielman tutkimuskysymys on: 

 Millä tavoin esineiden internetiä voidaan hyödyntää maataloudessa? 

Tämän kandidaatintutkielman tutkimusmetodina on kirjallisuuskatsaus. 
Lähteinä käytetään tieteellisiä julkaisuja, artikkeleita ja kirjoja, joiden etsimiseen 
käytetään palveluita Google Scholar, Scopus ja JYKDOK. Tutkimusalueen kan-
nalta keskeisimpinä hakutermeinä on käytetty yhdistelmiä hakutermeistä Inter-
net of Things, IoT, agriculture, farming, applications ja challenges. Lähteiden soveltu-
vuuden arvioinnissa on otettu huomioon sisällön lisäksi varsinkin viittausten 
määrä ja julkaisualusta. Lisäksi on kiinnitetty huomiota julkaisuvuosiin, jotta läh-
teissä esitetty tieto olisi mahdollisimman ajantasaista. 
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Tutkielman ensimmäisessä sisältöluvussa käydään läpi tarkemmin esinei-
den internetin määritelmää ja keskeisimpiä esineiden internetin mahdollistavia 
teknologioita. Toisessa sisältöluvussa tarkastellaan maatalouden osa-alueiden 
erityispiirteitä ja prosesseja. Neljännessä luvussa käsitellään esineiden internetin 
luomia mahdollisuuksia maatalouden eri osa-alueilla sekä niihin liittyviä haas-
teita.  
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 ESINEIDEN INTERNET 

Tässä luvussa käydään läpi, mitä esineiden internetillä käsitteenä tarkoitetaan ja 
mitkä ovat keskeisimmät teknologiat, jotka mahdollistavat esineiden internetin 
toteuttamisen. Lisäksi käsitellään yleisellä tasolla esineiden internetin arkkiteh-
tuuria. 

2.1 Määritelmä 

Termin Internet of Things eli suomeksi esineiden internetin katsotaan olevan läh-
töisin Kevin Ashtonin, joka oli yksi Auto-ID Centerin perustajista Massachusett-
sin teknillisessä korkeakoulussa, vuonna 1999 pitämän esitelmän otsikosta. Ash-
tonin visiona oli maailma, jossa fyysinen maailma yhdistyy internetiin, perus-
tuen ubiikkeihin sensoreihin ja reaaliaikaiseen palautteeseen. Termistä tuli viral-
lisempi kuitenkin vasta vuonna 2005, kun Kansainvälinen televiestintäliitto jul-
kaisi ensimmäisen raporttinsa esineiden internetistä. (Borgia, 2014.) 

Esineiden internetille ei ole yhtä selkeää yksiselitteistä määritelmää, joh-
tuen pitkälti eroista intresseissä ja näkökulmissa, joista eri organisaatiot tarkaste-
levat esineiden internetiä (Borgia, 2014; Atzori, Iera & Morabito, 2010). Näke-
mykset esineiden internetistä voidaan jakaa karkeasti kolmeen kategoriaan, 
esine-painotteiseen, internet-painotteiseen ja semantiikka-painotteiseen näkö-
kulmaan. Esine-painotteisessa näkökulmassa keskitytään esineisiin sekä niiden 
tunnistamiseen ja integrointiin, kun taas internet-painotteisessa näkökulmassa 
painopiste on verkottumisessa ja IP-protokollan hyödyntämisessä tehokkaan yh-
teyden luomisessa laitteiden välille. Semantiikka-painotteinen näkökulma puo-
lestaan tähtää semanttisten teknologioiden ja esineiden kuvailun keinoin hallit-
semaan jatkuvasti yleistyvien esineiden internetin laitteiden tuottamaa valtavaa 
määrää informaatiota. (Atzori ym., 2010.) Atzorin ym. (2010) mukaan esineiden 
internetin paradigma muodostuu näiden eri näkemysten konvergenssista. 

Vaikka esineiden internetin määritelmä ei ole vakiintunut, sen perusideana 
voidaan pitää kaikkialla ympärillämme olevien objektien, kuten RFID-tagien, 
sensorien, käyttölaitteiden ja matkapuhelinten sekä muiden vastaavien laitteiden 
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kykyä olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja tehdä yhteistyötä yhteisten ta-
voitteiden saavuttamiseksi (Atzori ym., 2010). Esineiden internet merkitsee myös 
siirtymää internetistä, jossa yhdistetään loppukäyttäjien laitteita, sellaiseen inter-
netiin, jossa yhdistetään keskenään tai ihmisten kanssa kommunikoivia fyysisiä 
objekteja jonkun palvelun tarjoamiseksi (Miorandi, Sicari, De Pellegrini & 
Chlamtac, 2012). Miorandin ym. (2012) mukaan esineiden internetin konsepti ra-
kentuu älykkäiden esineiden kyvyistä olla tunnistettavissa, kommunikoida ja 
olla vuorovaikutuksessa keskenään, muodostaen toisiinsa yhteydessä olevien 
laitteiden verkoston. 

2.2 Keskeiset teknologiat 

Esineiden internetin toteuttaminen reaalimaailmassa vaatii useiden eri teknolo-
gioiden yhdistämistä. Tässä osiossa esitellään esineiden internetin mahdollista-
vista teknologioista keskeisimmät. 

2.2.1 Radiotaajuinen etätunnistus 

Radiotaajuinen etätunnistus eli RFID (engl. radio frequency identification) on ly-
hyen kantaman viestintäteknologia, jossa RFID-tagi kommunikoi RFID-lukijan 
kanssa radiotaajuisten sähkömagneettisten kenttien avulla (Whitmore, Agarwal 
& Da Xu, 2015). Dataa varastoiva RFID-tagi kiinnitetään suoraan johonkin esi-
neeseen tai joissain tapauksissa myös ihmiseen tai eläimeen. RFID-lukija puoles-
taan kerää datan tagista ja lähettää sen eteenpäin verkkoon. Lukija laukaisee tie-
donsiirron tagista lukijaan lähettämällä lähiympäristöönsä tietynlaista kyselysig-
naalia, joka tiedustelee mahdollisten tagien olemassa oloa ja kuuluvuutta. (Atzori 
ym., 2010.) Esineiden internetin sovelluksissa RFID-tagien sisältämä data on 
useimmiten Electronic Product Coden (EPC, suom. sähköinen tuotekoodi) muo-
dossa. EPC on yleiskäyttöinen tunniste, jonka avulla RFID-tagilla varustetulle 
esineelle voidaan antaa yksilöllinen tunniste esineiden internetissä. (Whitmore 
ym., 2015.) 

Fyysiseltä olomuodoltaan RFID-tagi muistuttaa yleensä tavallista tarraa. Se 
koostuu langattomaan tiedonsiirtoon suunnitellusta pienestä mikrosirusta, joka 
on useimmiten liitettynä antenniin. Antennia käytetään sekä lukijan signaalin 
vastaanottamiseen että tagin tunnisteen lähettämiseen. (Juels, 2006.) Käyttöta-
pauksen mukaan lähetykset tagin ja lukijan välillä voivat tapahtua neljällä eri 
taajuusalueella. Käytetyt taajuusalueet ovat matalat taajuudet taajuusalueilla 
125-134 kHz ja 140-148.5 kHz, korkeat taajuudet taajuudella 13.56 MHz, erittäin 
korkeat taajuudet taajuusalueella 860-960 MHz ja mikroaaltotageissa käytettävät 
2.4 GHz ja sitä korkeammat taajuudet. (Borgia, 2014; Atzori ym., 2010.) 

RFID-tagit voivat olla joko passiivisia, semi-passiivisia tai aktiivisia mää-
räytyen sen mukaan, mistä ne saavat virtansa. Yleisimmin ne ovat kuitenkin pas-
siivisia. Passiivisilla tageilla ei ole omaa virtalähdettä, vaan ne saavat tunnis-
teensa lähettämiseen tarvittavan energian lukijan lähettämästä kyselysignaalista. 
Semi-passiivisilla ja aktiivisilla RFID-tageilla on oma virtalähde. Aktiivisissa 
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tageissa virtalähdettä käytetään sekä mikrosirua varten että signaalin lähettämi-
seen, kun taas semi-passiivisissa tageissa mikrosiru ottaa virtansa virtalähteestä 
ja signaalin lähettämiseen energia saadaan passiivisen RFID-tagin tapaan lukijan 
kyselysignaalista. (Atzori ym., 2010.) 

