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DataBio-hankkeessa käynnistetään 26 biotalouteen liittyvää
pilottikoetta
Massadatatekniikoiden odotetaan merkittävästi nopeuttavan kestävän biotalouden
kehittämistä Euroopassa. Tästä voidaan kiittää hanketta, joka saa osarahoitusta EU:n
Horisontti 2020 -ohjelmasta.
Euroopan unionin DataBio-hanke (Data-Driven Bioeconomy) on ilmoittanut 26:sta eri
pilottikokeesta, jotka on jo käynnistetty 17 maassa. Niistä saadaan” reaalimaailman” tietoa
päätöksentekijöille ja Euroopassa biotaloutta harjoittaville tuottajille – maanviljelijöille,
metsänomistajille ja kalastajille.
DataBio tukee Euroopan biotalouden kasvua massadatatekniikoilla. Tarkemmin sanottuna
hankkeessa käsitellään valtavia tietomääriä, jotka kerätään maaperään ja ilmaan asetetuilla
antureilla sekä ilma- ja satelliittikuvilla.
DataBio-hankkeeseen osallistuu
liitännäisorganisaatiota.
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Hankkeen aikana kehitetään, toteutetaan ja arvioidaan 26 uutta pilottikoetta, joiden
kohteena on maatalous (13), metsätalous (7) ja kalatalous (6). Tavoitteena on edistää
parhaiden mahdollisten raaka-aineiden tuotantoa näillä kolmella toimialalla ruoan, energian
ja biomateriaalien tarjonnan lisäämiseksi.
Hankkeessa käytetään yli 90 edistyksellistä massadata-, maanhavainnointi-, tieto- ja
viestintätekniikkaa, jotka on yhdistetty toisiinsa DataBio-alustalla. DataBio mallinsi
pilottikokeita ja tekniikoita eri näkökannoilta (esim. tekniikka ja data, liiketoiminta ja
prosessit, strategia) ja kehitti ensimmäisen version DataBio-alustasta. Tekniikat on yhdistetty
ja sovitettu toisiinsa innovatiivisten ja moniulotteisten ratkaisujen saamiseksi kutakin
pilottikoetta varten.
Nyt kun pilottikokeet on aloitettu, hanke on askeleen lähempänä tavoitettaan eli sen
osoittamista, miten näillä ratkaisuilla voidaan tuottaa todellista lisäarvoa biotalousyrityksille.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under grant agreement No 73206.
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DataBio-hankkeen
koordinaattori,
tohtori
Athanasios
Poulakidas
INTRASOFT
Internationalista, toteaa: ”Olemme erittäin innoissamme ja ennakoimme konkreettisia
menestystarinoita, jotka osoittavat, että kaikki hyötyvät massadatatekniikoiden käytöstä
biotaloudessa.”

1.1.1 Maatalouden pilottikokeet
Oliivien, hedelmien ja viinirypäleiden täsmäviljely (Kreikka): Älykkään maatalouden
pilottikoe, jolla pyritään edistämään kestäviä käytäntöjä tarjoamalla kasteluun, lannoitukseen
ja tuholaisten/tautien hallintaan liittyviä toimintaohjeita. Heterogeenisten tietojen,
tosiasioiden ja tieteellisen tietämyksen hyödyntäminen edistää päätöksentekoa ja varmistaa
toimintaohjeiden joustavan toteutuksen kentällä. Pilottikokeet, joiden kohteena on oliivit,
persikat ja viinirypäleet, toteutetaan kolmessa eri paikassa Kreikassa.
Vihannesten siementen täsmäviljely (Italia): Sadonkorjuu oikeassa kypsyysvaiheessa on
ehdottoman tärkeää, jotta tuotetut siemenet ovat korkealaatuisia. Tällä hetkellä viljelijät
päättävät sadonkorjuun ajankohdasta yhdessä siemenasiantuntijoiden kanssa. Päätös
perustuu yleensä kokemukseen ja havainnointiin. Pilottikokeen tarkoituksena on tukea
maanviljelijöitä satelliittitiedoilla.
