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TIIVISTELMÄ 

Suomen biotalousklusterin, Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC Oy:n Effibre-
tutkimusohjelmassa selvitettiin koneellisen istutuksen tämänhetkinen työ-
voimantarve ja kustannuskilpailukyky metsurityöhön verrattuna. Lisäksi 
ohjelmassa etsittiin koneelliseen istutukseen uusia ratkaisuja ja sovelluksia, 
jotka mahdollistaisivat istutustyön eri vaiheiden automatisointia. Teknisinä 
ratkaisuina tutkittiin konenäön soveltuvuutta hyvän istutuskohdan valin-
nassa, ja lisäksi vertailtiin jo toteutettujen istutuskoneiden erilaisia toimin-
taperiaatteita sekä toteutuskelpoisia istutuskonekonsepteja. Kustannuslas-
kelmin vertailtiin taimipakkausvaihtoehtoja koneelliseen istutukseen. 
 
Nykyisten koneellisen istutuksen kustannuskilpailukykyä arvioitiin istutus-
laitteiden Bracke ja M-Planter perusteella. Keskimääräisenä työn tuotta-
vuutena oli Brackella 150 ja M-Planterilla 151 tainta käyttötunnissa. Ko-
neellista istutusta verrattiin erilliseen kaivinkoneella tehtävään laikkumä-
tästykseen ja metsurin tekemään pottiputki-istutukseen. Työmaan kooksi 
oletettiin kaikissa työlajeissa 2,5 hehtaaria. Muut työvaikeustekijät olivat 
keskimääräisiä.  
 
Koneiden kustannuslaskelmat tehtiin Metsätehon kustannuslaskentamal-
leilla. Laskelmat tehtiin uusien peruskoneiden ja istutuslaitteiden hinnoin. 
Peruskoneena istutuksessa oli keskiraskas telakaivinkone. istutuskausi oli 5 
kuukautta ja maanmuokkauskausi 6 kuukautta. Metsänhoidon työkauteen 
sisältyi yhteensä 3 viikkoa lomaa tai seisokkeja. Koneellista työtä tehtiin 
metsänhoitokaudella kahdessa vuorossa. Muuna aikana peruskoneet olivat 
muissa töissä, jolloin niillä oli yhteensä kuukausi lomaa tai seisokkia. Met-
sänhoitokauden ulkopuolella työtä tehtiin yhdessä vuorossa. Koneenkuljet-
tajien ja metsureiden palkat olivat työehtosopimuksen mukaiset. 
 
Koneellisen istutuksen kustannukset olivat 23 % korkeammat kuin metsuri-
työketjussa. Koneiden tuottavuuden tulisi nousta 25 %, jotta ne yltäisivät 
vertailuketjun tasolle. Tämä edellyttää vähintään 190 taimen käyttötunti-
tuotosta. Jatkuvatoimisella mätästäjällä tehtyyn muokkaukseen ja käsin 
istutukseen verrattaessa koneistutuksen työn tuottavuuden minimitason 
tulisi olla vielä selvästi edellä esitettyä tasoa suurempi. Työvoiman riittä-
vyyden ja resurssien käytön tehokkuuden näkökulmasta koneellinen istutus 
tuo jo nykyiselläkin tuottavuustasolla 22 % säästön työpanoksessa. 
 
Jatkuvatoimisen istutuskoneen toiminnan mahdollistamiseksi tutkittiin au-
tomaattista istutuskohdan tunnistamista konenäköjärjestelmän avulla. To-
teutettu järjestelmä käyttää stereokameraparia ja koneoppimisalgoritmia. 
Järjestelmä osaa tunnistaa maanpinnan muotojen perusteella jatkuvatoi-
misen Bräcke-monitoimimuokkaimen tekemän mättään ja valita mättäästä 
hyvän paikan istuttaa taimi. Koneoppimisjärjestelmä opetettiin referenssik-
si annetuilla istutuspaikoilla ja koneen tekemää istutuspaikkojen luokittelu-



 

Metsätehon raportti 227 17.12.2013  4 

tulosta verrattiin käsin tehtyyn istutuspaikkojen luokitteluun eri koealalla. 
Automaattisen istutuspaikan tunnistuksen tarkkuudeksi mitattiin 94,8 %.  
 
Jatkuvatoimisen istutuskoneen konseptin suunnittelussa päädyttiin käyt-
tämään mätästykseen Pentin Pajan muokkaimen prototyyppiä. Siinä met-
sätraktorin telin takimmaisen pyörän tilalle on asennettu mätästyspyörä. 
Konseptissa sen perään tulee asentaa konenäköjärjestelmä, joka kuvaa 
tehdyn mättään. Tämän taakse tulee asentaa liukupuomityyppinen istutus-
pää. Sen avulla on helpompi säätää nopeasti ja tarkasti istutuspään paikkaa 
koneen liikkuessa ja heiluessa epätasaisessa maastossa. Instrumentoimalla 
istutuspuomi voima-antureilla, voidaan mättään suhteellista liikettä ja ko-
neen heilumista kompensoida aktiivisesti minimoimalla toteutuneita mät-
tään ja istutuspään välisiä voimia. Tällöin mätäs ei niin helposti rikkoudu 
istutettaessa liikkeestä. 
 
Ritiläpohjaiset laatikot yhdessä kasvatuskennojen kanssa olivat kustannus-
tehokkaimmat konseptit taimilogistiikkaan nykyisessä toimintaympäristös-
sä, kun otettiin huomioon myyntipakkauksen, taimitarhan pakkaustyön ja 
taimikuljetuksen kustannukset. Pahvilaatikko oli kallein vaihtoehto kalliin ja 
kertakäyttöisen pakkauksensa vuoksi. Automaattisyötöllä varustetun istu-
tuskoneen kehittelyssä kasvatuskennojen lataus istutuslaitteeseen lienee-
kin tällä hetkellä järkevin vaihtoehto.  
 
Koneellisen istutuksen kilpailukyvyn kannalta taimien toimitusketjua suu-
rempi merkitys olisi nykytilanteessa toimintavarmalla automaattisella syöt-
tölaitteella. Nykyisten työpisteittäin etenevien kaivinkoneen puomiin asen-
nettujen istutuslaitteiden tapauksessa automaattisella syöttölaitteella voi-
taisiin saavuttaa arviolta merkittävä noin 5 %:n kustannussäästö. Mikäli ke-
hitteillä olevalla jatkuvatoimisella istutuskoneella istutustyövaiheen tuotta-
vuus nelin - viisinkertaistuu ja istutuskustannukset puolittuvat nykyisiin lait-
teisiin verrattuna, on automaattisen syöttölaitteen kehittäminen vieläkin 
tärkeämpää.  
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ABSTRACT 

Towards continuously operating planting machines 
 
This report is part of Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC’s EffFibre research 
programme. The aims of the mechanized planting subtask were to evaluate 
the costs and labor intensity of mechanized planting compared to manual 
work, to find new technical solutions and applications to develop automa-
tion of the mechanized planting work phases and to evaluate seedling 
packaging concepts for mechanical planting.  
 
The comparative study covered the most commonly used planting devices 
Bracke and M-Planter. The productivity (E15) was 150 seedlings for the 
Bracke and 151 seedlings per hour (E15) for the M-Planter. Mechanized 
planting was compared with the excavator spot mounding and manual 
planting. In the calculation assumptions, the planting density was 1,800 
Spruce seedlings per hectare. The average area of the planting site was 2,5 
hectares. The other work difficulty factors were average. Costs calculations 
were made using Metsäteho cost calculation models. The cost calculations 
were based on the prices of new medium-sized excavator and a new plant-
ing device. The wages for operators and forest workers were according to 
the collective agreement. The working period for machines was 5 months 
for planting operations and 6 months for site preparation. The total work-
ing period included 3 weeks in holidays and stoppages. Operations were 
carried out in two shifts throughout the working period. Outside of this pe-
riod the base machines were engaged in other work.  
 
The costs of mechanized planting were 23% higher than the manual plant-
ing chain. The results suggest that in order compete with spot mounding 
and manual planting, mechanized planting must increase its current 
productivity (E15) by 25%.. This is equivalent to a productivity of at least 
190 seedlings per hour. Mechanized planting requires on average 20% less 
labor than spot mounding followed by manual planting.  
 