2.2.2 NFC 

NFC-teknologia saa nimensä englannin kielen sanoista Near Field Communica-
tion ja suomeksi siitä käytetään usein myös nimitystä lähitunnistus. NFC-tekno-
logia on lyhyen kantaman viestintäteknologia, jolla laitteet voivat kommuni-
koida keskenään, kun ne tuodaan kosketuksiin toistensa kanssa tai hyvin lähelle 
toisiaan, korkeintaan muutamien senttimetrien etäisyydelle. NFC-teknologia 
pohjautuu aikaisemmin kehitettyyn RFID-teknologiaan, mutta RFID-teknologi-
asta poiketen NFC-teknologia sallii molempien yhteydessä olevien laitteiden 
sekä lähettämään että vastaanottamaan dataa. Yleisiä NFC-teknologian sovellus-
kohteita ovat esimerkiksi älypuhelinten välinen tiedonsiirto ja kontaktiton mak-
saminen maksukortilla tai älypuhelimella. (Porkodi & Bhuvaneswari, 2014; Bor-
gia, 2014; Whitmore ym., 2015) 

2.2.3 Langattomat sensoriverkot 

Sensorit ovat laitteita, jotka mittaavat tai havainnoivat ympäristön tai jonkun 
muun kohteen fyysisiä ominaisuuksia sekä reagoivat havaintoihin halutulla ta-
valla. Tarkkailun kohteena voi olla esimerkiksi lämpötila, kosteus, liike tai määrä. 
(Porkodi & Bhuvaneswari, 2014; Whitmore ym., 2015) Sensorit saavat yleensä 
virtansa pienestä paristosta, niillä on rajoitettu elinikä ja vain niukasti laskenta-
kapasiteettia ja muistia (Borgia, 2014). 

Tavallisesti langattomat sensoriverkot (engl. wireless sensor networks, ly-
hennettynä WSN) koostuvat lukuisista tarkastelun kohteena olevalle alueelle 
asennetuista toisiinsa yhteydessä olevista sensoreista. Sensoriyksiköt lähettävät 
keräämänsä tiedon langattomasti verkon laitteelta toiselle käyttäen monihyppyä 
(engl. multi-hop). Sensoriverkoissa on yleensä yksi tai useampi sensoreilta tietoa 
keräävää yksikköä (engl. sink node), jotka välittävät tiedon eteenpäin palveli-
melle. (Atzori ym., 2010; Borgia, 2014) 

Sensoreita käytetään usein yhdessä toimilaitteiden kanssa, muodostaen 
langattomia sensori– ja toimilaiteverkkoja (engl. wireless sensor and actuator net-
works, lyhennettynä WSAN). Siinä missä sensorit aistivat ympäristön tai jonkun 
objektin tilaa, toimilaitteet puolestaan voivat suorittaa toimintoja, jotka vaikutta-
vat ympäristöön tai johonkin objektiin. Toimilaitteet voivat vaikuttaa ympäris-
töönsä ja kommunikoida ihmisten kanssa esimerkiksi äänen, valon ja radioaalto-
jen avulla. Sensoreiden ja toimilaitteiden yhdistelmällä voidaan toteuttaa esinei-
den internetin tavoite esineistä, jotka ovat tietoisia ympäristöstään ja pystyvät 
kommunikoimaan ihmisten kanssa. (Whitmore ym., 2015) 

Sensoriverkkoja voidaan käyttää myös yhdessä RFID-järjestelmien kanssa, 
jolloin RFID-tagi antaa tarkkaa tietoa objektista sekä sen sijainnista ja 
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sensoriteknologia tarjoaa tietoa objektin ympäristöstä. Yhdistämällä sensoritek-
nologia ja RFID-tagit saadaan tarkempi kuva liikkuvien objektien tilasta ja sijain-
nista. Toisin kuin tavallinen RFID-tagi, sensoreita hyödyntävä RFID-tagi voi suo-
rittaa erilaisia toimintoja sensoreiden keräämän tiedon perusteella. (Porkodi & 
Bhuvaneswari, 2014) 

2.2.4 Big data ja pilvilaskenta 

Käsiteellä big data tarkoitetaan usein tietoaineistoja, joita ei pystytä tallentamaan, 
hallitsemaan ja käsittelemään perinteisillä informaatioteknologian laitteistoilla ja 
ohjelmistotyökaluilla hyväksyttävässä ajassa. Gartnerin analyytikkona toiminut 
Doug Laney esitti jo vuonna 2001 niin kutsutun kolmen V:n mallin kuvaamaan 
big dataa. Malli muodostuu sanoista volume (suom. volyymi), velocity (suom. 
nopeus) ja variety (suom. vaihtelevuus). Kolmen V:n mallissa volyymilla tarkoi-
tetaan sitä, että tuottamalla ja keräämällä tietomassoja, niiden laajuus kasvaa jat-
kuvasti. Nopeudella tarkoitetaan big datan oikea-aikaisuutta eli datan keruu ja 
analysointi pitää suorittaa nopeasti, jotta big data saadaan hyödynnettyä mah-
dollisimman hyvin. Vaihtelevuudella puolestaan viitataan erilaisiin datatyyppei-
hin, joihin kuuluu puolirakenteellinen ja rakenteeton data, kuten ääni, video tai 
teksti, sekä myös rakenteellinen data. Myöhemmin kolmen V:n malliin on lisätty 
vielä neljäs V, value (suom. arvo), korostamaan tärkeyttä löytää hyödyllistä tie-
toa valtavista ja monimuotoisista datamassoista. (Chen, Mao & Liu, 2014) 

Esineiden internetissä suuri määrä erilaisia sensoreilla varustettuja fyysisiä 
objekteja yhdistetään internetiin, keräten valtavan määrän hyvin monimuotoista 
dataa. Tämä esineiden internetin tuottama tietoaineisto täyttää kolme big datan 
ominaispiirrettä:  

1) Suuri määrä päätteitä, jotka tuottavat datamassoja. 

2) Esineiden internetin tuottama data on yleensä puolirakenteista tai 
rakenteetonta. 

3) Esineiden internetin tuottama data on hyödyllistä vain analysoituna. 
(Chen ym., 2014) 

Esineiden internetin laitteilla on kykyjä varastoida, noutaa ja prosessoida dataa, 
mutta big data on niin suurta, että yleisesti käytössä olevien laitteistojen ja ohjel-
mistojen resurssit eivät riitä sen käsittelyyn riittävän nopeasti. Pilvilaskenta tar-
joaa ratkaisuja big datan hallitsemiseen ja oleellisen tiedon erottamiseen data-
massoista. (Al-Fuqaha, Guizani, Mohammadi, Aledhari & Ayyash, 2015) 

Yhdysvaltalainen National Institute of Standards and Technology (NIST) 
määrittelee pilvilaskennan (engl. cloud computing) toimintamalliksi, joka mah-
dollistaa kaikkialla toimivan, kätevän ja tarvepohjaisen pääsyn verkkoyhteyden 
kautta jaettuihin vapaasti konfiguroitaviin tietotekniikkaresursseihin, jotka voi-
daan ottaa käyttöön ja vapauttaa vaivattomasti. Tietotekniikkaresursseilla tarkoi-
tetaan tässä yhteydessä mm. laskentatehoa, tallennustilaa, verkkoja, palvelimia 
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ja sovelluksia sekä palveluita. Pilvilaskennan malli koostuu viidestä tärkeästä 
ominaispiirteestä: 

1) Tarvepohjainen itsepalvelullisuus: tietotekniikkaresursseja saa 
otettua käyttöön automaattisesti itsepalveluna tarvitsematta ottaa 
yhteyttä palveluntarjoajiin. 

2) Palveluihin pääsy eri päätelaitteilla: palvelut ovat käytettävissä 
verkon välityksellä ja erilaisilla laitteilla, kuten pöytäkoneilla, älypu-
helimilla ja tableteilla. 

3) Resurssien yhteiskäyttö: palveluntarjoajan resurssit jaetaan usean 
asiakkaan kesken samanaikaisesti ja asiakkaiden tarpeiden mukaan. 
Asiakkaat eivät yleensä saa tietoa siitä, missä ja miten palvelut toteu-
tetaan. 

