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ESIPUHE
Tämä tutkimustyö on osa Metsäteho Oy:n Resurssi- ja energiatehokkuus -projektiin liittyvää automaatiohanketta. Tässä työssä keskitytään ensisijaisesti tarkastelemaan hakkuukoneen ja kuormatraktorin osalta nosturin käyttöön ja ajamiseen keskittyvää automaatiota ja sen kehitysnäkymiä.
Haluan kiittää kaikkia haastatteluihin osallistuneita asiantuntijoita tähän työhön panoksen antamisesta. Haluan kiittää myös tämän työn ohjaamiseen osallistuneita Metsäteho Oy:n erikoistutkijoita
Heikki Ovaskaista ja Asko Poikelaa. Kiitos myös Metsäteho Oy:n tutkimusjohtaja Jukka Maliselle
työn suuntaviivoista.
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TIIVISTELMÄ
Suomessa koneellisen puunkorjuun osuus on 99,9 %. Puunkorjuutyön koneellistumiseen on vaikuttanut tuottavuuden kasvun ja resurssitehokkuuden tavoittelu. Samalla on myös saatu parannuksia työturvallisuuteen. Metsäkoneet ovat vuosikymmenten aikana kehittyneet ja sisältävät nykyisin työtä avustavaa automaatioteknologiaa. Pisimmälle automatisoitua toimintoa metsäkoneissa edustaa hakkuukoneen katkonnanohjaus. Metsäkoneiden alustakoneen ja nosturin ohjausta sen sijaan ei ole suuressa määrin automatisoitu lukuun ottamatta automatisoitua voimansiirtoa ja nosturin kärkiohjausta.
Metsäkoneenkuljettaja muodostaa nykyisin pullonkaulan koneellisen puunkorjuun tuottavuudelle,
sillä metsäkoneiden suorituskyky on korkea. Tehokkuus- ja kustannustehokkuushyötyjen tavoittelu vaatii yhä useamman toiminnon riippumattomuutta ihmisen suorituksesta. Automaatio tulee
näin ollen kehittymään myös metsäkoneissa. Tämän vuoksi on tärkeää hahmottaa edes likimain
todennäköisiä kehitysnäkymiä ja automaatioteknologian haasteita metsäympäristössä. On myös
tärkeää pystyä hahmottamaan ja suhteuttamaan automaatiokehityksellä tavoiteltavia hyötyjä.
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada muodostettua kokonaiskuva metsäkoneautomaation
tulevaisuuden kehitysnäkymistä seuraavan 10 vuoden aikana. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä kuuttatoista asiantuntijaa seuraavista asiantuntijaryhmistä: metsäkonevalmistajat, automaatiotutkijat, puunkorjuun tilaajat ja metsäkoneyrittäjät.
Yhtenä tutkimuksen päätavoitteista oli luoda metsäkoneiden automaation tasoluokitus selventämään eri automaatiotasojen ominaispiirteitä ja ilmentymiä. Automaatio-termin ylimalkainen käyttö
on hankaloittanut keskustelua, joten tarve luokitukselle oli perusteltu. Laaditun luokituksen avulla
pystyttiin tässä tutkimuksessa selvittämään tulevaisuuden näkymät mahdollisimman täsmällisesti.
Metsäkoneautomaatio on haastavimpia automaatioteknologian sovelluskohteita, sillä Suomen
puunkorjuuolosuhteet asettavat huomattavia haasteita automaatioteknologian kriteereille, kuten
tehokkuudelle, turvallisuudelle ja toimintavarmuudelle. Täten kehitysnäkymät ovat melko maltilliset, ja täysautomaatiosta tai autonomisista metsäkoneista puhuminen voi olla epärealistista
melko pitkään. Pohjoismaisen puunkorjuun merkittävimpinä tulevaisuudennäkyminä ovat puoliautomaattiset ratkaisut nosturin ja alustakoneen osalta.
Tutkimuksen perusteella metsäkoneautomaatiolla on mahdollista saada hyötyjä tehokkuuden,
kustannusten, turvallisuuden, ympäristövaikutusten, työhyvinvoinnin ja työvoiman saatavuuden
osalta. Hyötyjen saavuttaminen ei ole kuitenkaan aina ongelmatonta. Esimerkiksi tehokkuuden ja
turvallisuuden tavoittelu automaation avulla voi tuoda uusia teknologiasta johtuvia turvallisuusuhkia. Tutkimuksessa ilmeni, että automaatiolla tavoiteltavien hyötyjen saavuttaminen on osin varsin
haastavaa, etenkin mitä suurempia ja useampia hyötyjä tavoitellaan.
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SUMMARY
In Finland, mechanical timber harvesting accounts for 99.9% and the main harvesting method is
cut-to-length method (CTL). The mechanization of timber harvesting work has been influenced
by the pursuit of productivity growth and resource efficiency. At the same time, improvements
have also been made to occupational safety. Forest machines have improved over the decades
and now include work supportive automation technology. The most automated function in forest
machines is the bucking control of the harvester. The control of the base machine and crane of
forest machines, on the other hand, has not been largely automated, except for automated transmission and crane tip control.
Today, the forest machine operator is a bottleneck for the productivity of mechanical logging, as
the performance of forest machines is high. The pursuit of efficiency and cost-effectiveness benefits requires the independence of more and more functions from human performance. Therefore,
automation will also develop in forest machines. For this reason, it is important to outline even the
approximately probable development prospects and challenges of automation technology in the
forest environment. It is also important to be able to perceive and proportion the benefits sought
by automation development.
The aim of this study was to obtain an overall picture of the future development prospects of forest
machine automation over the next 10 years. A total of sixteen experts from the following expert
groups were interviewed in the study: forest machine manufacturers, automation researchers,
forest companies and forest machine contractors.
One of the main objectives of the study was to create a classification of forest machine automation
to clarify the characteristics of different levels of automation. The superficial use of the term automation has complicated the discussion, so the need for classification was justified. The classification created in this study was used to determine the future prospects as accurately as possible.
Forest machine automation is one of the most challenging applications of automation technology,
as Finnish logging conditions pose considerable challenges to the criteria of automation technology, such as efficiency, safety and operational reliability. Thus, the development prospects are
quite moderate, and talking about fully automated or autonomous forest machines can be unrealistic for quite long time. The most significant future prospects for Nordic timber harvesting are
semi-automatic solutions for the crane and base machine.
Based on this research, it is possible to obtain benefits from forest machine automation in terms
of efficiency, cost, safety, environmental impact, well-being at work and availability of labor. However, achieving benefits is not always simple. For example, the pursuit of efficiency and safety
through automation can bring new security challenges due to technology. The study showed that
achieving the benefits of automation is quite challenging, especially when the amount or impact
of the desired benefits is high.
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TERMIEN SELITYKSET
Automaatio: Tässä tutkimuksessa termillä käsitetään kaikki eri automaation tasot (0–5). Puhuttaessa tietystä automaatiotasosta, mainitaan myös taso.
Autonominen: Täysin itsenäisesti toimimaan kykenevä täysautomaattinen laite, joka ei tarvitse
ihmisen ohjausta toimiakseen. Tässä tutkimuksessa termi tarkoittaa tason 5 automaatiota.
Etäohjaus: Metsäkoneen ulkopuolelta suoritettava jatkuva-aikainen manuaalinen ajaminen ja/tai
nosturin operoiminen.
Etävalvonta, etähallinta: Tutkimuksessa käytetty termi, jolla viitataan metsäkoneen automaattisen toiminnan valvontaan etänä. Etävalvonnassa manuaalisia operointitoimintoja suoritetaan
vain tarvittaessa, esimerkiksi toimintahäiriön sattuessa (vrt. etäohjaus). Etävalvonta mahdollistaa
useiden automatisoitujen metsäkoneiden samanaikaisen valvonnan ja hallinnan.
Järjestelmän suunniteltu toimintaympäristö (ODD): Toimintaolosuhteet, joihin tietty automaatiojärjestelmä on suunniteltu toimivaksi ja käytettäväksi.
Korjuuketju: Hakkuukoneen ja kuormatraktorin muodostama hakkuun ja lähikuljetuksen kokonaisuus.
Korjuri: Metsäkone, jolla suoritetaan sekä hakkuu että lähikuljetus. Korjurissa on nosturi varustettuna hakkuulaitteella sekä kuormatila, johon katkotut rungot kuormataan.
RTK-GPS (Reaaliaikainen kinemaattinen mittaus): GPS-satelliittipaikannuksen mittausmenetelmä, jossa tehdään paikannussatelliitin kantoaallon vaihetta ja mittaustukiasemaa hyväksi käyttäen tarkkuusmittauksia.
Työpiste: Työpiste on nosturin ulottuvuuden rajoittama ihanteellinen alue, joka on mahdollista
valmistaa yhtenä kokonaisuutena, jos kuljettajan taito on riittävä. Käytännössä työpisteitä syntyy
enemmän kuin niiden teoreettinen optimimäärä edellyttäisi. (Kariniemi 2006)
Tuottavuus: Määritellään tuotoksen ja tuotoksen aikaansaamiseksi käytettyjen panosten suhteena.

Metsätehon raportti 259

14.12.2020

7

1 JOHDANTO
1.1 Koneellisen puunkorjuun nykytila
Suomessa hakattiin vuonna 2019 noin 62,8 miljoonaa kuutiometriä ainespuuta (Luonnonvarakeskus 2020). Kymmenen viime vuoden aikana (2010–2019) hakattiin yhteensä 571,2 milj. m³ ainespuuta (Luonnonvarakeskus 2020), jolloin vuotuinen keskiarvo on noin 57,1 milj. m³. Suomessa
pääasiallisena puunkorjuumenetelmänä on käytössä tavaralajimenetelmä (CTL), jossa kaadettu
runko katkotaan hakkuutyön yhteydessä haluttuihin tavaralajeihin eli pituus–läpimitta-moduuleihin. Suomessa puunkorjuu on pääasiassa koneellista ja tapahtuu hakkuukoneen (yksioteharvesteri) ja kuormatraktorin muodostaman korjuuketjun avulla. Vuonna 2018 hakkuutyön koneellistumisaste oli Suomessa 99,9 % (Strandström 2019). Suomessa käytettävä metsäkonekalusto
edustaa pääosin ”yleiskalustoa”, jolla pystytään suorittamaan sekä ensiharvennus- että päätehakkuut vaihtelevissa olosuhteissa (Rieppo ym. 2002). Kalustolle pystytään täten takaamaan korkea käyttöaste ja kalusto on jatkuvasti tehokkaassa käytössä, etenkin mikäli kalustoa käytetään
kahdessa vuorossa. Erikoiskaluston, kuten harvennushakkuuseen soveltuvien pienten koneiden,
käyttö Suomessa on vähäistä.
Tavaralajimenetelmässä käytettävä hakkuukone eli yksioteharvesteri kaataa, karsii, mittaa ja katkoo kaadettavat rungot valmiiksi puutavaralajeiksi ja myös kasaa valmistetut puutavaralajit
ajouran varsille. Suomessa hakkuukonemittaus on käytetyin puutavaran luovutusmittausmenetelmä markkinahakkuissa. Vuonna 2018 hakkuukonemittausta käytettiin 77,1 %:ssa markkinahakkuiden luovutusmittauksista, mikä tarkoittaa 39,5 milj. m³ mitattua raakapuuta (Melkas 2019).
Pystykaupoissa hakkuukonemittausta käytettiin luovutusmittausmenetelmänä 84,8 %:ssa ja hankintakaupoissa 26 %:ssa (Melkas 2019). Katkottu puutavara kuljetetaan kuormatraktorilla metsästä tienvarsivarastoon odottamaan kaukokuljetusta. Digitalisaation ja teknologisen kehityksen
myötä metsäkoneet sisältävät paljon kehittyneitä järjestelmiä, joista esimerkkinä on kuljettajaa
avustava katkonnanohjausautomatiikka (Burman ja Löfgren 2007).
Puunkorjuuntyön koneellistuminen on tuonut huomattavia parannuksia korjuun kustannustehokkuuteen ja tuottavuuteen, mutta myös metsäkoneenkuljettajan työhyvinvointiin sekä työn ergonomiaan. Kuitenkin metsäkoneenkuljettajan työ on säilynyt henkisesti kuormittavana, vaikka
fyysinen kuormittavuus onkin varsin vähäistä (Salminen 1981, Kariniemi 2006, Burman ja Löfgren
2007). Keskimäärin yhden puun kaataminen ja prosessointi vie alle minuutin, jonka aikana hakkuukoneen kuljettaja suorittaa keskimäärin 24 toimintoa ja tekee niihin liittyviä päätöksiä keskimäärin 12 (Burman ja Löfgren 2007). Henkistä kuormitusta kasvattaa se, että päätöksiä joudutaan tekemään samanaikaisesti reaaliajassa metsäkonetta ohjatessa (Kariniemi 2006, Burman ja
Löfgren 2007).

1.2 Hakkuukone- ja kuormatraktorityöskentely
Hakkuukone- ja kuormatraktorityöskentelyn yhtenä erona on perinteisesti pidetty työn kuormittavuutta, joka on yleensä suurempi hakkuukone- kuin kuormatraktorityöskentelyssä (Rieppo ym.
2002). Hakkuukonetyössä harvennushakkuut aiheuttavat suurempia terveydellisiä ongelmia kuin
päätehakkuut. Toistuvat ja nopeat päätöksentekotilanteet yhdistettynä jatkuvaan informaatiovir-
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ran seuraamiseen kasvattavat henkistä kuormittumista. (Kariniemi 2006 viitattu lähteeseen Hakkila 1989.) Hakkuukoneenkuljettajan on jatkuvasti paneuduttava informaation vastaanottamiseen,
sen käsittelemiseen ja informaation perusteella reagointiin suuren ärsykemäärän vallitessa (Kariniemi 2006). Kariniemi (2006) tuo esille, että hakkuutyössä osa ärsykkeistä on suorituksen kannalta epäolennaisia, häiritseviä ärsykkeitä. Nämä häiritsevät ärsykkeet on osattava sulkea ulos
ajatustyöstä, jottei työn tehokkuus kärsisi. Yleensä ylimääräiset ärsykkeet haittaavat työn tekemistä eniten työn harjoitteluvaiheessa ja kokemuksen kasvaessa kuljettaja oppii poissulkemaan
nämä ylimääräiset ärsykkeet (Purfürst 2010). Hakkuukonetyössä vuosikymmenten aikana suurin
muutos on ollut suunnittelu- ja ajattelutyön osuuden kasvussa (Kariniemi 2006).
Salminen (1981) määritteli kuormatraktorityöskentelyn automaatioasteeltaan ”keskiasteeseen”,
sillä kone ei suorita työtä itsenäisesti, vaan vaatii ihmisen ohjausta. Nykykäsityksen mukaan tämä
määritelmä ei pidä paikkaansa, mikäli katsotaan hakkuukoneen tai kuormatraktorin operointia kokonaisuutena, eikä tarkastella yksittäisiä toimintoja, jotka voivat olla hyvinkin automatisoituja, kuten katkonta ja sen ohjaus, rungon karsinta ja mittaus. Kokonaisuudessaan ihminen liikuttaa sekä
metsäkoneen puomia että alustakonetta ja huolehtii kaikista liikkeistä sekä vastaa ympäristön
havainnoinnista. Metsäkoneen nosturin liikuttaminen vaatii vielä monesti ihmisen ohjaamaan yksittäisiä hydraulisylinterejä, jolloin ei voida puhua työn kokonaisuudesta puoliautomaatiotyönä.
Vasta kärkiohjauksella (Intelligent Boom Control, IBC) varustettu metsäkoneen nosturi edustaa
automaatiota, mutta sekään ei yllä vielä puoliautomaation tasolle. On huomioitava, että konteksti
vaikuttaa määritelmiin, ja tässä yhteydessä automaatioteemaa tarkastellaan metsäkoneiden näkökulmasta. Kun 1980-luvun alkupuolella työ muuttui kevyemmäksi ”hydraulivipujen liikutteluksi”,
miellettiin se niin suureksi eroksi aiempaan metsurin fyysisesti kuormittavaan työnkuvaan, että
koneellinen työ näyttäytyi ”keskitason automaatiotyönä”. Nykyisin esimerkiksi ajoneuvoissa automaattivaihteistot, luistonesto- ja ABS-jarrujärjestelmät mielletään kuuluvan tieliikenteen automaation tasolle 0 (ei automaatiota) yleisesti käytössä olevan SAE-tasoluokituksen mukaisesti (SAE
International 2018), vaikka järjestelmät itsessään ovatkin täysin automaattisia. Ajoneuvojen
osalta automaatioasteen määräytymisessä tarkastellaan ajotehtävää kokonaisuutena ja automaatiotason määräytymiseen vaikuttaa se, minkälaiset roolit kuljettajalla ja automaatiojärjestelmällä on pitkittäis- ja poikittaissuuntaiseen koneenhallinnan sekä ajoympäristön valvonnan osalta
(SAE International 2018).

1.2.1 Hakkuun ja lähikuljetuksen työvaiheet
Metsätyöntutkimuksessa hakkuun ja lähikuljetuksen työsykli jaetaan työvaiheisiin. Hakkuutyössä
työsykliksi mielletään kaikki se työ, mitä tarvitaan yhden puun kaatamiseen ja valmistamiseen
tavaraleiksi. Lähikuljetuksen työsykliksi määritellään kaikki yhden kuorman kuljettamiseen liittyvät
toiminnot. (Nurminen ym. 2006). Seuraavaksi esitetään koneellisen hakkuutyön ja lähikuljetuksen
työsyklit työvaiheisiin jaoteltuina Nurmisen ym. (2006) mukaan. Työvaiheiden suomennoksissa
hakkuutyön osalta on otettu mallia Vahtilan (2019) käyttämästä työvaihejaottelusta, joka pohjautui
osin Nurmisen ym. (2006) hakkuutyövaihemalliin.
Hakkuukoneen työsykli koostuu seuraavista vaiheista:
Siirtyminen: Työvaihe alkaa, kun hakkuukone alkaa liikkua ja loppuu hakkuukoneen aloittaessa
jonkin toisen työvaiheen. Siirtyminen voidaan vielä jakaa sekä ajamiseen eteen että taakse päin,
joko työpisteiden välillä tai työpisteen sisällä.
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Hakkuulaitteen vienti: Työvaihe alkaa hakkuulaitteen viennistä kohti puuta ja päättyy hakkuulaitteen kiinnittymiseen puuhun ja kaatosahauksen alkamiseen.
Kaato: Työvaihe alkaa kaatosahauksen alkamisesta ja päättyy syöttörullien käynnistymiseen.
Prosessointi: Työvaihe sisältää rungon karsinnan, katkonnan, kasauksen ja puutavaralajien
erottelun. Työvaihe alkaa karsintarullien käynnistymisestä ja päättyy viimeiseen katkontasahaukseen ja viimeisen pölkyn kasaukseen.
Hakkuulaitteen tuonti eteen: Työvaihe alkaa viimeisin katkontasahauksen päätyttyä ja puomin
alkaessa lähestyä hakkuukonetta. Työvaihe päättyy, kun hakkuulaite pysähtyy hakkuukoneen
eteen ja siirtyminen ja/tai hakkuulaitteen vienti alkaa.
Raivaaminen: Työtä haittaavan alikasvoksen raivaus ja mahdollinen prosessointi.
Hakkuutähteiden ja pölkkyjen siirtely: Sisältää hakkuutähteiden ja pölkkyjen siirtelyn ajouralle
tai siirron pois kasoista sekä kaikenlaisen prosessointivaiheen ulkopuolisen pölkkyjen kasaamisen ja kasojen järjestelyn.
Muu työaika: Sisältää muut hakkuutyöhön liittyvät aktiviteetit, kuten työn suunnittelun ja valmistelun. Usein tämä työvaihe sisällytetään siihen työvaiheeseen, mihin se olennaisesti liittyy.
Viiveet: Tehokkaan työajan ulkopuolinen aika, kuten korjaus- ja huoltotyöt, yhteydenotot yms.

Lähikuljetuksen työsykli koostuu seuraavista työvaiheista:
Tyhjänä ajo: Työvaihe alkaa kuormatraktorin lähtiessä tienvarsivarastolta tyhjänä ja päättyy syklin ensimmäiseen kuormaukseen kuljettajan alkaessa liikuttaa puutavarakouraa kuormatakseen.
Kuormaus: Työvaihe alkaa kuljettajan alkaessa liikuttaa puutavarakouraa kuormatilasta ja päättyy, kun työpisteen viimeinen kouraisutaakka on siirretty kuormatilaan ja puutavarakoura lepää
kuormatilassa. Kuormaus itsessään on myös työsykli, josta voidaan erottaa seuraavia työvaiheita:
-

kouran vienti puutavarakasalle
kouraisutaakan nostaminen kuormatilaan
puutavarapölkkyjen käsittely ja lajittelu kuormatilan ulkopuolella (maassa)
puutavarapölkkyjen käsittely ja lajittelu kuormatilassa.

Kuormauksen aikainen ajo: Työvaihe alkaa puutavarakouran ollessa tuettuna kuormatilaa tai
kuormaa vasten työpisteen viimeisen kouraisutaakan kuormatilaan nostamisen jälkeen ja kuljettajan valmistautuessa siirtymään seuraavalle työpisteelle. Työvaihe päättyy kuormatraktorin pysähtyessä seuraavalle työpisteelle kuormaamaan ja kuljettajan alkaessa liikuttaa puutavarakouraa aloittaakseen kuormauksen.
Kuormattuna ajo: Työvaihe alkaa kuormatilan ollessa täynnä ja puutavarakouran ollessa tuettuna kuorman päälle viimeisen kouraisutaakan siirron jälkeen. Työvaihe päättyy kuormatraktorin
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pysähtyessä tienvarsivarastolle ja kuljettajan liikuttaessa puutavarakouraa kuorman purkamisen
aloittaakseen.
Kuorman purkamisen aikainen ajo ja kuorman purkaminen: Työvaihe alkaa kuormatraktorin
pysähtyessä tienvarsivarastolle ja kuljettajan liikuttaessa puutavarakouraa purkaakseen kuorman. Työvaihe päättyy kuorman viimeisen kouraisutaakan ollessa nostettua tienvarsipinoon ja
kuormaimen puutavarakouran ollessa tuettuna tyhjässä kuormatilassa. Kuorman purku itsessään
on työsykli ja se voidaan edelleen jakaa osatyövaiheisiin:
-

kouraisutaakan nosto tienvarsipinoon
kouran vienti takaisin kuormatilaan
puutavarapölkkyjen käsittely ja lajittelu kuormatilassa
puutavarapölkkyjen käsittely ja lajittelu tienvarsipinossa
kuorman purkamisen aikainen ajaminen (siirtyminen tienvarsipinojen välillä).

Muu työaika: Sisältää muut tehokkaaseen lähikuljetukseen liittyvät aktiviteetit, kuten työn suunnittelun ja valmistelun. Usein tämä työvaihe sisällytetään siihen työvaiheeseen, johon se olennaisesti liittyy.
Viiveet: Tehokkaan työajan ulkopuolinen aika, kuten korjaus- ja huoltotyöt, yhteydenotot yms.
On kuitenkin edellä esitetyistä työsykleistä huomattava, että nosturin käyttö itsessään on jo työsykli, joka toistuu saman kaavan mukaan. Kun myöhemmin tässä työssä käsitellään nosturin
työsykliä, viitataan termillä hakkuukoneen ja kuormatraktorin nosturin käyttöön.

1.3 Tehokkuus metsäkonetyössä
Puunkorjuutyössä tehokkuutta ja tuottavuutta lasketaan vertaamalla hakattua tai kuljetettua puumäärää käytettyihin aika- tai raharesursseihin. Hakkuutyössä käytetään tyypillisesti tuottavuuden
mittarina prosessoidun raakapuun tilavuuden suhdetta tehotyötuntiin (m³/h0), johon vaikuttaa lukuisia eri tekijöitä (Ovaskainen 2009). Väätäisen ym. (2012) mukaan metsäkonetyön suorituskykyyn vaikuttavat ainakin seuraavat tekijät: metsäkoneen ominaisuudet, asetukset ja kunto,
maasto-olosuhteet, puuston rakenne, puulaji sekä metsäkoneen kuljettaja. Kuormatraktorityön
tuottavuuteen vaikuttavat kuljettajan lisäksi muun muassa keskikuljetusmatka, maasto, hakkuutyölaji, kuormakoko, sääolosuhteet, pölkkyjen sijoittuminen ajouralle, puutavaralajien lukumäärä
sekä puutavarakasan koko (Manner ym. 2013).
Metsäkoneenkuljettaja on merkittävä työn tuottavuuteen ja kustannuksiin vaikuttava tekijä (Cottel
1976, viitattu Kariniemi 2006). Täten metsäkoneenkuljettajan työsuorituksen parantamisella on
suuri merkitys työn tehokkuuden parantamisessa. On kuitenkin ymmärrettävä, ettei osaavien ammattitaitoisten ”huippukuljettajien” työsuoritusta ole yksinkertaista enää nostaa entisestään, eikä
välttämättä edes mielekästäkään, kuten Kariniemi (2006) toteaa. Vaikka paljon on puhuttu teknologian potentiaalista työtehokkuuden nostamisessa, muistuttaa Ovaskainen (2009) tehokkuuden
nostamisen pelkästään teknologian avulla olevan kallista, minkä vuoksi tehokkuuden nostossa
metsäkoneenkuljettajien osaamisen ja taidon kehittäminen on nähty merkityksellisenä. Kariniemi
(2006) esittää ratkaisuksi matalan suoritustason kuljettajien tehokkuuden parantamista, jolla pie-
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nennettäisiin metsäkoneenkuljettajien välistä suoritustason vaihtelua (kuva 1). Kuljettajien osaamistasoa ja työtä tulee kehittää psyykkiseltä kuormittavuudeltaan sopivasti ja ottaen huomioon
myös ihmisen suoritus- ja kehittymisedellytykset (Kariniemi 2006).

Kuva 1. Kariniemen (2006) havainnollistama metsäkoneenkuljettajien välisten suorituserojen
kaventaminen.

Kariniemi (2006) havaitsi eri tasoisilla kuljettajilla eroa tehoajanmenekissä. 100 dm³ rungolla hakkuukoneenkuljettajaoppilaan suhteellinen tehoajanmenekki oli 34 % suurempi ja kokeneella ”virtuoosikuljettajalla” 42 % pienempi kuin ”normaalikuljettajalla”. Rungon koon ollessa 80–120 dm³
kokeneen ”virtuoosikuljettajan” tehoajanmenekki oli lähes riippumaton poistettavan rungon ottoetäisyydestä. Kärhä ym. (2004) havaitsivat ensiharvennusleimikoilla hakkuukoneenkuljettajilla
olevan jopa 40 % eroja tuottavuudessa käytettäessä samaa hakkuukonetta. ”Virtuoosikuljettaja”
oli nopein työpisteiden välisissä siirtymissä ja valmisti eniten runkoja työpistettä kohden. ”Virtuoosikuljettajalla” havaittiin myös olevan kykyä ajaa ja prosessoida runkoja samanaikaisesti eli
työvaiheiden limittyminen korostui virtuoosikuljettajan työskentelyssä.
Kariniemi (2006) totesi, että hakkuukonetyön vaatima työtahti vaatii ajattelun ja suunnittelutyön
suorittamista yhtäaikaisesti koneen hallintaliikkeiden kanssa. Aikaa työn keskeyttämiselle suunnittelutyön ajaksi ei ole. Suunnittelutyöllä on suuri merkitys koneellisen puunkorjuun tuottavuuteen. Suunnittelun edellytyksenä ovat päätöksenteko-, informaationkäsittely sekä ympäristönhahmotuskyky (Kariniemi 2006). Jotta työ olisi sujuvaa ja tuottavaa, tulisi hakkuutyössä hahmottaa
työympäristöä työskenneltävältä työpisteeltä 3–5 työpisteen verran hakkuun etenemissuunnassa
eteenpäin ja muutama työalue taakse päin (Kariniemi 2006).
Tuottava kuljettaja välttää turhia peruutuksia (Väätäinen ym. 2005, Ovaskainen 2009) ja valitsee
työpisteen siten, että työpisteeltä saa poistettua mahdollisimman monta puuta, ja että se on koko
työprosessin kannalta järkevästi rajattu (Väätäinen ym. 2005, Ovaskainen 2009). Myös nosturin
käytöllä on merkitystä, sillä ammattitaitoinen kuljettaja operoi samanaikaisesti useita hydrauliventtiilejä nopealla tahdilla (Kariniemi 2006, Väätäinen ym. 2005) ja osaa käyttää kuormainta työpro-
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sessin kannalta oikea-aikaisesti ja kaikkiaan hallitusti (Väätäinen ym. 2005). Hakkuutyössä hakkuulaitteen viennissä puomin jatkeen ja taiton samanaikainen käyttö mahdollistaa nosturin tehokkaan ja täsmällisen käytön (Väätäinen ym. 2005). Useiden kuormainliikkeiden käyttö vaatii kuljettajalta hyvää liikkeenhallintaa (Väätäinen ym. 2005, Kariniemi 2006) ja sensomotorista kykyä (Kariniemi 2006). Hakkuutyössä tehotyöajasta 90 % sisältää kuormaimen käyttöä (Väätäinen ym.
2005) ja kuormatraktorityössä 65–70 % samanaikaiset ajamiset mukaan lukien (Manner ym.
2019). Lähikuljetuksessa puhdasta ajamisen osuutta on vain 30–35 % tehotyöajasta (Manner ym.
2019). Väätäinen ym. (2005) arvioivat kuormaimen ja hakkuulaitteen operointitaidon vaikutuksen
olevan 20–30 % hakkuutyön tuottavuuden eroista. Tehokas kuljettaja minimoi työssään puomin
kulkemaa matkaa. Väätäinen ym. (2005) havaitsivat tutkimuksessaan kuormaimen käytön käsittäneen 89 % tehotyöajasta ensiharvennuksella ja 91 % päätehakkuulla.
1980-luvun alkupuolella kuormatraktoreilla tehdyissä tutkimuksissa havaittiin kuormatraktorin kuljettajan alkavan väsyä 3–5 tunnin työskentelyn jälkeen. Väsymys ei kuitenkaan vaikuttanut tuottavuuteen, sillä kuljettajat kompensoivat väsymyksen vaikutusta nostamalla aktivaatiotasoaan.
(Salminen 1981.)