For implementing a continuously operating planter, machine vision algo-
rithms for detecting possible planting spots were studied as a technical so-
lution. The implemented machine vision system uses stereo camera images 
to model the ground level. Planting spots are searched from mounds cre-
ated by a continuously operating Bracke mounder. The machine vision sys-
tem is able to recognize a mound from the modeled surface and to detect 
suitable planting spot in it. The system was taught using reference planting 
spot locations provided by man made reference measurements. Mounds 
and reference measurements from a different test plot were used to esti-
mate the precision of the detector, which was 94.8%. 
 
A concept-level continuously operating planting machine was designed 
based on a prototype mounder by Pentin Paja. In the mounder prototype, 
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the rear wheels of the rear bogie of a forest tractor are replaced by 
mounder wheels. In the concept planter, a machine vision camera would 
be installed behind the mounder wheel to allow the fresh mound to be im-
aged. Behind the camera, a sliding boom would be installed to stabilize the 
planting tool during planting. The boom would be controlled to minimize 
forces on the planting tool. In addition, pose changes of the planting tool 
would be measured and actively compensated to avoid breaking the 
mound when planting and moving simultaneously.  
 
Plastic and cultivation trays were the most cost-efficient concept for seed-
ling logistics at current operational environment when costs of package, 
packing of the seedlings and transportation were analyzed. Cardboard box-
es were the most expensive concept due to expensive and disposable 
package. Cultivation trays are good basic concept when developing plant-
ing machines with automatic feeding system. When improving competi-
tiveness of mechanical planting it is important to continue development of 
reliable automatic feeding system and arrange seedling logistic afterwards. 
Automatic feeding system would bring about 5% cost-savings for currently 
used excavator mounted planting devices employing intermitted working 
method. If the productivity of planting will be 4 - 5 times higher and plant-
ing costs only half with continuously advancing planting machines as 
planned, the solution of the automatic feeding system is more important. 
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1 NYKYISTEN ISTUTUSKONEIDEN KILPAILUKYKY 

1.1 Menetelmä ja aineisto 

Metsäteho Oy:n ja Metlan yhteistyönä tehtiin vertailu koneellisen istutuk-
sen kilpailukyvystä nykytilanteessa (Strandström ym. 2011). Istutustyön 
vaihtoehtoina vertailussa olivat koneellinen istutus ja metsurityö. Vertailtu-
jen istutusvaihtoehtojen hehtaarikohtaiset käyttöajanmenekit ja niitä vas-
taavat työn tuottavuudet sekä niiden perusteet esitetään taulukossa 1. 
Taimikon istutustiheys 1,5-vuotiailla kuusen paakkutaimilla oli 1 800 tainta 
hehtaarille. Koneistusvaihtoehtoina olivat keskiraskaan telakaivinkoneen 
puomiin asennettu Bracke P.11- tai M-Planter-istutuslaite. Keskimääräisenä 
työn tuottavuutena oli Brackella 150 ja M-Planterilla 151 tainta käyttötun-
nissa. 
 
Pottiputkella metsurityönä istutetun taimikon maanmuokkausmenetelmä-
nä oli laikkumätästys. Ensisijaisessa laskentavaihtoehdossa se toteutettiin 
keskiraskaan telakaivinkoneen puomiin asennetulla levyllä, jonka työn 
tuottavuus oli 300 mätästä käyttötunnissa. Toisessa vaihtoehdossa laikku-
mätästys tehtiin jatkuvatoimisella Bracke M.26 -mätästäjällä, jonka työn 
tuottavuus oli 0,9 hehtaaria käyttötunnissa. Pottiputki-istutuksen työajan-
menekki oli levyllä mätästetyllä kohteella hieman paremman muokkaus-
laadun takia pienempi kuin Brackella mätästetyllä (taulukko 2). 
 
 
TAULUKKO 1. Laskennassa käytetyt metsänhoitolaitteet, peruskoneet ja 
koneyksiköiden käyttöajanmenekit. 
 

Työlaji ja -menetelmä ha/h (E15)  yks/h (E15) 

Laikkumätästys:     

Levy tai kauha, 15 t telakaivinkone 0,167 300 

Bracke M.26 , 14 t kuormatraktori 0,900 1620 

Istutus:     

Bracke P.11, 15 t telakaivinkone 0,083 150 

M-Planter, 15 t telakaivinkone 0,084 151 

Metsuri, laikkumätästys levyllä tai kauhalla 0,091 165 

Metsuri, laikkumätästys Bracke M.26 0,088 158 
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TAULUKKO 2. Laskennassa käytetyt metsuritöiden ajanmenekit. 

 

Työlaji Menetelmä yks/h h/ha 

Istutus, 1800 paakkutainta/ha laikkumät-
tääseen Pottiputki 165 10,93 

Istutus, 1800 paakkutainta/ha laikkumät-
tääseen* Pottiputki 158 11,39 
*)laikkumätäs tehty jatkuvatoimisella mätästä-
jällä       

 
 
Kustannuslaskelmat tehtiin toimintolaskennan periaatteella. Laskennassa 
metsänhoitoon käytettävän lisälaitteen kaikki muuttuvat ja kiinteät kus-
tannukset kohdistettiin metsänhoitotyölle. Peruskoneen kiinteät kustan-
nukset jaettiin metsänhoitotyön ja muun työn kesken käyttötuntien perus-
teella. Koneiden käyttöaste oli laskelmissa 85 %. Istutuskausi oli toukokuus-
ta syyskuuhun eli 5 kuukautta, johon sisältyi yhteensä 3 viikkoa lomaa tai 
seisokkeja. Työtä tehtiin kahdessa vuorossa. Muokkaus- ja istutuskauden 
ulkopuolella peruskoneet olivat muissa töissä. Maanmuokkauksessa käy-
tettävän telakaivinkoneen ja kuormatraktorin kausi muussa työssä oletet-
tiin 5 kuukaudeksi. Istutuksessa käytettävien telakaivinkoneiden käyttö 
muussa työssä oli vastaavasti 6 kuukautta, josta yhteensä 4 viikkoa lomaa 
tai seisokkia.  
 
Koneiden käyttötuntikustannukset laskettiin Metsätehon tuntikustannus-
laskentamallilla. Laskelmat tehtiin uusien koneiden ja laitteiden hinnoin. 
Jäännösarvoa määritettäessä peruskoneiden vuotuinen arvon alenema oli 
25 % ja lisälaitteiden 40 %. Pääomakustannusten laskennassa laskentakor-
ko oli 5 %. Koneenkuljetusauto oli metsänhoitokoneesta erillinen yksikkö, 
joka oli useamman metsäkoneen yhteiskäytössä lukuun ottamatta jatkuva-
toimista mätästystä. Jatkuvatoimista mätästäjää käytettäessä sama henkilö 
kuljetti siirtoautoa ja muokkauskonetta. Metsureiden ja koneenkuljettajien 
palkkakustannukset arvioitiin työehtosopimusten perusteella. 
 
 

1.2 Tulokset 

Nykyiset telakaivinkoneisiin asennetut Bracke- ja M-Planter-istutuslaitteet 
eivät ole vielä kustannuksiltaan kilpailukykyisiä verrattuna erilliseen laik-
kumätästykseen kaivinkoneella ja käsin istutukseen. Koneellisen istutuksen 
hehtaarikustannukset ovat noin 23 % vertailuketjua korkeammat (kuva 1). 
Jotta hehtaarikustannuksessa päästäisiin vertailuketjun tasolle, istutusko-
neiden tuottavuuden tulisi nousta noin 25 %. Tämä tarkoittaa Brackella vä-
hintään 0,10 ja M-Planterilla 0,11 hehtaarin eli noin 190 taimen käyttötun-
tituotosta. 
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KUVA 1. Koneellisen istutuksen suhteelliset kustannukset verrattuna 
erilliseen laikkumätästykseen ja käsin istutukseen. 