4) Nopea joustavuus: palvelut skaalautuvat nopeasti ylös -ja alaspäin 
tarpeen mukaan. Asiakkaalle palveluiden kapasiteetti vaikuttaa 
usein rajattomalta ja niitä voidaan ottaa käyttöön koska tahansa ha-
lutussa laajuudessa. 

5) Käytön mittaaminen: resurssien käyttöä mitataan sen hallitse-
miseksi ja optimoimiseksi. Resurssien käytöstä tarjotaan tietoa sekä 
palveluntarjoajalle että asiakkaalle. (Mell & Grance, 2011) 

Pilvipalvelut voidaan jakaa kolmeen pääkategoriaan, jotka ovat Software as a 
Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) ja Infrastructure as a Service (IaaS). 
SaaS tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden käyttää palveluntarjoajan sovelluksia, 
jotka toimivat pilvi-infrastruktuurissa. PaaS tarjoaa pilvipalveluna alustan, jolla 
asiakas voi käyttää ja kehittää sovelluksia. IaaS viittaa prosessointi-, tallennus- ja 
verkkoresurssien tarjoamiseen pilvipalveluna, antaen asiakkaan hallita käyttö-
järjestelmää, sovelluksia ja tallennustilaa. (Mell & Grance, 2011; Botta, De Donato, 
Persico & Pescapé, 2016) 

Pilvilaskenta mahdollistaa monien tietotekniikkaresurssien käytön etänä, 
luotettavasti ja edullisesti. Pilvipalveluina tarjottavat laskenta- ja tallennusre-
surssit ovat esineiden internetin näkökulmasta toimivin vaihtoehto big datan 
prosessointiin ja varastoimiseen. (Al-Fuqaha ym., 2015) 

2.3 Arkkitehtuuri 

Esineiden internetin tulisi pystyä yhdistämään valtava määrä heterogeenisia lait-
teita, joten tarve yhtenäiselle arkkitehtuurimallille on suuri. Esineiden interne-
tille ei ole kuitenkaan vakiintunut yhtä yleisesti hyväksyttyä näkemystä sen ark-
kitehtuurista, johtuen IoT:n sovelluskohteiden suuresta vaihtelevuudesta ja sitä 
myöten eri vaatimuksista. (Al-Fuqaha ym., 2015; Krčo, Pokrić & Carrez, 2014) 
Arkkitehtuureja on esitetty monia erilaisia, joista keskeisimpiä ovat kolmikerros-
malli, viisikerrosmalli ja palvelukeskeiseen arkkitehtuuriin (SOA) perustuva 
malli. (Al-Fugaha ym., 2015) 
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Kolmikerrosmalli on yksi yleisimmistä tavoista kuvata esineiden internetin 
arkkitehtuuria ja monet muut mallit, kuten viisikerrosmalli, käyttävät sitä pohja-
naan. Kolmikerrosmalli koostuu havainnointi-, verkko- ja sovelluskerroksesta ja 
ne voidaan kuvailla seuraavasti: (Wu, Lu, Ling, Sun & Du, 2010; Yang ym., 2011; 
Lin ym., 2017)  

- Pohjimmaisena kerroksena on havainnointikerros, jonka tehtävänä 
on objektien tunnistaminen ja tiedon kerääminen. Se koostuu fyysi-
sistä esineistä ja havainnointilaitteista, joita voivat olla esimerkiksi 
RFID-tarrat tai sensoriverkot. (Yang ym., 2011; Wu ym., 2010) 

- Keskimmäisen kerroksen eli verkkokerroksen tehtävänä on proses-
soida ja kuljettaa havainnointikerroksen keräämä tieto eteenpäin so-
velluskerrokselle. Tiedonsiirto verkkokerroksella voi olla langallista 
tai langatonta ja käytettäviä teknologioita ovat esimerkiksi Wifi, 
Bluetooth ja ZigBee. (Wu ym., 2010; Khan, Khan, Zaheer & Khan, 
2012) 

- Ylimmäisenä kerroksena on sovelluskerros, joka ottaa vastaan verk-
kokerroksen kuljettaman datan ja käyttää sitä tarjoamaan haluttuja 
palveluita tai toimintoja. Sovelluskerroksen toimintona voi olla esi-
merkiksi havainnonitikerroksen keräämän datan varastointi tieto-
kantaan tai analysointi ennusteiden laatimiseksi. (Lin ym., 2017) 

Kolmikerrosmalli on selkeä esitystapa esineiden internetin arkkitehtuurille, 
mutta Al-Fuqaha ym. (2015) ja Lin ym. (2017) toteavat, että kolmikerrosmalli ei 
riitä täysin kuvaamaan esineiden internetin monimuotoisia toimintoja ja käytet-
täviä teknologioita. Khan ym. (2012) esittelevät viisikerrosmallin, joka laajentaa 
kolmikerrosmallia lisäämällä väliohjelmistokerroksen verkkokerroksen ja sovel-
luskerroksen väliin sekä liiketoimintakerroksen päällimmäiseksi kerrokseksi. Li-
sättyjen kerrosten tehtävät kuvaillaan seuraavasti: 

- Väliohjelmistokerros vastaa palvelunhallinnasta ja se vastaanottaa 
tietoa verkkokerrokselta sekä varastoi sitä. Väliohjelmistokerroksella 
suoritetaan myös informaation prosessointia ja laskentaa, joiden tu-
losten perusteella tehdään automaattisia päätöksiä. 

- Liiketoimintakerros vastaa IoT-järjestelmän hallinasta kokonaisuu-
dessaan, sisältäen sovellukset ja palvelut. Se luo sovelluskerrokselta 
saamansa datan pohjalta esimerkiksi liiketoimintamalleja, kuvaajia 
ja kaavioita, joita voidaan hyödyntää liiketoiminnan päätöksente-
ossa. 

Da Xu, He & Li (2014) ja Lin ym. (2017) esittelevät kolmannen usein käytetyn 
esineiden internetin arkkitehtuurimallin, joka on palvelukeskeiseen arkkitehtuu-
riin perustuva malli. Palvelukeskeisen arkkitehtuurin keskeisenä ajatuksena on 
erilaisten palveluiden suunnittelu siten, että niitä pystytään käyttämään standar-
doitujen rajapintojen ja protokollien avulla (Atzori ym., 2010; Miorandi ym., 
2012). Palvelukeskeisessä esineiden internetin arkkitehtuurissa yleisen 
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kolmikerrosmallin verkkokerroksen ja sovelluskerroksen väliin lisätään palvelu-
kerros, joka muodostuu verkko- ja sovelluskerroksista erotetuista datapalve-
luista, joita ovat verkkokerroksella mm. datan kokoaminen ja laskenta ja sovel-
luskerroksella tiedonlouhinta ja analysointi. Joissain malleissa palvelukerros jae-
taan vielä kahteen alikerrokseen, palvelun muodostamiseen ja palvelun hallin-
taan. (Lin ym., 2017) Palvelukeskeisen arkkitehtuurin vahvuutena esineiden in-
ternetin näkökulmasta on monien heterogeenisten esineiden internetin laitteiden 
yhteistoiminnan mahdollistaminen (Atzori ym., 2010; Miorandi ym., 2012). 
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 MAATALOUS 

Tässä tutkimuksessa keskitytään käsittelemään maatalouden osa-alueista maan-
viljelyä, kasvihuoneviljelyä ja karjanhoitoa. Tässä luvussa käydään läpi niihin 
liittyviä erityispiirteitä ja prosesseja. 