Vihannesten siementen täsmäviljely (Alankomaat): Perunanviljelijät pyrkivät saamaan
entistä suurempia ja ennakoitavampia satoja kestävällä tavalla. Tarkoituksena on, että
viljelijät käyttävät satelliittitietoihin perustuvaa sadon seuranta- ja vertailujärjestelmää, joka
ilmaisee sadon tilan säätietojen ja vihreysindeksin avulla.
Massadatan hallinta kasvihuoneen ekosysteemissä (Italia): Tässä pilottikokeessa käytetään
geneettisiä valintamalleja ja keskitytään erityisesti tomaatteihin tarkoituksena tukea
kasvihuonekasvatuksen arvoketjua.
Viljakasvit, biomassa ja kuitukasvit (Espanja): Maanhavainnointikuvilla ja esineiden
internetin anturitietojen avulla pilottikokeessa kartoitetaan Espanjan eri alueita ja otetaan
käyttöön informatiivinen hallintajärjestelmä, joka auttaa kastelussa ja varoittaa varhaisessa
vaiheessa kastelujärjestelmien poikkeavuuksista ja toimintahäiriöistä. Tämän palvelun
käyttäjät ovat maanviljelijöitä, kasteluyhteisöjä ja julkisen hallinnon organisaatioita.
Viljakasvit, biomassa ja kuitukasvit (Kreikka): Älykkään maatalouden pilottikoe, jolla
edistetään kestäviä käytäntöjä tarjoamalla kasteluun liittyviä toimintaohjeita.
Heterogeenisten tietojen, tosiasioiden ja tieteellisen tietämyksen hyödyntäminen edistää
päätöksentekoa ja varmistaa toimintaohjeiden joustavan toteutuksen kentällä. Kohteena
oleva kasvityyppi on puuvilla.
Viljakasvit, biomassa ja kuitukasvit (Italia): Pilottikokeessa käytetään etä- ja lähiantureita
biomassasadon ennustamiseen ja hallintaan. Biomassakasveihin kuuluu durra, kuituhamppu
ja kardoni, joita voidaan käyttää eri tarkoituksiin, kuten biopolttoaineisiin, kuituihin ja
biokemikaaleihin.
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Viljakasvit, biomassa ja kuitukasvit (Tšekin tasavalta): Tässä pilottikokeessa kehitetään
verkkopohjainen webGIS-alusta viljelykasvien elinvoimaisuuden tutkimiseen. Tarkoituksena
on hyödyntää maanhavainnointitietoja lannoitteiden tarpeenmukaisessa käytössä ja satojen
suojaamisessa. Toimintoihin kuuluu viljelykasvien tilan tunnistaminen, alueellisen vaihtelun
kartoitus ja hallintavyöhykkeiden määrittely.
Koneiden hallinta (Tšekin tasavalta): Tässä pilottikokeessa keskitytään lähinnä traktoreiden
ja muiden maatalouskoneiden telematiikkatietojen keräämiseen, jotta niitä voidaan
analysoida ja verrata muihin maatilatietoihin. Päätavoitteena on kerätä ja integroida tietoja
ja saada vertailukelpoisia tuloksia. Pilottikokeen haasteena on se, että maatilalla voi olla
traktoreita ja muita koneita, joiden valmistajat käyttävät eri telematiikkaratkaisuja ja
suhtautuvat eri tavalla tietojen omistamiseen ja jakamiseen.
Vakuutustoiminta
(Kreikka):
Tällä
pilottikokeella
pyritään
edistämään
vahingonarviointimenetelmiä ja maatalousvakuutusmarkkinoille tarkoitettuja palveluja.
Tarkoituksena on poistaa tarve paikan päällä tehtäville tarkastuksille ja nopeuttaa korvausten
maksamista. Pilottikokeessa arvioidaan ilmastoon liittyvien systeemisten uhkien (esim.
korkean/matalan lämpötilan, tulvan, kuivuuden) vaikutuksia arvokkaisiin viljelykasveihin
maanhavainnointialustoilta ja esineiden internetin ilmastoantureilta saatujen tietojen avulla.
