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Miksi uutta sensoritekniikkaa? 

Aalto-yliopisto 
Sähkötekniikan ja  
automaation laitos 

• Tavoitteena tuottavuusloikka 

– Tarkempi ja tehokkaampi metsäkoneen toiminta 

– Logistiikkaketjun tehostaminen 

• Tarvitaan tarkka paikkatieto sekä puomin asentotieto 

• Tiedon jako metsätraktorille ja sen ajoreitin optimointi 

– Metsävaratiedon keruu ja työjäljen dokumentointi 

• Ympäristön mittaus ja mallinnus työn aikana 

– Automaattitoiminnot ja tulevaisuuden älykäs metsäkone 

• Koneen tulee ymmärtää ympäristönsä, jotta se voi avustaa kuljettajaa 

• Harvennettavan  puuston tiheyden automaattinen laskenta 

• Ajouraverkoston suunnittelu ja dokumentointiapu 

• Automaattiajo ja esteen väistö 

• Puomin automaattiliikkeet hakkuuseen, raivaukseen ja harvennukseen 
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Tarkka paikkatieto metsässä 

Aalto-yliopisto 
Sähkötekniikan ja  
automaation laitos 

• Satelliittipaikannusjärjestelmät kehittyvät ja tarkentuvat 

– GPS ja sen laajennukset (toimivat avoimessa maastossa) 

• Kantoaallon vaihemittaus ja DGPS, tarkkuus alle 0.5m 

• RTK-korjauksella tarkkuus parhaimmillaan alle 10cm, jopa 2cm 

– GLONASS 

• Parempi pohjoisilla leveyspiireillä koska satelliittien radat pohjoisemmassa 

• DGPS ja RTK laajennukset mahdollisia 

– Galileo (toimintakunnossa 2020) 

• Perustarkkuudeltaan edeltäjiään tarkempi, noin 1m. 

– COMPASS (BeiDou-2) (kansainvälinen toiminta 2020) 

• 10m tarkkuus siviilikäytössä, 10cm Kiinan hallituksella ja armeijalla. 

 

– Haasteena pohjoinen leveyspiiri ja metsän katve 
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Metsäkoneen ja puomin asennon mittaus 

Aalto-yliopisto 
Sähkötekniikan ja  
automaation laitos 

• Asennon mittaus 
– Kolmiulotteinen MEMS kiihtyvyysanturi ja kulmanopeusanturi 

– Edullisia, löytyy jokaisesta älypuhelimesta ja UAV:sta. 

– Haasteellisia käyttää, mutta algoritmit ovat kehittyneet  

hurjasti (http://dx.doi.org/10.1155/2015/503814) 

 

• Puomin paikka ja asento 
– Perinteisesti käytetty hydraulisylinterien sisäisiä ja ulkoisia lineaariantureja 

– Tutkimuksessa myös inertiamittalaitteilla toteutettuja ratkaisuja  

(esim. Janne Honkakorpi, 2014, TTY ja Jouko Kalmari, 2015, Aalto) 

 

– Tarkan mittauksen haasteena puomin taipuminen 

– Myös muut mittaustavat mahdollisia (esimerkki esityksen lopussa) 
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Konenäkö metsäkoneessa 

Aalto-yliopisto 
Sähkötekniikan ja  
automaation laitos 

• Puun mittaus hakkuupäässä 
– Tarkempi pituusmittaus, joka ei riipu 

mittapyörän painumasta puuhun (Metrix ja 

MetrixPro projektit 2006-2012) 

– Sahausjäljen lustolaskenta ja lahopaikkojen 

tunnistus (Ritala, TTY) 

– Myös oksien ja tuholaisjälkien mittaus olisi 

mahdollista 

• Konenäkö puiden ja puulajien 

tunnistuksessa 
– Automaattinen reikäperkaus  

(NeoSilvix projekti 2010-2012) 

– Puulajitunnistus tekstuurin perusteella 
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Laserkeilaus metsässä 

Aalto-yliopisto 
Sähkötekniikan ja  
automaation laitos 

• Laserkeilaus mahdollistaa  
– etäisyyden tarkan mittaamisen, 

– kohteiden koon ja muodon mallintamisen ja 

– etäisyyskuvaan perustuvan konenäön 

• Havaitun ympäristön liike 
– Laserkeilaimella voidaan kamerakuvaa helpommin toteuttaa liikenäkö. 