3.1 Maatalous yleisesti 

Maatalous voidaan määritellä kasvien, eläinten, sienien ja muiden eliöiden kas-
vattamiseksi, tarkoituksena tuottaa ruokaa, biopolttoainetta tai muita tuotteita 
ihmisten elämisen ylläpitämiseksi ja helpottamiseksi (Oxford English Dictionary, 
2019). Maatalous oli tärkeä kehitysaskel ihmiskunnan kannalta, sillä se mahdol-
listi runsaan ruoantuotannon sekä asutuksen vakiintumisen ja siten myös sivili-
saation kehittymisen. Teolliseen vallankumoukseen asti valtaosa maapallon vä-
estöstä osallistui tavalla tai toisella maatalouden harjoittamiseen. Ennen teollis-
tumista maataloustuotteet kasvatettiin pääasiassa omaa kulutusta varten, mutta 
maatalouden käytänteiden ja teknologioiden kehityttyä tuotannon määrä kasvoi 
ja maataloustuotteita riitti myös kaupankäyntiin. Moderni agronomia, torjunta-
aineet, lannoitteet ja modernit teknologiat ovat suuresti kasvattaneet maanvilje-
lystä saatavia satoja, mutta ne ovat myös aiheuttaneet merkittäviä ympäristöhait-
toja. (Singh & Masuku, 2012) 

Maataloustuotannossa on jo pitkään hyödynnetty ensisijaisesti muita toimi-
aloja varten kehitettyjä teknologioita. Teknologian kehittyminen on tuonut mu-
kanaan muun muassa maatalouden koneellistumisen, synteettiset lannoitteet, 
geenitekniikan ja automaation. Viime vuosikymmeninä maataloudessa on alettu 
hyödyntämään myös informaatioteknologiaa kasvavassa määrin. (Zhang, Wang 
& Wang, 2002) 



16 

3.2 Maanviljely 

Maanviljelyssä kasvuolosuhteet vaikuttavat merkittävästi satoon ja viljelyssä on-
nistumiseen. Monilla ihmisten suorittamilla toimilla voidaan vaikuttaa kasvu-
olosuhteisiin ja siten luomaan kasveille paremmat edellytykset kasvaa ja tuottaa 
satoa. Ayazin, Ammad-Uddinin, Sharifin, Mansourin & Aggoununen (2019) mu-
kaan maanviljelyn tuotantovaiheen keskeisimpiä prosesseja ovat viljelymaan 
valmistelu, kylvö, kastelu, lannoitus, kasvinsuojelu ja sadonkorjuu. 

Viljelyyn tarkoitetun maaperän muokkaamisella on monia tärkeitä tarkoi-
tusperiä, joista tärkeimpiä ovat kasvien jäämien ja rikkakasvien hallinta. Maan-
muokkausta käytetään myös vaikuttamaan veden kulkuun, lannoitteiden ja tor-
junta-aineiden levittämiseen sekä luomaan otolliset olosuhteet kylvämiselle ja 
kasvien juurien kehitykselle. Kylvettävien kasvien valintaan vaikuttaa ensinnä-
kin ilmasto ja maaperän ominaisuudet, mutta myös niistä saatavien tuotteiden 
hyödyllisyys ja arvokkuus sekä tuotantoon liittyvät kustannukset ja riskit. Yksit-
täisten maatilojen tasolla päätöksenteossa otetaan huomioon mahdollinen rehun 
tarve eläimille, työvoiman saatavuus ja viljelykierron vaatimukset. Yleisimmin 
maanmuokkaukseen ja kylvöön käytetään traktoreita, joiden perässä voidaan 
käyttää kyntöauroja, äkeitä ja kylvökoneita. (Connor, Loomis & Cassman, 2011) 

Kasvit tarvitsevat vettä ylläpitämään solujen toimintaa ja nestejännitystä, 
viilentämään lehtiä haihtuessaan sekä ravinteiden saamiseksi maaperästä. Suu-
rin osa maailman viljelymaista saavat tarvitsemansa veden kokonaan sateista. 
Kuivilla alueilla viljelymaiden kasteluun käytetään keinokasteluna vettä muista 
vesivarannoista, kuten joista, järvistä ja kaivoista. (Wild, 2003) Connorin ym. 
(2011) mukaan keinokastelun menetelmät voidaan jakaa pinta-, sprinkleri- ja pai-
kalliskasteluun. Pintakastelussa vesi levitetään viljelymaalle painovoimaa hyö-
dyntäen, esim. tulvimalla tai vakoja pitkin. Sprinklerikastelussa käytetään pai-
neistettua vettä, jota sprinklerit levittävät ympäristöönsä. Paikalliskastelussa vesi 
kuljetetaan matalalla paineella emitterien kautta kasvien juuristoon, joskus jopa 
yksilöllisesti jokaiselle kasville. 

Lannoitteita käytetään korjaamaan maaperän ravinnevajeita, jotka rajoitta-
vat viljelykasvien kasvua ja satoa. Lannoitteet voivat sisältää yhtä tiettyä ravin-
netta, kuten typpeä tai fosforia, tai monia eri ravinteita yhdessä. Yleisimmin maa-
perissä on puutetta typestä ja fosforista, mutta puutetta voi olla myös mm. rikistä, 
kaliumista, kalsiumista ja magnesiumista. Useimmat lannoitteet ovat vesiliukoi-
sia. (Wild, 2003) Ravinteiden puute voidaan diagnosoida näkyvistä oireista, maa-
perä- tai kasvinäytteistä ja kasvien reaktioista ravinteiden lisäämisen jälkeen. 
Kun ravinteiden puute on havaittu, viljelijän täytyy päättää, missä muodossa, 
milloin ja miten lannoitteet levitetään sekä kuinka paljon niitä tarvitaan. Lannoit-
teiden tehokas käyttö on tärkeää ympäristöhaittojen minimoimiseksi, kuten 
myös taloudellisten säästöjen saavuttamiseksi. (Connor ym., 2011) 

Tuholaiset ja taudit ovat vakava uhka viljelykasvien sadoille. YK:n elintar-
vike- ja maatalousjärjestön mukaan vuosittain 20-40% maailmanlaajuisesta sa-
dosta menetetään tuholaisten ja tautien toimesta. (FAO, 2015) Kasvien suojele-
miseksi käytetään torjunta-aineita. Torjunta-aineet ovat myrkyllisiä kemikaaleja, 
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joita levitetään pelloille tappamaan satoa uhkaavia tuholaisia, tauteja ja rikkakas-
veja. Torjunta-aineet ovat usein haitallisia myös ihmisille, eläimille ja ympäris-
tölle. (Ayaz ym., 2019; Iglehart & Zsofka, 2013, s. 72) 

Sadonkorjuu on viljelykasvien kasvattamisen viimeinen vaihe, jossa kas-
vien tuottama sato otetaan talteen. Sadon määrän ja laadun maksimoimiseksi sa-
donkorjuun ajoittaminen oikeaan aikaan on tärkeää. Viljelykasvien kypsyyden 
arvioinnissa tarkkaillaan mm. niiden väriä ja kokoa. (Ayaz ym., 2019) Marjojen 
ja hedelmien sadonkorjuu suoritetaan suurilla viljelyksillä usein koneellisesti, 
mutta pienemmillä tiloilla myös käsin. Peltoviljelyssä sadonkorjuuseen käyte-
tään yleensä leikkuupuimureita. 

3.3 Kasvihuoneviljely 

Kasvihuoneviljelyssä kasveja kasvatetaan kontrolloiduissa olosuhteissa. Se mah-
dollistaa monenlaisten kasvien kasvattamisen koska vain ja missä vain tarjoa-
malla niille sopivat kasvuolosuhteet. (Elijah, Rahman, Orikumhi, Leow & Hindia, 
2018) Modernit kasvihuoneet toimivat järjestelminä, joissa kasvien tuottavuus ja 
ihmisten työpanos voidaan optimoida. Kasvihuoneviljelyllä voidaan alentaa tuo-
tantokuluja sekä kasvattaa satomääriä ja se on myös perinteistä peltoviljelyä en-
nustettavampaa. Kasvihuoneviljely keskittyy puutarhatalouteen, joka sisältää 
mm. hedelmien, marjojen, vihannesten ja koristekasvien kasvattamisen. 
(Shamshiri ym., 2018) 

Kasvien kasvun kannalta tärkeimmät ympäristömuuttujat ovat valo ja läm-
pötila. Kasvihuoneissa voidaan hyödyntää luonnollista valoa, mutta kasvien va-
lonsaantiin vaikutetaan keinotekoisilla valonlähteillä, varjostimilla ja istutusti-
heydellä. Lämpötilan hallintaan käytetään mm. koneellista tai luonnollista il-
manvaihtoa sekä sumuttamista. Kasvihuoneissa olosuhteiden hallintaa ja monia 
prosesseja, kuten kastelua ja torjunta-aineiden levitystä, voidaan automatisoida. 
Automatisoinnissa langattomat sensoriverkot ja esineiden internet ovat keskei-
sessä asemassa. (Shamshiri ym., 2018) 

3.4 Karjanhoito 

Karjanhoito on maatalouden osa-alue, jolla eläimiä kasvatetaan ja hoidetaan 
niistä saatavien hyödykkeiden vuoksi. Karjanhoitoon sisältyy lihakarja, lypsy-
karja ja siipikarja ja niistä saatavia hyödykkeitä ovat mm. liha, maito ja munat. 
Eläimet tarvitsevat selviytyäkseen ruokaa, vettä ja suojaa olosuhteilta ja pe-
toeläimiltä. 