Maatilan säävahinkovakuutuksen arviointi (Italia): Tämän pilottikokeen tavoitteena on
tarjota ja arvioida maatalousvakuutusmarkkinoille suunnattuja testipalveluja, jotka liittyvät
erityisesti sääolosuhteiden ja vahinkojen riskien arviointiin. Pilottikokeessa verrataan
satelliittitietoja meteorologisiin tietoihin ja muihin maan päällä saataviin tietoihin.
Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tuki (Italia ja Romania): Tämän pilottikokeen
tavoitteena on tukea YMP:tä hyödyntämällä maanhavainnointitietoja maatalousalueiden
viljelykasvityyppien tunnistamisessa. Tuotteet ja palvelut hienosäädetään EU:n YMPpolitiikan vaatimusten mukaisesti. Pilottikoe tarjoaa tietokerroksia ja indikaattoreita, jotka
tukevat eurooppalaisia maksajavirastoja eritasoisilla koosteilla ja yksityiskohdilla aina
maatilan tasolle saakka.
Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tuki (Kreikka): Tässä pilottikokeessa arvioidaan
maanhavainnointiin perustuvia viljelykasvityyppien luokittelupalveluja, jotka vastaavat hyvin
vastikään esiteltyjä YMP-vaatimuksia liittyen järjestelmälliseen useiden viljakasvien
tarkkailuun, seurantaan ja tukikelpoisuuden ehtojen arviointiin. Ehdotetut palvelut suojaavat
maanviljelijöitä virheiltä viherryttämishakemusten jättämisen yhteydessä ”liikennevaloilla”
toteutetun värikoodauksen avulla.

1.1.2 Metsätalouden pilottikokeet
Vaivaton tietojen jakaminen ja verkostoituminen (Suomi): Yhteyksissä Suomen
metsäviranomaisiin
käytetään
Wuudis-alustaa.
Käyttöön
on
otettu
uusia
verkostoitumisominaisuuksia, kuten sovellus työn laadun seurantaan. Tämä tehostaa tukien
maksatusta ja varmistaa läpinäkyvyyden, mikä säästää valtavasti aikaa.
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Metsänomistajien valvonta- ja ohjausvälineet (Suomi): Tässä pilottikokeessa Suomen
metsäpalveluportaaliin yhdistetylle Wuudis-alustalle lisätään joukkoistamispalveluja. Näin
voidaan paremmin seurata metsätuhoja (kuten myrskyjä, lumisateita, tuholaisia, tauteja).
Metsävahinkojen kaukokartoitus (Suomi): Tämän pilottikokeen tavoitteena on luoda
metsien inventoinnin seurantapalvelu käyttämällä miehittämättömien ilma-alusten keräämiä
tietoja Wuudis-alustalla.
Metsien terveyden seuranta (Espanja): Satelliittitietojen, miehittämättömien ilma-alusten
ottamien kuvien ja kenttätietojen pohjalta tässä pilottikokeessa kehitetään menetelmiä
metsiä vaivaavien tuholaisten ja tautien varhaiseen havaitsemiseen ja seurantaan.
Tutkimuskohteina ovat eukalyptusta vaivaava Gonipterus-tuholainen ja rautatammea
vaivaava Phytophtora-sieni. Lopputuotetta tullaan käyttämään julkishallinnossa
päätöksenteon optimointiin.
Haitallisten vieraslajien seuranta ja hallinta (Espanja): Tässä pilottikokeessa kehitetään
menetelmiä haitallisten vieraslajien karttapohjaiseen riskikartoitukseen hyödyntämällä
esimerkiksi kaupankäynnistä ja matkustuksesta saatua massadataa sekä sää- ja
ilmastotietoja. Saadut indikaattorit kertovat ekosysteemien alttiudesta vieraslajien
leviämiseen. Lopputuotetta tullaan käyttämään julkishallinnossa.
Internet-kartoituspalvelu julkishallinnon päätöksentekoon (Tšekin tasavalta): Satelliittien
tuottamaa massadataa käsitellään uusilla tavoilla metsien terveyteen liittyvien suuntausten
selvittämiseksi. Tätä varten käytetään kaikkia käytettävissä olevia satelliittien välittämiä
havaintoja, jotka vahvistetaan laajan paikallisen metsien terveyteen liittyvän tietokannan
avulla. Tuloksena saatavat metsäterveyskartat julkaistaan Internetissä kartoituspalveluna,
jota maatalousministeriö käyttää tukien maksamiseen.