1.4 Automaation tasoluokitus puuttuu metsäkoneiden osalta
Metsäkoneautomaatiokeskustelua on pitkään vaivannut automaatio-termin ylimalkainen käyttö ja
selkeän automaation tasoluokituksen puuttuminen. Käytännössä luokituksen puute näkyy siinä,
että erilaisista käytännön puunkorjuun automaatiosovelluksista puhutaan viitaten hyvin epämääräisesti erilaisiin automaatioasteisiin. Toki erot eri ihmisten käyttämissä automaatioluokitteluissa
johtuvat paljolti näkökulmien erilaisuudesta, mutta myös standardoinnin puutteesta. Tavoitteena
metsäkoneautomaatiotasoluokituksessa tulisi olla SAE Internationalin (2018) ajamisen automaatioluokituksen kaltainen selkeä tasoluokitus, josta käy selkeästi ilmi kuljettajan sekä automaatiojärjestelmän väliset roolit ja vastuut.
Metsäkoneiden automaatiokirjallisuus on La Heran ja Moralesin (2019) mukaan hyvin pitkälti painottunut automaatioalgoritmien sekä liikeratojen matemaattiseen tarkasteluun. Täten olisi hyvä
kartoittaa kokonaisvaltaisesti niitä syitä, jotka puoltavat automaation käyttöönottoa ja lisäämistä
metsäkoneissa sekä esteitä, jotka hidastavat automaatiokehitystä ja jopa estävät automaation
käyttöönottoa joidenkin toimintojen osalta. Metsäkoneiden automaation kehityskulku on monesti
ilmaistu kirjallisuudessa hyvin lyhyesti, ja monesti lyhyttä ilmaisua on perusteltu muun muassa
kehitysnäkymien epävarmuudella. Kehityskulkua olisi kuitenkin hyvä edes jollakin tasolla hahmottaa, jotta tiedetään edes suurin piirtein, miten kehitys etenee ja minkälaisia kehitysaskelia milläkin
aikavälillä mahdollisesti syntyy. Yleensä lyhyen aikavälin kehityksen nopeutta yliarvioidaan ja pitkän aikavälin aliarvioidaan. Vaikka kehitysnäkymien aikajänteisiin tulisikin harhaa, olisi jonkinlaisesta tiekartasta apua automaation kokonaiskuvan kehittymisessä, sillä ainakin kehityskulun järjestys tulee todennäköisesti olemaan lähellä oikeaa eli se, missä järjestyksessä kehitysaskeleet
otetaan. Kehityksen tiekartat auttavat myös asiaan perehtymättömiä hahmottamaan kehityskulun
pääpiirteet.
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1.5 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuvaa Suomen puukorjuuolosuhteissa
käytettävän puunkorjuukaluston automaation nykytilasta, kehitysnäkymistä, automaatiolla tavoiteltavista hyödyistä sekä automaation haasteista ja kehitystarpeista. Lisäksi tässä tutkimuksessa
pyrittiin muodostamaan selkeä automaation tasoluokittelu hakkuukoneen ja kuormatraktorin nosturin sekä ajamisen automaation osalta. Tutkimus rajoittui tarkastelemaan Suomen puunkorjuuolosuhteiden näkökulmasta tavaralajimenetelmän (CTL) metsäkoneiden automaatiota alustakoneen ajamisen ja puutavaranosturin operoinnin osalta. Tasoluokitus pyrittiin muodostamaan automaatiota käsittelevän kirjallisuuden pohjalta ja lopputulos tarkistutettiin haastattelujen yhteydessä metsäkoneautomaatioasiantuntijoilla, kuten automaatiotutkijoilla sekä metsäkonevalmistajilla.
Luonteeltaan tämä tutkimus on laadullinen, teoriaohjaava tutkimus. Tutkimuksen tarkoituksena ei
ollut tarkka numeerinen analyysi vaan asiantuntijahaastattelutiedon keräys ja koonti. Tutkimuksessa ei myöskään kartoitettu haastateltavien suhtautumista tai mielipiteitä automaatiota kohtaan, joskin niitä on voinut olla mahdollista havaita haastattelun tuloksista ”rivien välistä”.
Tutkimuskysymykset laadittiin sen mukaan, mitä teemoja metsäkoneiden automaatiota käsittelevässä kirjallisuudessa ilmeni sekä tutkimustyön aloituspalavereissa ilmaantuneiden erityisten
kiinnostuksenkohteiden mukaan. Palavereissa ilmaantuneita kiinnostuksen aiheita olivat erityisesti metsäkoneiden automaation kehitysnäkymät lähitulevaisuudessa, metsäkoneautomaation
tasoluokituksen kehittäminen sekä automatisoinnilla tavoiteltavat hyödyt. Kirjallisuudessa teemoista painottuivat puolestaan metsäkoneautomaation nykytila, automaation haasteet sekä tavoitellut hyödyt, tosin varsin lyhyesti ilmaistuina, sillä kirjallisuus oli pitkälti teknologiaorientoitunutta.
Tässä tutkimuksessa tutkimuskysymykset olivat seuraavat:
-

Mikä on hakkuukoneen ja kuormatraktorin automaation nykytila? Millaisia käytännön sovelluksia on jo käytössä?

-

Millainen olisi metsäkoneille sopiva automaation tasoluokitus?

-

Millaiset ovat metsäkoneiden automaation kehitysnäkymät tulevaisuudessa seuraavan 3–
5 vuoden kuluessa ja yli 5 vuoden kuluttua?

-

Mitkä ovat hakkuukoneen ja kuormatraktorin automaation haasteet ja kehitystarpeet?

-

Mitä hyötyjä metsäkoneiden automaatiolla tavoitellaan?
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2 AINEISTO JA MENETELMÄT
2.1.1 Tutkimusmenetelmä ja sen luotettavuus
Tutkimusmenetelmänä käytettiin kirjallisuuskatsausta sekä haastattelututkimusta. Tutkimuksen
kokonaisluonne oli siis laadullinen. Kokonaisuudessaan tutkimusote ja -menetelmä olivat hyvin
pitkälle samanlaiset kuin aiemmassa ainespuun autokuljetuksen automaatiota käsitelleessä tutkimuksessa (ks. Seppälä 2020). Kirjallisuuskatsauksen rooli on teoriaohjaava, eli kirjallisuudesta
hankittu tietous ja teoria ohjaavat haastatteluaineiston tulkintaa ja tulosten sijoittamista teoreettiseen viitekehykseen sen sijaan, että pyrkimyksenä olisi kirjallisuuden hypoteesien testaaminen
haastatteluaineiston avulla.
Kirjallisuuskatsauksella hankitaan taustatietoa ja vastauksia tutkimuskysymyksiin. Kirjallisuudesta hankitulla taustatiedolla tarkoitetaan esimerkiksi tietoa metsäkonetyöstä ja sen työvaiheista, metsäkonetyön operointiolosuhteista, koneen operoimisen vaatimuksista ja kuljettajan
vaikutuksesta muun muassa työn tuottavuuteen sekä metsäkoneautomaation haasteista. Kirjallisuutta hankittiin etsimällä metsäkoneautomaatioon liittyviä julkaisuja muun muassa Google Scholarista, Research Gatesta, Helsingin yliopiston kirjastosta sekä SLU:sta (Sveriges lantbruksuniversitet), joista jälkimmäisessä on tehty paljon metsäkoneautomaatioon liittyvää tutkimusta. Julkaisujen hakemiseen käytettiin metsäkoneautomaatioon liittyviä termejä, kuten
•
•
•
•
•
•
•
•

”Automation of forwarders”
”Automation of single grip harvester”
”Boom-Tip Control”
”Semi-Automation of forestry machines ”
”Automated crane control”
”Automation levels of forestry crane”
”Automation levels of forest machines”
“Automated forestry crane trajectories”.

Kirjallisuuden valintakriteereinä olivat kirjallisuuden tietouden sovellettavuus Suomen puunkorjuuolosuhteisiin sekä tavaralajimenetelmään. Täten tutkimuksessa käytettyyn kirjallisuuteen valikoitui paljolti pohjoismaista sekä keskieurooppalaista kirjallisuutta.
Haastattelua varten tutkimusmenetelmäksi valikoitui teemahaastattelu, joka edustaa puolistrukturoitua laadullista haastattelumenetelmää (Hirsjärvi ja Hurme 1988, Tuomi ja Sarajärvi 2009).
Laadullinen menetelmä mahdollistaa syvän tiedon ja ymmärryksen teemoihin liittyen (Hirsjärvi ja
Hurme 2009). Tutkimusmenetelmässä käytetään etukäteen valittuja teemoja ja niistä johdettuja
tarkentavia kysymyksiä, joiden avulla teemat saatetaan kysymysmuotoon haastatteluja varten
(Hirsjärvi ja Hurme 1988). Haastattelukysymykset voidaan esittää joko haastattelurungon mukaisessa järjestyksessä tai siitä poiketen, mikäli haastattelun etenemisen kannalta se on mielekästä
(Hirsjärvi ja Hurme 1988). Tutkimusta varten laaditut teemat ja niiden avulla muodostetut kysymykset perustuvat kirjallisuuden esittämään valmiiksi tutkittuun tietoon (Tuomi ja Sarajärvi 2009),
mutta myös tutkimuksen palavereissa esille nostettuihin asioihin, joista oltiin kiinnostuneita tietämään lisää. Tutkimuskysymyksien avulla luotiin itse haastattelukysymykset haastattelujen toteutusta varten (ks. liite 1).
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Tutkimus pohjautuu seuraaviin teemoihin:
-

metsäkoneautomaation nykytila
metsäkoneautomaation luokittelu ja standardointi
metsäkoneautomaation lähitulevaisuuden kehitysnäkymät
metsäkoneautomaation haasteet
metsäkoneautomaatiolla tavoiteltavat hyödyt ja parannukset.

Teemahaastattelu haastattelumenetelmänä asettaa haastateltujen tekemät tulkinnat asioista ja
niille antamansa merkitykset keskiöön (Hirsjärvi ja Hurme 2009). Haastattelujen avulla kerätään
aineisto, jonka pohjalta tehdään päätelmiä tutkittavasta ilmiöstä (Hirsjärvi ja Hurme 2009). Haastattelu valikoitui tutkimuksessa käytettäväksi menetelmäksi, sillä sen avulla on mahdollista nostaa
esille vaikeasti mitattavissa olevia asioita sekä asiantuntijoiden näkemyksiä. Haastattelu on myös
toteutukseltaan hyvin joustava (Tuomi ja Sarajärvi 2009), mikä tarkoittaa muun muassa mahdollisuutta vaihtaa kysymysjärjestystä, toistaa kysymyksiä, palata aiemmin käytyihin asioihin sekä
vaivattomaan asioiden ilmaisuun toisin kuin kirjallisessa ilmaisussa, jossa haastateltava joutuu
keskittymään asioiden tarkkaan kirjalliseen muotoiluun. Teemahaastattelut olivat luonteeltaan
osallistuvia, joissa Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan tutkija on aktiivisesti vuorovaikutustilanteessa haastateltaviensa kanssa, mutta on kuitenkin pyrittävä olemaan liikaa vaikuttamatta haastatteluun ja sen etenemiseen.

2.1.2 Haastatteluotos
Haastatteluotos pyrittiin valitsemaan eliittiotannan avulla siten, että haastatteluaineistokokonaisuudessa yhdistyy ”paras” asiantuntemus käsiteltävän aiheen osalta ja otokseen valikoituneilla
asiantuntijoilla on kyky tuoda tietämyksensä esille haastatteluissa (Tuomi ja Sarajärvi 2009). Teemahaastattelun otoskoko on yleensä melko pieni, sillä laajalti yleistettävän tiedon sijaan tarkoituksena on tuottaa syvää tietoa ja ymmärrystä teemojen osalta (Hirsjärvi ja Hurme 2009). Tutkimukseen siis valikoitiin metsäkoneautomaatioon liittyviä rajapintoja edustavia asiantuntijoita.
Vaikkei aineiston yleistys olekaan tutkimuksen päätarkoitus, on aineisto tarkoitus yleistää koskemaan asiantuntijoiden edustamien tahojen näkemystä. Yleistys ei kuitenkaan kohdistu laajaan
joukkoon asiantuntijoita, sillä aihe rajautuu tarkastelemaan tavaralajin metsäkoneita ja Suomen
korjuuolosuhteita. Täten aineiston perusteella on mahdollista tehdä varsin luotettavasti kyseinen
suppea yleistys.
Haastatteluun valikoitiin asiantuntijoita (N=16) seuraavista metsäkoneiden automaatioon liittyvistä asiantuntijaryhmistä:
-

automaatiotutkijat, n=4
metsäkonevalmistajat, n=4
puunkorjuun tilaajat (metsäteollisuus), n=4
metsäkoneyrittäjät, n=4.

Otos muodostettiin yhdessä Metsäteho Oy:n palavereissa valikoiduista henkilöistä edellä mainituista asiantuntijaryhmistä (taulukko 1).
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Taulukko 1. Teemahaastattelun otos. Koronavirusepidemiasta johtuen haastattelut suoritettiin
etähaastatteluina joko puhelimitse, Skypellä tai Microsoft Teamsilla.
Asiantuntija
Tutkija A
Tutkija B
Tutkija C
Tutkija D
Metsäkonevalmistaja A
Metsäkonevalmistaja B
Metsäkonevalmistaja C
Metsäkonevalmistaja D
Puunkorjuun tilaaja A
Puunkorjuun tilaaja B
Puunkorjuun tilaaja C
Puunkorjuun tilaaja D
Metsäkoneyrittäjä A
Metsäkoneyrittäjä B
Metsäkoneyrittäjä C
Metsäkoneyrittäjä D

Asiantuntijaryhmä
Tutkijat
Tutkijat
Tutkijat
Tutkijat
Metsäkonevalmistajat
Metsäkonevalmistajat
Metsäkonevalmistajat
Metsäkonevalmistajat
Puunkorjuun tilaajat
Puunkorjuun tilaajat
Puunkorjuun tilaajat
Puunkorjuun tilaajat
Puunkorjuuyrittäjät
Puunkorjuuyrittäjät
Puunkorjuuyrittäjät
Puunkorjuuyrittäjät

Organisaatiotyyppi
Yliopisto
Yliopisto
Yliopisto
Tutkimuslaitos
Metsäkonevalmistaja
Metsäkonevalmistaja
Metsäkonevalmistaja
Metsäkonevalmistaja
Valtion liikelaitos
Metsäteollisuus
Metsäteollisuus
Metsäteollisuus
Puunkorjuuyritys
Puunkorjuuyritys
Puunkorjuuyritys
Puunkorjuuyritys

Ajankohta Aika (h)
16.6.2020
1:45
10.6.2020
1:50
10.6.2020
1:23
24.8.2020
1:44
20.8.2020
1:33
17.6.2020
1:06
6.8.2020
1:11
22.6.2020
1:12
16.6.2020
1:11
15.6.2020
1:30
25.6.2020
0:56
4.8.2020
0:46
23.6.2020
1:30
17.6.2020
0:52
2.7.2020
1:03
23.6.2020
0:45

Kaikille haastateltaville asiantuntijaryhmille esitettiin pääosin samat kysymykset. Haastatteluotoksen osalta ainoastaan asiantuntijaryhmistä automaatiotutkijoille ja metsäkonevalmistajille suunnattiin erityiset kysymykset liittyen automaation tasoluokitukseen ja sen soveltuvuuteen (ks. liite
1), sillä heillä oletettiin olevan syvällisin tietämys automaation luokittelun periaatteista ja automaatiosta ylipäänsä.

2.1.3 Haastattelujen toteutus
Haastattelut toteutettiin henkilökohtaisina haastatteluina etähaastatteluina koronavirustilanteesta
johtuen. Haastatteluihin kutsumiseksi lähetettiin henkilökohtaiset sähköpostikutsut haastateltaville. Itse haastatteluajankohta sovittiin puhelimitse samalla kysyen lupaa haastattelujen nauhoittamiseen analysointia varten. Haastattelukysymykset ja taustamateriaalit toimitettiin haastateltaville ennakkoon, jotta niihin oli mahdollista paneutua rauhassa ennen haastatteluja. Tällä pyrittiin
takaamaan sen, että haastateltava antaa todellisen tietämyksensä julki haastattelussa. Tiedottaminen on myös tutkimuseettisesti perusteltua, jotta haastateltavalla on käsitys siitä, mihin on ryhtymässä (Tuomi ja Sarajärvi 2009). Ennakkotiedottamisella pyrittiin poistamaan mahdollisia epäilyksiä siitä, että haastatteluilla yritettäisiin tiedustella mahdollisia yrityssalaisuuksia tai tärkeitä tietoja kehitteillä olevista tuotteista. Varautunut haastateltava on mahdollisesti hyvin niukkasanainen
vastauksissaan, jolloin haastattelun tiedollinen anti voi jäädä pieneksi.

2.1.4 Aineiston analysointi
Hirsjärven ja Hurmeen (2009) mukaan laadullisessa tutkimuksessa haastatteluaineiston analysointi sijoittuu koko tutkimusprosessin ajalle ja alkaakin monesti jo haastatteluvaiheessa. Laadullinen tutkimus ja haastattelu sisältää sekä analyysiä, että synteesiä (Hirsjärvi ja Hurme 2009).
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Analyysissä eritellään ja luokitellaan kerättyä aineistoa ja synteesissä puolestaan luodaan kokonaiskuvaa aineiston pohjalta sekä mahdollisesti tarkastellaan tutkittavaa asiaa uudessa perspektiivissä (Hirsjärvi ja Hurme 2009). Analyysi oli tässä tutkimuksessa teoriaohjaava, eli kirjallisuuden
asettamia viitekehyksiä käytettiin tutkimusta ohjaavana elementtinä ja pohjana uuden tiedon luomiselle. Menetelmä huomioi aikaisemman tiedon, mutta ei pakota testaamaan tutkimuksen teoriaa, vaan sen sijaan luo uusia kokonaisuuksia (Tuomi ja Sarajärvi 2009).
Merkittävin analysointi tapahtui vasta puhtaaksikirjoitettujen aineistojen pohjalta. Jokainen nauhoitettu haastattelu kirjoitettiin puhtaaksi. Varsinainen analysointi tapahtui asiantuntijaryhmittäin,
eli kuhunkin asiantuntijaryhmään kuuluvien asiantuntijoiden aineistot muodostivat yhdessä kokonaisuuden, asiantuntijaryhmäkohtaisen tuloksen. Mikäli merkittäviä ryhmän sisäisiä poikkeamia
oli, nostettiin poikkeamat esille. Muutoin analyysissä kyseessä oli kunkin asiantuntijaryhmän synteesi eli yhteinen näkemys. Lopuksi vertailtiin asiantuntijaryhmien tuloksia keskenään ja muodostettiin niistä kokonaiskuvan sen perusteella, mistä asiantuntijaryhmät olivat yhtä mieltä. Mahdolliset eroavaisuudet nostettiin myös esiin.
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3 AUTOMAATIO METSÄKONETYÖSSÄ
3.1 Automaatio ja automaation muotoja
Metsäkoneiden operointi tapahtuu CAN-automaatioväylän kautta (Georgsson ym. 2005), joka on
erilaisissa ajoneuvoissa ja työkoneissa yleisesti käytössä oleva anturi- ja toimilaiteväylä (Väätäinen ym. 2012). Automaation ja siihen liittyvän robotiikan näkökulmasta automatisoitu metsäkone
edustavaa liikkuvia robottimanipulaattoreita (VM, vehicle manipulator). Liikkuva robottimanipulaattori koostuu liikuteltavasta alustakoneesta ja robotisoidusta kädestä eli kuormaimesta (Varga
ym. 2019). Liikkuvan robottimanipulaattorin tapauksessa voidaan päättää, käsitelläänkö sitä yhtenä vai kahtena erillisenä kokonaisuutena (Ellekilde ja Christensen 2009). Tässä tutkimuksessa
kuormaimen ja alustakoneen ajamisen automaatiota käsitellään erillisinä kokonaisuuksina, joiden
toiminnot kuitenkin kytkeytyvät toisiinsa metsäkonetyössä. Syynä erilliskäsittelyyn on muun muassa se, että metsäkoneessa voi olla eri tasoista automaatiota nosturin ja ajamisen osalta, jolloin
automaatioluokituksen osalta yksi luokitus koko metsäkoneelle olisi liian kankea kuvaamaan automaatioastetta nosturin ja alustakoneen osalta. Esimerkkinä mainittakoon metsäkone, jonka
nosturi voisi olla hyvin korkealle automatisoitu, mutta ajamisen toiminnoissa ei ole minkäänlaista
automaatiota. Etenkin tällöin on erotettavissa kaksi erillistä kokonaisuutta, joita kuitenkin käytetään yhdessä työn aikana.
Automaatiolla viitataan joko osittaiseen tai täysimääräiseen ihmisen toiminnon korvaamiseen (Parasuraman ym. 2000). Parasuramanin ym. 2000 mukaan automaatiota voidaan soveltaa seuraaviin toimintoihin:
- tiedon hankintaan
- tiedon käsittelyyn ja analysointiin
- päätösten ja toimintojen valintaan
- toiminnan täytäntöönpanoon.
Jokaisessa toiminnossa voi olla yksi tai useampi automaatiotaso (Parasuraman ym. 2000). Tässä
tutkimustyössä keskitytään tarkastelemaan toiminnan täytäntöönpanon automaatiota metsäkoneiden osalta.
Automaatiojärjestelmistä voidaan erottaa kaksi hierarkkista kokonaisuutta High-level ja Low-level
control (kuva 2) (Murphy 2000). High-level control on järjestelmän ylin taso, joka on vastuussa
vuorovaikutuksesta käyttäjän kanssa, tehtävien suunnittelusta, reittisuunnittelusta sekä toimintojen suorituksen valvonnasta (Cacace ym. 2014). Mikäli järjestelmä ottaa käyttäjän kontrolloinnin
ja tiedottamisen huomioon, on kyseessä käyttäjäkeskeinen automaatio. Kaikki järjestelmät eivät
kuitenkaan vaadi käyttäjäkeskeisyyttä toimiakseen (Szabolcs 2017). Low-level control toimii Highlevel controlin ohjauksessa ja vastaa tehtävien ohjauksesta sekä suorituksesta tehden toimintaan
johtavat konkreettiset päätökset täyttääkseen high-level controllin määrittämän tavoitteen ja kokonaistehtävän. Low-level control esimerkiksi valitsee työmoodit ja liikeradat ja välittää niistä tietoa high-level controllille (Cacace ym. 2014). Loppujen lopuksi automaattisen järjestelmän toiminnalle metsäympäristössä on tärkeää hyvin suunniteltu ja toimiva Low-level control (La Hera ym.
2008). Metsäkoneiden automaation viitekehyksessä tarkasteltuna tehtävät jakautuvat High- ja
Low-level controllin suhteen seuraavasti:
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Ajaminen (Hellström 2002):
-

High-level control: reittisuunnittelu, kuljettajan antamat käskyt, koneen hallinnan seuranta,
Low-levelin ohjaus.
Low-level control: toimintojen suorittaminen sisältäen esimerkiksi ohjauskulman ja ajonopeuden säädön.

Nosturin käyttö (Hansson ja Servin 2010):
-

-

High-level control: Kuljettajan vuorovaikutus, työkokonaisuuden, tilanteen ja olosuhteiden
hahmottaminen, tehtävän muodostaminen, nosturin liikeradan suunnittelu ja liikeradan
seuranta.
Low-level control: nosturin työsylinterien hallinta, sopivan liikeradan valinta ja liikeradan
sekä toimintojen sensorointi (La Hera ym. 2008).

Kuva 2. High- ja Low-level controlin välinen vuorovaikutus ja tasokohtaiset tehtävät Cacacen ym.
(2014) mukaan.
Automatisoidut toiminnot voivat olla joko open-loop control (kuva 3) tai closed-loop control (kuva
4). Jako perustuu siihen, voidaanko toimeenpantua toimintoa korjata ja mukauttaa toiminnon aikana vai ei. Open-loop controllissa (kuva 3) hankitun tiedon käsittelyn ja analysoinnin sekä toiminnan valinnan jälkeen toiminto suoritetaan alkuperäisten laskentojen perusteella ilman mahdollisuutta toiminnon aikaisiin korjauksiin (Murphy 2000). Menetelmä ei ota huomioon esimerkiksi
toiminnon aikana muuttuvia olosuhdetekijöitä. Esimerkkinä Murphy (2000) mainitsee teollisen robottikäden, joka suorittaa sille annetun tehtävän ennalta määrätyn mukaisesti, eikä toiminnon aikana ole mahdollista muuttaa toimintoja ”lennosta”. Tämän vuoksi käytetään myös termiä ballistic
control, sillä aivan kuten ballistisessa ammuksessa, lentorataa ei voi muuttaa laukaisun jälkeen
(Murphy 2000). Metsäkoneissa esimerkkinä olisi nosturi, jonka liikerataa määräytyy ennalta lasketun mukaisesti ja jota ei voi muuttaa kuomaimen liikkuessa. Mikäli esimerkiksi kuormatraktorin
kuormain ei päädykään oikean puutavarakasan kohdalle, on suoritettava laskenta uudestaan ja
tehtävä uusi toiminto edellisen perään. Työn sujuvuuden kannalta open-loop -toiminto on kankea,
eikä toimi sujuvasti olosuhdetekijöiltään haastavassa metsäympäristössä.
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Kuva 3. Automatisoituja toimintoja open-loop-kontrolloidussa metsäkoneen automaatiojärjestelmässä Parasuramanin ym. (2000) luokitusta mukaillen.
Closed-loop controllissa (kuva 4) toimintoa voidaan muuttaa toiminnon aikana, mikä mahdollistaa
esimerkiksi virheiden joustavan korjauksen (Murphy 2000). Closed-loop control vaatii toimiakseen
ulkoiset sensorit, jotka aistivat robotin liikerataa ja tuottavat automaatiojärjestelmälle palautetta
toteutuneen liikeradan ja tavoitetilan suhteen (Murphy 2000). Mikäli virhettä toteutuneessa liikeradassa esiintyy, järjestelmä laskee uuden korjatun liikeradan, joka toteutetaan. Täten esimerkiksi kuormatraktorin kuormaimen osalta puutavarakouran ja kuormattavan puutavarakasan välistä liikerataa voidaan jatkuvasti tarkentaa ja korjata nosturin puomiston liikkeiden aikana. Openloop controllissa pitäisi odottaa liike loppuun tai pysäyttää toiminto, mikäli virheellinen toiminto
ilmenee. Työn sujuvuuden kannalta closed-loop control on paras vaihtoehto, mutta vaatii toimiakseen paljon laskentakapasiteettia sekä toimivia sensoreita.

Kuva 4. Automatisoituja toimintoja closed-loop-kontrolloidussa metsäkoneen automaatiojärjestelmässä Parasuramanin ym. (2000) luokittelua mukaillen.
Puoliautomaatiossa (semi-automation) automatisoidulle laitteelle annetaan rajattu tehtävä tai osa
tehtävää, jonka se pystyy suorittamaan turvallisesti (kuva 5) (Murphy 2000). Murphy (2000) jakaa
puoliautomaation kahteen eri tyyppiin sen mukaan, minkälainen rooli ihmisellä on automaatiojärjestelmän valvojana ja ohjaajana. Nämä kaksi tyyppiä ovat: jaettu hallinta (shared control) ja vuoroteltu hallinta (traded control). Jaetussa hallinnassa sekä operaattori (ihminen), että laite jakavat
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hallintaa siten, että operaattori voi antaa robotin suorittaa tehtävän tai tehdä sen itse manuaalisesti. Operaattorin antaessa robotin tehdä automaattisesti tehtävän, on operaattorin silti tarkkailtava jatkuva-aikaisesti automaattisia toimintoja vaaratilanteiden ja häiriöiden varalta. Jaettu hallinta vähentää operaattorin rasitusta, kun osa toiminnoista voidaan tehdä valvotusti automaattisesti. Vuorotellussa hallinnassa ihminen antaa robotille tehtävän, jonka se suorittaa täysin autonomisesti ilman tarvetta ihmisen valvonnalle. Ihmisen tehtävänä on antaa käskyjä suorittaa tietty
toiminto tai keskeyttää toiminto ja vaihtaa toimintaohjeita. Tämä mahdollistaa ainakin teoriassa
usean robotin toimintojen hallinnan yhden operoijan toimesta. Vuoroteltu kontrolli perustuu olettamaan, että automaatiojärjestelmä pystyy toimimaan autonomisen syklinsä aikana myös odottamattomissa tilanteissa, toisin kuin jaetussa hallinnassa.

Kuva 5. Käyttäjäkeskeinen puoliautomaatio (Szabolcs 2017).
Metsäkoneisiin automaatiota sovellettaessa jaetun hallinnan on arveltu olevan parhaiten sovellettavissa oleva puoliautomaation muoto, sillä haastavissa ulkoilmaolosuhteissa tehokkaan toiminnan ylläpitäminen vaatii joustavia toimintoja (Hansson ja Servin 2010). Tällöin on tärkeää, että
kuljettaja voi kesken automaattisen syklin muuttaa esimerkiksi nosturin liikerataa ja jatkaa ohjausta manuaalisesti toisin kuin vuorotellussa hallinnassa, jossa kuljettaja joutuu odottamaan automaattisen syklin loppumista ohjatakseen (Hansson ja Servin 2010). Jaetun hallinnan käyttöliittymän täytyy Hanssonin ja Servin (2010) mukaan täyttää seuraavat vaatimukset:
-

helppo ja mahdollisimman luonnollinen käytettävyys
mahdollistaa kokeneiden kuljettajien tarkan ja nopean hallinnan
uusien kuljettajien on helppo omaksua käyttöliittymän käyttö
merkittävä kuljettajan psyykkisen ja fyysisen kuormituksen vähentyminen
sujuvat ja pehmeät siirtymät automaatti- ja manuaalitoimintojen välillä
käyttö takaa turvallisen toiminnan.

3.2 Metsäkoneiden automaation nykytila
Vaikka nykyisin metsäkoneet, etenkin hakkuukoneet, sisältävät paljon automatisoituja toimintoja,
on työvaiheista täysin automaattinen ainoastaan rungon prosessointi ja sekin vain rungon ollessa
virheetön, jolloin kuljettajan ei tarvitse puuttua katkontaan. Kaikkiin muihin työvaiheisiin tarvitaan
edelleen kuljettajaa ohjaamaan. (Ala-Ilomäki ym. 2008, Ovaskainen 2009, Lindroos ym. 2017.)
Vaikkei täysin automatisoituja työsyklejä huomattavasti olekaan, sisältävät nykyaikaiset metsäkoneet erilaisia edistyneitä kuljettajaa opastavia järjestelmiä, jotka ovat osa metsäkoneiden omia
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tietojärjestelmiä (Väätäinen ym. 2012). Metsäkoneiden kuljettajaa opastavat toiminnot tukevat
kuljettajaa muun muassa seuraavissa toiminnoissa (Väätäinen ym. 2012):
-

koneen ohjaus
laitteiden säätö ja kunto
vikadiagnostiikka
mittaus ja katkonta
koneen paikannus
yhteydenpito
työn tuottavuus.