 
Jos laikkumätästys tehdään kuormatraktoriin asennetulla jatkuvatoimisella 
mätästäjällä, ovat hehtaarikustannukset noin 33 % vertailuketjua pienem-
mät. Jatkuvatoimiseen mätästykseen perustuvaa istutuskonetta pidetään 
yhtenä koneellisen istutuksen kilpailukyvyn parantamisen keskeisimpänä 
keinona. Hyvän käsityksen tällaisen koneyksikön potentiaalista saa, kun 
vertaa kaivinkonealustaisen mätästäjän ja nykyisten jatkuvatoimisten mä-
tästäjien tuottavuuksia (kuva 2). 
 
 

 
KUVA 2. Jatkuvatoimisen mätästäjän suhteellinen tuottavuus verrat-
tuna kaivinkonemätästykseen ja nykyisiin istutuskoneisiin työmaan 
keskikoon mukaan. Suhdeluku 100 vastaa kaivinkonemätästyksen 
tuottavuutta 2,5 ha työmaalla. 
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KUVA 3. Työmaan pinta-alan vaikutus siirtojen osuuteen työajasta. 

 
Koneiden siirto työmaalta toiselle muodostaa merkittävän kustannusteki-
jän ajankäytön ja välittömien siirtokustannusten muodossa. Siirtomatkan 
ohella kustannukset riippuvat keskeisesti siirtokertojen lukumäärästä, jo-
hon vaikuttavat koneen tuottavuus ja työmaan koko. Siirrot vievät esimer-
kiksi jatkuvatoimisella mätästäjällä noin 4–5-kertaisen osuuden työajasta 
verrattuna kaivinkonemätästykseen. Toisaalta työmaan pinta-alan kasvu 
2,5 hehtaarista 5,5 hehtaariin puolittaa siirtoihin kuluvan työajan osuuden 
(kuva 3). 
 
Henkilöresursseja koneistutus sitoo jo nykyisellään selvästi vertailuketjua 
vähemmän, mikä on työvoiman riittävyyden näkökulmasta hyvä asia (kuva 
4). 
  

 
KUVA 4. Nykyisten istutuskoneiden suhteellinen ajanmenekki verrat-
tuna mätästys- ja käsin istutus -ketjuihin.
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2 KONEISTUTUKSEN UUDET RATKAISUT 

2.1 Konenäkö istutuskohdan valinnassa 

Jatkuvatoimisen istutuskoneen kehitystyö aloitettiin EffFibre-projektissa 
Aalto-yliopiston Automaatio- ja systeemitekniikan laitoksen konenäkötut-
kimuksella, jossa etsittiin taimelle istutuspaikkaa konenäköjärjestelmän 
avulla. Tähän tarkoitukseen räätälöidyllä konenäköjärjestelmällä tutkittiin 
Bracke-monitoimimuokkaajan tuottamaa mätäsriviä siten, että kameraku-
via otettiin maanpinnasta jatkuvasti koneen etenemissuuntaan liikuttaessa. 
Konenäköjärjestelmässä kuvien keräämiseen käytettiin kahta toisiinsa lii-
tettyä värikameraa. Molemmilla kameroilla otettiin kuvia yhtäaikaisesti ja 
kamerakuvista laskettiin stereokamera-algoritmeja käyttäen piirrepohjai-
nen malli kuvaparin syvyystiedosta. 
 
Teemu Kemppaisen diplomityönään (Kemppainen, 2012) toteuttama ko-
nenäköjärjestelmä laskee stereokameraparilla otetuista kuvista ensiksi 
SURF-piirteet (engl. Speed Up Robust Features) ja yhdistää stereokamera-
parin vasemman ja oikeanpuoleisesta kuvasta löydetyt piirteet keskenään 
käyttäen muokattua RANSAC- malliparametrien estimointimenetelmää. 
Näin syntyy piirrejoukko, jossa on tunnistettu samat kohteet sekä vasem-
masta että oikeasta kamerakuvasta. Näiden tietojen perusteella voidaan 
laskea kameroiden paikat sekä maanpinnan muoto stereokameran kuvien 
yhteisellä kuva-alalla. Alla olevassa kuvassa 5 on esitetty kaksi perättäistä 
konenäköjärjestelmän ottamaa stereokuvaparia. 
 

KUVA 5. Kaksi perättäistä stereokuvaparia Bracke-monitoimimuok-
kaajan tekemästä mättäästä koneen edetessä kuviin nähden alhaalta 
ylöspäin. Vasemmalla puolella on stereokameraparin vasen kuva ja 
oikealla vastaavasti oikea kuva. Alla oleva kuvapari on otettu aikai-
semmin.
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Stereokameraparin avulla luotu kolmiulotteinen malli yhdistettiin edellisiin 
hieman aikaisemmin otettuihin kuviin ja niistä luotuihin malleihin. Tällä ta-
voin luotu kolmiulotteinen jatkuva pinta- ja värimalli on esitetty kuvassa 6. 
Kuvassa näkyvät koordinaatistoakselit (värilliset viivat) kuvaavat kamerajär-
jestelmän vasemman kameran polttopisteen, origon, paikkaa. Näistä koor-
dinaatistoakseleista suurin on viimeisimmän kamerakuvan paikka kuvanot-
tohetkellä. Tästä paikasta voidaan laskea muokkaajan sekä tulevan istutus-
koneen istutuspään paikka suhteessa muodostettuun kolmiulotteiseen 
maastomalliin. Kuvassa Bracke-muokkaaja on liikkunut vasemmalta oikeal-
le muodostaen mättäitä muutaman metrin välein. 
 

 
 

KUVA 6. Stereokamerajärjestelmällä luotu kolmiulotteinen pintamalli 
muokatusta mätäsrivistöstä.  

 
Kemppaisen (Kemppainen ja Visala, 2013) kehittämässä menetelmässä is-
tutuspaikka etsitään tätä tarkoitusta varten kehitetyllä koneoppimisjärjes-
telmällä, jossa ohjelmalle on opetettu mallista minkälaisia maastonmuotoja 
hyvät istutuspaikat ovat. Järjestelmä osaa etsiä mätäsrivistöstä oppimansa 
perusteella kohoumia, joita edeltää matalampi laikku. Konenäköjärjestelmä 
myös pyrkii valitsemaan mättäiden keskeltä tasaisia, kivettömältä näyttäviä 
kohteita istutuspaikoiksi. Kemppaisen menetelmässä istutuspaikan tunnis-
tus tehdään pelkästään stereokamerajärjestelmän avulla käyttäen hyödyksi 
opittua implisiittistä 3D-mallia yhdessä koneoppimismenetelmien ja to-
dennäköisyyden vahvistamisheuristiikan kanssa.  
 
Kemppaisen (Kemppainen ja Visala, 2013) käyttämä implisiittinen 3D-malli 
laajentaa kuvantunnistuksessa käytettyä implisiittistä muotomallia (engl. 
Implicit Shape Model, ISM) kolmiulotteisten hahmojen tunnistamiseen. 
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Mallissa jokainen havaittu näytepiste äänestää oman ympäristönsä ja muo-
tonsa perusteella omasta mielestään parasta istutuspaikkaa. Opetusvai-
heessa luodaan kirjasto siitä, minne erilaisten muotojen ja piirteiden pitäisi 
äänestää. Kuvassa 7 on havainnollistettu opetus-vaihetta, jossa käsin mal-
liksi annettuja istutuspaikkoja käytetään kirjaston luomiseen niin, että jo-
kaisen erilaisen piirteen suhde malliksi annettuun istutuspaikkaan tallenne-
taan muistiin. Tätä muistissa olevaa tietoa jalostetaan ryhmittely- ja virhei-
den suodatusalgoritmeja käyttäen niin, että tiedon käsittely on tehok-
kaampaa. 
 

 
 

KUVA 7. Havaintokuva konenäköjärjestelmän opetusvaiheesta ja kir-
jaston (engl. Codebook) luomisesta. Kuvaan on esitetty esimerkiksi 
vain muutama piste ja vastaava piirre, joita kuvataan sekavärisillä 
pylväsdiagrammeilla. Todellisuudessa pisteitä on tuhansittain pitkin 
kolmiulotteista mallinnettua pintaa. 