Laajaperäisessä karjanhoidossa eläimet laiduntavat vuoden ympäri ja saa-
vat pääosan ravinnostaan laidunalueella kasvavasta ruohosta. Intensiivisessä 
karjanhoidossa eläimet viettävät suurimman osan ajasta tuotantorakennuksissa. 
(Tariq Javed, 2011, s. 107) Tuotantorakennuksissa eläinten ravinnoksi käyttämä 
rehu varastoidaan siiloihin ja jaetaan eläimille yleensä erilaisilla ruokinta-
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automaateilla tai koneellisesti esimerkiksi pienkuormaajaa käyttäen. (Mikkola, 
Puumala, Grönroos, Nikander & Holma, 2002; Kivinen ym., 2007) 

Eläinten elinolosuhteet vaikuttavat niiden hyvinvointiin ja samalla myös 
tuotantoon. Esimerkiksi korkean lämpötilan aiheuttama rasitus alentaa merkit-
tävästi lehmien maidontuotantoa. Tuotantorakennuksissa täytyykin huolehtia 
olosuhteiden sopivuudesta siellä pidettäville eläimille. Ilmanvaihdon avulla tuo-
tantorakennuksista voidaan poistaa liika lämpö ja kosteus sekä haitallisia kaasuja, 
joita ovat mm. hiilidioksidi ja ammoniakki ja metaani. Myös valaistus vaikuttaa 
eläinten hyvinvointiin. Heikko valaistus vaikuttaa negatiivisesti esimerkiksi leh-
mien tiinehtyvyyteen ja maidontuotantoon. (Mikkola ym., 2002) 

Tuotantoeläinten ja eläinperäisten tuotteiden tunnistus ja jäljitettävyys on 
tärkeää kuluttajien ja eläinten terveyden kannalta. Elintarviketurvallisuuteen liit-
tyvät ongelmat, kuten hullun lehmän tauti ja lintuinfluenssa ovat lisänneet huo-
miota asiaan. Jäljitettävyydellä tarkoitetaan eläinten ja eläinperäisten tuotteiden 
mahdollisuutta olla tunnistettavissa ja seurattavissa kaikkien tuotannon ja jake-
luketjun eri vaiheiden läpi. Karjan tunnistamisessa käytetään usein korvamerk-
kejä ja niillä voidaan pitää kirjaa mm. eläimen sukujuurista, ruokinnasta ja lää-
kinnällisistä yksityiskohdista. (Dalvit, De Marchi & Cassandro, 2007)  
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 ESINEIDEN INTERNET MAATALOUDESSA 

Tässä luvussa esitellään esineiden internetin luomia uusia mahdollisuuksia sekä 
sen sovelluskohteita maatalouden eri osa-alueilla. Lisäksi käsitellään esineiden 
internetin omaksumiseen liittyviä haasteita ja rajoituksia maataloudessa. Taulu-
kossa 1 esitetään lähdekirjallisuudessa esiintyneitä esineiden internetin tarjoamia 
keskeisimpiä hyötyjä maanviljelyssä, kasvihuoneviljelyssä ja karjanhoidossa. 

 
Taulukko 1 IoT:n hyödyt maanviljelyn osa-alueilla 

IoT:n sovellusalue Keskeiset hyödyt Lähde 

M
aa

n
vi

lj
el

y 

Kastelu - Vedenkäytön optimointi 
- Automatisointi 

Khriji ym., 2014; Talavera 
ym., 2017 

Lannoitus - Lannoituksen tarpeen ar-
vioinnin helpottaminen ja 
lannoitteiden määrän käy-
tön optimointi 

Ayaz ym., 2019; Lavanya 
ym., 2019 

Kasvinsuojelu - Tautien ja tuholaisten 
tarkka seuranta ja paikallis-
taminen 
- Torjunta-aineiden käytön 
optimointi 

Ayaz ym., 2019 

Maatalouskoneet, 
lennokit ja robotit 

- Tehokkuuden lisääminen 
ja työvoiman tarpeen vä-
hentäminen käyttäen it-
seajavia maatalouskoneita 
ja robotteja 
- Lennokit helpottavat laajo-
jen peltoalueiden tarkkailua 

Abhishesh ym., 2017; Bacco 
ym., 2018; Elijah ym., 2018 
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K
as
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h
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je
ly

 
Olosuhteiden seu-
ranta 

- Mahdollistaa automatisoi-
dun ja reaaliaikaisen olo-
suhteiden seurannan  

Kodali ym., 2016; Liu ym., 
2007; Pekoslawski ym., 2013 

Kasvien hoito - Kasvuolosuhteiden hallin-
nan ja prosessien, kuten 
kastelun, automatisointi 
- Viljelijän työmäärän vä-
hentäminen, resurssien 
käytön optimointi sekä sa-
don ja kasvien kasvunopeu-
den kasvattaminen 

Kodali ym., 2016 

K
ar

ja
n

h
oi

to
 

Eläinten tunnistami-
nen 

- Eläinten tunnistus ja tieto-
jen varastointi luotettavasti 
- Sijainnin seuranta korva-
merkkien tai pantojen 
avulla 

Voulodimos ym., 2010; 
Schleppe ym., 2010 

Eläinten seuranta - GPS-pohjaisia ratkaisuja 
edullisempi tapa seurata 
eläimiä laitumilla 
- Mahdollistaa eläinten liik-
keiden ja käytöksen seuran-
nan, jolloin sairaat eläimet 
voidaan havaita nopeasti 

Huircan ym., 2010; Asikai-
nen ym., 2013 

Elinolosuhteiden seu-
ranta 

- Mahdollistaa eläinten elin-
olosuhteiden automaattisen 
seurannan ja hallitsemisen 
- Lisää eläinten hyvinvoin-
tia pitämällä olosuhteet op-
timaalisina 

Zhang ym., 2016; Memon 
ym., 2016; Kanjilal ym., 2014 

Tuotantorakennukset - Mahdollistaa älykkäät tuo-
tantorakennukset, joissa 
useimmat prosessit on auto-
matisoitu ja joita voidaan 
hallita etänä 
- Säästöt työvoimassa ja 
energiankulutuksessa 

Memon ym., 2016; Kanjilal 
ym., 2014 

 

4.1 Esineiden internet maanviljelyssä 

Täsmämaatalous (engl. precision agriculture) on kasvava trendi maataloudessa. 
(Nukala ym., 2016) Täsmämaatalous perustuu informaatioteknologian käyttöön 
maatalouden tuotannon prosessien tarkkailemiseksi ja optimoimiseksi. Se on da-
taan pohjautuva hallintatapa, jolle on ominaista pelto- tai eläinkohtaisten tietojen 
kerääminen ja käyttö. Tarkkailun ja tiedon keräämisen kohteena voi olla muun 
muassa maaperän ominaisuudet, ilmasto tai eläinten terveydentila. Kerättyä da-
taa voidaan käyttää päätöksenteossa tuotantopanosten optimoimiseen ja käyt-
töön oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Esimerkiksi lannoitteiden, kasvinsuojelu-
aineiden ja kasteluveden käyttö voidaan optimoida peltokohtaisesti, jolloin 
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kasvit saavat hoitoa juuri tarpeen mukaan, minkä seurauksena säästytään liial-
listen resurssien käytöstä johtuvalta hävikiltä. (EPRS, 2017; Ye, Chen, Liu & Fang, 
2013) Monet esineiden internetin sovellukset maanviljelyssä esiintyvät lähdekir-
jallisuudessa osana täsmämaataloutta. 