Opastavat järjestelmät parantavat työn tuottavuutta, laatua ja turvallisuutta sekä samanaikaisesti
oikein toteutettuna laskevat kuljettajan henkistä rasitustasoa (Väätäinen ym. 2012). Työn tehokkuuden seurannassa opastavat järjestelmät auttavat tarjoamalla raportteja sekä historiatietoja
kuljettajan työskentelyn tuottavuudesta, ajankäytöstä, koneen polttoaineenkulutuksesta ja käyttöasteesta (Väätäinen ym. 2012). Esimerkiksi tiedot katkotuista rungoista tallennetaan hakkuukoneen tietokoneelle ”runkopankkiin” Työn aikana käytettävistä opastavista toiminnoista merkittäviä
ovat kartta- ja navigointitoiminnot, jotka osoittavat koneen sijainnin ja liikkeet leimikolla sekä leimikon ja metsätilan rajat reaaliajassa karttanäytöllä. Karttatoiminnoissa on näkyvillä myös tienvarsivarastojen sijainnit sekä varottavat kohteet, kuten arvokkaat luontokohteet ja sähkölinjat.
(Väätäinen ym. 2012.)
Nykyisin monella tavaralajimenetelmän metsäkonevalmistajalla on kuormatraktorityön tuottavuutta parantavia järjestelmiä, jotka tarjoavat reaaliajassa karttanäkymän avulla hakkuukohteen
ajourien sijainnit ja ajourien varrelle kasattujen yksittäisten puutavaralajipölkkyjen sijainnit ja lukumäärät (John Deere 2018, Komatsu 2020, Ponsse 2020b). Ajourien ja puutavaralajipölkkyjen
sijaintitieto luodaan harvesterin GPS:n ja katkontatietojen perusteella ja lähetetään ajokoneelle
(John Deere 2018, Komatsu 2020, Ponsse 2020b). Ohjelman avulla voi etsiä esimerkiksi kaikkien
tietyn puutavaralajien sijainnit hakkuukohteella, mikäli haluaa ajaa lajipuhtaita kuormia. Kyseisestä sovelluksesta on hyötyä tuottavuuden parantamisessa, kun puutavarakasojen etsimiseen
käytettävä ajoaika vähenee. Sovelluksen tarjoaman puutavaralajien paikkatiedon merkittävä etu
on myös lähikuljetuksessa talviaikana kerätessä puutavarapölkkyjä lumen alta.
Uusi metsäkoneiden tiedonhallinnassa ja datansiirrossa käytettävä tiedonesitystavan standardi
StanForD 2010 on luonut uusia mahdollisuuksia muun muassa kuljettajaa opastavien järjestelmien käytölle, sillä puutavaran mittaustiedot on esitetty pölkkykohtaisina (Arlinger ym. 2010, Räsänen ja Sorsa 2010), ja mittaustietoihin voidaan yhdistää paikkatieto (Räsänen ja Sorsa 2010).
Pölkkykohtainen paikkaan sidottu tuotantotieto mahdollistaa jokaisen pölkyn hakkuukohdan jäljittämisen (Arlinger ym. 2010).
Tulevaisuuden mahdollisia kuljettajan työtä opastavia järjestelmiä ovat esimerkiksi ajokoneen
ajouraverkoston muodostamisessa opastava järjestelmä, joka hakkuukoneen CAN-väylätiedon
perusteella luo kulkukelpoisuuskartan leimikolta ja ehdottaa ajokoneelle sopivat ajourat ja maaperän kantavuuden (Väätäinen ym. 2013, Kiilo 2018). Myös paikkatietoa hyödyntäviä menetelmiä
kantavien ajourien valinnassa on kehitetty, muun muassa esimerkkinä ”Ajourakone” (ks. Ovaskainen ym. 2019).
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3.3 Metsäkoneiden automatisointia puoltavat tekijät ja automaation
haasteet
Metsäkoneenkuljettajan ollessa merkittävä tuottavuuteen vaikuttava yksittäinen tekijä on tuottavuudeltaan eritasoisten kuljettajien vaikutusta työn tuottavuuteen pyritty vähentämään automaation avulla. Ala-Ilomäen ym. (2008) mukaan metsäkoneiden suunnittelussa pyritään ratkaisemaan, mitä toimintoja automaation avulla voidaan luoda tai vähentää, sekä minkä toimintojen
ohjaus voidaan siirtää kuljettajalta automaatiojärjestelmälle. Automaation kehityskulku metsäkoneissa tulee johtamaan yhä useampien toimintojen puoli- tai täysautomatisointiin (Ala-Ilomäki ym.
2008). Nykyisten metsäkoneiden ollessa tehokkaita, muodostuu kuljettajasta usein pullonkaula
työn tehokkuuden nostolle (Hellström ym. 2009, Ringdahl 2011). Puoliautomaatiosta on arvioitu
olevan ratkaisuksi edellä mainittuun pullonkaulaongelmaan (Ringdahl 2011), kun osa työtehtävistä voidaan automatisoida.
Automaation avulla pyritään yleisesti parantamaan toimintojen kustannustehokkuutta (Westerberg 2014) ja tuottavuutta (Hansson ja Servin 2010, Paakkunainen 2015). Tuottavuutta pyritään
nostamaan esimerkiksi metsäkoneiden liikenopeuksia nostamalla (Dong ym. 2019). Harstelan ja
Piiraisen (1981) mukaan työn tuottavuutta voidaan parantaa automaation avulla, mikäli automatisoidut toiminnot tapahtuvat nopeammin verrattuna kuljettajan suorittamiin käsin ohjattuihin toimintoihin, kuljettaja voi suunnitella työtä eteenpäin automaattisten toimintojen aikana tai automaattiset toiminnot vähentävät kuljettajan kuormittuneisuutta, mikä parantaa suorituskyvyn ylläpitoa. Tuottavuuden nostoon liikenopeuksia kasvattamalla liittyy kuitenkin aina energiankulutuksen nousu, sillä suurempi tuottavuus yleensä johtaa resurssien kulutuksen kasvuun (Dong ym.
2019). Täten usein päädytään tilanteeseen, jossa joudutaan puntaroimaan tuottavuuden ja kustannuksien suhdetta (Westerberg 2014, Dong ym. 2019). Automaation avulla yleensä pyritään
minimoimaan kustannus–tuotto -suhdetta (Westerberg 2014). Kuljettajan palkkakulut ovat noin
30–40 % metsäkoneen tuntikohtaisista kustannuksista (Hellström ym. 2009). Automaattinen ilman kuljettajaa toimiva metsäkone pienentäisi täten kustannuksia (Hellström ym. 2005, Hansson
ja Servin 2010), samoin kuin metsäkoneiden teleoperointi, jolloin yhtä kuljettajaa kohden voisi olla
useita koneita hallittavana (Hellström ym. 2009).
Branderin ja Nordenin (2004) hakkuukonesimulaattorilla tehdyssä tutkimuksessa hakkuukoneen
nosturin automaatio pienensi tuottavuuseroja kokeneiden ja kokemattomien kuljettajien välillä.
Tutkimuksessa perinteisellä ohjauksella varustetulla nosturilla työskennellessä kokemattomat
kuljettajat käyttävät saman työmäärän suorittamiseen noin 74 % enemmän aikaa kuin kokeneet
metsäkoneenkuljettajat, mutta automatisoidulla nosturilla kokemattomat kuljettajat käyttivät enää
21 % enemmän aikaa verrattuna kokeneisiin kuljettajiin.
Tuottavuuden noston lisäksi automaation avulla on mahdollista nostaa koneiden käyttöastetta,
sillä automaattinen laite ei ole riippuvainen työaikalainsäädännöstä eikä laite väsy työn tekemiseen. Autonominen harvesteri, joka työskentelee 6000 tehotuntia vuodessa puolella tuottavuudella siitä, millä nykyiset metsäkoneet toimivat, voisi silti ylläpitää nykyistä kokonaistuottavuutta
ja vieläpä pienemmällä ympäristökuormituksella (Hellström ym. 2009). Täten tuottavuuden nosto
ei ole välttämättä metsäkoneautomaation osalta ainut tavoite. Automaation avulla haetaan myös
tehokkuuden tasaista ylläpitoa työn aikaista väsymystä pienentämällä (Westerberg 2014) sekä
kuljettajien välisten tuottavuuserojen pienentämistä (Brander ja Norden 2004, Ala-Ilomäki ym.
2008).
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Ympäristövaikutuksia nähdään myös mahdollisena pienentää automaation avulla (Hellström ym.
2009, Paakkunainen 2015). Tuottavuus usein lisää ympäristökuormitusta, jolloin aiemmin mainittu automaation avulla pienennetty tuntikohtainen tuotos (m³/h) yhdessä pidemmän työajan
kanssa pienentäisi mahdollisesti metsäkonetyön ympäristövaikutuksia. Teleoperoinnin ja korkean
automaation mahdollistamalla ajohytin poistolla voidaan pienentää metsäkoneen omamassaa
noin tonnilla ja mahdollistaa metsäkoneelle parempi painojakauma esimerkiksi sijoittamalla nosturi keskelle konetta. Paremmalla painojakaumalla voidaan pienentää polttoaineenkulutusta sekä
maastovaurioita. (Hellström ym. 2005, 2009.)
Suurena haasteena koneellisen puunkorjuun toiminnan jatkuvuudelle on krooninen pula ammattitaitoisista metsäkoneiden kuljettajista. Automaatiolla pyritään hakemaan helpotusta kuljettajatyövoiman saatavuusongelmaan (Paakkunainen 2015). Yksi työvoiman saatavuutta parantava
tekijä on yleensä työn kuormittavuuden madaltaminen (Hansson ja Servin 2010). Automaatiolla
pyritään saavuttamaan metsäkonetyöstä aiheutuvan henkisen ja fyysisen kuormituksen vähentämistä (Kariniemi 2006, Hansson ja Servin 2010, Westerberg 2014) automatisoimalla toistuvia rutiininomaisia työvaiheita (La Hera ja Morales 2019). Kuormittuneisuus ei kuitenkaan yksiselitteisesti ole negatiivinen tekijä, vaan voi myös auttaa kuljettajaa pysymään valppaana ja aktiivisena
(Wiener 1989). Metsäkonetyössä yleisiä fyysisiä vaivoja ovat niska- ja hartiakivut (Burman ja Löfgren 2007). Myös metsäkonekuljettajakoulutuksella ja sen kyvyllä tuottaa ammattitaitoisia kuljettajia työelämän tarpeisiin on merkitystä kuljettajatyövoiman saatavuuden osalta. Nopeuttamalla
uusien kuljettajien oppimista voitaisiin mahdollisesti lyhentää koulutukseen käytettäviä aika- ja
raharesursseja (Szabolcs 2017), jolloin kuljettajien koulutusputki lyhenisi ja koulutukseen rahallinen panostus olisi tehokkaampaa.
Automaatiosta haetaan myös parannuksia metsätyön turvallisuuteen (Hansson ja Servin 2010)
ja työergonomiaan (Westerbeg 2014). Turvallisuuden parantamisen osalta Westerbeg (2014)
nosti esille automaation potentiaalin vaarallisten työtehtävien suorittamisessa.
Työtehtäviä automatisoidessa tulee miettiä tarkkaan, mitä työtehtäviä pitää antaa automaation
hoidettavaksi ja mistä kuljettajan tulee jatkossakin vastata. Automatisoidessa metsäkoneen toimintoja pitää ottaa huomioon, että automaatiojärjestelmän ja kuljettajan hyvät puolet tulevat kokonaisuuden kannalta hyödynnettyä (Rieppo ym. 2002). Sellaisia työtehtäviä, jotka ovat kuljettajan kannalta mielekkäitä ja joita ei koeta rasittaviksi, ei ensisijaisesti tulisi automatisoida. Mikäli
automatisoitujen työvaiheiden jälkeen kuljettajalle jää suoritettavaksi vähemmän kiinnostavia työvaiheita, voi kuljettajan kiinnostus ja motivaatio työtä kohtaan heiketä (Rieppo ym. 2002).
Automatisoinnin kannalta hakkuukoneen automatisoimisen on arvioitu olevan hankalampaa kuin
kuormatraktorin, sillä hakkuukonetyö vaatii paljon automaation kannalta haastavia päätöksentekoprosesseja, kuten poistettavien puiden valinta, kaatosuunnan määritys, hakkuukoneen asemointi työpisteessä ja katkottujen runkojen kasauskohdan valinta (Ringdahl 2011). Kuormatraktorin automatisointi on puolestaan arvioitu helpommin saavutettavaksi tavoitteeksi, sillä kuormatraktori ajaa hakkuukoneen muodostamia ajouria pitkin, jolloin ajoreitit on jo kertaalleen ajettu ja
puutavarakasojen sekä ajourien sijainnit on tallennettu hakkuukoneen GPS:n avulla (Ringdahl
2011).
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Metsäkoneiden nosturin ohjauksen täysautomatisointi on osoittautunut erityisen hankalaksi siitäkin huolimatta, että se olisi nykyteknologian keinoin toteutettavissa. Kuormaimen korkean automaation esteenä ovat vaihtelevat ympäristöolosuhteet (Ala-Ilomäki ym. 2008, Westerberg 2014).
Haastavat olosuhteet edellyttäisivät automatisoinnin osalta kehittyneen ja toimivan aistinjärjestelmän, joka kykenisi havaitsemaan kohteita ja esteitä. Teknologian tulisi myös kestää kovaa käyttöä, sillä puunkorjuussa aistinjärjestelmät joutuvat alttiiksi mekaanisille vaurioille. (Ala-Ilomäki ym.
2008.)
Automatisoitujen metsäkoneiden turvallisuus tulee osoittaa ja taata (Lindroos ym. 2017). Korkeat
turvallisuusvaatimukset ja ongelmat automaation turvallisessa toteuttamisessa voivat viivästyttää
automaation käyttöönottoa (Lindroos ym. 2017). Malmin ja Ahosen (2018) mukaan automaatioaste vaikuttaa selkeästi turvallisuusvaatimuksiin. Mitä korkeampi on automaatioaste ja täten suurempi automaatiojärjestelmän vaikutus tehtävään työhön, sitä enemmän kohdistuu vastuuta järjestelmälle ja sitä kautta järjestelmän valmistajalle. Manuaalisissa järjestelmissä operoija puolestaan kantaa suuren osan vastuusta.
Sensoriteknologia ei tällä hetkellä ole riittävän toimintavarmaa käytettäväksi haastavissa ulkoilmaympäristöissä ja haasteita aiheuttavat muun muassa sade, sumu ja kura (Westerberg 2014,
Malm ja Ahonen 2018). Ongelmaksi muodostuu myös sensorien kykenemättömyys havaita objekteja kulmien tai katveiden takaa, mikä on ongelma ulkoilmaympäristöissä ja liikkuvilla alustoilla
käytettäessä (Malm ja Ahonen 2018). Metsä työympäristönä onkin juuri tämän vuoksi haastava
sensoriteknologian toimivuudelle, sillä puut luovat paljon katveita sensoreille ja täten muodostuu
”kuolleita kulmia”, joista ei saada sensorein havaintoja. Etenkin harvennushakkuu on sensorien
toiminnan kannalta haastavaa, kun kasvamaan jätettäviä puita tulee varoa. Katveita voi muodostua myös työkoneesta itsestään, kuten työkoneen puomistosta (Malm ja Ahonen 2018). Metsäkoneiden puomit voivat liikkuessaan mahdollisesti peittää sensoreita ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. Toisaalta sensoriteknologia kehittyy kaiken aikaa, jolloin osa ongelmista mahdollisesti ratkeaa. Sensoriteknologian toimintavarmuutta ja turvallisuutta voidaan parantaa sensorifuusiolla,
jossa usean eri sensorin avulla voidaan paikata yksittäisten sensorien heikkoudet (Georgsson
ym. 2005, Malm ja Ahonen 2018). Sensorifuusiosta esimerkkinä Georgsson ym. (2005) mainitsevat ajoneuvon sijainnin ja etenemissuunnan estimointiin käytettävän Kalman filtterin, joka perustuu yhtäaikaisesti poimittuun dataan GPS:stä, gyrokompassista, kompassista sekä ajoneuvon
ohjauskulmasta ja nopeudesta.
Ulkona käytettävät ajoneuvot ovat haastava kohde korkealle automaatiolle, sillä tavoitellun korkean tehokkuuden vuoksi ajoneuvon nopeus halutaan pitää mahdollisimman korkeana (Malm ja
Ahonen 2018). Nykyteknologiaa käytettäessä turvallisuus autonomisissa ja korkean automaatioasteen liikkuvissa toiminnoissa voidaan parhaiten varmistaa eristämällä työalue, mikä on kuitenkin haastavaa toteuttaa työalueen ollessa laaja (Malm ja Ahonen 2018), kuten hakkuutyössä.
Hakkuutyöalueen eristäminen on käytännössä mahdotonta, mikäli se tarkoittaisi käytännössä ulkopuolisten pääsyn estämisen leimikolle. Toisaalta niin kauan kuin ihminen toimii automaattisten
toimintojen valvojana, joko metsäkoneessa tai etävalvomossa, voidaan mahdollisesti alueen fyysisestä eristämisestä joustaa, sillä turvallisuuden varmistamisessa vastuu kuuluu ihmiselle. Hakkuutyömaa on yleisesti ottaen melko eristetty ympäristö ulkopuolisten ihmisten suhteen, joskin
toisinaan työmailla vierailee sinne asiaankuulumattomia henkilöitä. Myös hakkuutyömaiden välillä
on eroa siinä, miten todennäköistä ulkopuolisen päätyminen alueelle on. Lähellä asutustaajamia
sijaitsevissa hakkuukohteissa ulkopuolisen eksyminen hakkuutyömaalle on todennäköisempää
kuin kaukana asutuksesta sijaitsevissa hakkuukohteissa.
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Haasteita aiheutuu myös ihmisen ja automaatiojärjestelmän välisestä vuorovaikutuksesta (HMI).
Automaattisissa toiminnoissa HMI-toteutuksen täytyy tarjota käyttäjälleen riittävästi tietoa laitteen
toiminnasta, jotta käyttäjän tilannetietoisuus ja kontrolli säilyvät (Debernard ym. 2016). Wickens
(1994) esittää seuraavat automaation ja ihmisen välisestä vuorovaikutuksesta nousevat ongelmat:
-

Liiallinen luotto automaatiojärjestelmän toimintaan: On yleensä seurausta käyttäjän
uskomuksesta automaatiojärjestelmän täydelliseen toimintaan käyttöympäristössä. Myös
käyttäjän heikko ammattiosaaminen manuaalisen käytön osalta voi sysätä käyttäjää luottamaan täysin järjestelmään, kun käyttäjä ei osaa kunnolla hallita laitetta manuaalisesti.
Ilmiön uskotaan esiintyvän korkean automaation tasoilla, jolloin kuljettajalla on vain varaohjaajan rooli (Parasuraman ym. 1993). Automaatiojärjestelmien pitkäaikainen käyttö
saattaa myös surkastuttaa käyttäjän taitoja, kun niitä ei pääse harjoittamaan, mikä on
noussut huolenaiheeksi lentäjillä, jotka käyttävät automaattiohjausta (Wiener 1989). Tällöinkin automaation toimivuuteen tukeudutaan enenevissä määrin. Seurauksena on, että
liiallinen luotto johtaa järjestelmän toiminnan valvonnan laiminlyönteihin, tai valvontaa tehdään liian harvakseltaan.

-

Epäluottamus automaatiojärjestelmää kohtaan: Käyttäjä ei luota automaatiojärjestelmän toimintaan, jolloin hän suosii manuaalista ohjausta tai tarkkailee ylenmääräisesti järjestelmän toimintaa. Wickens (1994) esittää kolme epäluottamukseen johtavaa tekijää:
automaatiojärjestelmän toiminnan ymmärtämättömyys, automaatioperäiset häiriöt ja automaatioperäisiksi mielletyt häiriöt. Ensimmäisessä tekijässä korostuu käyttäjän tietämättömyys automaatiojärjestelmän toiminnasta, jolloin käyttäjä ei luota sellaiseen, jonka toimintaa on vaikea käsittää. Toisessa tekijässä automaatioperäiset häiriöt rapauttavat luottamusta järjestelmän toimintaa kohtaan. Häiriöt voivat olla seurausta joko ohjelmiston,
komponenttien tai datan aiheuttamista häiriöstä. Kolmannessa tekijässä käyttäjä mieltää
häiriön olevan automaatioperäinen, vaikka todellisuudessa häiriö johtuukin esimerkiksi
käyttäjän virheellisesti valitsemista asetuksista tai käskyistä. On myös mahdollista, ettei
kyseessä olekaan virhe, vaan käyttäjän virheeksi tulkitsema ennalta arvaamaton automaatiojärjestelmän oikea toiminta. Virheiksi tulkitaan yleensä sellaiset toiminnot, joita
käyttäjä ei osaa odottaa.

-

Kasvanut kuormitus: Wienerin (1989) mukaan automaatio voi mahdollisesti lisätä henkistä kuormitusta entisestään, mikäli automaatiota sovelletaan sellaisiin tehtäviin, jotka
kuormittavat huomattavasti käyttäjäänsä jo entuudestaan, eikä automaation toimivuus kyseisissä toiminnoissa ole riittävän luotettavaa. On myös mahdollista, ettei automaatio
laske kuormitusta merkittävissä määrin, mikäli automaatiota sovelletaan jo entuudestaan
ihmistä vähän tai ei ollenkaan kuormittaviin toimintoihin.

-

Huonontunut tilannetietoisuus: Järjestelmän käyttäjän tietoisuus vallitsevasta tilanteesta automaatiota käytettäessä huonontuu Wickensin (1994) mukaan kolmesta syystä:
tylsistyminen ja/tai liiallinen luotto automaatioon automaattisten toimintojen aikana, järjestelmän käyttöliittymän vajavainen kyky informoida käyttäjäänsä tilanteesta ja kuljettajan
rajoittunut tai vajavainen ajatusmalli, jolloin käyttäjä voi tulkita väärin tai sivuuttaa järjestelmän tuottaman informaation. Parasuramanin ym. (1993) tutkimuksessa havaittiin, että
lentäjien tilannetietoisuus ja kyky reagoida automaatioperäisiin häiriöihin oli parempi, kun
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järjestelmien toimivuuden luotettavuus vaihteli automaattisten toimintojen aikana, jolloin
liiallista luottamusta järjestelmää kohtaan ei päässyt syntymään.
-

Auktoriteetin ja hallinnan menetys: Järjestelmän käyttäjä kokee menettävänsä hallintaa
ja päätäntävaltaa laitteen käytöstä automaatioasteen kasvaessa. Erityisesti hallinnan menetys koetaan suureksi, mikäli automaatiojärjestelmä estää käyttäjäänsä tekemästä tiettyjä toimintoja, jotka järjestelmä luokittelee epäoptimaalisiksi tai haitallisiksi vastoin käyttäjän arviota.

Ihminen on usein automatisoidun systeemin heikoin lenkki, ja ihmisen virheellisen toiminnan seurauksena aiheutuu usein turvallisuutta vaarantavia tilanteita (Kaber ja Endsley 1997, Cranor
2008). Etenkin autonomisissa toiminnoissa, jossa ihmisen panosta ei tarvita (Out-of-The-Loop),
ihmisen tilannetietoisuus ja reaktio toimia ihmisen hallintaa vaativissa tilanteissa on madaltunut
(Kaber ja Endsley 1997, Gouraud ym. 2017). Out-of-The-Loop-ilmiöllä (vrt. termi Out-of-TheLoop) tarkoitetaan käyttäjän huomion ja havainnoinnin heikentymistä korkean automaatiotason
järjestelmien kanssa vuorovaikutuksessa ollessa (Gouraud ym. 2017). Merat ym. (2019) määrittelivät termit In the loop, On the loop ja Out of the loop ajamisen automaation kontekstissa seuraavasti:
-

In the loop: Ihminen vastaa ajoneuvon fyysisestä kontrolloinnista ja ajotilanteen monitoroinnista.
On the loop: Ihminen ei vastaa ajoneuvon fyysisestä kontrolloinnista, vaan vastaa ainoastaan ajotilanteen monitoroinnista.
Out of the loop: Ihminen ei vastaa ajoneuvon fyysisestä kontrolloinnista eikä ajotilanteen
monitoroinnista. TAI: Ihminen vastaa ajoneuvon fyysisestä kontrolloinnista, muttei ajotilanteen monitoroinnista.

Autonomisen syklin jälkeen ihminen ei välttämättä heti ymmärrä, mitä pitäisi tehdä, etenkin jos
kyseessä on äkillinen hätätilanne (Kaber ja Endsley 1997). Monissa automatisoiduissa järjestelmissä ihmisen rooli on tarkkailla ja suorittaa turvallisuuden osalta kriittiset toimet, vaikka usein
näissä tehtävissä ihminen ei suoriudu kunnolla (Cranor 2008). Täten Cranor (2008) näkee tarpeellisena pitää ihminen poissa automaatiojärjestelmän toiminnasta (Out-of-The-Loop) niin suurilta osin kuin mahdollista. Mikäli ihmisen panos automaatiojärjestelmän toiminnassa on pakollinen, on automaatiojärjestelmien oltava yksinkertaisia ja ihmiselle luontevia käyttää (Kaber ja
Endsley 1997, Cranor 2008). Pitää huolehtia myös järjestelmien käyttäjien kouluttamisesta järjestelmän toiminnan turvallisuuden osalta kriittisissä tehtävissä toimimiseen (Cranor 2008). Lentoliikenteessä autopilottia käytettäessä havaitsi Wiener (1989) monien pilottien pitävän ongelmana automaatiojärjestelmästä ajan tasalla pysymistä (In-The-Loop).
Automaation puunkorjuuympäristöissä kohtaamista haasteista sekä automaatiolla tavoiteltavista
parannuksista tuottavuuden ja kustannusten suhteen johtuen automaatiokehitys painottuu mahdollisesti kuormatraktoreihin. Ringdahl (2011) esittää kolme erilaista tulevaisuuden koneketjua,
jotka perustuvat autonomisiin kuormatraktoreihin:
-

Täysin autonominen kuormatraktori: Kuormatraktori pystyy hallitsemaan kaikki työvaiheet (ks. luku 1.2.1) ilman kuljettajan kontrollointia. Työvaiheet ovat täsmälleen samat kuin
nykyisinkin kuljettajan ohjaamina. Merkittävänä haasteena kuitenkin on puutavarapölkkyjen paikannus maastosta. Koneketju vaatisi kuljettajan ainoastaan hakkuukoneeseen.
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-

Välittömään kuormaukseen perustuva koneketju: Kuljettajan ohjaama hakkuukone
kuormaa pölkyt autonomisen kuormatraktorin kuormatilaan välittömästi prosessoinnin aikana. Autonominen kuormatraktori seuraa hakkuukoneen perässä ja kuormatilan täytyttyä
se ajaa varastopaikalle purkamaan kuormaa, minkä jälkeen kuormatraktori lähtee takaisin
hakkuukoneen luo. Kuormattuna ajon, kuorman purkuvaiheen ja tyhjänä ajon aiheuttamien hakkuukonetyön pysähdysten välttämiseksi tarvitaan hakkuukonetta kohden vähintään kaksi kuormatraktoria. Välittömän kuormauksen ansiosta vältetään pölkkyjen etsintä
ja kuormaustyö, joiden automatisointi on erittäin haastavaa.

-

Kuorman vaihtoon perustuva koneketju: Koneketju koostuu miehitetystä korjurista ja
autonomisesta kuormatraktorista, jotka vaihtavat keskenään kuormia vaihdettavien kuomatilojen avulla. Korjuri kasaa prosessoinnin aikana puutavarapölkyt omaan kuormatilaansa. Oman tilan täytyttyä korjuri vaihtaa sen kuormatraktorin tyhjään kuormatilaan. Kyseessä on siis vaihtolavaperiaatteella toimiva koneketju, jossa kuormatraktori kuljettaa
korjurin täyttämät kuormatilat purettavaksi tienvarteen ja tuo tyhjän kuormatilan korjurille.
Kyseinen menetelmä eliminoi monissa olosuhteissa useamman kuormatraktorin tarpeen
hakkuukonetta kohden, ellei esimerkiksi pitkistä lähikuljetusmatkoista johtuen kuormatraktorin tuottavuus putoa merkittävästi muodostaen pullonkaulan korjuuketjuun.