 
Automaattinen istutuspaikan tunnistus toimii niin, että kun riittävä määrä 
3D mittapisteitä on havaittu, etsitään opetusvaiheessa tehdystä kirjastosta 
jokaista piirrettä parhaiten vastaavat mallit. Nämä kaikki 3D pisteet äänes-
tävät nyt muutaman samankaltaisimman opetetun mallin mukaisesti. Kun 
kaikki näytepisteet ovat äänestäneet, syntyy valtava määrä eri puolille 
osoittavia ääniä parhaaksi istutuspaikaksi. Tästä istutuspaikkojen äänestys-
joukosta karsitaan liian kauas mitatusta maanpinnasta osuneet äänet. Jäl-
jelle jääneitä ääniä painotetaan siten, että korkeammalle päätyneet äänet 
saavat isomman arvon. Automaattinen päätöksentekojärjestelmä ehdottaa 
istutuspaikkaa painokertoimiltaan suurimpaan jäljelle jääneiden äänten 
tihentymään. Nykyisessä järjestelmässä äänten tihentymän painopiste vali-
taan istutuspaikaksi. Kuvassa 8 on havainnollistettu äänestysvaihetta sekä 
äänten tihentymän kertymistä otollisen istutuspaikan läheisyyteen.  
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KUVA 8. Havaintokuva konenäköjärjestelmän äänestysvaiheesta.  
Kuvaan on esitetty vain pieni osa todellisista äänestävistä piirteistä ja 
vain muutama lähelle oikeata osunut ääni. Todellisuudessa äänet ja-
kautuvat ympäriinsä, mutta tiheimmin niitä on algoritmin mielestä 
hyvissä istutuspaikoissa. 

 
Tutkimuksessa kehitetty menetelmä pystyy ennustamaan istutuspaikan 
luotettavasti jo mättään kohdalla. Kuvassa 9 on esitetty pistejoukko, jossa 
vihreällä värillä on esitetty isoin annettujen äänten joukko, jonka painopis-
teeseen uutta istutuspaikkaa on ehdotettu. Edellinen mätäs ja istutuspaik-
ka näkyvät edelleen historiapuskurissa punaisen pistejoukon päällä. Kuvas-
sa vanhat pisteet siirtyvät oikealta vasemmalle mätästyskoneen edetessä 
oikealle päin. Kuvaan piirretty koordinaatistoakseli esittää kameran paikkaa 
viimeisimmän kuvan ottohetkellä.  
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KUVA 9. Istutuspaikan automaattinen valinta konenäköjärjestelmälle 
opetetun mallin pohjalta. 

 
Menetelmä muodostaa jakauman ehdotuksista hyville istutuspaikoille. Ja-
kaumatiedosta voidaan tarvittaessa valita istutuspaikka myös muilla kritee-
reillä kuin painopisteen avulla. Jakaumatietoon voidaan yhdistää muilla 
keinoilla mitattua tietoa istutuksen esteistä, mättään laadusta ja jakaumas-
ta voidaan rajoittaa käyttöön vain alue, joka on istutuskoneen saavutetta-
vissa. Näin päätöksenteko voidaan tehdä niin, että istutuskoneen rajoitteet 
ja muut vaatimukset tulevat huomioitua, mutta silti valitaan riittävän hyvä 
istutuspaikka. 
 
Menetelmä antoi hyvin lupaavia tuloksia kun automaattista istutuspaikan 
valintaa verrattiin käsin tehtyihin mittauksiin. Tunnistimen tarkkuus (engl. 
precision) on 94.8 % ja löytyvyysarvo (engl. recall) 98.0 %. Kaikkia viittä eri 
mitattua mätäsriviä käytettiin ristivalidoinnin avulla tarkkuuden määrittä-
miseen. Ristivalidoinnin tulokset on esitetty taulukossa 1. Mittaukset teh-
tiin viidestä eri mätäsrivistä. Näistä rivit 0101 ja 0102 olivat silmämääräi-
sesti vaikeimpia tunnistettavia mättäitä, niitä käytettiin ainoastaan testaa-
miseen. Muita mätäsrivejä käytettiin opetukseen ja testaukseen niin, että 
eri kerroilla kokeiltiin eri kombinaatioita näistä kolmesta mätäsrivistä. Sa-
maa mätäsriviä ei kuitenkaan koskaan käytetty yhtä aikaa opetukseen ja 
tunnistustarkkuuden määrittämiseen. Taulukossa 3 esiintyvät tarkkuus 
(engl. precision), löytyvyys (engl. recall), oikeellisuus (engl. accuracy) ja F1-
mitta on määritelty seuraavien kaavojen mukaisesti: 
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 (1) 

 
Kaavassa (1) TP (engl. true positive) on konenäköjärjestelmän istutuspai-
kaksi luokittelema osuma, joka on myös ihmisen luokittelema istutuspaik-
ka. FP (engl. false positive) on konenäköjärjestelmän istutuspaikaksi luokit-
telema paikka, joka ei todellisuudessa ole istutuskelpoinen. TN (engl. true 
negative) on istutukseen kelpaamaton mätäs, johon ei kone eikä ihminen 
halua istuttaa. FN (engl. false negative) on järjestelmän huomaamatta jät-
tämä paikka, jonka ihminen on kuitenkin määritellyt istutuspaikaksi. 
 
TAULUKKO 3. Viiden eri mittauksen opetuksen ja testauksen ristivalidoin-
nilla saadut tulokset. 

 

Viisi eri mätäsrivin mittausta 0101 0101 0101 0101 
oranssi = opetus 0102 0102 0102 0102 
vihreä = testaus 0201 0201 0201 0201 
 0202 0202 0202 0202 
  0203 0203 0203 0203 

Opetusjoukon koko (mättäitä) 30 43 55 64 
Validointijoukon koko (mättäitä) 56 43 31 22 

Tarkkuus (engl. precision) 0,946 0,935 0,935 1,000 
Löytyvyys (engl. recall) 0,981 1,000 0,967 0,955 
Oikeellisuus (engl. accuracy) 0,931 0,935 0,909 0,955 
F1-mitta 0,964 0,966 0,951 0,977 

Kokonaistarkkuus 0,948 
Kokonaislöytyvyys 0,980 
Kokonaisoikeellisuus 0,931 
F1-mitta kokonaisuudelle 0,964 

 
Järjestelmän opetukseen käytettiin samankaltaista kuvamateriaalia kuin 
minkä avulla konenäköjärjestelmä pystyi mättäät tunnistamaan. Tämän 
takia järjestelmä voidaan nopeasti opettaa uudenlaiseen maastoon, mikäli 
nykyinen opetusmateriaali ei kata uutta maastoa riittävän hyvin. Tällöin 
koneelle tulee näyttää havaitusta maastosta hyvät istutuspaikat ja opettaa 
kirjasto uudelleen. Tutkimustyönä toteutetun algoritmin laskenta on tark-
kaa, mutta menetelmä on sen verran raskas, että toteutus ei ole reaaliai-
kainen. Reaaliaikaisuus voitaisiin kuitenkin melko varmasti saavuttaa rin-
nakkaislaskennan ja optimoinnin avulla. 
 
Tutkimustyössä kuvattiin Bracke-monitoimimuokkaajan työjälkeä hyvissä 
olosuhteissa heti työkoneen perässä ja istutuspaikkojen analysointi lasket-



 

Metsätehon raportti 227 17.12.2013  17 

tiin jälkikäteen tallennettujen kuvien perusteella. Jatkuvatoimisuuden saa-
vuttamista varten EffFibre-projektissa tutkittiin myöhemmin monitoimi-
muokkaajaan kiinnitettyjen jatkuvatoimisten konenäkökameroiden kuvien 
käyttöä tunnistusmenetelmässä. Kuvassa 10 on näytetty tarkoitusta varten 
rakennettu konenäköjärjestelmän ja stereokameroiden asennuksen proto-
tyyppi, jossa monitoimimuokkaajan työjälkeä pyrittiin kuvaamaan reaaliai-
kaisesti koneen työskennellessä. Varren päässä olleet kamerat kuitenkin 
huojuivat liikaa muokkaajan työskennellessä ja kameroiden varsi vääntyikin 
pian muokkaajan iskeytyessä kiviin.  
 