Jaettu monen käyttäjän metsätietoympäristö (Suomi): Suomen metsätalouden
palveluportaalia laajennetaan uusilla metsätietopalveluilla, kuten joukkoistamispalveluilla ja
yhteydellä kansalliseen palveluarkkitehtuuriin. Tämä kannustaa standardoitujen ja avoimien
metsätietojen käyttöön koko metsäsektoria hyödyttävien uusien palvelujen kehittämisessä.

1.1.3 Kalatalouden pilottikokeet
Tonnikalan valtamerikalastuksen välittömät toimintavaihtoehdot: Tämän pilottikokeen
tavoitteena on parantaa alusten energiatehokkuutta tonnikalan valtamerikalastuksessa sekä
moottorien ennakoivaa huoltoa tarjoamalla Baskimaan kalastusaluksille vaihtoehtoisia
apuvälineitä sellaisiin toimintoihin kuin alusten lastaus, sääreititys ja kuntoon perustuva
huolto. Massadatan avulla rakennetaan malleja, joiden pohjana ovat moottoreista ja
käyttövoimasta saadut tiedot, meteorologiset ja historialliset tiedot sekä alusten rakenteesta
saadut tiedot.
Pienimuotoisen pelagisen kalastuksen välittömät toimintavaihtoehdot: Tämä pilottikoe
keskittyy energian käytön optimointiin Norjan pelagisessa kalastuksessa tarjoamalla
apuvälineitä
käyttövoimaa
(diesel-sähkö,
diesel-mekaaninen
ja
erilaiset
yhdistelmäkokoonpanot) ja tehon tuottamista (akseligeneraattorin ja apumoottoreiden
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käyttö) koskevien päätösten tekemiseen. Tavoitteena on saada aikaan aluksessa käytettävä
sovellus, joka näyttää reaaliajassa polttoaineen kulutuksen ja parhaan vaihtoehdon
käyttövoimalle ja energiantuotannolle.
Tonnikalan valtamerikalastuksen suunnittelu: Tämän pilottikokeen tarkoituksena on käyttää
maanhavainnointisatelliiteilta ja kalastajien käyttämiltä poijuilta saatavia tietoja
reaaliaikaisten
kalastusreittien
suunnittelussa.
Tämä
mahdollistaa
myös
ympäristöystävällisemmän kalastuksen, kun polttoainetta kuluu vähemmän.
Pienimuotoisen pelagisen kalastuksen suunnittelu: Tämän pilottikokeen tavoitteena on
osoittaa, miten massadatatekniikoilla voidaan tuottaa miehistöille ja alusten omistajille
kalastuksen suunnittelussa tarvittavaa tietoa esimerkiksi parhaista kalastusalueista. Tämän
pilottikokeen kohteena on pienimuotoinen kalastus Norjassa.
Pelagisen kalakannan arviointi: Tämän pilottikokeen tavoitteena on osoittaa, että eri
tietoresurssien tietoja yhdistelemällä voidaan tuottaa entistä parempia arvioita pelagisesta
kalakannasta Norjan kalastusvyöhykkeillä. Pilottikokeella odotetaan voitavan osoittaa, että
joukkoistettu tiedonkeruu yhdessä julkisten/yksityisten tietoresurssien ja tietojen analytiikan
kanssa voi lisätä kalakantojen arvioinnin luotettavuutta ja tarkkuutta.
Pienimuotoisten pelagisten markkinoiden ennusteet ja jäljitettävyys: Tässä pilottikokeessa
pyritään massadatatekniikoiden avulla ennustamaan kalasaaliiden hintoja pohjautuen
pelagisesta kalastuksesta saatuihin markkinatietoihin, kuten kalasaalistietoihin ja
kansainvälisen kalastuksen vienti- ja markkinatietoihin. Lähiajan pelagisten hintaennusteiden
avulla voidaan optimoida saaliin arvo.

Lisätietoja: https://www.databio.eu/en/
Ota meihin yhteyttä: info@databio.eu

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta
avustussopimuksen nro 732064 nojalla.
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