3.4 Metsäkoneen ajamisen automaatio
Metsäkoneiden ajamisen eli alustakoneen pitkittäis- ja poikittaissuuntaisen hallinnan osalta ei nykyisin ole automatisoituja toimintoja, vaan kuljettajalla on täysi hallinta alustakoneen liikuttamisen
suhteen. Voi olla, ettei ajamisen automaation ole nähty tuovan merkittäviä hyötyjä alustakoneen
ajamisen ollessa helpompi tehtävä kuin nosturin käytön. Toisekseen, ajamisen automaatio vaatisi
tarkan tiedon työpisteistä niin hakkuukoneen kuin kuormatraktorin osalta, jotta automaatiojärjestelmä osaisi pysäyttää alustakoneen liikkeen oikeassa kohdassa nosturin työsyklin alkaessa.
Metsä automaatiojärjestelmän toimintaympäristönä on hyvin haastava verrattuna esimerkiksi
maanviljelyn robotiikkaan (Ringdahl ym. 2011). Metsäkoneen ajamisen automaatiossa kulkuurien kaltevuudet voivat vaihdella huomattavasti, eivätkä ne myöskään aina ole esteettömiä, sillä
uralle sijoittuu usein kantoja ja kiviä. Koneen etenemistä vaikeuttavat myös hakkuutähteet sekä
maaston kantavuuden suuri vaihtelu (Ringdahl ym. 2011).
Metsäkoneen ajamisen automaatio vaatii automaatiojärjestelmältä kykyä navigoida käyttöympäristössään eli muodostaa reitti, ajaa reittiä myöten ja hahmottaa sijaintinsa reitillä. Robotiikassa
puhutaan termistä reittisuunnittelu (Path planning), joita on kahta eri tyyppiä: topologinen (Topological Path Planning) ja metrinen reittisuunnittelu (Metric Path Planning) (Murphy 2000). Topologinen navigointi perustuu reitille asetettuihin ”maamerkkeihin”, jotka automatisoitu robotti tunnistaa (Murphy 2000). Tunnistuksen avulla robotti paikantaa sijaintinsa reitillä ja tietää, mihin seuraavaksi pitää edetä (Murphy 2000). Metrisessä reittisuunnittelussa pyritään luomaan optimaalinen reitti paikkaan sidotun sijainnin avulla, esimerkiksi koordinaatein (x,y), toisin kuin topologisessa reittisuunnittelussa, jossa reitti kulkee tunnistettavien maamerkkien varassa (Murphy
2000).
Mahdollisena käytännön tulevaisuuden sovelluksena metsäkoneiden ajamisen automaatiolle on
pidetty kuormatraktorin alustakoneen autonomista ohjausta (Georgsson ym. 2005, Ringdahl ym.
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2011), jossa kuljettaja aktivoi Path Tracking -moodin, jolloin metsäkone ajaa autonomisesti ennalta määritettyä reittiä pitkin (Hellström ym. 2005). Navigointi kuormatraktorilla olisi mahdollista,
sillä hakkuukone on ajanut ajourat jo kertaalleen läpi, jolloin kuormatraktorilla olisi mahdollista
seurata hakkuukoneen ajamaa ja tallentamaa reittiä. Kyseessä on esimerkiksi ”Follow the Past”
-algoritmi, joka mahdollistaa tarkan ajamisen ajouralla, vaikka GPS-signaali välillä hetkellisesti
häviäisikin, toisin kuin pelkkään paikkatietoon perustuvat perinteiset algoritmit, jotka pyrkivät ohjatessaan leikkaamaan mutkia, kuten ”Follow-The-Carrot”- ja ”Pure-Pursuit”-algoritmit (kuva 6)
(Georgsson ym. 2005, Ringdahl ym. 2011).
Navigoimisessa pelkkä GPS-paikannus ei ole riittävä, sillä puuston signaalille aiheuttama peitto
aiheuttaa paikannusvirhettä, kuten myös ajettaessa kaltevilla pinnoilla ja kantojen yli, jolloin kallistuksesta aiheutuu GPS-antennien sivuttainen siirtyminen (Ringdahl ym. 2011). Suuret GPSpaikannusvirheet tekevät robotin ajamisesta mutkittelevaa, kun tavoitepisteiden paikannustarkkuus heittelee (Alberts ym. 2008).
Follow-the-Past-menetelmässä reitti ajetaan ensin ihmisen ajamana, ja samalla tietokone tallentaa metsäkoneen sijainnin, nopeuden, suunnan sekä ohjauskulman (Hellström ja Ringdahl 2006).
Edellä mainittuja tallennettuja tietoja hyödynnetään ajettaessa sama reitti automaattisesti (Hellström ja Ringdahl 2006). Menetelmässä pyritään myös jäljittelemään ihmiskuljettajan ohjausliikkeitä automaation avulla (Georgsson ym. 2005, Hellström ja Ringdahl 2006). Follow-the-Pastalgoritmi pystyy palauttamaan metsäkoneen takaisin reitille, mikäli se harhautuu reitiltä sivuun
esimerkiksi kiertäessään estettä tai luistaessa sivuttain (Hellström ja Ringdahl 2006). Kuormatraktorin alustakoneen ajamisen autonomia vaatisi kuitenkin kulku-uratiedon lisäksi myös tarkan
paikkatiedon puutavaralajikasojen sijoittumisesta, jotta alustakone osaisi pysähtyä puutavarakasoille kuormausta varten (Ringdahl ym. 2011).
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Kuva 6. Eri navigointialgoritmien kyky pitää Pioneer-robotti kulku-urallaan (Hellström ja Ringdahl
2006).
Ringdahl ym. (2011) testasivat Follow-the-Path-algoritmin toimintaa 10-tonnin Valmet-kuormatraktorilla hakkuuaukolla kahdella eri testiradalla Pohjois-Ruotsissa. Sivusuuntaisen paikannusvirheen keskiarvo oli ensimmäisellä radalla kolmella ajokerralla 0,07 m ja toisella radalla 0,06 m.
Kummallakin radalla suurin sivusuuntainen paikannusvirhe oli 0,35 m. Radalla 1 90 % paikannusvirheistä oli alle 15 cm ja radalla 2 14 cm. Ringdahl ym. (2011) arvioivat alle 0,3 metrin paikannusvirheiden mahdollistavan kuormatraktorin turvallisen automaattisen ajamisen. He arvelivat
myös kyseisen yhtä tarkan paikannustarkkuuden olevan vaikeasti saavutettavissa jopa kokeneen
kuljettajan toimesta.
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3.5 Metsäkoneen nosturin automaatio
Metsäkoneiden nosturit toimivat hydraulipumpun tuottamalla hydrauliöljypaineella, jota ohjataan
hydrauliöljyventtiilien avulla. Nosturihydrauliikka voidaan jakaa Mettinin ja La Heran (2005) mukaan seuraaviin osiin: hydraulipumppu, säätöventtiiliyksikkö, hydraulinen toimilaite, joka sisältää
hydraulisylinterit ja rotaattorit. Nosturissa on kolmiulotteisessa koordinaatistossa neljä vapausastetta: kääntyvä jalusta (1), nostopuomi (2), siirtopuomi (3) ja jatkopuomi (4) (kuva 7) (La Hera ja
Morales 2015).

Kuva 7. Kuormatraktorin hydraulinen puutavaranosturi: 1: Jalusta, 2: Nostopuomi, 3: Siirtopuomi,
4: Jatkopuomi, 5: Puutavarakoura. Kuva: La Hera ja Morales (2015).
Metsäkonetyössä nosturin käyttö ja liikeradan valitseminen perustuvat pitkälti kuljettajan intuitioon
(Dong ym. 2019). Nosturia voidaan käyttää kolmiulotteisessa ympäristössä lukemattomilla erilaisilla liikeradoilla, nopeuksilla, kiihtyvyyksillä, energian käytöllä ja niiden kombinaatioilla, jotta työ
tulisi tehtyä energiatehokkaasti, tuottavasti ja kuljettajan työmukavuuden kannalta parhaimmalla
tavalla (Dong ym. 2019). Kuormaimen automaatiota puoltaa tehokkuuden tavoittelu, sillä kuormaimen manuaaliohjaus muodostuu pullonkaulaksi tavoiteltaessa suurempaa tehokkuutta (Westerberg 2014).
Hydraulisten nostureiden automaatio vaatii toimiakseen nosturin pään aseman ja sijainnin estimoinnin, jossa tarkkuusvaatimukset vaihtelevat sovelluksen ja automaatioasteen mukaan millimetritarkkuudesta senttimetritarkkuuteen (Lindroos ym. 2015). Tulevaisuuden automaatiosovelluksia voisivat olla muun muassa kuormatraktorin kuormaimen osasyklin automaatio, jolloin esi-
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merkiksi kuormaimen liikuttaminen kuormatilan ja puutavarakasan välillä olisi automaattinen (Armiński ja Jüngst 2012, Lindroos ym. 2015, Szabolcs 2017), ja tarkempi ohjaus, kuten puutavarataakkaan tarttuminen ja muu tarkka ohjaus, olisi manuaalinen. Kyseisessä puoliautomaatioksi
luokiteltavassa sovelluksessa järjestelmä laskee kuormaimelle automaattisen liikeradan maassa
olevan puutavarakasan ja kuormatilan välille (Armiński ja Jüngst 2012, Westerberg 2014).
Automaatiojärjestelmän käytössä voi olla myös valmiita liikeratoja tallennettuna muistiin, josta järjestelmä valitsee tehtävään sopivimman liikeradan kuljettajan käskyjen mukaisesti (Westerberg
2014). Sopivin liikerata on sellainen, joka minimoi manuaaliohjauksen tarpeen (Westerberg
2014). Tärkeää on kuitenkin mahdollistaa automaattisen liikeradan muuttaminen sujuvasti kuljettajan toimesta, mikäli kuljettaja näkee tarpeelliseksi muuttaa liikerataa (Armiński ja Jüngst 2012).
Täten jaettu hallinta (shared control) olisi erittäin soveltuva metsäkoneiden nosturin automaattiseen ohjaukseen.
Perinteisesti metsäkoneiden nosturit ovat sähköhydraulisesti ohjattavia, joissa kuljettaja joutuu
ohjaamaan jokaiselle hydraulisylinterille hydrauliöljyvirtaa erikseen ohjatakseen kouraa tai hakkuupäätä haluamaansa kohteeseen. Uusimpana metsäkoneiden kuormaimen ohjaukseen saatavilla on ollut vuodesta 2013 lähtien niin kutsuttu kärkiohjaus-automaatio (BTC, boom-tip control),
jossa kuljettaja ohjaa puomin kärkeä eli puutavarakouraa tai hakkuulaitetta yksittäisten hydraulisylinterien sijaan kärkikeskeisesti ylös, alas, eteen, taakse ja sivuille (kuva 8) (Hansson ja
Servin 2010, Paakkunainen 2015, Manner ym. 2017, 2019, John Deere 2020, Ponsse 2020a).
BTC käsittää puomin asentoa aistivat sensorit, ohjainlaitteet sekä edistyneen ohjausohjelmiston
(Paakkunainen 2015). Automaatiojärjestelmä säätelee hydrauliöljyvirtaa kullekin sylinterille automaattisesti (Hansson ja Servin 2010). Kuljettaja kuitenkin vastaa täysin nosturin liikuttelusta
(Hansson ja Servin 2010) ja voi kuitenkin halutessaan siirtyä käyttämään nosturia perinteisesti
vaikka kesken kärkiohjauksen (Paakkunainen 2015, Manner ym. 2019).

Kuva 8. Vasemmalla perinteisesti ohjattu ja oikealla kärkiohjattu (BTC) kuormain (Paakkunainen
2015).
Kärkiohjauksen hyötyjä ovat muun muassa aloittelevien kuljettajien tuottavuuden nousun saavuttaminen nopeammin verrattuna perinteiseen kuormaimen operointiin (Burman ja Löfgren 2007,
Manner ym. 2017, 2019, John Deere 2020). Perinteinen ohjaus osoittautui aloittelijoilla 26,4 %
hitaammaksi kuin kärkiohjaus (Manner ym. 2017). Kokeneiden kuljettajien osalta tuottavuuden
parannus ei ole yhtä suuri (Manner ym. 2017, 2019), mutta merkittävänä kärkiohjauksen tuomana
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parannuksena heidän kannaltaan on kuormaimen käytön aiheuttaman kuormituksen pienentyminen (Paakkunainen 2015). Manner ym. (2019) havaitsivat verratessaan perinteisen nosturin ja
kärkiohjatun nosturin eroja kokeneiden kuljettajien käsittelyssä, että kuormaus- ja purkutyössä
kärkiohjausta käytettäessä tehoajanmenekki oli 5,8 % pienempi, mikä tarkoitti 4 % pienempää
kokonaistehoaikaa kuormatraktorityössä. Kärkiohjauksen on todettu myös pienentävän kuormaimen polttoaineenkulutusta (Paakkunainen 2015, John Deere 2020), mikä ilmeisesti on seurausta
ylimääräisten liikkeiden vähentymisestä optimoitujen liikeratojen ansiosta.

3.6 Kirjallisuudessa esiintyneet luokitukset metsäkoneiden automaatiolle
Automaation tasoluokituksella pyritään kuvaamaan sitä, missä määrin automaatiojärjestelmät ja
automatisoidut laitteet kykenevät suoriutumaan itsenäisesti annetusta tehtävästä. On otettava
huomioon, että esimerkiksi isoa laitekokonaisuutta, kuten metsäkonetta ei voi välttämättä sitoa
vain yhteen automaatiotasoluokkaan. Westerbergin (2014) mukaan kehittyneiden automaatiojärjestelmien eri toimintokokonaisuudet (tiedon hankinta ja analysointi, päätös- ja toimenpidevalinta,
toiminnan täytäntöönpano) voivat olla hyvin erilaisia automatisoimisasteensa suhteen. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta selkeää ”virallista” metsäkoneita koskevaa automaation tasoluokittelua
ei löytynyt. Kuten aiemmin mainittiin, on 1980-luvulla kuormatraktorityö luokiteltu puoliautomaatiotyöksi tai keskitason automaatiotyöksi siihen aikaan vallinneiden perusteiden ja käsitysten mukaisesti. Erilaisia luokituksia on kuitenkin tutkimuksissa käytetty tapauskohtaisesti. Harstela ja
Piirainen (1981) käyttivät kolmiportaista luokitusta apteerauksen automaatiolle tutkiessaan apteerauksen automaation vaikutuksia PIKA 75 -harvesterissa. Luokitus perustui kuljettajan ja automaatiojärjestelmän suorittamien tehtävien osuuksiin apteerauksessa.
Harstelan ja Piiraisen (1981) apteerauksen automaatioluokitus on seuraava:
Automaatioaste 1: Kuljettaja apteerasi kaikki puut käsin ohjauksella.
Automaatioaste 2: Kuljettaja määritti tyvitukin pituuden ja loppuosa apteerauksesta tapahtui
automaattisesti. Poikkeukselliset puut kuljettaja apteerasi käsin ohjauksella.
Automaatioaste 3: Apteeraus suoritettiin täysin automaattisesti muilta osin, paitsi kuljettaja
apteerasi poikkeukselliset puut.
Luokituksen mukaan nykyinen hakkuukoneissa käytössä oleva apteerausjärjestelmä vastaisi automaatiotasoltaan automaatioastetta kolme.
Maanrakennuskoneiden automaatiota ovat luokitelleet muun muassa Kilpeläinen ym. (2004). He
käyttivät viisiportaista automaatiotasoluokitusta maanrakennuskoneille (taulukko 2). Kyseistä luokitusta on esitelty myös metsäkoneiden automaatiota käsittelevässä Väätäisen ym. (2012) julkaisussa, jossa kuitenkaan luokitusta ei suoraan sovellettu eikä mukautettu metsäkoneisiin.
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Taulukko 2. Maanrakennuskoneiden automaatioasteen tasoluokitus Kilpeläisen ym. (2004) mukaisesti.

Metsäkoneiden automaation luokittelusta pohjoismaisessa kirjallisuudessa yksityiskohtaisimmin
selvittävät Lindroos ym. (2017) soveltaessaan kuusiportaista automaatioluokitusta (taulukko 3).
Luokitus on selkeästi pohjautunut tieliikenteen SAE-tasoluokitukseen luokituksessa käytettyjen
esimerkkien perusteella. Toisaalta erona SAE-luokituksen ja Lindroosin ym. (2017) käyttämän
luokituksen välillä on se, ettei SAE-tasoluokitus lue automatisoitua vaihteistoa tai luistonestoa
kuuluvaksi tasolle 1, vaan tasolle 0, sillä ne eivät itsessään vaikuta ajoneuvon pituussuuntaiseen
hallintaan merkittävästi (Slowik ja Sharpe 2018). SAE-tasolla 1 esimerkkinä olisi mukautuva vakionopeudensäädin, joka pitää automaattisesti turvalliset välit edellä ajavaan ajoneuvoon mukauttamalla ajoneuvon nopeutta tai kaistavahti, joka pitää ajoneuvon omalla kaistallaan aistimalla
kaistaviivoja.
Taulukko 3. Kuusiportainen automaation tasoluokitus Lindroosin ym. (2017) mukaan.

Lindroos ym. (2017) luokittelevat metsäkoneiden automaation kolme ensimmäistä tasoa seuraavasti:
Taso 0: Hakkuukone ja kuormatraktori ilman kärkiohjausta eli kuljettaja joutuu ohjaamaan
jokaista nosturin hydraulisylinteriä erikseen. Taso sisältää joitakin hyvinkin pitkälle automatisoituja osatehtäviä hakkuukoneen osalta, kuten prosessointi, laadunmittaus ja katkonta.
Kuljettajaa tarvitaan kuitenkin lähes kaikissa toiminnoissa.

Metsätehon raportti 259

14.12.2020

35

Taso 1: Älykkäällä kärkiohjauksella (IBC) varustettu hakkuukone tai kuormatraktori, jossa
kuljettaja ohjaa nosturia yksittäisten hydraulisylinterien sijaan kärkikeskeisesti. Automaatiojärjestelmä säätelee hydrauliöljyvirtaa kullekin sylinterille automaattisesti. Kuljettaja kuitenkin vastaa täysin nosturin liikuttelusta.
Taso 2: Kuljettaja valitsee haluamansa toiminnon automaatiojärjestelmän ehdottamista toiminnoista, minkä jälkeen nosturi suorittaa tehtävän automaattisesti kuljettajan valvonnan
alla. Kuormaimen liikkeet ovat automaattisesti ohjattuja, mutta nosturi voidaan ohjata myös
manuaalisesti hankalissa tilanteissa, joissa automaatio ei kykene toimimaan. Taso mahdollistaa usean nosturin automaattisen toiminnan valvomisen. Kuljettaja on vastuussa päätöksenteosta. Teknologia vaatii toimiakseen automaattisen pölkkyjen laadunmittauksen.
Taso 3: Tason metsäkoneet voivat olla miehittämättömiä ja etävalvottuja.
Automaatiotasoja voidaan erottaa toisistaan määrittämällä manuaalisten toimintojen suhde automaattisiin toimintoihin (Parasuraman ym. 2000). On tärkeää ymmärtää, ettei metsäkoneita voida
välttämättä sitoa yhteen ainoaan automaatiotasoon, vaan metsäkone voi sisältää toimintojen suorittamisen osalta hyvin erilaisia automaatiotasoja edustavia järjestelmiä, joita käytetään olosuhteiden mukaan.
Tieliikenteen osalta ajamisen automaatioluokituksista käytetyin on SAE Internationalin (2018)
kuusiportainen automaation tasoluokitus (taulukko 4), joka perustuu kuljettajan (ihminen) ja automaatiojärjestelmän roolien suhteisiin ja jakautumiseen. SAE International (2018) käyttää termiä
ODD (Operational Design Domain) eli ”Järjestelmän suunniteltu toimintaympäristö”, joka on automaatiojärjestelmäkohtainen määritelmä sen suunnitellulle toimintaympäristölle eli ympäristölle,
jossa automaatiojärjestelmä on suunniteltu toimivaksi turvallisesti. ODD sisältää järjestelmän toimintaan vaikuttavia tekijöitä, kuten tietyyppi, maantieteellinen alue, nopeusalue, ympäristöolosuhteet (sää, vuorokauden aika) ja muut rajoitteet (Kulmala ym. 2019).
Metsäkoneiden automaatiota luokiteltaessa herää kysymys pitääkö automaatiota tarkastella kokonaisuutena toimintojen täytäntöönpanon osalta eli pitääkö nosturia ja alustakonetta tarkastella
kokonaisuutena. Tässä tapauksessa tulisi luoda metsäkoneen kokonaisuutta koskeva tasoluokitus. Toinen näkemys on, että nosturia ja alustakonetta tarkastellaan erillisinä kokonaisuuksina,
joiden linkittyminen toisiinsa kuitenkin tiedostetaan. Tällöin kuormaimen käytölle ja alustakoneen
ajamiselle luodaan omat automaatiotasoluokituksensa. Matikainen ym. (2016) mainitsevat ohjaamisen ja siihen liittyvän järjestelmän olevan osa työkoneen hallintajärjestelmää, mutta sitä voidaan kuitenkin tarkastella erillisenä osana. Heidän mukaansa ohjausjärjestelmän oletetaan lähettävän informaatiota korkeamman tason järjestelmille (High-Level) ja saavansa ohjauskäskyjä korkeamman tason järjestelmiltä.
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Taulukko 4. Ajamisen automaation tasoluokitus SAE International (2014 ja 2018) mukaan
suomennettuina julkaisusta Innamaa ym. (2015).
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4 TULOKSET
4.1 Metsäkoneiden automaation tasoluokitus
Metsäkoneiden automaation tasoluokituksen muodostaminen oli yksi tämän tutkimuksen päätavoitteista. Tarkoituksena oli luoda metsäkoneiden automaatiolle selkeä tasoluokitus, jonka avulla
automaatiota voidaan tarkastella yhdenmukaisilla ja selkeillä käsitteillä. Automaatiokeskustelua
on vaivannut pitkään automaatio-termin epämääräisyys: toiset tarkoittavat automaatiolla täysautomaatiota ja jotkut viittaavat termillä kuljettajaa avustaviin tukijärjestelmiin. Metsäkoneiden automaatioon ollessa liittyneenä monia eri sidosryhmiä, olisi suotavaa käyttää yhdenmukaisia termejä, jotta vuoropuhelussa eri osapuolet ymmärtäisivät toisiaan, eikä syntyisi väärinymmärryksiä.
On tosin muistettava luokitusten olevan usein kankeita ja monen asian suhteen yksinkertaistuksia
todellisuudesta, jolloin jokaisen automaatiotasoluokan sisälle jää käytännön automaatioratkaisuiden osalta paljon liikkumavaraa. Tasoluokitus myös palvelee tätä tutkimusta, sillä metsäkoneautomaation tulevaisuuden näkymien ennustaminen haastatteluaineiston perusteella on selkeintä,
kun käytetään yhdenmukaista luokitusta. Luokituksen raakaversioita käytettiin haastatteluissa,
jotta haastateltavat voisivat ilmaista näkemyksensä metsäkoneautomaation tulevaisuuden näkymistä automaatiotasoihin sidottuina. Tällöin myös vastausten tulkinnanvaraisuus vähenee.
Tässä tutkimuksessa luodut tasoluokitukset (taulukot 5 ja 6) nosturin ja alustakoneen automaatiolle perustuvat hyvin pitkälti SAE Internationalin (2018) tieliikenteen automaation tasoluokituksen
jakoperiaatteisiin, Lindroosin ym. (2017) jaotteluun metsäkoneiden automaatiosta sekä Seppälän
(2020) puutavara-autojen puutavaranosturien automaatiotasoluokitukseen. Erilliset tasoluokitukset nosturin (taulukko 5) ja alustakoneen (taulukko 6) automaatiolle saivat kannatusta, vaikka
erityisesti automaatiotutkijat korostivatkin automaatiokehityksen tähtäävän alustakoneen ja kuormaimen muodostaman kokonaisuuden automaatioon. Nosturin automaation osalta ilmeni riittäväksi käyttää yhteistä luokitusta hakkuukoneen ja kuormatraktorin nosturin automaatiolle. Metsäkoneiden alustakoneen ja nosturin toimintaa automatisoitaessa on kyseessä Mobile manipulation
problem, jossa pyrkimyksenä on työkokonaisuuksien automatisointi. Toisaalta on mahdollista,
että metsäkoneissa automaatioasteet kehittyvät eri tahdissa nosturin ja alustakoneen osalta, kuten tällä hetkellä onkin. Uusimmissa metsäkoneissa nosturi edustaa tasoa 1 kärkiohjauksella, kun
taas alustakoneen ajamisen pitkittäis- ja poikittaissuuntaista automaatiota ei ole. Nämä seikat
luovat tarpeen erilliselle luokitukselle. Erillinen luokitus ei kuitenkaan missään nimessä poissulje
nosturin ja alustakoneen samanaikaista automaatiota. Erillistä luokitusta voi hyvin myös käyttää
hahmottamaan koko metsäkoneen ohjausta kattavaa automaatiota. Erillinen luokitus myös mahdollisesti selventää kokonaisvaltaisen automaation kattavuutta spesifisti joko nosturin tai alustakoneen osalta.
Selkeä huomio tutkijoilta sekä metsäkonevalmistajilta oli, että korkeammat automaatiotasot 3–5
vaativat sekä alustakoneen että nosturin automatisoimisen samalle automaatioasteelle, jotta automaatioratkaisu olisi kokonaisuuden kannalta mielekäs ja tuottaisi automaatiojärjestelmien mahdollistamat hyödyt. Tasolta 3 eteenpäin etähallinta on mahdollista, jolloin yksi valvoja voisi hallita
useaa konetta, esimerkiksi korjuuketjua. Tällöin ei olisi mielekästä, että alustakone edustaisi tasoa 3 ja nosturi tasoa 2, jolloin nosturin työsykliä joutuisi jatkuvasti valvomaan ja osin ohjaamaankin. Tällöin etähallinnan tuoma potentiaali työvoimakustannusten ja työvoimantarpeen pienentämisen osalta jäisi kokonaan saavuttamatta.
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Taulukoissa 5 ja 6 automaatio on luokiteltu kuuteen luokkaan 0–5. Tasoilla 0–2 ihmisen vastuulla
on nosturin tai alustakoneen dynaaminen hallinta joko osittain tai kokonaan. Kyseisillä tasoilla
myös ympäristön havainnointivastuu on täysin ihmisellä huolimatta esimerkiksi tasojen 1 ja 2 automaation käyttämistä ympäristöä havainnoivista sensoreista. Tasoilla 3–5 automaatiojärjestelmä
vastaa täysin dynaamisesta alustakoneen tai nosturin hallinnasta sekä ympäristön havainnoinnista. Tasolta 3 eteenpäin mahdollistuu metsäkoneiden etähallinta ilman tarvetta jatkuva-aikaiselle toiminnan valvonnalle, jolloin usean koneen samanaikainen etähallinta mahdollistuu ainakin
teknologian puolesta. Tasoilla 1–4 automaatiojärjestelmän toimintaympäristö on rajoittunut eli järjestelmän ODD puoltaa käyttöä vain tietyissä ympäristöissä ja olosuhteissa. Taulukoissa 5 ja 6
termit dynaaminen varasuoritus ja dynaamisen ajamisen varasuoritus tarkoittavat vastuunalaista
varaohjaajaa, joka häiriötilanteessa tai automaatiojärjestelmän toimintaympäristön ulkopuolelle
jouduttaessa vastaa ja suorittaa koneen ohjauksen. Tasoilla 1–3 varasuorittaja on ihminen, mutta
tasoilla 4–5 automaatiojärjestelmä. Tasolla 4 on tosin mahdollista myös ihmisen suorittaa varaohjaus näin halutessaan.
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Taulukko 5. Kuormatraktorin ja hakkuukoneen nosturin ohjauksen automaatioluokitus. Luokitus ei sisällä hakkuukoneen hakkuupään toimintoja,
kuten apteerausta. Järjestelmä-termillä viitataan automaatiojärjestelmään.
Dynaaminen suoritus
Taso Nimi

0
1

2

3

4

5

Määritelmä

Nosturin
ohjaus

Ympäristön Dynaaminen
havainnointi varasuoritus

Järjestelmän
toimintaympäristö

Esimerkki

Ihminen vastaa dynaamisesta suorituksesta joko kokonaan tai osittain
Ei
Nosturin ohjaus täysin manuaalisesti jokaista
Ihminen
Ihminen
Ihminen
Perinteinen nosturi
hydraulisylinteriä erikseen ohjaten.
automaatiota
Joissain
Nosturin manuaaliohjaus kärkikeskeisesti,
Ihminen järjärjestelmä ohjaa yksittäisiä
olosuhteissa
Kuljettajan tuki
jestelmän
Ihminen
Ihminen
Kärkiohjattu nosturi
hydraulisylinterejä (karteesinen ohjaus).
rajoittunut
avustamana
Osa nosturin työsyklistä on automatisoitu
Ihminen ja järAutomaattinen puomin
Osittainen
esimerkiksi nosturin puulle vienti tai taakan
jestelmä
Ihminen
liike puutavarakasan ja
Ihminen
Rajoittunut
automaatio nosto kuormatilaan. Ihminen vastaa
osasyklin
kuormatilan välillä.
valvonnasta.
aikana
Automaatiojärjestelmä vastaa dynaamisesta suorituksesta kokonaan järjestelmän ollessa toiminnassa.
Nosturi toimii
automaattisesti ilman
Nosturin koko työsykli sekä ympäristön
Ehdollinen
kuljettajan valvontaa.
havainnointi on automatisoitu. Ihminen
Järjestelmä
Järjestelmä
Ihminen
Rajoittunut
automaatio
Häiriötilanteissa
vastuussa ohjauksen varasuorituksesta.
vaaditaan kuljettajan
toimintaa.
Nosturin koko työsykli sekä ympäristön
Itsenäisesti toimiva
havainnointi on automatisoitu.
nosturi, joka
Korkea
Järjestelmä
Häiriötilanteessa järjestelmä pystyy itse
häiriötilanteessa joko
Järjestelmä
Järjestelmä
Rajoittunut
automaatio
(Ihminen)
päättämään toiminnasta turvallisuutta
pysäyttää tai jatkaa
ylläpitäen, mikäli ihminen ei suorita
toimintaa turvallisuutta
varaohjausta.
ylläpitäen.
Täysin autonominen nosturi, joka pystyy
Autonominen nosturi,
Täysi
toimimaan kaikissa mahdollisissa
Kaikki
Järjestelmä
Järjestelmä Järjestelmä
joka pystyy myös
automaatio olosuhteissa, joissa kuormaimen käyttö
tilanteet
suunnittelemaan työtään.
ylipäätään on mahdollista.
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Taulukko 6. Metsäkoneiden (hakkuukone ja kuormatraktori) alustakoneen ajamisen automaation tasoluokitus. Termillä ”järjestelmä” viitataan
automaatiojärjestelmään.
Taso

Nimi

0

Ei automaatiota

1

2

3

4

5

Kuljettajan tuki

Osittainen
automaatio

Dynaaminen ajaminen
Pitkittäis- ja
Dynaamisen Järjestelmän
Ympäristön
Määritelmä
poikittaissuuntainen
ajamisen
toimintahavainnointi
hallinta
varasuoritus
ympäristö
Ihminen suorittaa joko täysin tai osittain dynaamisen ajamisen
Ihminen suorittaa kaikki dynaamisen
ajotehtävän osa-alueet, vaikka ajamista
Ihminen
Ihminen
Ihminen
tuetaankin varoituksilla ja tai ajamiseen
puuttuvilla järjestelmillä.
Ajotilannekohtaisia kuljettajan
tukijärjestelmiä, jotka liittyvät joko
pitkittäis- tai poikittaissuuntaiseen
Ihminen ja järjestelmä
Ihminen
Ihminen
Rajoittunut
hallintaan hyödyntämällä tietoa
ajoympäristön tilasta. Ihminen vastaa
kaikista muista dynaamisen ajotehtävän
osa-alueista.
Yksi tai useampi ajotilannekohtainen
kuljettajan tukijärjestelmä, joka kattaa
sekä pitkittäis, että poikittaissuuntaisen
Järjestelmä
Ihminen
Ihminen
Rajoittunut
ohjaamisen hyödyntämällä tietoa
ajoympäristön tilasta. Ihminen vastaa
kaikista muista dynaamisen ajamisen osaalueista.
Automaatiojärjestelmä suorittaa koko dynaamisen ajotehtävän järjestelmän ollessa päälle kytkettynä

Ehdollinen
automaatio

Ajotilannekohtainen järjestelmä kattaa
kaikki dynaamisen ajotehtävän osa-alueet,
kuten pituus- ja poikittaissuuntaisen
hallinnan sekä ympäristön havainnoinnin.
Ihmisen täytyy kuitenkin ottaa hallinta
itselleen, mikäli järjestelmä näin pyytää.