 

 
 

KUVA 10. Bracke-monitoimimuokkaaja ja siihen kytketty konenäkö-
järjestelmän prototyyppi. 
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2.2 Istutuskoneen toimintaperiaatteet 

Istutuskoneen toiminnan suunnittelua ja ideointia laajennettiin EffFibre 
projektissa Aalto-yliopiston Automaatio- ja systeemitekniikan laitoksella 
myös istutuspaikan valinnan lisäksi muihin automaatioratkaisuihin sekä is-
tutuskoneen konseptin suunnitteluun. Suunnittelun pohjaksi otettiin kaksi 
aikaisemmin rakennettua pitkälle kehittynyttä istutuskonetta, G.A. Serla-
chius Oy:n istutuskone (Kaila, 1984 & Malmberg, 1990) ja ruotsalainen tut-
kimusprojekti Silva Nova (Malmberg, 1990 & Ersson, 2010). Näistä istutus-
koneista kumpikin kykeni istuttamaan yksittäisiä paakkutaimia jatkuva-
toimisesti. Näissä koneissa ei kuitenkaan käytetty maan muokkauksessa 
mätästystä vaan sen sijaan maa äestettiin tai aurattiin. Tämän takia näissä 
koneissa tarkka istutuspaikan valinta ei ollut ollenkaan niin oleellista kuin 
nyt kehitteillä olevassa istutuskoneessa.  
 
Istutuskoneista aikaisempi, Serlachiuksen kone on esitetty Malmbergin 
(1990) julkaisemassa piirroskuvassa 11. Sen kehitys aloitettiin jo 70-luvulla, 
mutta kone saatiin käyttöön vasta 80-luvulla. Siinä taimen istutus tehtiin 
liukupuomiratkaisulla, jossa istutuksen aikana liukupuomi liikkui taaksepäin 
mahdollistaen samalla koneen liikkumisen eteenpäin. Koneista myöhäi-
sempi, ruotsalainen tutkimusprojekti, Silva Nova, on esitetty alempana 
Malmbergin (1990) julkaisemassa kuvassa 12. Sen kehitystyö aloitettiin 80-
luvulla ja saatiin päätökseen 90-luvun alussa. Siinä istutus toteutetaan jous-
tavalla puomiratkaisulla, joka mahdollistaa taimen istuttamisen liikkuessa. 
Näistä ratkaisuista kumpikin on mahdollinen myös automaattisessa istu-
tuskoneessa, jossa istutus tehdään mättääseen. 
 

 
KUVA 11. G.A. Serlachius OY:n istustuskone (Malmberg, 1990) 
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 Kuva 12. Ruotsalaisen Silva Nova tutkimusprojektin istutuskone 
(Malmberg, 1990) 

 
Malmbergin (1990) kirjassa on esitetty hyvin monenlaisia istutuspään me-
kaanisia ratkaisuja niin liukupuomiratkaisuun, kuin Silva Novan istutuspää-
hän. Koska istutus mättääseen on hyvin samankaltaista mekaanisesti ja ai-
kaisemmin toteutetut prototyypit on hyvin dokumentoitu (Malmberg, 
1990), keskityttiin EffFibre-projektissa tarkemmin tarkan istutuspaikan ja 
mätästyksen tuomiin uusiin haasteisiin. Niitä ovat mätästyspyörän sijoitta-
minen parempaan paikkaan Bräcke-monitoimimuokkaajaan verrattuna, 
istutuspaikan tarkka määritys sekä istutuksen toteuttaminen liikkeestä. 
Pentin Paja Oy osallistui näistä ensimmäisen haasteen ratkaisuun toteut-
tamalla tutkimusprojektin ohessa metsätraktorin telin takanapaan kiinni-
tettävän maanmuokkauslaitteen (Urakointi Uutiset, 2013). Uusi muokkaus-
laite on esitetty kuvassa 13. Sen muokkauspyörä kääntyy lukkoa vasten 
kaivamaan maata ja vapauttaa mättään haluttuun paikkaan kun lukko ava-
taan. Tällä hetkellä lukkoja avataan aikakytkimellä. 
 

 
 

KUVA 13. Pentin Paja Oy:n 20.6.2013 julkaisema uusi maanmuok-
kauslaite (Urakointi Uutiset, 2013). 
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Istutuspaikan ja mättään automaattinen tunnistus onnistuu Aalto-
yliopiston kehittämää konenäköjärjestelmää (Kemppainen ja Visala, 2013) 
soveltaen (katso kohta 1.1). Tutkimustyössä saavutettu algoritmin nopeus 
ei vielä ole riittävä reaaliaikaiseen toteutukseen, mutta jatkokehityksellä ja 
algoritmin optimoinnilla ja laskennan rinnakkaistamisella se on mahdollista 
saada riittävän nopeaksi toteutukseen, jossa istutuspaikka määritetään 
kamerakuvasta koneen tehdessä mättäitä muutaman sekunnin välein.  
 
Vaikein vielä ratkaisematon haaste on jatkuvatoiminen ja automaattinen 
istutus mättääseen sitä rikkomatta. Alla olevassa kuvassa 14 on esitetty 
uutta istutuskonetta varten suunniteltu toimintaperiaatetta ja instrumen-
tointia havainnollistava piirros. Kuvasta on jätetty pois taimien syöttö ja 
tarkka kuvaus istutuspäästä, koska niihin löytyy jo alustavat ratkaisut kirjal-
lisuudesta (Malmberg, 1990).  
 
 

 
 

KUVA 14. Havaintokuva uuden istutuskoneen toimintaperiaatteesta 
ja instrumentoinnista. 

 
Kuvassa 14 esitetyssä havainnollistavassa piirroksessa on lähdetty raken-
tamaan uutta istutuskonetta metsätraktorin päälle, johon on asennettu 
Pentin Paja Oy:n uusi maanmuokkauslaite. Muokkaimen sekä metsätrakto-
rin pyörien asennot mitataan, jotta voidaan laskea koneen maanopeus sekä 
ennustaa mätästyspyörän tuottaman mättään paikka. Kun tätä etukäteis-
tietoa käytetään hyväksi, ei kamerakuvasta tarvitse sokkona etsiä mätästä, 
vaan tarkoitukseen käytettävä menetelmä voi olla yksinkertaisempi ja las-
kennallisesti kevyempi. Mättään löytämisen sijaan, voidaan keskittyä mät-
tään laadun ja tarkan istutuspaikan löytämiseen. 
 
Alustavassa istutuskoneen suunnitelmassa on päädytty liukupuomityyppi-
seen istutuspään ratkaisuun. Sen avulla on mahdollisesti helpompi säätää 
nopeasti ja tarkasti istutuspään paikkaa koneen liikkuessa ja heiluessa epä-
tasaisessa maastossa. Instrumentoimalla istutuspuomi voima-antureilla, 
voidaan mättään suhteellista liikettä ja koneen heilumista kompensoida 
aktiivisesti minimoimalla toteutuneita mättään ja istutuspään välisiä voi-
mia. Tällöin mätäs ei niin helposti rikkoudu istutettaessa liikkeestä. Istutus-
koneen runkoon on vielä muiden antureiden lisäksi kiinnitetty IMU-anturi, 
joka mittaa kolmen gyroskoopin ja kiihtyvyysanturin avulla laitteen asen-
non muutoksia ja heiluntaa. Anturin antamaa tietoa voidaan käyttää hyväk-
si ennakoitaessa laitteen heilahteluja istutuspuomia säädettäessä. Lisäksi 

Instrumentoitu

Istutuspuomi IMU

Kamera
enkooderi

enkooderi
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IMU-anturin tietoa voidaan yhdistää laitteessa olevaan pyörän enkooderiin 
sekä GPS-anturiin ja näin saadaan tarkempi ennuste laitteen tarkasta pai-
kasta karttapohjalla kuin mihin pelkällä GPS-anturilla päästään. 
 
 

2.3 Taimilogistiikka koneelliseen metsänistutukseen 

Nykyisin sekä metsuri- että konetyönä istutettavilla taimilla on samanlai-
nen toimitusketju taimitarhalta istutuskohteelle. Taimilogistiikan kustan-
nukset muodostuvat kuljetuspakkauksesta, taimien pakkaamisesta taimi-
tarhalla (sisältäen täydennyksen ja lajittelun), kuljetuksesta (myös jatkokul-
jetus välivarastolta uudistusalalle), uudistusalalla istutustyön vaatimasta 
siirtelystä sekä istutustyön jälkeen tyhjien taimilaatikoiden palauttamisesta 
taimitarhalle ja pahvilaatikoiden kierrättämisestä (Kuva 15). 
 

