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Automaation käyttöä puoltavia tekijöitä

Puutavara-ajoneuvot

• Kustannustehokkuuden parantaminen

• Pa-talous

• Koneyksiköiden tehokkuuden nosto

• Kuljettajien välisten erojen pienennys

• Kuljettajatyövoiman saatavuusongelma

• Työhyvinvoinnin parannus

• Päästöjen pienentäminen

Metsäkoneet

• Kustannustehokkuuden parantaminen

• Pa-talous

• Koneyksiköiden tehokkuuden nosto

• Kuljettajien välisten erojen pienennys

• Kuljettajatyövoiman saatavuusongelma

• Työhyvinvoinnin parannus

• Päästöjen pienentäminen
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Raakapuun autokuljetusketjun 
automaation kehitysnäkymät



Tutkimuksen toteutus ja tausta

• Tutkimus kohdentui puutavara-ajoneuvoyhdistelmien, niiden 
puutavaranostureiden sekä vastaanottopurkukoneiden automaatioon. 

• Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluin N=18
• Kuljetuksen antajat, n=5 

• Kuljetusyrittäjät, n=4 

• Kalustovalmistajat: Kuormain- (n=3) ja ajoneuvovalmistajat (n=2) 

• Tutkijat (tieliikenteen ja ajamisen automaatio) n=3 

• Liikenneviranomaiset n=1

• Suomen lainsäädäntö mahdollistaa ajoneuvojen automaation hyvin korkealle, 
teoriassa jopa SAE-tasolle 4 asti. 
• Kuljettajan ei tarvitse olla ohjaamossa, vaan voi sijaita myös etävalvomossa, kunhan kuljettaja 

pystyy kaiken aikaa tarkkailemaan ja hallitsemaan ajoneuvoa.  
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Tutkimuksen fokus

• Tutkimus rajautui tarkastelemaan seuraavia kuljetusketjuja ja sen osia:
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Tutkimuksen fokus

• Automaation hyödynnettävyyttä puun autokuljetusketjuissa arvioitiin 

erilaisten toimintaympäristöjen kannalta

• Puutavarayhdistelmän toimintaympäristöt 

• Avoimet alueet: kontrolloimaton ympäristö, olosuhteet ja infrastruktuurin kunto vaihtelevat 

• Suljetut alueet: kontrolloitu ja rajattu ympäristö, infrastruktuurissa automaatio huomioitu, 

mahdollisimman vakioidut olosuhteet
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Nykytila - puutavara-ajoneuvo
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Kehitysnäkymät seuraavat 3–5 v (1/2)

• Avoin ympäristö: yleiset- ja yksityiset tiealueet (ajoneuvot) 

• Kehitys painottuu maanteille.

• Suljetut alueet: tehdas- ja terminaalialueet

• Automaation turvallinen toiminta on helpointa taata suljetuilla alueilla. 

• Automaation käyttöönotto vielä vähäistä ja pilottihankkeiden muodossa.

• Ajoneuvojen verkottuneisuus lisääntyy: ajoneuvojen välinen (V2V), 

ajoneuvo-infrastruktuuri (V2I), ajoneuvo-infrastruktuuri-taustajärjestelmät 

(V2X)

• Puutavaranosturin osalta kehityssuuntana ovat kärkiohjaus (taso 1) sekä 

HiVision-tyyppinen etäohjaus (taso 0, 1).
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Kehitysnäkymät seuraavat 3–5 v - ajoneuvo (2/2)
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Kehitysnäkymät yli 5 v (1/2)

• SAE 2:n käytettävyys (ODD) laajenee käytettäväksi myös muualla kuin 
moottoriteillä

• Jollakin aikavälillä SAE-tasot (3)–4 on mahdollista toteuttaa turvallisesti myös 
avoimissa ympäristöissä maanteillä.
• Toteutus ensin vakioreiteillä: sivutuotehakkeen ja raakapuun terminaaliajot

• Suljetuilla alueilla SAE-tasot (3)–5 laajasti käytössä siirto- ja purkutoiminnoissa: 
etähallitut ajoneuvot ja työkoneet