Maanviljelyssä esineiden internetin sovellukset keskittyvät vahvasti kas-
vien kasvuympäristön olosuhteiden seurantaan ja hallintaan erilaisia sensoreita 
hyödyntäen. (Tzounis ym., 2017) Seurannan kohteena on yleensä ilmasto, maa-
perä tai itse kasvit. Kasvuympäristöstä kerättyä tietoa voidaan hyödyntää pää-
töksenteossa ja monien maanviljelyn eri prosessien tehostamisessa. (Talavera 
ym., 2017)  

Kastelu on yksi esineiden internetin keskeisimpiä sovelluskohteita maan-
viljelyssä. Sensorien avulla voidaan tarkkailla maaperän kosteutta ja kasvien ve-
den tarvetta, jolloin kastelu voidaan automatisoida ja veden käyttö optimoida 
tarpeen mukaan. Khriji ym. (2014) esittävät langattomaan sensoriverkkoon pe-
rustuvan automatisoidun täsmäkastelujärjestelmän, joka koostuu maaperän kos-
teutta ja lämpötilaa mittaavista sensoreista, ilmastoa tarkkailevista sensoreista 
sekä kasteluventtiileitä ohjaavista toimilaitteista. Sensoreiden keräämä data va-
rastoidaan keskuslaitteelle ja lähetetään sen kautta käyttäjän tietokoneelle, jolla 
voidaan hallita kastelujärjestelmää. Automatisoidulla täsmäkastelujärjestelmällä 
voidaan säästää vettä, energiaa, aikaa ja rahaa. 

Esineiden internetiä voidaan hyödyntää myös lannoituksessa. Liiallinen 
lannoitteiden käyttö aiheuttaa taloudellisten tappioiden lisäksi mm. maaperän 
laadun heikkenemistä ja pohjavesien pilaantumista, minkä vuoksi lannoitteiden 
käytön tarpeen tarkka arviointi on tärkeää. Arvioiden tekeminen vaatii paikka-
kohtaisten maaperänäytteiden ottamista, mikä on aikaa vievää ja kallista. Esinei-
den internetiin pohjautuvilla ratkaisuilla voidaan helpottaa tarkkojen arvioiden 
tekemistä lannoitteiden tarpeesta ja minimoida siihen kuluvat työtunnit. (Ayaz 
ym., 2019) Lavanya, Rani & Ganeshkumar (2019) esittelevät lannoituksen tar-
peesta kertovan automatisoidun järjestelmän, jossa sensorit tarkastelevat maape-
rän ravinteiden määrää. Sensorien keräämä data lähetetään pilvipalveluna toi-
mivaan tietokantaan ja havaittujen ravinteiden puutteiden pohjalta viljelijälle lä-
hetetään viestejä tarvittavista lannoitteiden määristä. 

Kasvinsuojelussa esineiden internetiin perustuvilla laitteilla voidaan vä-
hentää käytettävien torjunta-aineiden määrää paikallistamalla tuholaiset ja tau-
dit tarkasti. Tautien ja tuholaisten hallinnan luotettavuus riippuu yleisesti ottaen 
havainnoinnista, arvioinnista ja hoidosta. Esineiden internetiä hyödyntävillä me-
netelmillä havainnointi tapahtuu usein analysoimalla sensoriverkkojen, lennok-
kien (UAV) tai satelliittien ottamia kuvia. Lennokit ja satelliitit ovat tehokkaita, 
sillä niillä voidaan kuvata laajoja alueita. Sensoriverkoilla puolestaan voidaan ke-
rätä tietoa monipuolisemmin ja tarkemmin joka puolelta viljeltävää aluetta. 
(Ayaz ym., 2019) 

Sensoriverkkojen lisäksi toinen keskeinen esineiden internetin sovellusalue 
maanviljelyssä on erilaiset maatalouskoneet, lennokit ja robotit. Kartoittamalla 
viljelymaat ja käyttämällä maailmanlaajuista paikallistamisjärjestelmää (GPS) 
sekä globaalia satelliittipaikannusjärjestelmää (GNSS) koneita voidaan käyttää 
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automaattiohjauksella. Itseajavilla koneilla voidaan säästää työvoimakuluissa ja 
lisätä tehokkuutta, sillä ne voivat olla jatkuvasti toiminnassa ympäri vuorokau-
den. (Elijah ym., 2018) Esimerkiksi autonomiset traktorit voivat kylvää siemenet 
suurella tarkkuudella ja sadonkorjuussa voidaan käyttää GPS-ohjattuja puimu-
reita. Lennokkeja puolestaan voidaan käyttää muun muassa kasvien terveyden-
tilan tarkkailuun, kuivien alueiden tunnistamiseen ja tuholaisten tai tautien tark-
kailuun. Tulevaisuudessa viljelijät voivat keskittyä valvomaan autonomisten ko-
neiden suorittamia tehtäviä. (Bacco ym., 2018) 

Maatalouskoneiden valmistajista esimerkiksi CLAAS varustaa osan koneis-
taan mahdollisuudella käyttää niitä automaattiohjauksella. (Elijah ym., 2018; 
CLAAS, 2019) Precisionhawk valmistaa sensoreilla varustettuja lennokkeja, joita 
voidaan käyttää keräämään tietoa mm. tuulen nopeudesta ja ilmanpaineesta tai 
kuvaamaan ja kartoittamaan viljelymaita. (Elijah ym., 2018; Precisionhawk, 2019) 
Abhishesh, Ryuh, Oh, Moon & Akanksha (2017) puolestaan esittelevät monikäyt-
töisen maatalousrobotin, joka kykenee itsenäiseen ohjaukseen. Robotilla voidaan 
suorittaa kolmea eri tehtävää, jotka ovat multaus, maan kattaminen ja siementen 
kylvö. Robotti toimii yhteistyössä pellolla olevien sensoriverkkojen kanssa, joi-
den antamien tietojen perusteella robotin ohjausjärjestelmään voidaan tehdä ha-
luttuja muutoksia. 

4.2 Esineiden internet kasvihuoneviljelyssä 

Esineiden internetiä voidaan hyödyntää kasvihuoneviljelyssä vähentämään työ-
voiman tarvetta, säästämään energiaa ja tehostamaan kasvuolosuhteiden seuran-
taa ja hallintaa. Kasvihuoneviljely on perinteistä maanviljelyä intensiivisempää, 
joten se vaatii usein tarkempaa kasvuolosuhteiden seurantaa ja hallintaa. Langat-
tomat sensoriverkot ovat keskeisessä roolissa esineiden internetin sovelluksissa 
myös kasvihuoneviljelyssä. (Tzounis ym., 2018; Elijah ym., 2018) 

Langattomien sensoriverkkojen käyttöä kasvihuoneiden olosuhteiden tark-
kailuun on tutkittu jo melko pitkään ja runsaasti. Esimerkiksi Liu, Meng & Cui 
(2007) esittivät jo vuonna 2007 langattomiin sensoriverkkoihin perustuvan pro-
totyypin, jossa sensorit mittaavat kasvihuoneessa lämpötilaa, valon määrää ja 
maaperän kosteutta. Sensorien keräämä data ohjataan erityiselle tietoa keräävälle 
yksikölle (sink node), joka kokoaa ja lähettää datan eteenpäin hallintakeskuksen 
tietokoneelle. Prototyypin avulla pystytään reaaliaikaiseen olosuhteiden tarkkai-
luun vaatimatta ihmisten läsnäoloa. Myös Pękosławski, Krasiński, Siedlecki & 
Napieralski (2013) esittävät tutkimuksessaan langattomiin sensoriverkkoihin pe-
rustuvan järjestelmän kasvihuoneiden olosuhteiden tarkkailemiseksi. Energian 
säästämiseksi järjestelmän sensorit käyttävät aurinkokennoja virtanaan ja langat-
tomassa tiedonsiirrossa hyödynnetään vähän virtaa vaativaa ZigBee-teknologiaa. 