 
KUVA 15. Kaaviokuva taimilogistiikasta koneellisessa metsänistutuk-
sessa (Ersson et al. 2011). 

 
Toimitusketjujen samankaltaisuus selittyy sillä, että nykyisissä kaivinkoneen 
tai metsäkoneen puomin päähän asennetuissa istutuslaitteissa kuljettajan 
pitää asetella jokainen taimi yksitellen taimikasettiin/syöttölaitteeseen. 
Nykyisistä istutuslaitteista vain Brackeen ja Risuteciin on kehitetty taimien 
automaattinen syöttölaite, mutta nämäkin ovat vielä prototyyppejä. Auto-
maattisyöttö olisi työn tuottavuuden kannalta merkittävä edistys, sillä tai-
mien lataamiseen käsin kuluu nykyisin noin 15 % istutuksen tehotyöajasta. 
Mikäli koneellisen istutuksen tuottavuustaso nousee esimerkiksi automaat-
tisten puominliikkeiden tai jatkuvatoimisuuden periaatteen myötä, koros-
tuu taimien syötön vaatima aika entisestään. Toimiva syöttölaite alentaisi 
merkittävästi koneellisen istutuksen kustannuksia, mutta saattaisi mahdol-
listaa myös säästöt logistiikkakustannuksissa esimerkiksi vähentyneen pak-
kaustarpeen ja työmäärän myötä. Toisaalta koneelliseen istutukseen erik-
seen suunnitellut pakkausvaihtoehdot saattavat lisätä työvoiman ja inves-
tointien tarvetta taimitarhalla.  
 
Tavoitteena on verrata kolmen yleisimmin nykyisin käytössä olevan taimi-
pakkauskonseptin kustannusvaikutuksia (kasvatuskenno, pahvilaatikko ja 
ritiläpohjainen laatikko). Istutuskoneista vertailtavana ovat sekä työpisteit-
täin (TP) että jatkuvasti etenevä (JT) istutuskone automaattisella syöttölait-
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teella (AUT) varustettuna että ilman (MAN). SWOT analyysiä on käytetty 
kuvaamaan näiden taimilogistiikan ja istutuksen eri vaihtoehtojen vah-
vuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. 
 
Taimipakkauskonseptilaskelmissa lähtökohtana käytettiin 1,5-vuotiaita 
kuusen (Picea abies (L.) Karst) paakkutaimia ja taimitarhaa, jonka vuotuinen 
tuotanto on kymmenen miljoonaa tainta. Taimipakkausvaihtoehdot on esi-
tetty Taulukossa 4 ja ne ovat kaikki nykyisin käytössä koneellisessa istutuk-
sessa. Laskelmissa taimipakkauskonseptien kustannukset muodostuvat 
pakkauksesta, pakkaamisesta ja kuljetuksesta välivarastolle sekä kasvatus-
kennojen ja ritiläpohjaisten laatikoiden palautuksesta taimitarhalle. Jatko-
kuljetus välivarastolta kohteelle ei sisälly laskelmiin. 
 
Kasvatusalustoille ja ritiläpohjaisille laatikoille arvioitiin viiden prosentin 
vuotuinen hävikki ja 50 prosentin lisätarve. Laskentaoletuksissa pahvilaati-
kon hinnaksi arvioitiin 3,00 €, kasvatuskennon 3,60 € ja ritiläpohjaisen laa-
tikon 4,00 €. Taimien pakkaamisen ajanmenekki oli pienin kasvatuskennoil-
la ja suurin pahvilaatikoilla. Pahvilaatikoiden pakkaamiseen arvioitiin 0,5 
työntekijän lisäys verrattuna kasvatuskennoihin ja ritiläpohjaisiin laatikoi-
hin, joiden pakkaamiseen arvioitiin tarvittavan 3,0 työntekijää. Taimien ja-
kelu oletettiin tapahtuvan kuorma-autolla, jonka kapasiteetti pahvilaati-
koissa kuljetettaessa on 50 000 tainta, ritiläpohjaisilla laatikoilla kuljetetta-
essa 42 240 tainta ja kasvatuskennoissa kuljetettaessa 27 000 tainta. Kes-
kimääräisenä kuljetusmatkan pituutena käytettiin 100 km keskinopeudella 
60 km/h. Kasvatuskennot ja ritiläpohjaiset laatikot oletettiin palautettavan 
taimitarhalle kaksi kertaa istutuskauden aikana. 
 
TAULUKKO 4. Kolme eri pakkausvaihtoehtoa taimilogistiikkaan (kasvatus-
kenno, pahvilaatikko ja ritiläpohjainen laatikko). Taimet myös kuljetetaan 
kyseisissä pakkauksissa. 
 

1. Kasvatuskenno (Plantek 81): Kasvatuskennoja käsitellään yksitellen kä-
sin. 81 tainta per kenno. Mitat 38,5x38,5x7,3 cm. Käytön jälkeen kasvatus-
kennot palautetaan taimitarhalle uusiokäyttöä varten.  
2. Pahvilaatikko: Kertakäyttöiset pahvilaatikot pakataan taimitarhalla ko-
neella. 160 tainta per laatikko. Mitat 40x60x28 cm. Käytön jälkeen pahvi-
laatikot kierrätetään. 
3. Ritiläpohjainen laatikko (Lännen): Taimet lastataan käsin kasvatusken-
noista ritiläpohjaisiin laatikoihin. 160 tainta per laatikko. Mitat 40x60x10 
cm. Käytön jälkeen laatikot palautetaan taimitarhalle uusiokäyttöä varten. 

 
Ritiläpohjainen laatikko ja kasvatusalusta olivat selvästi kustannustehok-
kaampia vaihtoehtoja taimilogistiikkaan kuin pahvilaatikko (Taulukko 5). 
Kierrätettävät pakkaukset ovat kertakäyttöistä pahvilaatikkoa edullisempia. 
Kasvatusalustaa käytettäessä pakkaaminen vähentää työtä taimitarhalla, 
mutta kasvatusalustoilla tapahtuva kuljetus on tehottominta. Vaikka pahvi-
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laatikoissa kuljettaminen olikin tehokkainta, on pakkaus itsessään ja tai-
mien pakkaaminen laatikkoon kalliimpaa kuin muissa vaihtoehdoissa. 
 
TAULUKKO 5. Eri taimipakkauskonseptien absoluuttiset ja suhteelliset  
hinnat. 

 

  
Kasvatusalusta  Pahvilaatikko 

 Ritiläpohjainen 
laatikko 

  €/taimi %  €/taimi %  €/taimi % 

Myyntipakkaus 0,005 26  0,019 54  0,002 12 
Pakkaaminen 0,005 26  0,011 32  0,010 54 
Jakelu 0,010 49  0,005 15  0,006 33 

Yhteensä 0,020 100  0,035 100  0,019 100 
 
 
Taimilogistiikkaketjun viimeiseen vaiheeseen eli istutuksen yhteydessä ta-
pahtuvaan taimien siirtelyyn istutuskoneelle ja edelleen istutuslaitteen la-
taukseen tehtiin laskelmat työajanmenekeistä ja kustannusvaikutuksista. 
Tavoitteena oli arvioida taimisyöttömenetelmän vaikutusta istutuskoneen 
käyttötuntituotokseen, vuosisuoritteeseen ja edelleen istutuskustannuk-
siin. 
 
Istutustyön vaihtoehtoina laskelmissa olivat joko työpisteittäin etenevällä 
kaivinkoneen puomiin asennettu istutuslaitteella (TP) tai jatkuvatoimisella 
istutuskone (JT). Vaihtoehdon TP työn tuotos ilman taimilatausta oli 200 
tainta ja vaihtoehdon JT 1000 tainta tehotunnissa. Molemmilla konetyy-
peillä arvioitiin taimipakkausten lastauksen koneeseen vievän istutustyö-
maalla 0,104 tuntia/1000 tainta. Keskeisimmät laskentaperusteet taimien 
latauksen käytetystä ajasta työkohteella esitetään taulukossa 6. Lataukses-
sa kiinteäksi ajanmenekiksi (koneen pysäyttäminen ja liikkeelle lähtö) arvi-
oitiin sekä MAN:lla että AUT:lla 30 s. Käsin latauksen ajanmenekki on ollut 
tutkimuksista pääteltynä noin 2 sekuntia tainta kohti (Saarinen 2002, Åh-
lund 1995). Automaattisen syöttölaitteen latauksen eli taimikennojen tai 
vastaavien asettelun arvioitiin kestävän 0,18 sekuntia tainta kohti. Oletuk-
sena oli, että taimien lataukseen liittyvän työn tekee koneen kuljettaja. 
 