• Puutavaranosturi mahdollisesti tasoa 2: automatisoidut liikkeet
• Haasteita kuormauksen automatisoinnissa: erimittaiset puutavaralajit, päät eri tasoissa, 

talvisin pinot lumipeitteen alla, taakan asettelu kuormatilaan, nosturin käyttöaika lyhyt koko 
ketjun kannalta 

• Korkeampi automatisointi voi vaatia työmenetelmien radikaalin muuttamisen. 
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Kehitysnäkymät yli 5 v (2/2)
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Tavaralajimenetelmän 
metsäkoneiden automaation 

kehitysnäkymät

LUOMASSA MAHDOLLISUUKSIA 12



Tutkimuksen fokus

• Pohjoismaiset tavaralajimenetelmän metsäkoneet 
(hakkuukone+kuormatraktori)
• Suomen puunkorjuuolosuhteet

• Tarkastelee metsäkoneiden alustakoneen ja nosturin hallinnan automaatiota. 
Katkonnanohjaus rajattu pois suurilta osin.

• Tutkimuksen aikana luotiin metsäkoneille automaation tasoluokitus, joka 
osin palveli myös tutkimusta.  

• Teemahaastattelut N=16
• Automaatiotutkijat, n=4

• Metsäkonevalmistajat, n=4

• Puunkorjuun tilaajat (metsäteollisuus), n=4

• Metsäkoneyrittäjät, n=4

LUOMASSA MAHDOLLISUUKSIA 13



Hakkuu- ja ajokoneiden kehitysnäkymät seur. 3–5 
vuotta–nosturi 
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Hakkuu- ja ajokoneiden kehitysnäkymät seur. 3–5 
vuotta– alustakone (vain kuormatraktori)
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Hakkuu- ja ajokoneiden kehitysnäkymät yli 5–10 
vuotta–nosturi 
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Hakkuu- ja ajokoneiden kehitysnäkymät yli 5–10 
vuotta–alustakone 
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Kuormatraktori: 

Tuotteistettu, 
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ensimmäiset käytössä 

plantaaseilla



Huomioita metsäkoneiden automaatiosta

• Hakkuukoneen nosturin automaatioasteen nosto tasolle 3 vaatii apteerauksen 

automaatioasteen nostoa. 

• Automaattinen laadun tunnistus (sisäinen ja ulkoinen laatu)

• Tasolta 3 eteenpäin kokonaisuuden automatisointi (nosturi ja alustakone). 

• Hyötyjen saavuttaminen: mahdollistaa usean koneen etähallinnan.

• Alustakoneen automaatiota ei nähdä kovin merkittävänä hakkuukonetyössä, niin 

kauan kuin kuljettajaa tarvitaan operoimaan nosturia.

• Puhtaan ajon osuus pieni vs. kuormatraktori 

• Vasta kuormaimen korkean automaation tasoilla 3–5 alustakoneen automaatio hyödyllinen. 

• Kuormatraktorissa paljon ajoa sekä kuormaimen ja ajon yhdistelmää

• Pelkästä alustakoneen automaatiosta nähdään enemmän hyötyä kuin hakkuukoneella
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Automaation kehityksen haasteet

Puutavara-/ hakeauto

• Käyttöympäristö
• Muut tienkäyttäjät

• Tieverkon kunto

• Ihmisen luotto järjestelmän toimintaan

• Automaatio- ja sensoriteknologia
• Kestävyys & toimintavarmuus

• Vastuukysymykset ja lainsäädäntö
• Valmistajan ja kuljettajan vastuualueet

• Automaation hyödyt vs. kustannukset

• Korkean automaatioasteen ajoneuvojen 
katsastus

Metsäkone

• Käyttöympäristö
• Ei sisällä ihmisen rakentamaa säännöllistä 

infrastruktuuria

• Usea ptl

• Ihmisen luotto järjestelmän toimintaan

• Automaatio- ja sensoriteknologia
• Kestävyys & toimintavarmuus

• Vastuukysymykset ja lainsäädäntö
• Valmistajan ja kuljettajan vastuualueet

• Automaation hyödyt vs. kustannukset
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