Korkea
automaatio

Ajotilannekohtainen järjestelmä kattaa
kaikki dynaamisen ajotehtävän osa-alueet
myös silloin, kun ihminen ei ota hallintaa
itselleen, vaikka järjestelmä näin
pyytääkin. Mikäli ihminen ei ota koneen
hallintaa itselleen, järjestelmä pysäyttää
koneen hallitusti.

Kaiken kattava järjestelmä, joka kattaa
Täysi automaatio kaikki dynaamisen ajotehtävän osa-alueet
kaikissa tie- ja ympäristöolosuhteissa.
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Järjestelmä

Järjestelmä

Järjestelmä

Järjestelmä

Järjestelmä

Esimerkki

Automatisoitu
voimansiirto

Ajouralla ajaminen,
jossa
sivusuuntainen
ohjaus
automatisoitu.

Ajouralla ajaminen,
jossa sivu- ja
pitkittäissuuntainen
ohjaus
automatisoitu.

Rajoittunut

Ajouralla ajaminen
automatisoitu
poikkeustilanteita
lukuunottamatta.

Järjestelmä

Rajoittunut

Ajouralla ajaminen
automatisoitu
poikkeustilanteita
mukaan lukien.

Järjestelmä

Kaikki
ajotilanteet

Täysin
autonominen ja
itseohjautuva
metsäkone.

Ihminen

41

Seuraavaksi selvennetään automaatiotasoja sekä nosturin (taulukko 5), että alustakoneen automaation tasoluokitusten (taulukko 6) osalta.
-

Taso 0:
o Nosturi: Ihminen vastaa täysin jokaisen hydraulisylinterin manuaalisesta ohjauksesta ja ympäristön havainnoinnista. Nosturityöskentelyä helpottavat ja avustavat
erilaiset järjestelmät, jotka esimerkiksi näyttävät kartalla puutavarakasojen sijainnit
ajourien varsilla. Nosturissa voi olla myös ääriliikkeiden vaimentamiseksi päätyvaimennusautomatiikkaa, jolla pehmennetään nosturityöskentelyä.
o

-

Taso 1:
o Nosturi: Nosturia ohjataan manuaalisesti kärkikeskeisesti, jolloin ihminen ohjaa
ohjainliikkeillä nosturin kärkeä yksittäisten hydraulisylinterien sijaan. Automaatiojärjestelmä ohjaa yksittäisten hydraulisylinterien öljyvirtoja. Vastuu ympäristön
havainnoinnista on ihmisellä. Ihmisen vastuulle kuuluu myös häiriötilanteessa ohjauksen varasuoritus perinteisesti ohjaten (taso 0).
o

-

Alustakone: Alustakoneen ohjaus tapahtuu täysin manuaalisesti ja ihmisellä on
täysi vastuu ympäristön havainnoinnista. Ajamista avustavat erilaiset järjestelmät,
kuten automatisoitu voimansiirto sekä ”Ajourakone”, jolla opastetaan ajourien sijoittelussa ja ajourilla ajamista mahdollisimman kantavia maankohtia pitkin (ks.
Ovaskainen ym. 2019).

Alustakone: Automaatiojärjestelmä vastaa alustakoneen osalta joko pitkittäis- tai
poikittaissuuntaisesta hallinnasta. Jompaakumpaa tehtävää hoitaa tällöin ihminen,
ja lisäksi hän vastaa ympäristön havainnoinnista sekä ohjauksen varasuorituksesta häiriötilanteessa. Esimerkkeinä ajouralla sivusuuntaisesti ohjaava järjestelmä tai mukautuva vakionopeudensäädin.

Taso 2:
o Nosturi: Nosturin ohjauksessa osa työsyklistä on automatisoitu, esimerkiksi kouraisutaakan nosto kuormatilan ylle tai hakkuulaitteen vienti. Ihminen suorittaa edelleen ohjauksen automaation ulkopuolelle jäävien osasyklien osalta, esimerkiksi
puutavarapölkkyihin tarttumisen. Järjestelmä havainnoi ympäristöä sensorein
osasyklien liikeratojen ohjauksen tarpeisiin. Sensoroinnista huolimatta ihminen
vastaa ympäristön valvonnasta automatisoidun osasyklin aikana. Ihmisen vastuulle kuuluu myös ohjauksen varasuoritus.
o

Alustakone: Alustakoneen ajamisen pitkittäis- ja poikittaissuuntainen hallinta on
automatisoitu, ja automaatiojärjestelmä havainnoi ympäristöä sensorein. Sensoreista huolimatta ihminen vastaa ympäristön valvonnasta jatkuva-aikaisesti seuraten. Ihmisen vastuulle kuuluu myös manuaalisen vara-ajamisen suorittaminen tarpeen vaatiessa.
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-

Taso 3:
o Nosturi: Nosturin koko työsykli sekä ympäristön valvonta on automatisoitu, mikä
mahdollistaa usean koneen etävalvonnan yhden valvojan toimesta. Ihmisen vastuulla on kuitenkin dynaaminen varasuoritus. Hakkuukoneessa tason 3 nosturin
automaatio vaatii myös apteerauksen automaation kehittämistä, jotta rungon laadun tunnistus voitaisiin automatisoida. Poistettavien puiden tai kerättävien puutavaralajien valinta voi olla joko automaattinen tai ihmisen hallinnassa.
o

-

Taso 4:
o Nosturi: Nosturin työsykli on täysin automatisoitu apteeraus mukaan lukien. Myös
dynaaminen varasuoritus on automatisoitu, mutta ihminen halutessaan voi suorittaa varasuorituksen myös itse. Automaatiojärjestelmän toimintaympäristö on kuitenkin rajoittunut eli se ei toimi kaikissa puunkorjuuympäristöissä ja -olosuhteissa.
o

-

Alustakone: Ajamisen pitkittäis- ja poikittaissuuntaisen hallinnan lisäksi myös ympäristön valvonta on automatisoitu. Ihmisen vastuulla on kuitenkin dynaaminen varasuoritus. Usean koneen etähallinta on mahdollista.

Alustakone: Alustakoneen ajaminen on kokonaan automatisoitu vara-ajaminen
mukaan lukien. Ihminen voi halutessaan suorittaa vara-ajamisen ja jatkaa hallintaa
manuaalisesti. Automaatiojärjestelmän toimintaympäristö on kuitenkin rajoittunut,
eli se ei toimi kaikissa puunkorjuuympäristöissä ja -olosuhteissa.

Taso 5:
o Nosturi: Nosturin työsykli on täysin autonominen ja automaatiojärjestelmä pystyy
suunnittelemaan työtä ja tekemään työhön liittyviä päätöksiä. Automaatiojärjestelmän toiminnalla ei ole rajoituksia, vaan järjestelmä pystyy toimimaan kaikissa
puunkorjuuolosuhteissa ja -ympäristöissä, joissa koneellinen puunkorjuu ylipäänsä on mahdollista.
o

Alustakone: Alustakoneen ajaminen on täysin autonominen ja automaatiojärjestelmä pystyy suunnittelemaan alustakoneen liikuttelua ja tekemään työhön liittyviä
päätöksiä. Automaatiojärjestelmän toiminnalla ei ole rajoituksia, vaan järjestelmä
pystyy toimimaan kaikissa puunkorjuuolosuhteissa ja -ympäristöissä, joissa koneellinen puunkorjuu ylipäänsä on mahdollista.

Tässä tutkimuksessa esitetyt automaation tasoluokitukset sisältävät paljon liikkumavaraa jokaisen luokan suhteen eli käytännön sovellukset edustaen tiettyä automaation tasoluokkaa voivat
vaihdella suuresti.
Metsäkonetta kokonaisuutena automatisoitaessa automatisoidaan työkokonaisuuksia, jolloin automaatiojärjestelmään luodaan automaattisia työtiloja (work mode), joita kuljettaja tai etävalvoja
valitsee käytettäväksi. Metsäkoneiden osalta työtiloja voisi automaatiotutkijoiden mukaan olla karkeasti jaoteltuna esimerkiksi kaksi (kuva 9): työtila, jossa automaatiojärjestelmä ohjaa sekä alustakonetta että nosturia, ja ajotila, jossa automaatiojärjestelmä siirtää metsäkonetta eli ohjaa vain
alustakonetta. Kokonaisuutta automatisoitaessa sekä alustakone että nosturi voivat edustaa esimerkiksi tasoa 3.
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Kuva 9. Työtehtäväkokonaisuuksien automatisointiin pohjautuva jaottelu.
Metsäkoneiden automaatiojärjestelmien suunnitellun käyttöympäristön (ODD) tulisi haastateltujen asiantuntijoiden mukaan sisältää ainakin seuraavat päätekijät, jotka asettavat automaatiojärjestelmän toiminnalle rajoitteet:
-

metsäkone: hakkuukone vai kuormatraktori
työlaji: pääte-, harvennushakkuu vai jatkuvan kasvatuksen hakkuu
vuodenaika: sää- ja valaistusolosuhteet: lumi- ja vesisade, lämpötila, valon määrä
leimikon piirteet: puuston runkoluku ja/tai pohjapinta-ala, maaston topografia ja kantavuusolosuhteet, ennakkoraivauksen tarve, ympäristökohteiden mahdollisuus.

4.2 Metsäkoneautomaation kehitysnäkymät
4.2.1 Havaintoja haastatteluissa ilmenneistä kehitysnäkymistä
Kehitysnäkymistä kysyttäessä ilmeni, ettei varmoja vastauksia voida antaa, vaan ainoastaan
haastateltavien omia näkemyksiä, jotka pohjautuvat haastateltavan aiempaan kokemukseen, ammattitaitoon sekä mahdollisesti myös asenteeseen automaatiota kohtaan. Moni haastatelluista
painotti näkemystensä kehitysnäkymistä olevan lähinnä teknologian puolesta toteutettavissa, jolloin automaatiokehityksen ennustettuun kulkuun ei aina sisällytetty taloudellisia ja työvoimapoliittisia tekijöitä. Tällöin kehitysnäkymät peilasivat ainoastaan sitä, mikä olisi teknologian puolesta
mahdollista toteuttaa, muttei välttämättä olisi taloudellisesti perusteltua. Osa puolestaan antoi näkemyksensä edellä mainitut rajoitteet huomioituina, jolloin kehitysnäkymät olivat varsin vaatimattomat verrattuna pelkästään teknologian osalta mahdollisiin näkymiin.
Erityisesti metsäkoneyrittäjät ja metsäkonevalmistajat painottivat automaatioratkaisujen olevan
taloudellisesti perusteltuja tuottavuuden sekä hankinta- ja ylläpitokustannusten, mutta myös käytettävyyden suhteen. Metsäkonevalmistajat näkivät automaatiokehityksen haastavana, sillä tuotteiden kehityksessä ja uusien tuotteiden markkinoinnissa pitää ottaa huomioon metsäkoneyrittäjien maksukyky ja -halukkuus, etenkin puunkorjuuyritystoiminnan katteiden ollessa pienet. Metsäkonevalmistajat painottivat tuotteistamisen ja siihen liittyvän kehitystyön perustuvan täysin bu-
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siness caseihin eli tuotekehitys mukailee täysin kysyntää. Automaatiotutkija A mainitsi taloudellisten rajoitteiden estäneen jopa teollisuusrobotiikassa autonomian yleistymisen, vaikka teknologian osalta joissakin sovelluskohteissa täysautomaation kehittäminen ja käyttöönotto olisikin ollut
mahdollista jo pitkään. Täysautomaattisten laitteiden aiheuttamat kustannukset monessa tapauksessa vielä tällä hetkellä eliminoivat automaation tarjoamat taloudelliset hyödyt.
Metsä työympäristönä ei sisällä yhtä paljon elementtejä kuin tieympäristö, mutta elementit ja tilanteet ovat kaikki erilaisia ja siten haastavampia automaation kannalta. Merkittävin haaste on se,
ettei metsäympäristö sisällä ihmisen rakentamaa säännöllistä ja selkeää infrastruktuuria. Haasteita aiheutuu muun muassa puiden epäsäännöllisestä tilajakaumasta, maaston topografiasta ja
kantavuudesta, katveista sekä sää- ja valaistusolosuhteista. Metsää ei myöskään voi luokitella
suljetuksi alueeksi, vaikka sieltä puuttuvatkin monet avoimen alueen piirteet, kuten muu liikenne.
Avoimeksi alueeksi se kuitenkin määritellään siksi, ettei ulkopuolisten pääsyä metsään voida estää, eli alueelle pääsy ei ole estetty riittävällä varmuudella. Toisekseen automaation näkökulmasta metsästä puuttuu automaation toimintaa tukeva infrastruktuuri, eivätkä metsäolosuhteet
muutenkaan ole automaation kannalta edulliset.
Selkeästi haastatteluissa tuotiin esille hakkuutyölajin ja automaation kohtaamien haasteiden yhteys. Tasolta 2 ylöspäin metsäkoneautomaation arvioitiin olevan käytössä teknologian kehityksen
alkuvaiheessa ensin päätehakkuutyössä (avohakkuu), sillä työssä ei tarvitse huomioida jäljelle
jääviä puita. Harvennushakkuutyössä nähtiin suuria haasteita etenkin tasolta 3 ylöspäin jäljelle
jäävien puiden varomisen, puiden paikannuksen epätarkkuuden ja sensoreille muodostuvien katveiden vuoksi.
Automatisoinnin haasteiden osalta nousi esille eroavaisuuksia myös hakkuukoneen ja kuormatraktorin välillä. Alustakoneen ajamisen automatisoinnissa kuormatraktori nähtiin potentiaalisena
automaatiokehityksessä, sillä hakkuukone on jo kertaalleen kulkenut ajourat lävitse ja koonnut
paikkatiedon urista. Kuormatraktorityössä ajamisen osuus työajasta on huomattavasti suurempi
kuin hakkuukonetyössä, jolloin ajamisen automaatio tuottaisi enemmän hyötyä kuormatraktorityössä. Kuormatraktorin ajaminen nähtiin ensin mahdollisena toteuttaa avohakkuualueilla puuston katveiden puuttuessa, mutta kehityksen myötä myöhemmin myös harvennushakkuussa. Hakkuukonetyössä ajamisen automatisointi arvioitiin haastavaksi, sillä hakkuukonetyössä joudutaan
poistettavien puiden valinnan lisäksi päättämään ajourien sijoittelu, johon vaikuttavat maaston
kantavuus, leimikon muoto, ajouraväli, puomin ulottuvuus yms., ja automaatiojärjestelmän pitäisi
ottaa kaikki edellä mainittu huomioon. Ajamisen automatisointi hakkuukoneessa ei myöskään
tuottaisi merkittäviä hyötyjä, sillä pelkän ajamisen osuus työajasta on marginaalinen, toisin kuin
kuormatraktorityössä.
Metsäkoneiden nosturin puomin instrumentointi puomin kärkiohjauksen ja hydraulisylinterien
päätyvaimennusten myötä on toiminut metsäkonevalmistajien ja automaatiotutkijoiden mukaan
merkittävänä askeleena nosturien automaatiokehityksessä, sillä anturointi on luonut pohjan automaatioasteen nostolle jopa aina täysautonomiseen kuormaimeen asti. Nosturin automaatiotasolta 3 eteenpäin ulottuvassa automatisoinnissa kuormatraktori arvioitiin haastavaksi sovelluskohteeksi. Hakkuukoneella päätehakkuutyömaalla puolestaan nosturin tason 3 automaatio nähtiin jo paljon vähemmän haastavana.
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4.2.2 Kehitysnäkymät seuraavan 3–5 vuoden kuluessa
Kehitysnäkymissä näkyi selkeästi eroja vastausten suhteen asiantuntijaryhmien välillä (taulukko
7) kuin myös ryhmien sisäisestikin. Kehitysnäkymissä oli eroja myös sen suhteen, painotettiinko
vastauksissa kysytyllä aikavälillä käytössä olevia vai teknologian puolesta kehityskelpoisia automaatioratkaisuja. Erityisesti automaatiotutkijat ja metsäkonevalmistajat painottivat vastauksissaan teknologisesti kehityskelpoisia ratkaisuja, eivätkä juuri maininneet tai osanneet mainita tuotteistamisvaiheessa olevista ratkaisuista. Osin tuotteistamisvaiheen ratkaisujen markkinoille tulon
ajankohdan määrittely oli automaatiotutkijoiden mukaan haastavaa, sillä asiakkaiden puolelta
kohdistuva kysyntä määrää pitkälti tuotteistamisen, jolloin todellista aikataulua on vaikea ennustaa. Metsäkonevalmistajien osalta tuotteistamisesta vaikeneminen oli ymmärrettävää kilpailullisista syistä. Tuotteistetun ja käytössä olevan automaation ennustamista hankaloitti myös epävarmuus automaation kyvystä vastata tuotteiden toiminnalle asetettuihin taloudellisiin kriteereihin.
Koneellisen puunkorjuun korkeat tuottavuusvaatimukset asettavat suuret vaatimukset metsäkoneiden teknologialle. Aikavälin kehitysnäkymiä ennustettaessa metsäkoneyrittäjät ja puunkorjuun
tilaajat ilmensivät vastauksissaan keskimäärin nopeampaa kehityskulun ennustetta kuin muut asiantuntijaryhmät.
Taulukko 7. Asiantuntijaryhmien näkemys kehitteillä olevista ja teknologian puolesta toteutettavissa olevista metsäkoneiden automaatiotasoista seuraavien 3–5 vuoden kuluessa.
3-5 vuotta
Hakkuukone
Kuormatraktori
Asiantuntijaryhmä
Nosturi Alustakone Nosturi Alustakone
Tutkijat
2
1-3
2
1-3
Metsäkonevalmistajat 2
0
2
2
Puunkorjuuyrittäjät
2-3
1-3
2
0-3
Metsäteollisuus
2-3
1-2
2-3
1-2

Kuormatraktoreissa erityisesti ajamisen automaatio arvioitiin hyödyllisenä. Tason 1 ajamisen automaatio, jossa ajouralla sivusuuntainen ohjaus on automatisoitu, nähtiin mahdollisena, mutta
kyseisen automaation tarjoamia hyötyjä ei nähty kovinkaan merkittäviksi ainakaan tuotteistamisen kannalta. Tasojen 2–3 alustakoneen ajamisen automaatio nähtiin teknisesti mahdollisena
ainakin yksinkertaisissa olosuhteissa avohakkuilla. Sekä kuormattuna, että tyhjänä ajon arvioitiin
olevan automatisoitavissa. Tyhjänä ajamisessa stabiiliuskriteerit eivät kuitenkaan muodosta yhtä
suuria haasteita automaatiojärjestelmälle kuin kuormattuna ajettaessa, mikä madaltaa kynnystä
tyhjänä ajon automatisointiin. Myös hakkuukoneen alustakoneen ajamisessa nähtiin mahdollisena kehittää erilaisia automaatiotasojen 1–3 ratkaisuja, mutta erityisesti metsäkonevalmistajat
eivät nähneet hakkuukonetyössä alustakoneen automaatiota mielekkäänä, sillä pelkkää ajamista
työssä on varsin vähän.
Metsäkoneiden nostureiden automaatiotason 1 kärkiohjausautomaation arvioitiin vakiintuvan
pääasialliseksi nosturinohjausmenetelmäksi 3–5 vuoden aikavälillä. Metsäkoneiden nostureiden
osalta ei löytynyt yksimielisyyttä sen suhteen, olisiko hakkuukoneen vai kuormatraktorin nosturin
tason 3 automatisointi helpommin saavutettavissa. Eroavia näkemyksiä ilmeni sekä tutkijoiden,
että metsäkonevalmistajien välillä kuin myös sisäisestikin. Osa edellä mainituista asiantuntijoista
painotti hakkuukoneiden nosturityön olevan helpommin automatisoitavissa, sillä laserkeilaimella
muodostetun puukartan avulla pystypuiden sijainti olisi yksinkertaisempaa määrittää kuin maassa
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lojuvien puutavarakasojen. Automaatiotutkija B arvioi laserkeilainten olevan käytössä hakkuukoneissa jo viiden vuoden sisällä.
Hakkuukoneen nosturin automatisoinnin tasolle 3 yksinkertaisemmaksi arvioineet asiantuntijat
mainitsivat, että hakkuutyössä hakkuulaitteella tartutaan lähes aina puun tyvestä samalta korkeudelta. Hakkuulaitteen tarttumakorkeus nähtiin yksinkertaiseksi määrittää, kun puolestaan kuormatraktorityössä puutavarapölkyistä on tartuttava niiden tasapainopisteestä, joka on usein pölkyn
keskikohta. Automaatiotutkijat ja metsäkonevalmistajat nostivat esiin kuormatraktorityön työsyklin
osia, joiden automatisointi on erittäin haastavaa. Kuormausvaiheessa haastavia työsyklin osia
ovat taakkaan tarttuminen (ei saa tulla maa-ainesta mukaan, kouralla pitää tarttua pölkkyjen tasapainopisteestä), puutavaralajien erillään pito ja kouraisutaakan muodostaminen sekä puutavarapölkkyjen päiden tasaus esim. kuormatilan etusermiä vasten. Lisäksi talvella kuormausvaihetta
hankaloittaa pölkkyjen jääminen lumipeitteen alle. Purkuvaiheessa pölkyt ovat valmiiksi päät tasattuina kuormatilassa, mutta kouraisutaakan muodostaminen ja sijoittaminen tienvarsipinoon,
puutavaralajien erillään pito sekä taakan muotoilu ovat vielä vaikeasti toteutettavissa automatisoidusti. Automaattisten liikeratojen mahdollistamiseksi mainittiin myös tärkeänä tarkka puomin
kuormituksen aikaisen taipumisen mallinnus ja mittaus sekä kouran tai hakkuulaitteen heilunnan
vaimennus.
Kuormatraktorin nosturin tason 3 automatisoinnissa puutavaralajien erilläänpidon ja tunnistamisen haasteiden nähtiin liittyvän enimmäkseen puutavarapölkkyjen paikannuksen haasteisiin.
Vaikka hakkuukoneelta voitaisiin saada tarkat koordinaatit hakkuupään sijainnista kunkin puutavaralajin prosessoinnin aikana, eivät hakkuupään koordinaatit kuvaa riittävän tarkasti puutavarapölkkyjen sijaintia maassa, sillä pölkyt putoavat hakkuupäästä syöttösuuntaan nähden hieman
eteenpäin ja voivat myös vieriä maata pitkin sivuun. Täten automaattinen kuormatraktorin kouran
asemointi ja pölkkyihin kouralla tarttuminen on haastavaa jo pelkästään paikannuksen ongelmien
vuoksi. RFID-teknologia mainittiin mahdollisena ratkaisuna, eli puutavarapölkkyyn kiinnitettäisiin
hakkuukoneella radiotaajuinen etätunniste, joka tunnistettaisiin kuormatraktorissa olevalla lukulaitteella. Menetelmällä mahdollistettaisiin myös puutavaralajien tunnistus ja erillään pito, mikä
muuten olisi suuri haaste kuormaimen automaatiossa. Esteenä menetelmälle mainittiin kuitenkin
sen hinta, joka voi olla puutavarapölkkyä kohti korkeampi kuin itse puutavarapölkyn raaka-ainearvo. Kuormatraktorityössä nähtiin nosturin tason 3 automatisoinnissa selkeästi vaatimuksena
yhden puutavaralajin kuormat johtuen haasteista puutavaralajien erillään pidon osalta.
Asiantuntijat, jotka painottivat kuormatraktorin nostureiden olevan hakkuukoneen nosturia helpommin automatisoitavissa (taso 3), mainitsivat muun muassa kuormaimen työsyklin sisältävän
selkeät kiintopisteet, johon sykli loppuu, eli kuormatilan. Hakkuukoneen puomilla taas vastaavaa
yhtä selkeää kiintopistettä ei heidän mukaansa ole, sillä rungot prosessoidaan vaihteleviin kohtiin
työpistettä. Hakkuukoneen työsykli mainittiin myös vaihtelevammaksi kuin kuormatraktorin, mikä
lisää automatisoinnin haastetta. Puhtaan hakkuutyösyklin lisäksi hakkuukonetyöskentelyssä voidaan joutua tekemään esimerkiksi aluskasvillisuuden raivausta sekä ajourien havutusta maastovaurioiden välttämiseksi. Metsäteollisuus ja metsäkoneyrittäjät näkivät mahdollisena yhden puutavaralajin kuorman purun automatisoinnin, jossa koko työsykli olisi automatisoitu (taso 3). Automaatiotutkijat eivät kuitenkaan nähneet tasoa 3 operatiivisessa käytössä kyseisellä aikavälillä,
sillä tutkimus- ja kehitystyön ei arvioitu olevan tällä hetkellä riittävän pitkällä kyseisen tason tuotteistamisen ja käyttöönoton kannalta seuraavan kolmen tai viiden vuoden aikana.
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Tason 2 nosturiautomaation nähtiin sekä hakkuukoneen että kuormatraktorin osalta olevan saavutettavissa kyseisellä aikavälillä, sillä automatisoitavia osasyklejä löytyy kummastakin tapauksesta. Erityisen varmaksi mainittiin osittaisen automaation (taso 2) tulo kuormatraktoreihin. Automatisoitavissa olevaksi työsyklin osaksi nimettiin kuormausvaiheessa taakkaan tarttumista seuraava taakan nosto kuormatilan ylle. Manuaalisia osasyklejä olisi tällöin siis taakan muodostaminen ja taakkaan tarttuminen, taakan pölkkyjen päiden tasaus sekä taakan sijoittaminen kuormatilaan. Hakkuukoneen osalta automatisoitaviksi osasykleiksi nimettiin hakkuulaitteen puulle vienti
ja hakkuulaitteen eteen tuonti. Metsäkoneiden nostureiden osasyklien automaatiossa metsäkonevalmistajat painottivat, että automatisoitavien osasyklien pitää olla riittävän pitkiä, jotta automaatiosta saadaan riittäviä hyötyjä. Tason 2 kuormaimen automaation markkinoille tulon arveltiin
kuitenkin tapahtuvan tällä aikavälillä varsin pienessä mitassa.

4.2.3 Kehitysnäkymät yli viiden vuoden kuluttua
Kaikki haastatellut ilmaisivat kauemmas tulevaisuuteen ennustamisen hyvin vaikeaksi. Jo aiemmin mainittu automaatioteknologian kysynnän ennustamisen haasteellisuus vaikeuttaa osaltaan
operatiivisessa käytössä olevan automaatioteknologian ilmaantumisajankohdan ennustamista.
Täten vastaukset enemmänkin heijastelevat automaation kehitysnäkymiä varsin teknologisesta
näkökulmasta katsottuna.
Taulukko 8. Asiantuntijaryhmien näkemys kehitteillä olevista ja teknologian puolesta toteutettavissa olevista metsäkoneiden automaatiotasoista yli 5–10 vuoden kuluttua.
5-10 vuotta
Hakkuukone
Kuormatraktori
Asiantuntijaryhmä
Nosturi Alustakone Nosturi Alustakone
Tutkijat
2- 3
2-3
2-3
2-3
Metsäkonevalmistajat 2
2-(3)
1-2
Puunkorjuuyrittäjät
2-3
2-3
2-3
2-3
Metsäteollisuus
3
3
2-3
2-3

Tason 2 automaatiota nosturin osalta nähtiin mahdollisena tuotteistaa laajemmin yli viiden vuoden
kuluttua sekä hakkuukoneissa että kuormatraktoreissa (taulukko 8). Tason 2 automaatio alustakoneen ajamisessa painottui lähinnä kuormatraktoreihin. Alustakoneen ohjauksessa taso 2 kuitenkin nähtiin aikavälillä olevan kehitysvaiheessa pitkään, eikä laajassa käytössä helppoja avohakkuuolosuhteita lukuun ottamatta. Automaatiotutkija A mainitsi alustakoneen ajamisen automaation perustuvan mahdollisesti ajouran puiden tunnistukseen eli puut toimisivat automaation
maamerkkeinä, jotka järjestelmä tunnistaa. Metsäkonevalmistajat näkivät ajamisen automaation
varsin hyödyttömänä hakkuukoneissa.
Automaatiotutkijat tutkija D:tä lukuun ottamatta näkivät hakkuukoneen siirtyvän ehdottomasti tason 3 ehdolliseen automaatioon 5–10 vuoden kuluttua, ainakin prototyyppikäytössä. Metsäkonevalmistajat puolestaan olivat arviossaan varovaisempia sekä hakkuukoneen, että kuormatraktorin osalta (taulukko 8). Tason 3 osalta metsäkonevalmistajat ja tutkijat eivät nähneet mielekkäänä automatisoida erikseen nosturia tai alustakonetta, vaan molempia yhdessä, jolloin metsäkone kokonaisuudessaan edustaa tasoa 3. Tällöin automatisoidaan tiettyjä työtehtäväkokonaisuuksia, esimerkiksi hakkuutyötä (ks. kuva 9).
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Ehdollisen automaation tarjoama mahdollisuus etähallintaan nähtiin saavutettavan vain, mikäli
koko metsäkone on automatisoitu tasolle 3. Etähallinnassa todennäköisenä kehityssuuntana nähtiin koneketjun toisen koneen etähallinta toisesta koneesta. Yksimielisyyttä ei haastatteluissa saavutettu sen suhteen, olisiko kyseessä etähallittu hakkuukone vai kuormatraktori. Etähallintaa ei
nähty mahdollisena suorittaa fyysisesti kovin etäällä työmaasta, esimerkiksi kaukana sijaitsevalta
konttorilta käsin. Etähallinta nähtiin realistisena ainoastaan työmaan välittömässä läheisyydessä,
sillä etenkin hakkuukone vaatii päivittäistä huoltoa, jonka automatisointi on vielä haastavaa. Täten
huoltoa suorittava henkilö ei voi sijaita kaukana kohteesta, jotta vältetään aiheuttamasta työhön
seisokkeja. Metsäkonevalmistajat näkivät ehdollisen automaation hakkuukoneiden toimivan ensin lähinnä päätehakkuilla plantaasimetsissä ja mahdollisesti myös Pohjoismaissa päätehakkuilla
helpoissa sää- ja maasto-olosuhteissa. Hakkuukoneen ehdollisen automaation mainittiin vaativan
myös apteerauksen automaation kehittämistä automaattisen rungon laadun tunnistuksen osalta
ihmisestä riippumattomaksi, jotta automaattista hakkuutyösykliä ei tarvitsisi jatkuvasti valvoa. Automaattinen laadun tunnistus täytyisi tapahtua riittävän luotettavasti, ettei kuljettaja joudu usein
puuttumaan katkontapäätöksiin. Yleisesti todettiin teleoperoinnissa haasteena turhat kuljettajaa
häiritsevät hälytykset.
Esille nousi myös muutamia näkemyksiä automaatiokehityksen ja nykyisen puutavaralajimenetelmän metsäkoneiden yhteensoveltuvuudesta. Eräiden näkemyksien mukaan nykyisen kaltaiset
metsäkoneet puunkorjuun työvaiheineen eivät välttämättä tue tasoa 3 pidemmälle ja siitä eteenpäin suuntautuvaa automaatiokehitystä. Syinä mainittiin vaihtelevina toistuvat työvaiheet hakkuukoneen ja kuormatraktorin muodostamassa koneketjussa, joiden alempien tasojen automaatiokin
on jo haasteellista. Vaikka tulevaisuudessa nykyisten työvaiheiden automatisointi olisikin teknologian puolesta mahdollista toteuttaa, voi silti ilmentyä haasteita kustannus- ja tuottavuuskriteerien suhteen. Mahdollisesti nykyisten työvaiheiden ja menetelmien automatisointi voi koitua liian
kalliiksi koneiden hankinta- ja ylläpitokustannusten suhteen. Näillä perusteilla pidettiin mahdollisena korjuutyön muuttumista työvaiheiden osalta suoraviivaisempaan ja jopa yksinkertaisempaan, pelkistetympään suuntaan taloudellisesti järkevän automaation mahdollistamiseksi.