Esineiden internet mahdollistaa kasvihuoneiden kokonaisvaltaisen seuran-
nan ja monien prosessien automatisoinnin. Kodali, Jain & Karagwal (2016) esit-
televät mallin esineiden internetiin perustuvasta älykkäästä kasvihuoneesta, joka 
on automatisoitu ja vaatii vain vähän manuaalista seurantaa. Automaattinen kas-
telujärjestelmä antaa kasveille vettä, kun maaperän kosteutta mittaavat sensorit 
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havaitsevat kosteuden alittavan tietyn tason ja kastelu katkaistaan, kun kosteus 
on saavuttanut optimaalisen tason. Lämpötilaa ja ilmankosteutta mittaavien sen-
sorien avulla kyseisten olosuhteiden tilaa voidaan ylläpitää automaattisesti ha-
lutulla tasolla. Lämpötilan nouseminen liian korkeaksi laukaisee mekanismin, 
joka käyttää sumua lämpötilan laskemiseen. Ilmankosteutta hallitaan vastaavan-
laisella mekanismilla. Lisäksi kasvien optimaalinen valonsaanti turvataan LED-
valoilla, jotka syttyvät valoa mittaavien LDR-sensorien lukemien perusteella. Ko-
dalin ym. (2016) malliin kuuluu myös mehiläispesien pitäminen kasvihuoneessa 
auttamaan pölytyksessä. Mehiläispesät varustetaan ultraäänisensoreilla, jotka 
arvioivat pesässä olevan hunajan määrää ja tietyn määrän ylittyessä pesä ilmoit-
taa siitä sähköpostilla. Ultraäänisensoreita käytetään myös kasvihuoneen mui-
den tuotteiden varastojen tilanteen arvioimiseksi. Varastotilanne päivitetään 
RFID-tagia pyyhkäisemällä ja tieto lähetetään sähköpostilla verkkokaupalle, 
mahdollistaen tuotteiden myynnin asiakkaalle ilman välikäsiä. Älykkäällä kas-
vihuoneella voidaan säästää vettä, viljelijän käyttämää aikaa ja työmäärää sekä 
kasvattaa satoa ja kasvien kasvunopeutta. (Kodali ym., 2016) 

4.3 Esineiden internet karjanhoidossa 

Karjanhoidossa esineiden internetin hyödyntäminen painottuu eläimien ja nii-
den elinolosuhteiden seurantaan. Seurannan kohteena voi olla mm. eläinten si-
jainti, käytös tai terveydentila ja elinolosuhteiden tapauksessa lämpötila, kosteus 
tai haitallisten kaasujen määrä elintilassa. Lisäksi voidaan seurata myös erilaisten 
varastojen, kuten vesi, rehu tai polttoaine, tilannetta ja siten tehdä säästöjä varau-
tumalla ennakkoon. (Elijah ym., 2018; Tzounis ym., 2017) 

Eläinten yksilöllisessä tunnistamisessa ja seurannassa käytetään yleisty-
vässä määrin RFID-tageja. RFID-tagin avulla eläimen tunnistus ja seuranta ta-
pahtuu luotettavasti sen syntymästä kuolemaan asti ja RFID-tagiin voidaan myös 
varastoida tärkeitä tietoja eläimestä, kuten sen omistaja ja sukujuuret. Eläinten 
tunnistuksessa on käytössä pääosin kolmenlaisia RFID-tageja, joita ovat korva-
merkit, ihon alle asennettavat tagit ja eläimen pötsiin sijoitettavat tagit. (Voulo-
dimos, Patrikakis, Sideridis, Ntafis & Xylouri, 2010) Korvamerkit tai kaulapannat 
voidaan varustaa myös GPS tai GNSS paikannuksella eläinten sijainnin seuraa-
miseksi ulkotiloissa. (Schleppe, Lachapelle, Booker & Pittman, 2010) 

Eläinten sijainnin ja käytöksen seurantaan on kehitetty ratkaisuja, jotka 
hyödyntävät langattomia sensoriverkkoja. Huircan ym. (2010) esittelevät tutki-
muksessaan ZigBee-teknologiaan perustuvan langattoman sensoriverkon, jonka 
avulla karjan sijaintia laitumella voidaan seurata. Eläinten sijainnin määritys pe-
rustuu ankkureina toimivien sensoreiden ja eläinten korvamerkkien välisen sig-
naalin vahvuuden analysointiin. Langattomien sensoriverkkojen käyttö eläinten 
sijainnin seuraamiseen on yleisempiä GPS-pohjaisia ratkaisuja vähemmän ener-
giaa kuluttavaa ja halvempaa. (Huircan ym., 2010) Asikainen, Haataja & Toiva-
nen (2013) puolestaan tutkivat sisätiloihin soveltuvaa langattomia sensoriverk-
koja käyttävää järjestelmää lehmien seuraamiseksi ja niiden käyttäytymisen ana-
lysoimiseksi. Seuraamalla sensorien avulla mm. lehmien liikkeitä, nopeutta ja 
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asentoa, voidaan päätellä, onko eläin terve vai sairas ja ryhtyä tarvittaviin toi-
menpiteisiin. 

Eläinten seuraamisen lisäksi langattomia sensoriverkkoja voidaan käyttää 
eläinten elinolojen tarkkailemiseksi ja hallitsemiseksi. Elinolosuhteilla on selkeä 
vaikutus eläinten hyvinvointiin ja niiden tuottamien tuotteiden laatuun. Zhang, 
Chen, Liu, Shen & Wang (2016) esittelevät tutkimuksessaan langattomaan senso-
riverkkoon perustuvan järjestelmän eläinten elinympäristön ominaisuuksien 
tarkkailemiseksi ja hallitsemiseksi karjatalouden tuotantorakennuksissa. Tark-
kailtavia ominaisuuksia järjestelmässä ovat lämpötila, kosteus, valo ja ilman hii-
lidioksidi-, ammoniakki- sekä vetypitoisuus. Tuotantorakennukseen asennetut 
sensorit tarkkailevat jatkuvasti em. ominaisuuksien tilaa ja niiden keräämän in-
formaation perusteella tuulettimet, valot ja muut elinolosuhteiden hallintaan 
käytettävät laitteet voidaan automatisoida. Reaaliaikaisella ja automatisoidulla 
eläinten elinolosuhteiden hallintajärjestelmällä voidaan säästää työvoimaku-
luissa ja energiankulutuksessa. 

Esineiden internet mahdollistaa myös ns. älykkään karjatalouden tuotanto-
rakennuksen, joka on automatisoitu ja jota voidaan hallita etänä. Memon ym. 
(2016) esittävät mallin älykkäästä tuotantorakennuksesta, jossa mm. eläinten ruo-
kinta ja juotto voidaan automatisoida. Lisäksi tutkimuksen malliin kuuluu hau-
tomon olosuhteiden hallintajärjestelmä, haitallisten kaasujen poistamiseen käy-
tettävä järjestelmä, palohälytin sekä kameravalvontajärjestelmä. Myös Kanjilal, 
Singh, Reddy & Mathew (2014) ovat kehittäneet mallin karjanhoitoon soveltu-
vasta älykkäästä maatilasta, joka sisältää mm. automatisoidun elinolosuhteiden 
hallinnan, ruokinnan, ovien lukituksen ja pesujärjestelmän. Älykkäillä karjata-
louden tuotantorakennuksilla voidaan työvoimakuluissa säästämisen ja energi-
ankulutuksen vähentämisen lisäksi edistää eläinten hyvinvointia pitämällä nii-
den elinolosuhteet optimaalisina. (Kanjilal ym., 2014) 

4.4 Haasteet 

Esineiden internetiin liittyvien teknologioiden omaksumiseen maataloudessa 
liittyy monia haasteita, sekä teknisiä että alakohtaisia. Teknisistä haasteista kes-
keisimpiä ovat laitteiden ja järjestelmien yhteensopivuus, tietoturva, tietoliiken-
neverkkojen kattavuus sekä laitteiden luotettavuus ja virransaanti haastavissa 
olosuhteissa. (Brewster, Roussaki, Kalatzis, Doolin & Ellis, 2017; Tzounis ym., 
2017; Elijah ym., 2018; Talavera ym., 2017; Sundmaeker ym., 2016) 

Monet IoT-laitteet ja alustat ovat yhteensopivia vain muiden saman valmis-
tajan tuotteiden kanssa, mikä hidastaa IoT-teknologian omaksumista, kun ris-
kinä on lukkiutuminen tietyn valmistajan tuotteisiin ja yhteensopivuusongelmat 
eri järjestelmien välillä (Sundmaeker ym., 2016). Maatalous on alana monipuoli-
nen ja monia standardeja on luotu yrityksenä helpottaa laitteiden yhteistoimin-
taa. Esimerkiksi semantiikkaan ja tiedon mallinnukseen on kehitetty standardit 
AgroRDF ja AgroVOC ja maatalouskoneissa käytetään ISOBUS-standardia. On-
gelmana ei ole standardien puute, vaan eri sidosryhmien kehittämien standar-
dien yhteensovittaminen. (Brewster ym., 2017) 
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Maatalous on muuttumassa jatkuvasti datavetoisemmaksi, joten eri laittei-
den keräämä data on keskeisessä asemassa maatilojen toiminnan kannalta. Kerä-
tyn datan turvallisuuden takaaminen on tärkeää ja IoT-teknologioiden tietoturva 
nouseekin keskeiseksi haasteeksi. (Sundmaeker ym., 2016) Moniin IoT-laitteisiin 
on vaikea sisällyttää monimutkaisia tietoturva-algoritmeja niiden rajallisen 
muistin ja alhaisen virrankulutuksen vuoksi. IoT-laitteet voivat olla alttiita mm. 
palvelunestohyökkäyksille ja kaappauksille, aiheuttaen häiriöitä toiminnassa ja 
tietojen joutumista vääriin käsiin. Maataloudessa myös IoT-laitteiden fyysinen 
turvallisuus on varteenotettava huolenaihe, sillä laitteet sijaitsevat usein ulkoti-
loissa ja ovat pitkiä aikoja ilman valvontaa. Laitteet ovat siten alttiita varastami-
selle tai muulle ilkivallalle. (Elijah ym., 2018; Tzounis ym., 2017) 