Koneiden vuosisuoritetta arvioitiin 5 kuukauden istutuskauden perusteella. 
Keskimääräinen uudistusalan koko oli 2,5 hehtaaria ja istutustiheys 1800 
tainta hehtaarille. Peruskoneena TP:lla oli kaivinkone (125 000 €) ja JT:lla 
kuormatraktori (200 000 €). Kummankin peruskoneen kustannuksista 40 % 
kohdistettiin metsänistutukseen, koska niiden ajateltiin muun ajan olevan 
muissa töissä. TP istutuslaitteen hinnaksi arvioitiin markkinoilla olevien lait-
teiden perusteella 50 000 € ja JT:n hinnan arvioitiin olevan noin kaksinker-
tainen jatkuvatoimiseen mätästäjään nähden eli 200 000 €. Edellä esitetyis-
sä hinta-arvioissa ei ole mukana automaattista syöttölaitetta. Kustannus-
laskennassa sovellettiin sekä peruskoneille että istutuksen lisälaitteille 
Strandströmin ym. (2011) käyttämiä perusteita, polttoaineen hintatietoja 
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yms. kustannuksia hieman päivittäen. Konesiirroissa TP:lla käytettiin ko-
neenkuljetusautoa, joka vei ja haki koneen työmaalle. Siirtoajon kustannus 
oli 5€/km. Siirtomatka oli TP:lla 15 km ja JT:lla 30 km. JT:lla konesiirtoihin 
oli usein toistuvien siirtojen takia oma koneenkuljetusauto, jonka kustan-
nus oli 10€/km. Pääoman korko oli 5 %. Tehoaika muutettiin käyttöajaksi 
kertoimella 1,1.   
 
TAULUKKO 6. Istutuskoneiden laskelmissa käytettyjä oletuksia 
(TP=työpisteittäin etenevä istutuskone, JT=jatkuvatoiminen istutuskone, 
MAN=taimien syöttö käsin, AUT=taimien syöttö automaattisesti). 

 

 TP+MAN TP+AUT JT+MAN JT+AUT 

Tuottavuus, kpl/h 
(E0) ilman  
taimien syöttövai-
hetta 

200 200 1000 1000 

Taimikasetin kapasi-
teetti, kpl 

242 - 4500 - 

Syöttölaitteen kapa-
siteetti, kpl 

- 2000 - 4500 

Taimikasetin lataus-
aika, min 

8,6 - 150,5 - 

Syöttölaitteen la-
tausaika, min 

- 6,5 - 14,0 

 
 
Esitetyillä laskentaperusteilla istutuskoneen TP käyttötuntituotos (E15) oli 
163, jolloin vuosisuoritteeksi saatiin 280 000 tainta ja 155 hehtaaria. Auto-
maattisella taimisyötöllä (TP+AUT) käyttötuntituotos (E15) oli 180, jolloin 
vuosisuorite nousisi 309 000 taimeen ja 172 hehtaariin. Latauksen osuus oli 
tehoajasta käsin ladattaessa 11 %, mutta automaattisyötöllä vain 1 %.  
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KUVA 16. Istutuskoneen tehotuntituottavuus taimea tunnissa (E0) il-
man taimien latausta sekä latausajanmenekeillä ja tehoajanmenekin 
muuntokertoimella 1,1 johdetut käyttötuntituottavuudet (E15) taimi-
latausvaihtoehdoille. 

 
Jatkuvatoimisen istutuskoneen (JT) käyttötuntituotos (E15) oli 584, jolloin 
vuosisuorite oli 1 004 000 tainta ja 558 hehtaaria. Automaattisella syöttö-
laitteella varustetun jatkuvatoimisen istutuskoneen (JT+AUT) käyttötunti-
tuotos oli jo 864, joka tarkoittaa 1 487 000 tainta ja 826 istutettua hehtaa-
ria. Latauksen osuus oli tehoajasta käsin ladattaessa 36 %, mutta auto-
maattisyötöllä vain 5 %. Kuvasta 16 havaitaan, että istutuskoneen työn 
tuottavuuden noustessa taimien syöttömenetelmän merkitys korostuu. 
 
Kaivinkonealustaiselle työpisteittäin etenevälle istutuskoneelle ilman au-
tomaattista syöttölaitetta saatiin käyttötuntikustannukseksi 67,1 € ja istu-
tuskustannukseksi 0,381 €/taimi. Jatkuvatoimisella istutuskoneella ilman 
automaattista syöttölaitetta käyttötuntikustannus oli 125,4 € ja istutuskus-
tannus 0,177 €/taimi.  Mikäli markkinoilla olisi toimintavarma automaatti-
nen latauslaite, olisi sillä mahdollisuus laskea istutuskustannuksia merkittä-
västi (taulukko 7). Työpisteittäin etenevällä istutuskoneella 20000 euron 
lisäinvestointi toimintavarmaan automaattiseen syöttölaitteeseen laskisi 
istutuskustannusta 0,020 €/taimi eli noin 5 %. Jatkuvatoimisen istutusko-
neella istutuskustannus olisi arviolta puolitettavissa. Tällöin kalliskin syöttö-
laite tuo merkittäviä kustannussäästöjä. 
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TAULUKKO 7. Taimikohtainen kustannusvaikutus erilaisilla automaattisen 
syöttölaitteen hankintahinnoilla. 

 

Lisäinvestointi taimien syöttölaittee-
seen, € 20000 40000 60000 80000 100000 

Työpisteittäin etenevä istutuskone, 
kustannusvaikutus €/taimi -0,020 -0,005 0,010 0,024 0,039 

Jatkuvatoiminen istutuskone, kustan-
nusvaikutus €/taimi -0,051 -0,048 -0,046 -0,043 -0,040 

 
SWOT-analyysia käytettiin kuvaamaan taimipakkauskonseptien ja istutus-
koneiden heikkouksia ja vahvuuksia sekä mahdollisuuksia, joita voisi käyt-
tää vahvuuksina ja uhkia, jotka saattavat aiheuttaa ongelmia (Taulukko 8). 
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TAULUKKO 8. SWOT-analyysi kolmelle taimipakkauskonseptille ja neljälle istutuskoneelle 
(SWOT=strengths, weaknesses, opportunities and threats). (TP=työpisteittäin etenevä 
istutuskone, JT=jatkuvatoiminen istutuskone, MAN=taimien syöttö käsin, AUT=taimien syöttö 
automaattisesti). 

 

VAHVUUDET 

 

Taimipakkauskonseptit 

Kasvatuskenno: helppo (ei suurta lisätyötä) 

Pahvilaatikko: kuljetustehokkuus 

Ritiläpohjainen laatikko: kuljetustehokkuus 

(verrattuna kasvatuskenno) 

 

 

 

Istutuskoneet 

TP: saatavilla oleva, ei vaadi lisäinvestointeja 

TP+AUT: automaattisyöttö -> tuottavuuden 

nousu 

JT: korkea tuottavuus 

JT+AUT: korkea tuottavuus, automaattisyöttö 

HEIKKOUDET 

 

Taimipakkauskonseptit 

Kasvatuskenno: alhainen kuljetuskapasiteetti 

Pahvilaatikko: vain pakkasvarastoiduille taimil-

le, kertakäyttöinen, saattaa olla ongelmajätet-

tä 

Ritiläpohjainen laatikko: taimien pakkaaminen 

vaatii lisätyötä (vrt. kasvatuskenno) 

Istutuskoneet 

TP: taimien käsin lataus, alhainen tuottavuus 

TP+AUT: mahdolliset lisäinvestoinnit 

JT: lisäinvestoinnit 

JT+AUT: lisäinvestoinnit, logistisesti vaativa 

MAHDOLLISUUDET 

 

Taimipakkauskonseptit 

Kasvatuskenno: ei vaadi lisäinvestointeja 

Pahvilaatikko: pakkasvarastointi 

Ritiläpohjainen laatikko: pitkä käyttöikä, halpa 

käyttää  

 

 

 

Istutuskoneet 

TP: luotettavuus, toimintavarmuus 

TP+AUT: helpompi ottaa käyttöön kuin jatkuva-

toiminen, kustannustehokkuus(?) 