4.3 Automaatiokehitykseen liittyvät haasteet ja kehitystarpeet
4.3.1 Teknologiset haasteet ja kehitystarpeet
Haastatteluissa puunkorjuutyö arvioitiin todella vaikeaksi automaation sovelluskohteeksi johtuen
haastavista olosuhteista ja vakioidun prosessityön piirteiden puuttumisen vuoksi. Teknologian
osalta suurimmat haasteet liittyvät sen toimintavarmuuteen ja korkeisiin tuotantokustannuksiin.
Mitkä tahansa, esimerkiksi ajoneuvoteollisuuden käyttämät, komponentit eivät välttämättä sovellu
suoraan metsäolosuhteisiin raskaaseen työkäyttöön. Esimerkiksi sensoriteknologian osalta vaaditaan erittäin suurta kestävyyttä metsäkonetyössä esiintyvän tärinän, lian ja kosteuden vuoksi.
Tutkijat painottivat automaatioteknologian maastokokeiden ja operatiivisen metsäkonetyön asettavan täysin erilaiset vaatimukset esimerkiksi sensorien kestävyydelle. On täysin eri asia suorittaa
muutaman viikon pituinen kenttätestaus kuin tuottavan työn teko kahdessa vuorossa monen vuoden ajan eri olosuhteissa. Tutkija C mainitsi, ettei komponenttien toimintavarmuutta ole juuri tutkittu, joten metsäkoneautomaatiota käsittelevien tutkimusjulkaisuiden perusteella ei saisi tehdä
liian pitkälle vietyjä päätelmiä komponenttien kestävyydestä. Metsäkoneyrittäjät näkivät isojen ko-
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konaisuuksien automatisoinnin vaarantavan toimintavarmuuden, sillä vian ilmentyessä tällöin pysähtyy yleensä koko työkone. Metsäkoneyrittäjät mainitsivat metsäkoneiden vikojen olevan tyypillisesti anturi- ja järjestelmäperäisiä, jotka voivat halvaannuttaa koko koneen toiminnan.
Sensoriteknologian osalta ympäristön havainnointiin soveltuviksi arvioitiin laserkeilaimet, joilla
ajouran ja ympäristön havainnointi olisi mahdollista. Ongelmia nähtiin kuitenkin aiheutuvan maastossa kenttäkerroksen kasvillisuudesta, vesilammikoista ja lumipeitteestä, jotka aiheuttavat virhetulkintaa järjestelmissä esimerkiksi maaston kantavuuden ja esteiden havainnoinnin suhteen. Jo
ajamisen automaation tasolta 1 ja nosturin automaation tasolta 2 alkaen ympäristön havainnoinnin merkitys kasvaa, jolloin ilmenee tarve luotettavalle havainnointiteknologialle. Sensorien pitäisi
staattisen ympäristön lisäksi kyetä havainnoimaan dynaamisia elementtejä, kuten toiset metsäkoneet ja työmaalla olevat ihmiset. Sensorien tuottaman kuvan lisäksi tarvitaan paikannusta, jotta
aistitut kohteet voitaisiin sitoa paikkatiedoksi. Paikannuksen tarkkuudessa nähtiin haasteita etenkin tiheäpuustoisilla harvennuskohteilla. Avohakkuulla sen sijaan paikannustarkkuus esimerkiksi
RTK-GPS:llä arvioitiin osin kokemukseen pohjautuen varsin hyväksi. Paikannuksen epätarkkuudesta on haittaa alustakoneen ajamisessa, puukartan muodostamisessa sekä nosturilla puutavarapölkkyihin tarttumisessa. Puutavarapölkkyihin automaattisesti tartuttaessa ja kouraisutaakkaa
muodostettaessa pitäisi pystyä paikantamaan ja erottelemaan eri puutavaralajit. Sensorifuusion
kuitenkin nähtiin parantavan mahdollisuuksia sensorien toimintavarmuuden ja luotettavuuden
osalta.
Ennakkotiedon merkitys arvioitiin tärkeäksi, etenkin sellaisten asioiden kohdalla, joita sensorein
olisi haastavaa havaita, joista esimerkkeinä mainittiin ympäristökohteet ja maaston kantavuus.
Ongelmia kuitenkin koettiin ennakkotiedon tarkkuudessa ja paikkansapitävyydessä, etenkin
maaston kantavuuden ennustamisen osalta.
Automaatiojärjestelmien hinta nähtiin haasteena tuotteiden kaupallistamisessa, etenkin mikäli automaation hyödyt jäävät pieniksi tai ne eivät ole selkeästi osoitettavissa. Metsäkonevalmistajat
näkivät haasteena automaation lisäämisessä tuottavan työnopeuden saavuttamisen, sillä ammattitaitoista ja kokenutta kuljettajaa on vaikea enää edes teknologian keinoin päihittää. Metsäkoneyrittäjät kokivat metsäkoneiden hankintakustannusten olevan nykyisellään jo sen verran korkeat, etteivät ne saisi juuri nousta nykyisestä. Haastatteluissa nousi esiin kysymys siitä, kuka on
halukas maksaman automaation hinnan: yrittäjä vai puunkorjuun tilaaja. Yksi mahdollisuus on,
että yrittäjä maksaa hinnan täysin itse, mikäli automaatio tuottaa merkittäviä rahallisia tuottavuusja/tai kustannushyötyjä yrittäjälle maksaen itsensä varsin nopeasti takaisin, jolloin automaation
käytöllä ei ole vaikutusta korjuutaksoihin. Toinen mahdollisuus on, ettei merkittäviä kustannus- ja
tuottavuushyötyjä saavuteta verrattuna automaatioasteen noston hankinta- ja ylläpitokustannuksiin nähden, eikä investointi maksa itseään takaisin nykyisillä korjuutaksoilla. Tällöin joudutaan
nostamaan korjuutaksoja, jolloin metsäteollisuus loppupeleissä kustantaa automaatiojärjestelmien käyttöä ja käyttöönottoa. Tämä voisi päteä esimerkiksi silloin, mikäli automaatiojärjestelmien
tuoma taloudellinen hyöty ei ole kovin suuri, mutta hyödyt näkyvät esimerkiksi kuljettajan työkuormituksen pienentymisenä ja työhyvinvoinnin parantumisena. Teknologian hinta yleensä putoaa
massavalmistuksen johdosta, mutta metsäkonevalmistajat näkivät metsäkoneiden valmistuksen
edustavan marginaalista sektoria automaatiokomponenttien kysynnän kannalta, jolloin erityisten
metsäkonetyöhön vaadittujen erikoiskomponenttien hinnat eivät välttämättä tule radikaalisti tippumaan pienten valmistuserien vuoksi.
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Metsäkoneiden etähallintaan liittyy langattoman tiedonsiirron haaste, sillä edes nykyinen 4Gverkko ei kata koko valtakuntaa. Erityisesti metsäalueilla verkon kattavuus on huono. Automaatiotutkijat mainitsivat 5G-verkkoteknologian olevan potentiaalinen alhaisen tiedonsiirron viiveen
(latenssi) ja suuren tiedonsiirtokykynsä ansiosta, mutta verkkojen kattavuus muodostuu ongelmaksi, sillä verkon solukoko tukiaseman ympärillä on vain noin 100 metriä. 5G-verkkojen nähtiin
yleistyvän lähinnä kaupunki- ja teollisuusalueilla, jolloin puunkorjuun toimintaympäristöön siitä ei
olisi ratkaisuksi. Työmaakohtainen 5G-verkko siirrettävine tukiasemineen nähtiin ainakin teoriassa mahdollisena, mutta tukiasemien pystytyksen vaatima työmäärä nähtiin kuitenkin haasteena, samoin kuin myös metsän puiden ja maaston topografian aiheuttamat katveet.
Ihmisen ja järjestelmän välinen vuorovaikutus (HMI) nähtiin tärkeänä kehityskohteena ja myös
isona haasteena erityisesti metsäkoneiden etähallinnan ollessa kyseessä. Ensisijainen vaatimus
on, että kuljettaja tai etävalvoja pystyy joka tilanteessa ottamaan automaattisen laitteen manuaalisesti hallittavaksi, eli manuaaliohjaussignaalin on mentävä automaatiojärjestelmän käskyjen ohi.
Järjestelmien tulee olla myös luontevia käyttää, eivätkä ne saisi aiheuttaa työhön merkittävää
henkistä lisäkuormitusta. Tämä tulee esille tason 3 etähallituissa järjestelmissä, joissa etävalvoja
ei välttämättä jatkuvasti seuraa koneen työtä, mutta tarpeen vaatiessa ohjaa manuaalisesti. Tällöin tilannekuvan välittäminen on avainasemassa. Tutkija A piti tärkeänä, ettei käyttöliittymä aiheuta aistiristiriitoja esimerkiksi näkö- ja tasapainoaistin välille, jolloin seurauksena on vaikeasti
hallittava järjestelmä ja jopa fyysisiä oireita kuten päänsärkyä ja pahoinvointia. Erityisesti VRlasiteknologian tutkija A näki aiheuttavan aistiristiriitoja, kun näkökenttä ei ole luonteva, eikä näköaistimus vastaa tasapainoaistimukseen. Mahdollisena ratkaisuna esitettiin lisätyn todellisuuden
näkymää, jossa näkymä työympäristöstä välitettäisiin isojen näyttöjen avulla. Tutkija A nosti esille
huolen kuljettajien ammattitaidon säilymisestä korkeammilla automaatioasteilla, mikäli valtaosa
työstä suoritetaan automaattisesti. Hänen mukaansa automaatiokehityksestä ja metsäkoneiden
automaatioasteen noususta huolimatta joudutaan vielä pitkään tulevaisuudessa turvautumaan
manuaaliseen ohjaukseen tilanteissa, joissa automaatiojärjestelmä ei toimi, tai sen käyttö ei ole
järkevää. Metsäkonevalmistajat näkivät ensisijaisen tärkeänä kehityksessä, ettei kuljettajia unohdeta teknologian taakse, vaan heille taataan myös jatkossa miellyttävä työympäristö.
Haasteena HMI:n kannalta ovat myös järjestelmän tuottamat väärät hälytykset, jotka kuormittavat
kuljettajaa turhaan. Lukuisat väärät hälytykset voivat myös lopulta johtaa siihen, että kuljettaja
olettaa kaikkien hälytysten olevan vääriä, jolloin oikeat hälytykset jäävät huomaamatta. Tutkijat A
ja C mainitsivat etävalvotussa teollisuusautomaatiossa rutiininomaisen hälytysten sivuuttamisen
olevan tavallista, missä piilee kuitenkin vaarana oikeiden vaaratilanteiden sivuuttaminen.
Automaatiojärjestelmien osalta metsäkoneyrittäjät toivoivat, ettei kehitys tuo erilaisia päällekkäisiä järjestelmiä esimerkiksi metsäteollisuuden ja yrittäjän osalta, vaan järjestelmät pitäisi sulauttaa yhdeksi helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi.

4.3.2 Haasteet turvallisuus- ja vastuukysymysten suhteen
Turvallisuus on keskeinen kriteeri automaatiojärjestelmien tuotteistamisessa ja käyttöönotossa,
eli automaation turvallinen toiminta pitää pystyä takaamaan siltä osin kuin se on mahdollista. Ongelmaksi nähtiin automaation osalta yksityiskohtaisen lainsäädännön puuttumisen, sillä ISOstandarditkaan eivät metsäkonevalmistajien mukaan suoraan kohdista vaatimuksia metsäkoneautomaatiolle. Selkeän ja yksityiskohtaisen turvallisuusohjeiston määrittely nähtiinkin juuri siksi
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tärkeänä. Automaation mukanaan tuomien vastuukysymysten vuoksi koneyrittäjät näkivät tärkeänä metsäkoneenkuljettajien koulutustarpeiden muutoksen sekä tarpeen mahdollisesti täydennyskoulutukselle.
Metsäkonevalmistajat painottivat, etteivät he toisaalta voi taata täyttä turvallisuutta automaatiojärjestelmiltä. Etenkin turvallisuutta lisäävät automaatiojärjestelmät nähtiin haasteellisina, sillä turvallisuuden lisäys ja sen takaaminen on erittäin suuri ja jossain määrin jopa katteeton lupaus.
Täysin turvalliseksi rakennetun automaattisen metsäkoneen ei edes nähty pystyvän toimimaan
tehokkaasti metsäympäristössä sen varoessa kaikkia mahdollisia vaaratekijöitä. Mahdollisena pidettiin myös korkean automaation tuovan uusia automaatiojärjestelmästä johtuvia vaaratekijöitä.
Vaaratekijöitä nähtiin koituvan esimerkiksi automaatiojärjestelmän kykenemättömyydestä havaita
ja ennustaa koneen stabiiliutta, kykenemättömyydestä tunnistaa työmaalla liikkuvia henkilöitä tai
järjestelmähäiriöstä. Metsäkonevalmistajat painottivat turvallisuutta lisäävien ominaisuuksien olevan lähinnä lisävarusteita, jotka tukevat kuljettajaa turvallisuuden säilyttämisessä, mutteivat yksinään takaa sitä.
Metsäympäristö ei ole suljettu ympäristö, vaikka sieltä puuttuvatkin avoimen tieliikenteen elementit kuten muu liikenne. Metsäympäristöä ei ole rajattu, eikä ulkopuolisten pääsyä alueelle voida
täysin estää, jolloin mahdollisuus ulkopuolisten pääsylle työmaalle säilyy. Metsäkonevalmistaja A
mainitsi jokamiehenoikeuksien olevan haasteena Suomen toimintaympäristössä, sillä hakkuutyömaille ilmaantuu toisinaan ulkopuolisia täysin ennalta ilmoittamatta. Täten automaatiolle tärkeänä
vaatimuksena tulee ihmisten tunnistaminen sensorien avulla. Tunnistuksen toimintavarmuutta
nähtiin mahdollisena parantaa sensorifuusiolla. Muualla maailmassa yksityismailla ulkopuolisten
ihmisten liikkumisen ollessa tiukasti rajoitettua, ei samankaltaista ongelmaa satunnaisista ihmisistä välttämättä nähty muodostuvan. Metsäkoneyrittäjien ja puunkorjuun tilaajien vastauksissa
ilmennyt automaation turvallisuushaaste liittyy sähkölinjojen havaitsemiseen, sillä ennakkotiedon
puuttuessa etenkin pimeällä sähkölinjoja on ihmisenkään vaikea havaita. Täten automaatiojärjestelmien turvallisuuden osalta nähtiin ehdottoman tärkeänä kyky havaita sähkölinjat.
Metsäkonetyössä syntyy usein poikkeustilanteita, joista kaikkia ei voida ennakoida. Automaatiotutkijat painottivat poikkeustilanteiden hallinnan merkitystä automaatiojärjestelmien turvallisuuden
osalta ja ihmisen roolia niiden hallinnassa. He näkivät, ettei täysin autonomista järjestelmää ole
olemassa korkeasta automaatiotasosta huolimatta, vaan ihminen on aina viime kädessä vastuussa käyttämästään laitteesta. Haasteena tason 3 automaation myötä nähtiin kuljettajan tarkkaavaisuuden, tilannetietouden ja toimintakyvyn säilyttäminen poikkeustilanteiden varalta. Esimerkkinä äkkinäisestä vaaratilanteesta mainittiin kuormatraktorin nosturin hydrauliletkun rikkoutumisen aiheuttama taakan äkillinen heilahdus, johon pitää pystyä reagoimaan ja johon reagointi
manuaaliohjauksessa on nopeaa ohjaintuntuman vuoksi. Automaatiojärjestelmän ohjatessa nosturia, nähtiin äkkitilanteisiin reagointi haastavana, kun ohjaintuntuma nosturiin puuttuu. Liiallinen
luottamus automaatiojärjestelmän toimintaa kohtaan nähtiin ongelmana turvallisen toiminnan
kannalta, mutta myös liiallinen epäluulo järjestelmiä kohtaan koettiin vähintään yhtä haitallisena.
Vastuunalaisen henkilön määrittely osoittautui hankalaksi ja vastauksista ilmeni vastuukysymysten määrittelyn olevan pitkälti tapauskohtainen ja automaatiotasoon sidottu. Vastuunalaisen henkilön määrittelyssä automaattisen metsäkoneen onnettomuustilanteen selvittelyssä metsäkonevalmistajat ilmaisivat suurena haasteena onnettomuuteen johtaneiden tekijöiden todeksi näyttämisen. Onnettomuustilanteiden varalta metsäkoneiden vakuuttamisessa vastuukysymyksiin tu-
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levat mukaan myös vakuutusyhtiöt, joiden näkemykset automaation turvallisuudesta ja vastuukysymyksistä pitää ottaa kehityksessä huomioon. Kuitenkin yleisesti nähtiin kuljettajan vastuun pysyvän täydellisenä vielä automaatiotasoilla 2, sillä hänellä oletetaan olevan parhain tietämys korjuutyömaan olosuhteista ja koneen käytöstä. Tällöin kuitenkin tulee taata automaatiojärjestelmän
käyttöliittymän osalta kuljettajalle mahdollisuus joka tilanteessa ottaa kone manuaaliseen hallintaan. Metsäkonevalmistajat näkivät siirryttäessä automaation tasolta 2 tasolle 3 suuren muutoksen vastuiden jakautumisen osalta, sillä tasolla 3 valmistajan vastuu huomattavasti lisääntyy. Toisaalta kuten aiemmin mainittu, automaatiotutkijat eivät uskoneet kuljettajan vastuun ainakaan
täysin poistuvan korkeankaan automaatioasteen myötä, vaikka valmistajien vastuu tällöin lisääntyykin.

4.3.3 Haasteet hyväksyttävyyden osalta
Metsäkoneautomaation hyväksyttävyydessä ilmeni monia ulottuvuuksia. Automaatiojärjestelmän
käyttöönoton edellytyksenä nähtiin kuitenkin hyväksynnän saaminen viimekädessä metsäkoneyrittäjältä, metsäkoneen kuljettajilta sekä puunkorjuun tilaajilta. Osa haastatelluista myös näki
metsänomistajan hyväksynnän ratkaisevassa roolissa korjuujäljen ja apteerauksen osalta. Yleisesti ottaen automaatiolle nähtiin syntyvän hyväksyntä, mikäli automaatiolla saadaan parannuksia työn kustannustehokkuuteen, laatuun ja erityisesti turvallisuuteen. Automaatio ei ainakaan
saisi huonontaa edellä mainittuja. Hyväksyttävyydessä nähtiin suuria haasteita automaation toiminnan turvallisuuden ja sen julkisuuskuvan osalta, sillä jo yksittäistenkin automaatioperäisten
onnettomuuksien arveltiin suurella todennäköisyydellä huonontavan automaation yleistä hyväksyttävyyttä. Etenkin median arveltiin antavan yksittäisille automaatioperäisille onnettomuuksille
liioitellusti näkyvyyttä, kuten automaatiotutkija C koki tapahtuneen Tesla-autojen automaattisen
ajamisen aiheuttamista onnettomuuksista uutisoitaessa. Hänen mukaansa automaatioperäiset
onnettomuudet saavat mediassa suhteettomat mittasuhteet verrattuna ihmiskuljettajien aiheuttamiin onnettomuuksiin.
Metsäkonekuljettajien osalta hyväksyttävyydessä ei nähty merkittäviä haasteita niin pitkään, kun
kuljettaja päättää metsäkoneen toiminnasta ja saa tuntea työskentelevänsä. Alkuvaiheessa ilmenevää vastustusta pidettiin mahdollisena, mutta sen nähtiin kuitenkin hälventyvän positiivisten
käyttökokemusten myötä. Metsäkoneenkuljettajia luonnehdittiin ammattiylpeiksi ammattilaisiksi,
joille itse tekeminen ja ammattitaitonsa hyödyntäminen ovat tärkeitä asioita työn sisällön kannalta.
Täten nosturin automaatiotasolle 2 asti ei nähty ongelmia, sillä kuljettajaa tarvitaan ohjaamaan
nosturia, vaikka osa sykleistä olisikin automaattisia. Tällaisen avustavan automaation nähtiin saavuttavan kuljettajien hyväksynnän. Sekä kuljettajien että metsäkoneyrittäjien nähtiin hyväksyvän
ongelmitta sellaiset ratkaisut, jotka parantavat työhyvinvointia, tuottavuutta ja turvallisuutta. Tällaisesta käytössä olevasta hyväksyttävyyden ansainneesta automaatiosta mainittiin nosturin kärkiohjaus ja päätyvaimennukset. Tuottavuuden saavuttamisessa oleellista on myös järjestelmien
toimintavarmuus. Jatkuvien vikojen mainittiin huonontavan automaation hyväksyttävyyttä kuljettajien, mutta myös yrittäjien osalta. Metsäkoneyrittäjien hyväksynnän osalta merkittäväksi nähtiin
myös automaatiojärjestelmiin sijoitetun pääoman määrä ja sijoitetun pääoman tuotto. Mikäli sijoitetun pääoman tuotot jäävät pieniksi, ei yrittäjä välttämättä halua itse täysin rahoittaa automaatiojärjestelmiä.
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Vasta tasolta 3 eteenpäin kuljettajan työnkuvan nähtiin muuttuvan niin merkittävästi, että osa nykyisistä kuljettajista ei välttämättä pidä automaation tuomista muutoksista työn sisältöön. Työnkuvan muuttuminen valvovaksi työksi voi huonontaa työn mielekkyyttä, mikäli kuljettaja kokee
olevansa työn sivustaseuraaja. Täten työnkuvan muuttuessa kuljettajalle täytyy tarjota mielekästä
tekemistä, jossa voi hyödyntää omaa ammattiosaamistaan. Automaatiotutkija A ja metsäkoneyrittäjät nostivat esiin sen, ettei ammattitaitoinen ”huippukuljettaja” välttämättä hyödy automaatiosta
tuottavuuden osalta kovin merkittävästi, mikä pitää ottaa myös huomioon. Täten nähtiin tärkeänä,
että kuljettajalla säilyy mahdollisuus päättää automaatiojärjestelmän käytöstä, mikäli kuljettaja
esimerkiksi kokee olevansa tuottavampi itse konetta ohjatessaan.
Tasolta 3 etenevän automaation nähtiin aiheuttavan huolta työpaikkojen ja ansiotulojen menetyksestä, mikäli automaatio merkittävästi vähentää työvoiman tarvetta alalla tai ammattitaitovaatimusten laskun myötä alentaa palkkausta. Esille nostettiin myös metsäteollisuuden ja metsätalouden hyväksyttävyyden kytkös metsäkoneautomaatioon, sillä metsätaloutta on Suomessa pitkään
perusteltu sen työllistävällä vaikutuksella. Puunkorjuulla onkin merkittävä työllistävä vaikutus syrjäseuduilla, joilla työtä on muutoin tarjolla yleensä rajallisesti. Puunkorjuun tilaaja A ja metsäkoneyrittäjät näkivät automaation ongelmallisena hyväksyttävyyden osalta, mikäli se vaikuttaa metsäkonealan työllisyyteen negatiivisesti. Toisaalta mainittiin, että puunkorjuutyössä osaavasta työvoimasta on todella suuri pula, sillä alalle ei hakeudu riittävästi uusia kuljettajia. Puunkorjuun tilaajat painottivatkin puunkorjuutoiminnan ylläpitämisen tärkeyttä ja mikäli ihmistyövoimaa ei ole
saatavissa riittävästi, on työvoimavajeeseen apua haettava enemmissä määrin automaation keinoin.
Puunkorjuun tilaajaosapuolelle tärkeitä asioita metsäkoneautomaation hyväksyttävyyden osalta
ovat työn ja raaka-aineen laatu, työn turvallisuus ja ympäristövaikutukset. Tilaajalle täytyy olla
hyötyä automaatiosta puutavaran laadun, kuten puuaineen laadun ja katkonnan osalta, sillä raakapuun laatu vaikuttaa merkittävästi jalostusketjun arvonlisäykseen. Toisaalta tilaajalle on tärkeää myös korjuujälki eli työn laatu, jolla on myös merkitystä metsänomistajalle kuin myös apteerauksellakin. Korjuujälki vaikuttaa myös suuressa määrin metsätalouden yleiseen hyväksyttävyyteen, sillä huono korjuujälki lisää negatiivista suhtautumista metsätalouden harjoittamiseen, mutta
etenkin koneelliseen puunkorjuuseen. Metsäkoneiden automaatiolla ei edellä mainittujen perusteiden vuoksi tule olla negatiivista vaikutusta puutavaran katkontaan eikä korjuujälkeen.