– Ympäristön liiketietoa voidaan käyttää oman nopeuden mittaamiseen. 

• Ympäristön mallinnus ja kartoitus 
– Pistepilvitiedon perusteella voidaan tunnistaa kohteita (esimerkiksi 

puita ja maanpinnan muodot) ja merkitä nämä kohteet karttaan. 

– Kartta tarkentaa oman paikan mittaamista, koska kartan kohteita 

voidaan verrata havaintoihin 
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Laserkeilaus metsässä 

Aalto-yliopisto 
Sähkötekniikan ja  
automaation laitos 

• Autonomiset järjestelmät, 

Aalto-yliopisto 
– Aallon ensimmäinen metsän 

yhtäaikainen kartoitus ja 

paikannus -algoritmi toteutettiin 

Forestrix-projektissa 2005-2008 

(Miettinen & Öhman). 

– Myöhemmin 3D laserkeilausta on 

jatkettu Digilen D2I Forest Big 

Data -projektissa ja tänä vuonna 

Suomen Akatemian COMBAT-

projektissa. 
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Laserkeilaus metsässä 

Aalto-yliopisto 
Sähkötekniikan ja  
automaation laitos 

• Forest Big Data -projektissa 
– On toteutettu kaksi edullisen 3D- 

laserkeilaimen prototyyppiä 

metsäkonetta varten 

 

• Kaksi prototyyppiä 

1. Pyörivä laserkeilain, jossa 45° 

kulmaan asetetut 2D laserkeilaimet 
• Integroitu IMU liikkeen mittaamiseen 

2. Metsäkoneen puomin kylkeen 

asennetettu laserkeilain 
• Puomin kulmamittauksen käyttö 

• Mahdollistaa myös puomin asennon 

mittauksen 
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Video pyörivästä prototyypistä 

Aalto-yliopisto 
Sähkötekniikan ja  
automaation laitos 

https://youtu.be/4ANyV6fzHYI 
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2. Metsäkoneen puomin kylkeen 

asennetettu laserkeilain 

• Puomin kulmamittauksen käyttö 

• Mahdollistaa myös puomin 

asennon mittauksen 

 

Laserkeilaus metsässä 

Aalto-yliopisto 
Sähkötekniikan ja  
automaation laitos 
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Keilain 

Heijastin 1 

Heijastin 2 

Keilain 

Heijastin 2 

Heijastin 1 

Video puominkylkikeilaimesta 

Aalto-yliopisto 
Sähkötekniikan ja  
automaation laitos 

https://youtu.be/HbIlUpbr4r4 
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Anturifuusio ja Big Data 

Aalto-yliopisto 
Sähkötekniikan ja  
automaation laitos 

• Usean erilaisen anturin tietojen yhteiskäyttö tuo uusia 

mahdollisuuksia 
– Anturien sekä toimilaitteiden vikaantuminen voidaan havaita 

– Anturien mittausvirheitä voidaan paikata toisten mittalaitteiden tiedolla 

– Esimerkiksi laserkeilauksella tai konenäöllä sekä paikka- ja 

asentotietoa yhdistämällä voidaan saavuttaa parempia mittaustuloksia 

sekä 3D pistepilveen että paikka- ja asentotietoon kuin näillä samoilla 

mittalaitteilla erikseen. 

– Myös aikaisemmin kerättyä tietoa voidaan yhdistää anturitietoon, jos 

se on helposti saatavissa. 

– Samoin pilven (Big Data) mittaustietoja voidaan päivittää ja tarkentaa 

uusilla kerätyillä mittauksilla. 
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Kiitos mielenkiinnosta! 