JT: korkea taimikapasiteetti, kuljettajariippu-

vuuden vähentäminen 

JT+AUT: korkea taimikapasiteetti, kuljettaja-

riippuvuuden vähentäminen, kustannustehok-

kuus(?) 

UHAT 

 

Taimipakkauskonseptit 

Kasvatuskenno: vaatii kennoreserviä, kennojen 

palautus 

Pahvilaatikko: taimien ottaminen pois laatikos-

ta 

Ritiläpohjainen laatikko: sopeutuminen auto-

maattisyötöllä varustettuun istutuskoneeseen, 

laatikoiden palautus 

Istutuskoneet 

TP: kustannustehokkuus (vrt. käsin istutus) 

TP+AUT: käyttövarmuus (?) 

JT: käyttövarmuus (?), soveltuvuus "yleisko-

neeksi" 

JT+AUT: käyttövarmuus (?), soveltuvuus "yleis-

koneeksi" 
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3 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN 

Tehdyt laskelmat osoittivat, että istutuksen koneellistaminen ei tuo nykyi-
sellään kustannussäästöjä metsurityöhön verrattuna. Työvoiman riittävyy-
den ja resurssien käytön tehokkuuden näkökulmasta koneellinen istutus 
tuo jo nykyiselläkin tuottavuustasolla etua metsurityöhön verrattuna.  
 
Konetyön kustannukset sekä M-Planterilla että Brackella olivat 23 % vas-
taavaa metsurityöketjua eli kaivinkoneella tehtävää laikkumätästystä ja kä-
sin istutusta korkeammat. Käytettyihin laskentaoletuksiin nähden työn 
tuottavuuden tulisi nousta 25 %, jotta istutuskoneilla päästäisiin edes met-
surityön kustannustasolle. Jos laikkumätästys tehdään metsuri-istutusta 
varten jatkuvatoimisella mätästäjällä, on kustannusero vielä suurempi.  
 
Tulevaisuudessa suuren mahdollisuuden koneellisen istutuksen kehittämi-
seen antaa jatkuvatoimiseen mätästäjään perustuva koneratkaisu. Keskei-
siä ratkaistavia osia kehitystyössä ovat tällöin istutuspaikan tunnistaminen 
ja taimien syöttö.  
 
Istutuspaikan valinta onnistuu laadullisesti jo nyt toteutetulla konenäköjär-
jestelmällä. Se osaa tunnistaa 94.8 % todennäköisyydellä kelvollisen istu-
tuspaikan Bräcke-monitoimimuokkaimen tuottamasta työjäljestä. Tulevas-
sa istutuskoneessa konenäköjärjestelmä tulisi asentaa mätästyspyörän jäl-
keen ja sen antamaa istutuspaikkatietoa tulisi käyttää istutuspaikan valin-
taan. Näin konenäköjärjestelmä voisi vähentää merkittävästi istutuskoneen 
virheellisiä istutusyrityksiä. Tutkimustyönä kehitetty algoritmi ei kuitenkaan 
vielä nykyisellään toimi riittävän nopeasti reaaliaikaiseen toimintaan, joten 
algoritmin nopeuttamiseksi tulisi tehdä työtä ennen kuin se voitaisiin asen-
taa osaksi istutuskonetta.  
 
Istutuskoneen istutuspään toimintaperiaate ja mekaniikka on toteutettu 
hyvin aikaisemmin istutuskoneissa, Silva Novassa ja Serlachiuksen OY:n lait-
teessa. Tätä tietoa kannattaa hyödyntää tulevissa istutuskoneratkaisuissa.  
Uusi suunniteltu istutuskoneen konsepti eroaa aikaisemmista istutusko-
neista siinä, että nykyisin istutus tehdään mättääseen ja se vaatii tarkem-
man istutuspaikan valinnan sekä istutuspään vakauttamiselta istutustapah-
tuman aikana. Istutuspää tulee vakauttaa istutuksen ajaksi, koska mätästä 
ei saisi rikkoa istutuspään liikkeellä koneen liikkuessa epätasaisessa maas-
tossa. Kuitenkin istutuskoneen tulisi toimia jatkuvatoimisesti ja riittävällä 
nopeudella, jotta työ olisi tuottavaa. 
 
Nykyisessä koneistutuksen toimintaympäristössä ritiläpohjaiset laatikot 
yhdessä kasvatuskennojen kanssa olivat kustannustehokkaimmat konseptit 
taimilogistiikkaan. Käsin latauksessa vastaavaa ongelmaa ei ole. Pahvilaati-
kot olivat kaikista kallein konsepti taimilogistiikkaan kalliin ja kertakäyttöi-
sen pakkauksensa vuoksi. Lisäksi on huomioitava, että pahvilaatikot sovel-
tuvat lähinnä kevätistutuksiin pakkasvarastoiduille taimille, joten kesä- ja 
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syysistutuksiin tulisi joka tapauksessa valita toinen konsepti. Mahdollinen 
tukkimiehentäikäsittely tai muovitettu pahvi tekee laatikoista myös ongel-
majätettä, jolloin pakkauksien poiskuljetus ja hävittäminen aiheuttaa jon-
kin verran lisäkustannuksia. Pahvilaatikot ovat myös vaikea mukauttaa au-
tomaattisyötöllä varustettuun istutuskoneeseen, koska taimet on puretta-
va pahvilaatikoista.  
 
Nykyisten istutuskoneiden tapauksessa on järkevää käyttää nykyisin käy-
tössä olevia taimipakkausvaihtoehtoja. Nykyistä tehokkaampien istutusko-
neiden kehittelyssä vaihtoehto, jossa taimet kasvatetaan ja kuljetetaan 
valmiissa kontti-moduuleissa, saattaa olla selvittämisen arvoinen vaihtoeh-
to. Konttimoduulien käyttö saattaa vaatia lisäinvestointeja, esimerkiksi 
taimitarhan pakkauslinjastoon ja kuljetuskalustoon, kuten nosturilla varus-
tettuun autoon. Konttien palautus metsästä taimitarhalle todennäköisesti 
lähes kaksinkertaistaisi kuljetuskustannukset. Konttimoduulien kilpailuky-
kyä edistäisi, jos sama moduuli olisi käytettävissä erityyppisissä istutuslait-
teissa. Tällöin taimitarhoilta luultavasti löytyisi helpommin halukkuutta 
tehdä tarvittavia lisäinvestointeja uudenlaiseen taimilogistiikkaan. 
 
Koneellisen istutuksen kilpailukyvyn kannalta selvästi taimilogistiikan kehit-
tämistä suurempi merkitys olisi nykytilanteessa toimintavarmalla auto-
maattisella syöttölaitteella. Automaattisen syöttölaitteen kehittämistä aja-
tellen kasvatuskennot voisivat olla parempi vaihtoehto, koska niissä tai-
mien sijainti on vakio. Nykyisten työpisteittäin etenevien kaivinkoneen 
puomiin asennettujen istutuslaitteiden tapauksessa syöttölaitteella voitai-
siin saavuttaa arviolta merkittävä noin 5 %:n kustannussäästö. Mikäli istu-
tuskoneiden työn tuottavuutta saadaan vähänkin nostettua muilla tavoin, 
kuten esimerkiksi automaattisilla puomin liikkeillä tai konenäön sovelluksil-
la, korostuu automaattisyötön tärkeys entisestään. Kehitteillä olevaan jat-
kuvatoimiseen istutuskoneeseen, jolla voidaan tavoitella työn tuottavuu-
den nelin-viisinkertaistamista ja istutuskustannuksen puolittamista, auto-
maattisen syöttölaitteen kehittäminen kuljettajan toteuttaman käsin syö-
tön tilalle on entistä tärkeämpää. 
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