4.4 Metsäkoneautomaatiolla tavoiteltavat hyödyt
4.4.1 Tehokkuus ja kustannukset
Tehokkuus- ja kustannushyödyt toimivat kriteereinä yhdessä turvallisuuden kanssa automaatiojärjestelmien kaupalliselle kehitykselle ja tuotteistamiselle eli käytännön ratkaisuiden on oltava
taloudellisesti järkeviä yhdessä turvallisen toiminnan kanssa. Tehokkuus- ja kustannushyötyjen
saavuttaminen automaatiolla metsäolosuhteissa arvioitiin kuitenkin haastavaksi. Metsäteollisuus
painotti, ettei tehokkuus- ja kustannushyötyjen tavoittelu automaatiolla saa tapahtua työn ja tuotetun raakapuun laadun kustannuksella. Yleinen näkemys oli, että kuljettajan ollessa automatisoidussa metsäkoneessa mukana, on työn tuottavuuden ja resurssitehokkuuden noustava, sillä
automaatiolla ei nähty vaikutusta kuljettajien palkkatasoon. Hakkuutyömaan koon ja hakkuutyölajin nähtiin merkittävästi vaikuttavan metsäkoneautomaation tuottamien hyötyjen määrään. Eni-
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ten automaation arveltiin tuottavan hyötyä laajoilla ja yhtenäisillä päätehakkuutyömailla. Metsäkoneissa vaadittu tuottavuuden nousu on tähän mennessä nostanut koneiden omamassaa, jotta
esimerkiksi suuremmat kuormakoot ja isommat nosturitaakat nopeutettuine liikkeineen ovat olleet
mahdollista saavuttaa.
Tuottavuuden osalta automaatiolla nähtiin saavutettavan erilaisia hyötyjä. Lähitulevaisuuden tasojen 1 ja 2 nosturin automaatioratkaisuiden nähtiin lähinnä parantavan aloittelevien kuljettajien
tuottavuutta ja sen kehitystä, mikä osaltaan pienentää metsäkoneenkuljettajien välisiä tuottavuuseroja ja nostaa myös koneyksiköiden tuottavuutta. Varsinaisia suoria kustannushyötyjä ei arvioitu
kyseisten automaatiotasojen ratkaisulla saavutettavan. Tuottavuuden nousun nähtiin parantuvan
rutiinityövaiheiden automatisoinnilla, sillä automaattiset liikenopeudet ovat todennäköisesti aloittelijan kohdalla manuaalisesti suoritettuihin verrattuna nopeampia. Täten myös resurssitehokkuus nousee kokemattomien kuljettajien kohdalla. Käytössä olevasta tuottavuutta nostavasta automaatiosta esimerkkinä mainittiin nosturin kärkiohjaus, joka on nostanut uusien kuljettajien tuottavuutta, mutta samalla mahdollistanut myös työskentelyn pienemmällä henkisellä kuormituksella. Myös automaattiset nosturin osasyklit (taso 2) nähtiin tärkeänä tekijänä kuljettajien välisten
tuottavuuserojen kaventamisessa, sillä osasyklit luovat mikrotaukoja, joita voi hyödyntää joko
seuraavien työvaiheiden suunnitteluun tai tarvittaessa hetkelliseen lepäämiseen. Mikrotaukojen
hyödyntämisen suunnitteluun tai lepoon nähtiin parantavan tuottavuutta ja työn laatua, kun rasitustaso ja siten myös väsymys pienentyy. Metsäkoneyrittäjät pitivät tärkeänä mikrotaukojen suuntaamista suunnittelutyöhön. Kuljettajan resurssien vapauttamisesta suunnitteluun hyötyisivät erityisesti hakkuukoneenkuljettajat, joiden tehokkaassa työskentelyssä korostuu tarve suunnitella
työtä monipuolisesti sekä työpisteessä (poistettavien puiden valinta, ajourien sijoittelu yms.) että
monta työpistettä edemmäksi. Mikrotauoissa tiedostettiin kuitenkin piilevän vaarana hyvän työrytmin katkeamisen, mikä voi huonontaa tuottavuutta.
Tasojen 1 ja 2 automaatiossa kuljettajan ollessa mukana konetyöskentelyssä on hyötyjen saavuttamisessa oleellista automaatioon sijoitetun pääoman suhde sen tuottoihin eli hankinta- ja ylläpitokulujen suhde esimerkiksi tuottavuuden lisäykseen. Osa haastatelluista näki tasojen 1 ja 2
järjestelmien toiminnan osalta vaatimuksena merkittävän uusien kuljettajien tuottavuuden nousun, mikäli uusien järjestelmien hankinta- ja ylläpitokustannukset nostavat merkittävästi kustannuksia nykytasosta. Osa metsäkoneyrittäjistä piti jopa kärkiohjausta huomattavan kalliina sen
tuottamiin tuottavuushyötyihin nähden. He kuitenkin mainitsivat kärkiohjauksen parantaneen huomattavasti työergonomiaa.
Erityisesti hakkuukonetyössä kuljettajaa opastava automaatio nähtiin tarpeellisena, sillä työ sisältää paljon reaaliaikaista päätöksentekoa työn suorittamisen aikana. Puunkorjuun tilaajat ja metsäkoneyrittäjät näkivät konkreettista hyötyä saavutettavan jo kuljettajan työskentelyä opastavilla
järjestelmillä, jotka luetaan kuuluvaksi automaatiotasolle 0 (taulukot 5 ja 6). Erityisesti metsäkoneyrittäjät toivat hakkuukonetyön osalta esille kuljettajaa kuormittavana tekijänä tuottamattoman
avustavan työn tekemisen. Tuottamattomaksi avustavaksi työksi nimettiin muun muassa korjuujäljen seuranta ja harvennuksilla runkoluvun ja puuston pohjapinta-alan seuraaminen ja mittaus,
jotka kuljettaja joutuu tekemään manuaalisesti aiheuttaen tuottavaan työhön katkoksen. Runkoluvun ja pohjapinta-alan mittauksen nähtiin kuormittavan etenkin aloittelevia kuljettajia, jotka joutuvat turvautumaan maastomittauksiin harjaantuneen silmämääräisen arviointikyvyn vielä puuttuessa. Myös vanhemmat kuljettajat joutuvat monesti jalkautumaan maastomittauksiin, sillä monen puunkorjuun tilaajan mainittiin vaativan korjuujäljen dokumentointia.
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Tällaisten tuottavaa työtä avustavien töiden automatisointi lisäisi tehokkaan työajan osuutta
työssä sekä myös mahdollistaisi kuljettajalle täyden keskittymisen tuottavaan päätyöhönsä. Myös
arvionvaraisuudesta luopuminen toisi työhön varmuutta ja mahdollisesti myös parantaisi työn laatua, kun kuljettajaa avustettaisiin korjuujälkeä mittaavalla automaatiolla, jolloin työn reaaliaikainen
mukauttaminen parantuisi.
Kuormatraktorityössä suurta hyötyä nähtiin saavutettavan puutavaran lähikuljetusta optimoivilla
opastavilla järjestelmillä, jotka pystyisivät osoittamaan optimaalisen puutavaralajien keruujärjestyksen sekä ajoreitit. Tällaisen järjestelmän avulla nähtiin saavutettavan tuottavampaa työskentelyä sekä resurssitehokkuutta työajan ja polttoaineen suhteen ylimäärisen ajamisen vähentyessä. Metsäkoneyrittäjä B mainitsi kokeneen ja kokemattoman kuormatraktorinkuljettajan välillä
olevan jopa 20–30 % eroa ajomatkassa kuljetettua raakapuukuutiometriä kohden. Täten lähikuljetusta optimoivilla opastavilla järjestelmillä olisi myös potentiaalia kuljettajien välisten tuottavuuserojen tasaamisessa.
Ammattitaitoisten ”mestarikuljettajien” tuottavuutta ei nähty mahdollisena parantaa automaation
avulla, tosin korkean tuottavuuden tasainen ylläpitäminen työvuoron aikana pienemmällä kuormituksella ja työssä väsymistä vähentämällä nähtiin automaation avulla mahdollisena saavuttaa.
Metsäkoneyrittäjät sekä metsäkonevalmistajat painottivatkin kärkiohjauksen suurimman hyödyn
kokeneiden kuljettajien kohdalla olevan rasitustason pienentämisessä.
Metsäteollisuuden näkemyksen mukaan merkittävä kustannushyötyjen saavuttaminen kuljettajaa
automaatiokehityksessä mukana pitäen ei ole mahdollista. Resurssitehokkuushyötyjä nähtiin
merkittävästi saavutettavan vasta tasolta 3 alkaen, kun automaatio mahdollistaa metsäkoneiden
etähallinnan, jolloin yksi etävalvoja voisi valvoa samanaikaisesti useaa metsäkonetta, esimerkiksi
koneketjua. Tällöin saavutettaisiin merkittäviä säästöjä henkilöstökuluissa. Etävalvonnan avulla
nähtiin mahdollisena saavuttaa myös merkittäviä polttoainehyötyjä metsäkoneen ajohytin jäädessä pois, jolloin koneen omamassa pienenee. Automaattisesti toimivien laitteiden nähtiin myös
toimivan optimaalisemmin kuin ihmiskuljettajan ohjaamana, jolloin polttoaineenkulutusta nähtiin
mahdollisena pienentää, edellytyksenä kuitenkin korkean tason (taso 3 ylöspäin) automaattisten
metsäkoneiden toimivuus metsäympäristössä. Etävalvonnassa on kuitenkin haasteena riittävän
tilannekuvan välittäminen etävalvojalle etenkin, kun otetaan huomioon metsäkonetyön intensiivisyys. Myös Suomen puunkorjuuolosuhteet aiheuttavat suuria haasteita tason 3 automaatiolle ja
etävalvonnalle kuin myös harvennushakkuiden suuri osuus. Täten etävalvotun tason 3 automaation nähtiin tulevan käyttöön ensiksi plantaasimetsätaloudessa Etelä-Amerikassa, jossa korjuuolosuhteet sisältävät vähemmän muuttujia automaation kannalta: tasainen maasto, yksi kasvatettava puulaji, puiden tasainen tilajakauma, vain yksi puutavaralaji (kuitupuu), isot leimikot yms.
Resurssitehokkuutta parannettaisiin myös, mikäli automaatiolla mahdollistettaisiin nopeammat liikenopeudet esimerkiksi nosturin osalta. Siitä, onko liikenopeuksien nosto nykyisistä maksiminopeuksista enää käytännössä mahdollista, ei oltu yksimielisiä. Metsäkonevalmistajat näkivät nosturien liikenopeuksien noston ainoastaan mahdollisena vahvempien nosturipuomien avulla, joiden nopea liikuttaminen kuitenkin nostaisi energiankulutusta ja täten vaikuttaisi negatiivisesti polttoainetalouteen. Merkittävää polttoaineenkulutuksen määrittämisessä resurssitehokkuuden kannalta on polttoaineen kulutus tuotettua raakapuukuutiometriä kohden (l/m³). Täten polttoaineenkulutuksen kasvu ei ole negatiivinen asia, mikäli samalla myös tuottavuus parantuu riittävästi.
Hakkuukoneen prosessointinopeuden nostoa nykyisestä ei pidetty mahdollisena. Polttoainetalou-
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den parantumisessa oleellisena kehityssuuntana nähtiin automaation rinnalla metsäkoneiden voimansiirron hybridivoimalinjojen kehittäminen, sillä kyseisellä teknologialla voitaisiin pienentää
dieselmoottorin tehovaatimuksia sähkömoottorin avustaessa tehontarvehuippujen aikana. Hybridivoimalinja täten mahdollistaisi metsäkoneiden varustamisen pienemmillä dieselmoottoreilla.
Suurta tehontuottoa vaaditaan erityisesti hakkuukonetyössä prosessointivaiheessa syöttörullien
ja teräketjun eri- ja samanaikaisessa käytössä.
Kustannushyötyjä nähtiin saavutettavan myös metsäkoneen rakenteille haitallista työskentelyä
estävällä automatiikalla, jolloin vältettäisiin koneiden väärinkäytöstä johtuvia rikkoutumisia ja ennenaikaista kulumista. Rikkoutumisesta seuraa aina korjauskuluja ja tulonmenetyksiä metsäkoneen ollessa pois tuottavasta työstä. Turhien rikkoutumisten välttämisellä myös ylimääräiset korjauskulut ja tulonmenetykset vähenisivät, jolloin myös koneen resurssitehokkuus osaltaan paranee.

4.4.2 Turvallisuus
Automaation tarjoamista turvallisuushyödyistä nostettiin esiin merkittävimpinä inhimillisten virheiden ja niistä aiheutuvien vaaratilanteiden vähentämisen, sillä automaatiojärjestelmä voidaan
opettaa toimimaan turvallisilla menetelmillä, jotka opittuaan se noudattaa niitä kurinalaisesti. Inhimillisistä tekijöistä, kuten erityisesti väsymyksestä tai keskittymisen herpaantumisesta johtuvia
vaaratilanteita mainittiin olevan muun muassa sähkölinjoihin ajo, metsäkoneen kaatuminen ja
rungon prosessointi ohjaamoa kohti. Nykyisin metsäkoneenkuljettajaa voidaan avustaa esimerkiksi ennakkovaroituksilla sähkölinjoista. Väsymyksen pienentämiseen nähtiin päästävän työn
kuormittavuutta laskemalla rutiinityötä automatisoimalla.
Vaikka yleisesti automaatiolla nähtiinkin potentiaalia turvallisuuden lisäämisessä, eivät metsäkonevalmistajat kuitenkaan nähneet mahdollisena taata turvallisuutta automaation avulla, sillä teknologia pitää aina sisällään epävarmuuksia. Esimerkkinä metsäkonevalmistaja A mainitsi, ettei
esimerkiksi hakkuukoneen hyttiä päin prosessointia ole mahdollista täysin estää automaatiollakaan, sillä esimerkiksi hakkuulaitteen mittapyörän jumittuminen estäisi rungon pituuden mittauksen, johon hyttiä päin syötön estäminen mahdollisesti perustuisi. Täten metsäkoneenvalmistaja
A ei nähnyt mahdollisena markkinoida turvavarustetta, jonka luvataan estävän hyttiä päin syöttämisen. Metsäkonevalmistajien mukaan automaatio tulee pitkään olemaan lähinnä turvallisuuden
ylläpitämistä avustava tekijä, joka ei kuitenkaan poista kuljettajan aktiivisen toiminnan ja tarkkaavaisuuden merkitystä. Täten automaatiosta huolimatta kuljettajan suorittaman ympäristön tarkkailun on edelleen oltava aktiivista. Turvallisuutta lisäävien tuotteiden markkinoinnissa teknologian toiminnan sisältämät epävarmuudet tuovat suurta haastetta.
Puunkorjuuympäristön sisältämät muuttujat mainittiin osaltaan haasteena automaation turvallisuushyötyjen saavuttamisessa. Automaatiojärjestelmien kyky ennakoida vaaratilanteita ja kyky
reagoida äkkinäisiin vaaratilanteisiin arvioitiin varsin rajalliseksi. Äkillisistä vaaratilanteista metsäkoneyrittäjät nostivat esille metsäkoneen kaatumisen maaston kantavuuden tai sivuttaispidon menetyksen seurauksena. Puunkorjuun ympäristön nähtiin sisältävän niin paljon muuttujia, ettei kuljettajan panosta turvallisuuden ylläpidossa nähty mahdollisena korvata pitkään aikaan. Ammattitaitoisen kuljettajan havainnointikyky on pitkälle kehittynyt, jolloin esimerkiksi ajouran kantavuuden menetyksen tuntee, eli on syntynyt ”penkkituntuma”. Myös edellä mainitut syyt puoltavat au-
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tomaation roolia kuljettajaa avustavana teknologiana. Mahdollisena pidettiin automaatiojärjestelmien aiheuttavan täysin uudenlaisia vaaratilanteita, mikäli niiden mukautumis- ja reaktiokyky ei
ole riittävä. Haastattelutulosten perusteella voidaan todeta merkittävien turvallisuusparannuksien
olevan pitkän automaatiokehityksen päässä, vaikka tietynlaisia kuljettajaa tukevia turvallisuussovelluksia onkin jo olemassa ja saatavissa varsin lyhyellä aikajänteellä.

4.4.3 Ympäristövaikutukset
Puunkorjuun ympäristönäkökohtia painotettiin monissa haastatteluissa. Metsäkoneyrittäjät sekä
puunkorjuun tilaajat arvioivat ympäristöasioiden painoarvon korostuvan tulevaisuudessa, mikä aiheuttaa koneelliselle puunkorjuutoiminnalle painetta vastata tiukentuviin ympäristövaatimuksiin.
Osin haasteita nähtiin syntyvän ilmastonmuutoksen myötä korjuuolosuhteiden muuttuessa. Huonosti kantavien turvemaiden puunkorjuu tulee kohtaamaan entistä enemmän haasteita roudan
muuttuessa harvinaisemmaksi talviaikoina etenkin eteläisessä Suomessa. Ympäristövaikutuksien osalta automaation nähtiin mahdollisesti pystyvän vaikuttamaan korjuujälkeen ja koneellisen
puunkorjuun kasvihuonepäästöihin.
Korjuujäljen osalta parannuksia arveltiin saavutettavan leimikon kaukokartoitustietoa ja koneiden
sensoridataa sekä moottoridataa yhdistelevillä kuljettajaa avustavilla sovelluksilla (taso 0). Esimerkkinä mainittiin kehitystyön alla oleva ”Ajourakone”, joka ennakkotiedon (maaperä, sää, vuodenaika) avulla pyrkii ennustamaan leimikon kantavuutta ja antaa tämän perusteella ehdotuksen
ajourien sijoittelulle. Kehitystyö on vielä kesken ja sovelluksen mainittiin tarvitsevan vielä parannuksia toimiakseen luotettavasti (ks. Ovaskainen ym. 2019). Avustavan automaation myös mainittiin mahdollistavan korjuujäljen automaattisen mittauksen ja dokumentoinnin, joka mahdollistaa
myös paremman luotettavuuden kuin maasto-otantaan perustuvat korjuujälkimittaukset, joista voi
aiheutua helposti satunnaisvirhettä sekä joissain tapauksissa myös harhaa. Korjuujäljen parantamisessa automaation potentiaali nähtiin etenkin kuormatraktorityössä, jossa maastovaurioita
pääasiassa syntyy.
Hakkuukoneen kohdalla ympäristöä havainnoivista sensoreista ja niihin kytkeytyvästä automaatiosta ei nähty olevan ratkaisua esimerkiksi pienialaisten elinympäristöjen havainnoimisessa. Ilman ennakkotietoa automaatiojärjestelmien kyky tunnistaa arvokkaita elinympäristöjä arvioitiin
liian epäluotettavaksi. Toisaalta myöskään ympäristökohteiden luotettavaa tunnistamista pelkän
ennakkotiedon varassa ei nähty mahdollisena, sillä ennakkotieto ei todennäköisesti kata kaikkia
olemassa olevia ympäristökohteita, jolloin kuljettajan ammattitaito säilyy avainasemassa työn aikaisessa ympäristön tulkinnassa.
Yhtenä koneellisen puunkorjuun ympäristövaatimuksista nousi tärkeänä esiin koneellisen puunkorjuun kasvihuonepäästöjen pienentäminen, johon ensisijaisesti arvioitiin olevan mahdollista
vaikuttaa polttoainetalouden parantamisella automaatioteknologian avulla. Kuten polttoaineenkulutusta mitattaessa, voidaan hiilidioksidipäästöjäkin mitata tuotettua raakapuukuutiometriä kohden (CO2 g/m³). Resurssitehokkuuden tavoittelu polttoainetalouden osalta mainittiin olevan usein
kustannussäästön lisäksi myös ympäristöä säästävä tekijä taloudellisten hyötyjen lisäksi.
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4.4.4 Metsäkoneenkuljettajan työhyvinvointi ja työvoiman saatavuus
Työhyvinvoinnin nähtiin liittyvän vahvasti työturvallisuuteen sekä työn tuottavuuteen ja laatuun.
Työhyvinvoinnilla on myös vaikutusta koettuun työn mielekkyyteen. Täten parannukset työhyvinvoinnissa, kuten työn aiheuttaman rasitustason laskeminen ja väsymisen ehkäiseminen, nähtiin
vaikuttavan positiivisesti myös työn tuottavuuteen, korjuujäljen ja tuotetun raakapuun laatuun
sekä työturvallisuuden ylläpitoon. Korkean rasituksen arvioitiin aiheuttavan edellä mainittujen asioiden osalta laskua työvuoron aikana. Erityisen korkeaa psyykkistä kuormitusta mainittiin ilmenevän hakkuukonetyössä ja etenkin kokemattomilla kuljettajilla. Automaation avulla rasitusta pienentämällä nähtiin mahdollisena loiventaa tuottavuuden, työn laadun ja työturvallisuuden laskua
työvuoron aikana. Edellytyksenä rasituksen pienentymiselle on kuitenkin automaatiojärjestelmien
luotettava toiminta ja luonteva käyttö, jottei järjestelmä itsessään aiheuta ja lisää psyykkistä kuormitusta. Haastatteluissa mainittiin metsäkoneiden kuljettajia ärsyttävän väärät hälytykset ja laitteiden vikaantuminen.
Rasituksen pienentämisessä automaation avulla on jo nykyisinkin onnistuttu ja sen saavuttamisessa tärkeinä käytännön sovelluksina mainittiin muun muassa ohjaamon vakautus, puomin kärkiohjaus ja puomin päätyvaimennukset. Automaatiotutkijat painottivat jo osittaisautomaation (taso
2) tarjoavan merkittäviä parannuksia fyysiseen ja psyykkiseen työhyvinvointiin, kun suorittava työ
vähenee ja aikaa jää enemmän työn suunnitteluun. Haastavana ja kuormitusta aiheuttavana tekijänä metsäkonetyössä mainittiin samanaikaisesti tapahtuva metsäkoneen ohjaus ja työn suunnittelu sekä nämä yhdistettynä suureen informaatiotulvaan. Metsäkonevalmistajat ja metsäkoneyrittäjät painottivat rasituksen keventämisessä jo aiemmin mainitun avustavan työn, kuten korjuujäljen seurannan automatisointia. Harvennuksilla automatisoidun harvennusvoimakkuuden
seurannan nähtiin pienentävän huomattavasti rasitustasoa mahdollistamalla täysi keskittyminen
tuottavaan työhön. Automaattisella harvennusvoimakkuuden seurannalla yhdessä toimivan käyttöliittymän kanssa kuljettajan on mahdollista saada reaaliajassa tietoa harvennuspäätöstensä vaikutuksesta runkolukuun ja pohjapinta-alaan, jolloin harvennustyötä on helpompi mukauttaa työn
aikana.
Haasteena automaatiotutkijat nostivat työhyvinvointiparannusten taloudellisen arvottamisen vaikeuden, sillä työhyvinvoinnin taloudelliset vaikutukset ovat usein välillisiä ja näkyvät epäsuorasti
työn laadussa, tuottavuudessa ja turvallisuudessa. Taloudellisten vaikutusten arviointi on kuitenkin tärkeää esimerkiksi investointipäätösten kannalta. Erityisesti metsäkoneyrittäjien arveltiin olevan halukkaita tietämään edes likimain automaation työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys jo pelkästään automaatiojärjestelmien investointipäätöksiä varten.
Automaation avulla nähtiin tuottavuuden saavuttamisen olevan mahdollista pienemmällä fyysisellä ja psyykkisellä rasituksella. Tästä nähdään olevan hyötyä sekä uusien kuljettajien alalle hakeutumisessa että nykyisten kuljettajien alalla pysymisessä ja työssä jaksamisessa. Uusien kuljettajien alalle hakeutumisessa nähtiin yhtenä merkittävänä automaation potentiaalina tuottavuusvaatimusten aiheuttaman kynnyksen madaltamisen. Työvoimantarvetta nähtiin myös jossain
määrin mahdollisena pienentää, mikäli koneyksiköiden tuottavuutta saadaan nostettua. Merkittävissä määrin työvoimantarpeen pienentyminen on kuitenkin ajankohtaista vasta tason 3 metsäkoneautomaation ja etähallinnan myötä.
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Automaation lisäämisellä mahdollisesti tavoiteltavan koneellisen puunkorjuun ICTteknologiaimagon ei nähty merkittävästi lisäävän kiinnostusta hakeutua alalle. Automaatiokehityksestä huolimatta metsäkonetyön ei nähty kehittyvän ”siistiksi sisätyöksi”, sillä toimiminen haastavissa metsäolosuhteissa sisältää sellaisia tekijöitä, kuten yksintyöskentely, koneiden korjausja huoltotyöt sekä suuren vastuun, jotka rajaavat heti osan alaa harkitsevista ulos. Puunkorjuun
tilaajaosapuoli näki myös työn kausiluonteisuuden karkottavan alalle tulokkaita, kun säännöllisiä
työaikoja ja tasaista työtilannetta ei voida taata. Kiireisenä aikana esimerkiksi talvileimikoita korjattaessa tehdään pitkiä työvuoroja, ja kelirikkoaikoina puolestaan esiintyy jopa lomautuksia.
Hyväksyttävyyden yhteydessä mainittiin korkean automaation (tasolta 3 ylöspäin) mahdollisesti
vähentävän työn mielekkyyttä osan kuljettajista kohdalla. Kuitenkin Suomen olosuhteissa kyseisen tason laajamittainen käyttöönotto ja yleistyminen operatiivisessa puunkorjuutoiminnassa
nähtiin epätodennäköisenä vielä ainakin 10 vuoden ajan, joten vähään aikaan automaatiolla ei
nähdä olevan merkittävää negatiivista vaikutusta työssä viihtymiseen ja työn mielekkyyteen.
Haastateltavat arvioivat metsäkoneenkuljettajien hyväksyvän sellaiset automaatioratkaisut, jotka
parantavat työhyvinvointia ja työn tuottavuutta. Tasolla 3 työn luonteen muuttuminen valvovaksi
työksi voi huonontaa työn sisällön mielekkyyttä nykysukupolven kuljettajien osalta. Uuden kuljettajasukupolven kohdalla on otettava huomioon mahdolliset erilaiset tavoitteet ja odotukset työn
teon ja työn sisällön kannalta. Metsäkonetyön sisältöä ja työnkuvaa muuttava automaatio voi olla
heidän kohdallaan toivottu asia ja mahdollisesti jopa itsestäänselvyys.
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5 TULOSTEN TARKASTELU
5.1 Haastattelujen onnistuminen ja tulosten yleistettävyys
Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuutta ei voida yksiselitteisesti arvioida. Luotettavuuden varmistaminen alkaa kuitenkin jo aineiston keruusta ja hyvästä
sekä suunnittelusta haastattelurungosta haastattelukysymyksineen (Hirsjärvi ja Hurme 2009 s.
184). Haastattelussa käytetyt termit ja käsitteet pyrittiin selittämään yksiselitteisesti ja ymmärrettävästi, jotta haastateltavalla olisi oikea käsitys siitä, mitä kysytään. Täten myös haastattelijan ja
haastateltavan välinen ymmärrys on mahdollista. (Hirsjärvi ja Hurme 2009.)
Vaikkei laadullisen tutkimusmenetelmän itsetarkoituksena ole kerätä suurta aineistoa, on laajahkosta aineistosta hyötyä tulosten yleistämisessä sekä tutkittavan asian monipuolisessa analysoinnissa (Hirsjärvi ja Hurme 2009). Tässä tutkimuksessa kustakin asiantuntijaryhmästä valittiin
useita haastateltavia, jotta saataisiin muodostettua luotettava kuva asiantuntijaryhmän edustamista näkemyksistä. Tällä pyrittiin saavuttamaan ulkoisen validiuden, eli tulosten yleistettävyyden
tutkittujen henkilöiden ulkopuolelle, kuitenkin samoja asiantuntijaryhmiä edustavien henkilöiden
näkemyksiä edustamaan (Hirsjärvi ja Hurme 2009).
Tutkimuksessa käytettiin myös erilaisten tutkimusmenetelmien ja tiedonlähteiden yhdistämistä eli
triangulaatiota (Tuomi ja Sarajärvi 2009). Tutkimuksessa käytettävä triangulaation päätyyppi oli
tutkimusaineistoon liittyvä triangulaatio, jossa aineisto kerätään usealta eri tiedonantajaryhmältä
tutkittavan asian syvällisen ja monipuolisen kartoituksen saavuttamiseksi (Tuomi ja Sarajärvi
2009). Tässä tutkimuksessa tiedonantajaryhmiä oli neljä: automaatiotutkijat, metsäkonevalmistajat, puunkorjuun tilaajat ja metsäkoneyrittäjät (taulukko 1). Kun tietynlainen yksimielisyys käsiteltävien teemojen osalta saavutetaan, voidaan sanoa esimerkiksi tietyn tulkinnan, tiedon tai käsityksen saaneen tukea. Menetelmässä ei kuitenkaan pyritä peittämään mahdollisia esille nousseita eroavaisuuksia. (Hirsjärvi ja Hurme 2009.)
Haastatteluihin osallistuneet asiantuntijat olivat tarkasti valittuja, jotta heidän asiantuntemuksensa
metsäkoneautomaation osalta voitiin varmistaa. Haastateltavat automaatiotutkijat esimerkiksi oli
valittu sillä perusteella, että heillä tiedettiin olevan aiempaa taustaa metsäkoneautomaatiota koskevissa tutkimushankkeissa. Haastatteluiden perusteella voidaan todeta haastateltujen asiantuntijoiden olleen motivoituneita haastatteluihin. Motivoituneisuutta ilmensivät heidän ennalta paneutumisensa haastattelumateriaaleihin sekä monipuoliset ja selkeät, jopa ennalta valmiiksi mietityt
vastauksensa. Myös mahdollisuus runsaaseen ajankäyttöön haastatteluissa heijasteli haastateltavan olleen kiinnostunut aiheesta ja haluavan keskustella asiasta monipuolisesti. Kukaan haastatelluista ei kieltäytynyt haastattelujen nauhoittamisesta.
Haastatteluja varten valittiin eliittiotannan mukaisesti monipuolinen otos asiantuntijoita edustamaan eri sidosryhmiä metsäkoneautomaation osalta, mikä on tutkimusaineistoon liittyvän triangulaation tarkoitus (ks. luku 2.3.5). Tällä haluttiin tuoda esille mahdollisesti eri sidosryhmissä ilmenevät erilaiset painotukset aiheen suhteen. Otoksen koko (N=16) oli runsas yhden henkilön
haastateltavaksi. Otoskoko kunkin asiantuntijaryhmän osalta osoittautui tutkimuksessa riittäväksi,
sillä kunkin ryhmän osalta otos tuotti vastausten saturoitumisen eli haastateltaessa lisää henkilöitä kustakin asiantuntijaryhmästä, vastaukset eivät enää merkittävästi muuttuneet teemojen
osalta. Vastauksissa alkoi toistua yhtäläisyyksiä muiden saman asiantuntijaryhmän edustajien
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vastausten suhteen. Täten tulosten voidaan todeta olevan hyvin yleistettävissä asiantuntijaryhmien osalta eli olevan ulkoisesti valideja.
Metsäkoneyrittäjä D:tä lukuun ottamatta haastatellut asiantuntijat vastasivat kaikkiin haastatteluissa esitettyihin kysymyksiin. Metsäkoneyrittäjä D kertoi metsäkoneyrityksensä solmineen yhteistyösopimuksen erään metsäkonevalmistajan kanssa metsäkoneiden kehitystyön osalta, joten
hän joutui sivuuttamaan kysymykset koskien metsäkoneiden kehitysnäkymiä.
Haastatellut metsäkoneyrittäjät edustivat isokokoisia metsäkoneyrityksiä, joiden kalusto käsittää
useita metsäkoneita. Haastatteluissa heillä oli selkeät näkemykset puunkorjuukaluston automaatiokehityksestä sekä sen haasteista. Yrityksen iso koko mahdollisesti vaikuttaa siihen, että yrityksessä pyritään ennakoimaan tulevaisuutta ja olemaan ajan tasalla muun muassa metsäkonealalla
tapahtuvasta kehityksestä. Myös ison yrityksen työllistäessä useita metsäkoneiden kuljettajia ovat
kuljettajien väliset erot metsäkoneiden tuottavuudessa ja energiankulutuksessa ilmeisiä, ja niitä
halutaan erilaisin keinoin pyrkiä pienentämään. Myös kokemattomien kuljettajien tuottavuuden
kasvu on tärkeä asia metsäkoneyrittäjille, etenkin ammattitaitoisesta työvoimasta ollessa pulaa.
Tulokset ovat varsin luotettavasti yleistettävissä koskemaan metsäkoneiden automaation kehitysnäkymiä, haasteita sekä automaatiolla tavoiteltavia hyötyjä ainakin yleisellä tasolla. Tuloksia
voi varovaisuutta käyttäen yleistää koskemaan laajemmin myös haastateltuja asiantuntijaryhmiä,
kuten automaatiotutkijoita ja metsäteollisuutta. Tuloksissa on pyritty myös tuomaan esille vastauksissa ilmenneet eroavaisuudet ja eri näkökulmat. Kenenkään haastateltavan kohdalla ei tullut
ilmi automaatiota vastustavaa asennetta, joten haastatteluissa ilmenneet varovaisimmatkaan ennusteet automaation kehitysnäkymistä eivät todennäköisesti ole seurausta haastateltavan asenteesta, vaan ennemmin hänen realistisina näkemistään käytännön rajoitteista.