Tietoliikenneverkot ovat oleellisessa asemassa IoT-teknologian hyödyntä-
misen kannalta. Maataloutta harjoitetaan yleensä harvaan asutuilla alueilla, joilla 
3G ja 4G-verkkojen kattavuus on usein yhä heikkoa. Kattavuuden lisäämisen li-
säksi tietoliikenneverkkoja täytyy kehittää sopeutumaan IoT-laitteiden valtavan 
määrän aiheuttamaan tietoliikenteeseen. (Brewster ym., 2017; Sundmaeker ym., 
2016) 

Maatalouden sovelluksissa esineiden internetin fyysiset laitteet sijaitsevat 
usein haastavissa olosuhteissa. Laitteet voivat altistua mm. auringonpaisteelle, 
korkeille lämpötiloille, sateelle, kosteudelle, tuulelle ja muille olosuhteisiin liitty-
ville vaaroille, jotka voivat rikkoa elektronisia laitteita. Laitteet täytyy siis suun-
nitella niin, että ne eivät hajoa ja toimivat luotettavasti vaikeissakin olosuhteissa. 
(Talavera ym., 2017; Tzounis ym., 2017; Elijah ym., 2018) Tzounisin ym. (2017) 
mukaan laitteiden virransaanti on myös yksi haaste laitteita suunnitellessa. Lait-
teiden tulee toimia pitkiä aikoja akkujen rajallisen virran varassa, sillä akkujen 
vaihto tai lataaminen on hyvin työlästä suuren mittakaavan IoT-järjestelmässä, 
jossa on valtavasti laitteita. 

Alakohtaisia haasteita esineiden internetin laajalle omaksumiselle maata-
loudessa ovat mm. IoT-teknologioiden hankintaan ja käyttöön liittyvät kustan-
nukset sekä maatalouden harjoittajien digivalmiudet ja asenteet uusia teknologi-
oita kohtaan. IoT-laitteet ovat ainakin vielä toistaiseksi hintavia ja niiden han-
kinta ja käyttö on viljelijälle merkittävä investointi. IoT-teknologioiden käytöstä 
saatavan hyödyn täytyy siis kompensoida niiden hankinnasta ja ylläpidosta koi-
tuvat kustannukset. Investointikustannukset korostuvat haasteena varsinkin pie-
nemmän mittakaavan maanviljelijöille. (Brewster ym., 2017; Elijah ym., 2018; 
Sundmaeker ym., 2016) 

Elijahin ym. (2018) mukaan puutteellinen tietämys esineiden internetistä ja 
sen käytöstä hidastaa sen omaksumista maataloudessa. Tietämyksen ja koulu-
tuksen puute on yleistä varsinkin kehittyvien maiden viljelijöiden keskuudessa, 
mutta Brewster ym. (2017) mainitsevat, että vielä hiljattain valtaosa EU:n maan-
viljelijöistä toimi käytännön kokemuksen varassa ja kokivat, että heillä ei ole tar-
vetta IoT-teknologioille tai halua opetella niiden käyttöä. Koulutus nousee tärke-
ään rooliin, jotta viljelijöiden välille ei syntyisi digitaalista kuilua (Sundmaeker 
ym., 2016).  
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 YHTEENVETO 

Tämä kandidaatintutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja sen tavoite oli 
selvittää, miten esineiden internetiä voidaan hyödyntää maataloudessa. Ensim-
mäisessä sisältöluvussa käsiteltiin esineiden internetin käsitettä, siihen liittyviä 
keskeisiä teknologioita sekä esineiden internetin arkkitehtuuria. Toisessa sisältö-
luvussa käytiin läpi maatalouden erityispiirteitä ja siihen liittyviä prosesseja, ja-
ettuna maanviljelyn, kasvihuoneviljelyn ja karjanhoidon näkökulmiin. Kolman-
nessa sisältöluvussa tarkasteltiin esineiden internetin mahdollistamia uusia mah-
dollisuuksia ja sovelluksia maatalouden eri osa-alueilla sekä esineiden internetin 
omaksumiseen liittyviä haasteita maataloudessa. 

Tutkielman tutkimuskysymyksenä oli ”millä tavoin esineiden internetiä 
voidaan hyödyntää maataloudessa?”. Suuri osa tutkimuksesta koskien esineiden 
internetin hyödyntämistä maataloudessa liittyy erilaisten olosuhteiden muuttu-
jien seurantaan ja langattomat sensoriverkot ovat näissä sovelluksissa yleensä 
keskeisessä asemassa. Käyttämällä esineiden internetiin perustuvia ratkaisuja 
kasvien kasvuolosuhteiden seurantaan, voidaan seurattavia tekijöitä, kuten kos-
teutta, ravinteiden määrää tai tauteja seurata automatisoidusti ja tarkasti, mah-
dollistaen resurssien käytön optimoinnin. Resurssien lisäksi säästöjä saadaan 
myös mm. työvoiman tarpeessa ja energian kulutuksessa. Tarjoamalla kasveille 
parhaat mahdolliset kasvuolosuhteet ja käyttämällä resursseja, kuten kastelu-
vettä ja lannoitteita tarkasti oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan, voidaan paran-
taa kasveista saatavaa satoa ja samalla minimoida liiasta lannoituksesta aiheutu-
vat ympäristöhaitat ja hukkaan menevän veden määrä. Esineiden internetiä voi-
daan hyödyntää myös erilaisissa maatalouskoneissa, lennokeissa ja roboteissa, 
jotka lisäävät tuottavuutta ja vähentävät tarvittavaa työmäärää. Karjanhoidossa 
esineiden internetin sovelluksilla voidaan edistää eläinten hyvinvointia ja tuot-
tavuutta seuraamalla ja hallitsemalla niiden elinolosuhteita. Elinolosuhteiden 
hallinnan lisäksi myös monia muita prosesseja, kuten ruokinta ja juotto, voidaan 
automatisoida. 

Kuten johdannossa mainittiin, maatalouden tuotannon tulisi kasvaa, mutta 
samaan aikaan sen ekologisen jalanjäljen tulisi pienentyä. Esineiden internetillä 
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on potentiaalia auttaa ongelmassa mm. lisäämällä viljelyalueiden tuottavuutta, 
optimoimalla resurssien käytön ja säästämällä energiaa. Esineiden internetin laa-
jempaan omaksumiseen maataloudessa liittyy kuitenkin monia haasteita, joista 
keskeisiä ovat mm. tietoturva, tarvittavan infrastruktuurin puute ja kustannuk-
set. Varsinkin pienemmän mittakaavan viljelijöille IoT-laitteiden hinnat ovat 
vielä liian suuret ollakseen kannattavaa. 

Tässä tutkielmassa tehtiin yleisluontoinen katsaus esineiden internetin so-
velluksiin ja mahdollisuuksiin maataloudessa. Tutkielman laajuuden vuoksi 
tässä tutkimuksessa keskityttiin maatalouden tuotantovaiheen prosesseihin. Esi-
neiden internetiä voidaan hyödyntää myös maataloustuotteiden jakeluketjussa, 
mm. paketoinnissa, logistiikassa, ruokaturvallisuudessa sekä liiketoiminnassa, 
mutta ne jäivät tutkielman ulkopuolelle. Monet esineiden internetin sovelluksista 
ovat vasta kehitysvaiheessa, eivätkä ole vielä laajassa käytössä maataloudessa. 
Tulevaisuudessa mielenkiintoisena jatkotutkimusaiheena olisikin selvittää, min-
kälaisia hyötyjä esineiden internetistä on käytännössä, kun sitä on ehditty käyt-
tämään pidemmän aikaa. 
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