5.2 Haastattelun tulosten tarkastelu
Haastatteluissa nousi esille paljon samoja asioita kuin tässä tutkimuksessa läpikäydyssä kirjallisuuskatsauksessa. Tämä tutkimus kuitenkin painotti kirjallisuutta vahvemmin kehitysnäkymien,
haasteiden ja hyötyjen osuutta, jotka kirjallisuudessa olivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta jätetty varsin vaatimattomaan sivurooliin. Julkaisut painottuivat automaatioteknologiaan, ihmisen ja automaatiojärjestelmän vuorovaikutukseen (HMI) ja työntutkimukseen.
Olemassa olevien metsäkoneisiin sovellettujen yksityiskohtaisten automaatiotasoluokitusten
puuttuessa tässä työssä luoduille tasoluokituksille on vaikeaa asettaa selkeää vertailukohtaa, sillä
kirjallisuudessa automaation luokittelu oli todella suurpiirteistä. Vaikka haastatteluissa tasoluokitus arviotiin toimivaksi, jää tasoluokitusten soveltuvuuden ja sisällön laajempi arviointi tulevien
tutkimusten varaan. Automaation toteutuva kehityskulku ja toteutuneet käytännön sovellukset
myös voivat muokata tässä tutkimuksessa esitettyjä tasoluokituksia edelleen. Toisaalta tässä tutkimuksessa laadittujen luokitusten robustisuus ja väljyys antaa mahdollisuuden esimerkiksi tarkentaa luokitusta kehitysnäkymien ja käytännön ratkaisuiden myötä. Tällöin ei välttämättä synny
tarvetta luoda uutta luokitusta, vaan mukauttaa tässä tutkimuksessa esitettyjä luokituksia.
Kehitysnäkymiä ei kirjallisuudessa ollut eroteltu aikahorisonteittain osittain ennustamisen haastavuuden vuoksi, joten tuloksia koskien metsäkoneautomaation kehitysnäkymien ajankohtia ei ole
mahdollista verrata kirjallisuuteen. Kehitysnäkymien sisältöä ja teknologisia ratkaisuja sen sijaan
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on ainakin jossakin määrin mahdollista vertailla. Tarkkaa vertailua haastattelussa ilmenneistä automaatiotasoista kirjallisuuteen on vaikeaa tehdä myös siksi, että kirjallisuudessa automaatioratkaisuja oli erittäin harvoin sidottu minkäänlaisiin tasoluokituksiin. Kirjallisuudessa luonnehdittiin
automaation tasoja sen roolin ja tehtävien mukaan: avustavaksi, osasykliautomaatioksi ja autonomiaksi.
Hellströmin ym. (2009), Ringdahlin (2011) ja Westerbergin (2014) esittämä kuljettajan työskentelyn muodostama pullonkaula on juuri se, jota automaatiolla pyritään ainakin pienentämään ja jopa
poistamaan. Haastattelujen tuloksissa esiin nostetun nosturin tason 2 osasyklien automaation
yleistyminen (ks. luku 4.2.2) oli yhtenevä Lindroosin ym. (2015), Armińskin ja Jüngstin (2012) ja
Szabolcsin (2017) esittämien kehitysnäkymien kanssa. Nosturin automaatiota painotettiin paljon,
ja sen nähtiin kehittyvän ja tulevan käyttöön alustakoneen automaatiota nopeammin. Nosturiautomaation merkityksen painotus vastauksissa on perusteltu, sillä Väätäisen ym. (2005) ja Mannerin ym. (2019) mukaan nosturin käyttö käsittää pääosan metsäkonetyöskentelystä, jolloin nosturityön automaatiolla on suurempi merkitys saavutettavien hyötyjen kannalta kuin alustakoneen
automaatiolla. Haastatteluiden tulokset eivät kuitenkaan yksiselitteisesti asettuneet Ringdahlin
(2011) näkemyksen kannalle kuormatraktorin automaation asettamista pienemmistä haasteista
verrattuna hakkuukoneiden automaatioon. Täten myöskään tulokset eivät yksiselitteisesti puoltaneet kuormatraktorin automaation nopeampaa kehityskulkua, vaikka alustakoneen ohjauksen automaation mainittiinkin olevan kuormatraktorin osalta vähemmän haastavaa kuin hakkuukoneen.
Kuormatraktorin hakkuukonetta nopeampi automaatiokehitys voi vaatia puutavaranosturin poiston, jolloin kuormatraktori olisi ainoastaan kuormia kuljettava kone, mikä on yksi Ringdahlin
(2011) esittämistä kehitysnäkymistä kuormatraktorien automaatiokehityskulun osalta. Haastatteluissa nousi esille kummankin metsäkoneen osalta argumentteja sille, miksi toisella on matalampi
automaatiokynnys toiseen verrattuna.
Alustakoneen ajamisen automatisoinnin osalta kuormatraktorissa korostui hakkuukonetta suurempi potentiaali johtuen suuremmasta ajamisen osuudesta työssä. Ajamisen automaatiolle nähtiin kuormatraktorin kohdalla myös matalampi kynnys kehityksen ja käyttöönoton kannalta, kuten
myös Ringdahl ym. (2011) ja Georgsson ym. (2005) mainitsevat, sillä hakkuukone on ajanut
ajourat jo kertaalleen lävitse tallentaen tiedot ajourista. Täten alustakoneen ajamisen automaation
kehitys on todennäköisesti nopeampaa kuormatraktoreiden kohdalla.
Tasolta 3 ylöspäin suuntautuva automaatiokehitys etähallintasovelluksineen todennäköisesti tulee vaatimaan alustakoneen ja nosturin yhtäaikaisen tason 3 automatisoinnin. Kirjallisuudessa
tähän ei suoraan viitattu, paitsi epäsuorasti Lindroosin ym. (2017) automaatioluokittelussa (ks.
luku 3.6), joka tosin käytti eri perusteita luokitteluun kuin tässä tutkimuksessa luotu luokitus. Tällöin siis kyseessä on mobile manipulation problem, jossa sekä alustakonetta, että nosturia automatisoidaan yhtenä kokonaisuutena työtehtävän automaattista suoritusta varten.
Yleisesti voidaan sanoa, että kehitysnäkymiä arvioitaessa usein sorrutaan lyhyen aikavälin kehitysnopeuden yliarvioimiseen ja pitkän aikavälin kehitysnäkymien aliarvioimiseen. Tämä on otettava huomioon tätä tutkimusta lukiessa ja arvioitaessa. Kehityksen nopeuteen vaikuttavat teknologisen kehityksen lisäksi myös teknologian kysyntä loppukäyttäjien osalta sekä Lindroosin ym.
(2017) mainitsemat teknologialle asetetut turvallisuusvaatimukset. Metsäkonevalmistajien asiakaskunnan eli metsäkoneyrittäjien tarpeet tulevatkin pitkälti määrittämään kysynnän ja sen kautta
myös metsäkoneiden automaation kehityskulun suunnan ja nopeuden. Tässä tutkimuksessa esi-
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tetyt kehitysnäkymät pitää tulkita ainoastaan haastateltujen asiantuntijoiden näkemyksinä perustuen heidän kykyynsä ennustaa kehitystä sekä heidän aiempaan ja nykyiseen kokemukseensa.
Jossain määrin tuloksia voi myös yleistää.
Haastatteluaineiston analysoinnin perusteella tässä tutkimuksessa esitetään seuraavien 3–5 ja
yli 5–10 vuoden aikana seuraavanlaisia kehitysnäkymiä (taulukko 9, taulukko 10). Kehitysnäkymien osalta on pyritty varovaiseen arvioon kehityksen nopeuden ja käyttöönotettavien automaatiotasojen suhteen. Taulukossa on eritelty kehitteillä sekä mahdollisesti käytössä olevat metsäkoneautomaation tasot. Seuraavien 3–5 vuoden kehitysnäkymien osalta (taulukko 9) nähdään todennäköisenä, ettei hakkuukoneen ajamisen automaatioon tulla kovasti panostamaan, kun taas
kuormatraktorin kohdalla ajamisen ollessa merkittävä osa työtä, panostetaan sen automaatioon.
Kuormaimen osasyklien automaatiota kehitetään ja prototyyppikäytössä olevia metsäkoneita
mahdollisesti on jo käytössä tällä aikavälillä. Yli 5–10 vuoden aikajänteellä korostuu tasolla kolme
alustakoneen ja kuormaimen automaation yhdistyminen yhdeksi työtehtävien automaatioksi
(taulukko 10).
Taulukko 9. Metsäkoneautomaation kehitysnäkymät seuraavan 3–5 vuoden aikana automaatiotasoihin suhteutettuna.
Seuraavat 3–5 vuotta
Hakkuukone
Taso

Nosturi

Kuormatraktori

Alustakone

Nosturi

Alustakone

1

Pääasiallinen
nosturinohjausmenetelmä

-

Pääasiallinen
nosturinohjausmenetelmä

Kehitteillä ja prototyyppikäytössä

2

Kehitteillä ja prototyyppikäytössä

-

Kehitteillä ja prototyyppikäytössä

Kehitteillä ja prototyyppikäytössä

3

Teknisesti
mahdollinen

-

Teknisesti
mahdollinen

Teknisesti mahdollinen

4
5
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Taulukko 10. Metsäkoneautomaation kehitysnäkymät yli 5–10 vuoden kuluttua automaatiotasoihin suhteutettuna.
Seuraavat 5–10 vuotta
Hakkuukone
Taso

Nosturi

Kuormatraktori

Alustakone

Nosturi

Alustakone

1

Pääasiallinen
nosturinohjausmenetelmä

-

Pääasiallinen
nosturinohjausmenetelmä

Käytössä

2

Tuotteistettu, ensimmäiset käytössä

-

Tuotteistettu, ensimmäiset käytössä

Tuotteistettu, ensimmäiset käytössä

3

Kehitteillä, mahdollisesti ensimmäiset
käytössä
plantaasimetsissä

Kehitteillä, mahdollisesti ensimmäiset
käytössä
plantaasimetsissä

Kehitteillä, mahdollisesti ensimmäiset
käytössä
plantaasimetsissä

Kehitteillä, mahdollisesti ensimmäiset
käytössä
plantaasimetsissä

4
5

Haastatteluissa esille nousseet teknologiset haasteet olivat pitkälti samoja kuin kirjallisuudessa
esiin nostetut, kuten paikannustarkkuus (Ringdahl ym. 2011), puunkorjuun vaativa toimintaympäristö (Ala-Ilomäki ym. 2008, Westerberg 2014) sekä sensori- ja automaatioteknologian toimintavarmuus (Malm ja Ahonen 2018, Westerberg 2014). Puunkorjuutyömaan hakkuutavan nähtiin
vaikuttavan paljon teknologisiin haasteisiin: harvennushakkuun nähtiin tuottavan automaatiolle
enemmän haasteita kuin päätehakkuutyön. Kuten haastatteluista ilmeni, automaation toimintavarmuutta puunkorjuutyössä ei kuitenkaan ole tutkittu riittävästi, jotta konkreettista näyttöä toimintavarmuudesta olisi saatavilla. Sensorifuusio tuotiin esille mahdollisuutena parantaa automaation
toimintavarmuutta ja luotettavuutta, kuten myös Malm ja Ahonen (2018) sekä Georgsson ym.
(2005) mainitsevat.
Automaatiojärjestelmän ja ihmisen välinen vuorovaikutus (HMI) nähtiin pitkälti riippuvan järjestelmän käytettävyyden luontevuudesta (Wickens 1994, Kaber ja Endsley 1997, Cranor 2008), etenkin automaatiossa, jossa ihminen on oleellinen osa syklin suoritusta. Automaatiosyklistä ulos tippuminen tiedostettiin mahdolliseksi ongelmaksi niin työn turvallisuuden kuin tuottavuudenkin kannalta etenkin tason 2 osittaisessa automaatiossa. Wickensin (1994) mainitsemat mahdolliset ongelmat ihmisen ja automaatiojärjestelmän välisen vuorovaikutuksen osalta nousivat esille haastatteluissa: liiallinen luottamus järjestelmää kohtaan, epäluottamus järjestelmää kohtaan, järjestelmän aiheuttama kasvanut kuormitus ja huonontunut tilannetietoisuus. Etenkin huonontunut tilannetietoisuus on erittäin suuri vaaratekijä automaatiojärjestelmien kanssa vuorovaikutuksessa
ollessa äkillisissä tilanteissa, kuten (Kaber ja Endsley 1997) mainitsevat. Kuljettajan auktoriteerin
ja hallinnan tunteen menetys nähtiin mahdollisena ongelmana vasta tasolle 3 siirryttäessä, mutta
varmaksi sitä ei osattu täysin sanoa. Automaation alkaessa yhä suuremmissa määrin hallita metsäkoneen toimintaa tasoilta 2 ja 3 alkaen, nähtiin kuljettajan ammattitaidon säilyttämisessä haasteita. Metsäkoneenohjaustaidon säilyttäminen myös korkean automaatiotason vallitessa nähtiin
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kuitenkin välttämättömänä, sillä Suomen korjuuolosuhteissa arvioitiin tarvittavan aika ajoin myös
koneen manuaalista hallintaa työskenneltäessä erittäin haastavissa olosuhteissa ja tilanteissa.
Turvallisuuden takaamiseksi puunkorjuutyömaata ei ole mahdollista rajata, mikä on yleinen ongelma ulkoilma-automaatiossa (Malm ja Ahonen 2018). Kuljettajan nähtiin olevan päävastuussa
turvallisuudesta ja vastuuasioista automaatiokehityksessä, ainakin niin kauan kuin kuljettajalla
säilyy mahdollisuus päättää laitteen toiminnasta. Turvallisen työskentelyn ylläpidossa ihmisen
rooli nähtiin siis suurena, mitä Cranor (2008) pitää kuitenkin ongelmallisena, sillä ihminen ei
yleensä suoriudu kunnolla turvallisuuden kannalta kriittisistä valvontatehtävistä. Haasteita vastuukysymysten ja turvallisuuden suhteen nähtiin kuitenkin ilmenevän merkittävästi vasta automaatiotasolla 3, jolloin ihmisen rooli on ainoastaan puuttua järjestelmän toimintaan häiriötilanteissa. Ongelmaksi voi täten out-of-the-loop-työskentelyssä tulla äkkinäisen tilanteen haltuunotto,
kun kuljettaja ei ole ajan tasalla automaation toiminnasta järjestelmän toimiessa häiriöttä.
Turvallisuus nähtiin ensisijaisena automaatiokehityksen määrittäjänä, kuten myös Lindroos ym.
(2017) mainitsee. Automaatiossa turvallisuuden kannalta haasteellisena nähtiin onnettomuuksien
syiden todentaminen, mikä vaikuttaa siihen kenelle vastuu viime kädessä lankeaa. Vaikka kuljettajan vastuun arveltiin säilyvän vielä pitkään, todettiin myös laitevalmistajan vastuun kasvavan
automaatioasteen myötä. Lainsäädännön osalta haasteena on automaatiota koskevan lainsäädännön ja kriteeristön puuttuminen, mikä voi hidastaa automaation kehitystä ja käyttöönottoa.
Pelkästään automaatiolla ei nähty mahdollisena taata metsäkonetyön turvallisuutta. Turvallisuusparannukset nähtiin realistisina ainoastaan kuljettajan turvallisen työskentelyn tukemisessa, jolloin kuitenkin kuljettaja on edelleen päävastuussa turvallisen toiminnan ylläpidosta.
Turvallisuuden, työn laadun ja tuottavuuden takaaminen nähtiin selkeinä vaatimuksina, jotta saavutetaan metsäkoneenkuljettajien, metsäkoneyrittäjien ja metsäteollisuuden hyväksyvyys automaatiolle. Tasoilla 0–2 ei nähty merkittäviä ongelmia hyväksyttävyyden osalta. Vasta tasolla 3
työn luonteen muuttuessa valvovaksi työksi, voi metsäkoneenkuljettajien hyväksyntä olla koetuksella. Toisaalta kehityssuunta, jossa koneketjussa toimii manuaalisesti hallittu hakkuukone ja tason 3 kuormatraktori, ei välttämättä huononna ainakaan hakkuukoneenkuljettajien osalta automaation hyväksyttävyyttä, mikäli kuormatraktorin automaatiojärjestelmä ei aiheuta jatkuvaa tarvetta puuttua sen toimintaan. Jatkuvilla työtä keskeyttävillä hälytyksillä on työn sujuvuutta ja mielekkyyttä heikentäviä vaikutuksia.
Tässä tutkimuksessa ilmeni automaatiolla saavutettavan samoja hyötyjä kuin kirjallisuudessa eli
tuottavuuden nousu (Hansson ja Servin 2010, Westerberg 2014, Paakkunainen 2015), kustannuksien (Hellström ym. 2005, 2009, Hansson ja Servin 2010) ja haitallisten ympäristövaikutuksien
pienennyspotentiaali (Hellström ym. 2005, 2009) sekä parannukset työhyvinvoinnissa (Hansson
ja Servin 2010, Westerberg 2014, Kariniemi 2006). Haastatteluissa ilmenneet hyödyt olivat paljon
yksityiskohtaisemmin ilmaistuja kuin kirjallisuuskatsauksessa kirjallisuudessa ilmenneet hyödyt.
Hyötyjen saavuttaminen automaation avulla ei kuitenkaan ilmennyt ongelmattomaksi, vaan jokaisen hyödyn tavoittelun osalta mainittiin osin jopa suuria haasteita. Haasteet kasvavat automaatiotason ja tavoiteltavien hyötyjen suuruuden mukaan, sillä korkeammilla automaatiotasoilla odotetaan saavutettavan suurempia hyötyjä.
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Hyötyjen osalta kirjallisuuden kanssa linjassa olivat näkemykset automaation potentiaalista pienentää kuljettajien välisiä tuottavuuseroja nostamalla alemman suoritustason kuljettajien tuotosta, kuten Brander ja Norden (2004), Ala-Ilomäki ym. (2008) ja Westerberg (2014) ovat tuoneet
esille. Hyötyjä nähtiin saavutettavan jo merkittävästi 0-tason kuljettajan suunnittelutyötä avustavilla sovelluksilla, mitä tukee Kariniemen (2006) maininta suunnittelutyön merkityksestä työnteon
tuottavuudessa metsäkonetyössä. Kuitenkin kirjallisuudessa painotettiin myös metsäkoneenkuljettajien koulutuksen merkitystä työn tuottavuuden nostossa, sillä Ovaskainen (2009) mainitsee
pelkästään teknologialla tavoiteltavan tuottavuuden nousun tulevan mahdollisesti kalliiksi. Järkevä tie tuottavuuden nostoon onkin mahdollisesti yhdistämällä automaatioteknologian potentiaali oppimisen ja tuottavan työn nopeammassa saavuttamisessa hyvään ja perusteelliseen ammattiopetukseen. Tämän toi esille myös Szabolcs (2017).
Westerbergin (2014) mainitsema automaatiolla tavoiteltava kustannus–tuottavuus-suhteen minimointi ilmeni myös haastatteluissa. Tämä tulee ottaa huomioon, mikäli tuottavuuden nostoa tavoitellaan liikenopeuksien nostolla, josta seurauksena on usein suurempi energiankulutus, kuten
Dong ym. (2019) tuo esiin. Tällöin tuottavuuden kasvaessa myös energiankulutus ja polttoainekulut lisääntyvät. Oleellista onkin, paljonko kulut kasvavat tuottavuuden lisäystä kohti. Merkittäviä
kustannushyötyjä nähtiin saavutettavan vasta automaatiotasolla 3 etähallinnan mahdollistaessa
henkilökulusäästöt, sillä Hellströmin ym. (2009) mukaan kuljettajan palkkakulut käsittävät 30–40
% tuntikohtaisista kustannuksista. Kyseisen tason metsäkoneiden tuottavuuden taso kuitenkin
määrittelee, onko säästetyistä kuluista resurssitehokkuuden kannalta hyötyä. Tuntikohtaisen tuottavuuden pieni vähentyminen ei ole välttämättä ongelma, mikäli automaation avulla tuottavuuden
pudotus voidaan kompensoida esimerkiksi pitämällä koneita työssä vuorokauden ympäri. Tällöin
kokonaistuotos voidaan pitää nykyisellä tasolla, kuten Hellström ym. (2009) esittää. Myös polttoaineenkulutuksen nähtiin putoavan merkittävästi etähallinnan poistaessa ohjaamon metsäkoneista. Polttoainetalouden parantumisella nähtiin myös selviä hyötyjä ympäristövaikutusten
osalta. Ympäristövaikutusten osalta parannuksena nähtiin myös Hellströmin ym. (2005, 2009)
esille nostama metsäkoneen painojakauman parantuminen tason 3 mahdollistaessa hytin poiston
ja nosturin sijoittamisen pituussuunnassa katsottuna koneen keskelle.
Kuljettajatyövoiman saatavuuden ja metsäkonetyön työhyvinvoinnin osalta automaatiolla nähtiin
saavutettavan etuja. Osin työvoimaan liittyvät hyödyt ovat yhteydessä tehokkuushyötyihin, sillä
metsäkoneyksiköiden tuottavuuden kasvaessa voi ollamahdolliseta pienentää työvoiman tarvetta, jolloin uusien kuljettajien saatavuusongelma voi osin helpottaa. Työn henkisen ja fyysisen
kuormituksen pienentäminen nähtiin hyödyksi itsessään (Kariniemi 2006, Westerberg 2014),
mutta myös hyödyksi tehokkuuden ja turvallisuuden ylläpitämisen kannalta. Väsymyksen ja kovan
henkisen kuormituksen nähtiin heikentävän tuottavaa ja turvallista työskentelyä. Kohtuullinen rasitustaso voi kuitenkin olla positiivinen vaikutuksiltaan, sillä se usein parantaa keskittymistä ja
aktiivisuutta työssä (Wiener 1989). Suurin työhyvinvoinnillinen ja työterveydellinen hyöty automaatiolla nähtiin olevan rutiininomaisten toistotöiden poistolla (La Hera ja Morales 2019).
Haastateltavien mukaan automaation julkisuuskuvalla on jonkin verran houkutusvoimaa uusien
kuljettajien alalle saamiseksi, mutta automaatiokehityksestä huolimatta metsäkonetyö säilynee
hyvin pitkään käytännönläheisenä työnä, jossa joutuu pärjäämään yksin ja kantamaan suurta
vastuuta.
Aloittavien kuljettajien osalta automaation hyödyksi arvioitiin mekaanisen työsuorituksen helpottaminen ja nopeampi oppiminen kuten Szabolcs (2017) mainitsee, jolloin tuottavuuden kasvu on
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nopeampaa ja tapahtuisi myös mahdollisesti pienemmällä henkisellä kuormituksella. Henkisen
kuormituksen vähentäminen voi myös parantaa uusien kuljettajien hakeutumista alalle ja alalla
pysymistä. Henkisen kuormituksen vähentämisestä on uusien kuljettajien lisäksi hyötyä myös nykyisten kuljettajien työssä jaksamisen ja alalla pysymisen suhteen. Mekaanisten toimintojen automatisointi myös mahdollistaisi sellaisten henkilöiden työssä pärjäämisen, jotka eivät välttämättä
omaa hyviä motorisia kykyjä, mutta omaavat työn kannalta tärkeän tietotaidon.
Haastateltavien mukaan automaation merkitys työssä viihtymiselle riippuu paljon siitä, miten kuljettajat kokevat automaation vaikuttavan työnsä mielekkyyteen ja työtehtäviensä sisältöön. Automaatiokehityksessä onkin tarkasti punnittava, mitä toimintoja automatisoidaan ja mistä kuljettaja
vastaa jatkossa, jotta metsäkoneen tai korjuuketjun kokonaisuuden osalta hyödynnetään automaatiojärjestelmän ja kuljettajan parhaita ominaisuuksia (Rieppo ym. 2002). Niin kauan kuin kuljettaja on tärkeä osa metsäkonetyötä, on tärkeää, ettei kuljettajan kiinnostusta ja työmotivaatiota
huononneta automaation avulla, kuten Rieppo ym. (2002) nostaa esiin.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET
Metsäkoneautomaatio on hyvin haastava automaatioteknologian sovellusalue, johon kohdistuu
paljon odotuksia ja etenkin vaatimuksia, sen lisäksi että puunkorjuun tuottavuusvaatimukset ovat
jo valmiiksi korkeita. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta koneellisen puunkorjuun automaatioon kytkeytyvän sekä haasteita että kehitystarpeita, mutta myös saavutettavissa olevia hyötyjä.
Automaation tuottamat hyödyt ovat osin jo arkipäivää, sillä metsäkoneissa automaatiota on ollut
käytössä jo kauan. Osa automaation tarjoamista hyödyistä, kuten palkkakustannuksissa säästö
tai tuottavuuden merkittävä parantaminen, ovat vielä teorian tasolla varsin pitkään. Realistinen
tuottavuuden parantaminen on mahdollista erityisesti alemman suoritustason kuljettajien kohdalla. Sen sijaan osaavan ja ammattitaitoisen ”huippukuljettajan” työsuoritusta automaatio ei välttämättä paranna, jos työmenetelmät eivät muutu samalla. Metsäkonetyö on siis automaatiolle
sellainen sovelluskohde, jossa osaavan kuljettajan päihittäminen tuottavuudessa voi vaatia puunkorjuuteknologian ja työmenetelmien selvää muutosta.
Tuottavuuden kasvun tavoittelu ei välttämättä ole ainut mielekäs tapa saavuttaa suurempaa kokonaistuotosta, vaan ratkaisu voi löytyä myös automaatioteknologian vahvuudessa eli sen epäihmismäisyydessä. Väsymättömällä automaatiolla voi tulevaisuudessa olla mahdollista suorittaa
työtä jatkuva-aikaisesti ilman määriteltyjä työaikoja, jolloin korkea kokonaistuotos voidaan saavuttaa pienemmällä tuntikohtaisella tuottavuudella. Myös ympäristöasioiden merkityksen korostuminen voi hidastaa tuottavuuden kasvun tavoittelua. Täten on tärkeää tarkastella automaation
hyötyjä kokonaisvaltaisesti eri indikaattorien avulla.
Tässä tutkimuksessa on selvitetty laajasti metsäkoneautomaation kehitysnäkymiä, mutta sen lisäksi tarvitaan yksityiskohtaisempaa tutkimusta käsiteltyjen teemojen osalta. Automaatiolla saavutettavissa olevat hyödyt esiintyivät hyvin likimääräisinä, enemmänkin suuntaa antavina määrinä. Täten esimerkiksi automaation vaikutuksia tuottavuuteen tuleekin tutkia esimerkiksi metsätyöntutkimuksellisilla menetelmillä konkreettisten tuottavuuslukujen selvittämiseksi, kuten Manner
ym. (2017, 2019) ovat tehneet nosturin kärkiohjauksen osalta.
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LIITE

LIITE
Liite 1. Haastattelututkimuksen ja -kysymysten pohja.

Puunkorjuun automaation kehitysnäkymät, hyödyt ja kehitystarpeet -haastattelututkimus
Tässä tutkimuksessa kartoitetaan asiantuntijahaastatteluin näkemyksiä puunkorjuun automaation (hakkuukone ja kuormatraktori) kehitysnäkymistä, tavoitelluista hyödyistä sekä
haasteista ja kehitystarpeista Suomen puunkorjuuolosuhteissa. Haastatteluissa keskitytään tavaralajimenetelmään soveltuvan hakkuukoneen ja kuormatraktorin ajamisen ja
nosturityöskentelyn automaatioon. Katkonnanohjaus on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle.
Haastattelut ja niiden vastaukset käsitellään luottamuksellisesti niin, ettei yksittäistä vastaajaa pystytä tunnistamaan. Tutkimusjulkaisussa ei myöskään käytetä
suoria lainauksia vastauksista.
Hahmotelmat kuormatraktorin ja hakkuukoneen nosturityöskentelyn ja ajamisen
automaatiotasoluokituksista (taulukot 1–3) löytyvät erillisestä ”Tasoluokitukset.docx” tiedostosta.
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Haastattelukysymykset
1. Taulukoissa (taulukot 1 ja 3) on ehdotus kuormatraktorin automaation tasoluokituksesta ajamisen ja nosturityöskentelyn toiminnoille.
a. Soveltuuko luokitus mielestänne luokittelemaan kuormatraktorin ajamisen ja nosturityöskentelyn toimintojen automaatiota?
b. Mitä mahdollisesti pitäisi parantaa/korjata?
c. Onko luokitus looginen?
d. Soveltuuko ODD-termi (Operational Design Domain, Automaatiojärjestelmän suunniteltu toimintaympäristö) korjuun automaation viitekehykseen?
i. Mitä päätekijöitä pitäisi ottaa huomioon järjestelmän toiminnan
kannalta?
2. Taulukoissa (taulukot 2 ja 3) on ehdotus hakkuukoneen automaation tasoluokituksesta ajamisen ja nosturityöskentelyn toiminnoille.
a. Soveltuuko luokitus mielestänne luokittelemaan hakkuukoneen ajamisen ja nosturityöskentelyn toimintojen automaatiota?
b. Mitä mahdollisesti pitäisi parantaa/korjata?
c. Onko luokitus looginen?
d. Soveltuuko ODD-termi (Operational Design Domain, Automaatiojärjestelmän suunniteltu toimintaympäristö) korjuun automaation viitekehykseen?
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i. Mitä päätekijöitä pitäisi ottaa huomioon järjestelmän toiminnan
kannalta?
3. Mikä on näkemyksesi kuormatraktorin automaation kehitysnäkymistä ja mitä
automaatiotasoja (taulukot 1 ja 3) on joko kehitteillä tai käytössä seuraavien
ajanjaksojen aikana? Kerro myös, mitkä käytännön ratkaisut olisivat kyseessä.
a. Seuraavan 3–5 vuoden kuluessa?
b. Yli 5 vuoden kuluttua?
4. Mikä on näkemyksesi hakkuukoneen automaation kehitysnäkymistä ja mitä
automaatiotasoja (taulukot 2 ja 3) on joko kehitteillä tai käytössä seuraavien
ajanjaksojen aikana? Kerro myös, mitkä käytännön ratkaisut olisivat kyseessä.
a. Seuraavan 3–5 vuoden kuluessa?
b. Yli 5 vuoden kuluttua?
5. Mitkä ovat kuormatraktorin automaation haasteet ja kehitystarpeet:
a. Teknologian osalta?
i. Entä kuljettajan ja automaationjärjestelmän välisen vuorovaikutuksen (HMI) osalta?
b. Turvallisuus- ja vastuukysymysten osalta (mahd. lainsäädäntö)?
c. Automaation hyväksyttävyyden osalta?
d. Muut?
6. Mitkä ovat hakkuukoneen automaation haasteet ja kehitystarpeet:
a. Teknologian osalta?
i. Entä kuljettajan ja automaationjärjestelmän välisen vuorovaikutuksen (HMI) osalta?
b. Turvallisuus- ja vastuukysymysten osalta (mahd. lainsäädäntö)?
c. Automaation hyväksyttävyyden osalta?
d. Muut?
7. Mitä hyötyjä uskotte automaatiolla saavutettavan kuormatraktorin osalta:
a. Tehokkuuden ja kustannusten suhteen?
i. Mille automaatiotasolle tulisi pyrkiä, jotta tehokkuus- ja kustannustehokkuushyötyjä olisi merkittävästi saavutettavissa?
ii. Kuinka tärkeää on vapauttaa merkittävästi kuljettajan resursseja?
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b. Turvallisuuden osalta?
c. Ympäristövaikutusten osalta?
d. Kuljettajan työhyvinvoinnin ja kuljettajatyövoiman saatavuuden osalta?

8. Mitä hyötyjä uskotte automaatiolla saavutettavan hakkuukoneen osalta:
a. Tehokkuuden ja kustannusten suhteen?
i. Mille automaatiotasolle tulisi pyrkiä, jotta tehokkuus- ja kustannustehokkuushyötyjä olisi merkittävästi saavutettavissa?
ii. Kuinka tärkeää on vapauttaa merkittävästi kuljettajan resursseja?
b. Turvallisuuden osalta?
c. Ympäristövaikutusten osalta?
d. Kuljettajan työhyvinvoinnin ja kuljettajatyövoiman saatavuuden osalta?
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