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Miksi automatisaatiota halutaan? 
• Haetaan parempaa laatua 
• Haetaan parempaa tuottavuutta 
• Parannetaan turvallisuutta  
• Vähennetään yksitoikkoisia 

työvaiheita 
• Varmistetaan työvoiman 

saatavuutta 



Yleinen teknologian kehitys edistää automaatiota 

Luukkosen perhe Taivalkoskelta 
joutui turvatumaan pettuleipään 
100 vuotta sitten. Perheenpään 
mielikuvitus tuskin olisi riittänyt 
kuvittelemaan aikaa, jota nyt 
elämme. 
 
 
Teknologia vaatii kehittäjiä ja 
näkemystä tulevasta. Yleinen 
teknologian kehitys vie myös 
puunkorjuun teknologian 
kehitystä eteenpäin. 
 
EXPONENTIAALINEN KEHITYS EI 
VOI JATKUA LOPUTTOMIIN. 

Teknologian ennustetaan kehittyvän exponentiaalisesti 
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Miten puunkorjuu ja toimitus automatisoituvat? 

• Puunkorjuu prosessin suunnittelu ja ohjaus automatisoituvat 
 

• Puunkorjuun koneet automatisoituvat 
 

• Kaukokuljetus automatisoituu 

ONKO AUTOMAATIO UUTTA JA IHMEELLISTÄ VAIKO  
ARKINEN ASIA, JOKA JÄÄ USEIN HUOMAAMATTA? 



Puunkorjuu prosessi automatisoituu 

• Bigdataan ja tekoälyyn pohjautuen: 
• Leimikkovaranto  
• Tuotantolaitosten tarve 
• Korjuukelpoisuus 
• Kuljetuskelpoisuus 
• Tienvarsivarastot ja niiden hallinta automatisoituu 
• Kuljetuksenohjaus edelleen automatisoituu 

 
• Leimikolta kerätään erilaista mittaus-, olosuhdetietoa sekä 

korjuun laatututietoa koko metsätaloutta varten 
 
 

Automatisoitu leimikoiden ketjuttaminen 



Automaattinen tiedon käsittely ja prosessointi 
automatisoi puunkorjuuprosessia 

INFOR-
MAATIO 

Lopputuotteen  
asiakas 

Kaukokuljetus 

Tuotantoprosessi 

Tiedonkeruu metsäkoneissa 
automatisoituu 
• Puun määrä- ja laatututieto 
• Varastotieto 
• Korjuun omavalvonnan tieto 
• Jäävän puuston tieto 
• Maaperä- ja olosuhdetieto 

 
Tiedon tuottaminen, käsittely, 
prosessointi ja hyödyntäminen 
automatisoituu ja 
monipuolisoituu. 



Puun jalostusarvoa kasvatetaan 
automaation avulla 

Metsätalouden näkökulmasta 
on äärettömän tärkeää että 
puusta saadaan järkevästi niin 
korkea jalostusarvo kuin 
mahdollista. 
 
Tiedon avulla voidaan hakea 
kuhunkin käyttötarkoitukseen 
paras raaka-aine. 



Korjuukalusto automatisoituu ”hiipien” 
Harvesterin ja ajokoneen automaatioaste tulee vääjäämättä nousemaan. 

• Automaatio lisääntyy toiminto kerallaan siten että työkierron vaiheita 
automatisoituu yksi kerrallaan. 
 

• Vaikka kone olisi 100% automaattinen se ei poista kuljettajan 
tarvetta, sillä kuljettajaa tullaan tarvitsemaan poikkeustilanteiden 
hoitamiseen esim. (Teräketjun vaihto, tankkaus, letkurikko, pehmeä 
maastonkohta, haara puu jne jne. 
 

• Mittalaiteautomaation avulla parannetaan puun arvosaantoa edellen. 
 

• Automaatiolla parannetaan työturvallisuutta. Esimerkkinä käyvät 
vaikkapa koneen portaat tai koneen aktiivinen 
tasapainoitusjärjestelmä. 
 

• Metsäkoneen kuljettajan ammattitaitovaatimukset muuttuvat. 



Lahikuljetus automatisoituu 

Metsätraktorin kuljettajan päätöksenteosta noin 80% on 
leimikkotason päätöksentekoa ja 20% on koneen hallintaan 
liittyvää päätöksentekoa. 
 
Tietojärjestelmien avulla voidaan automatisoida kuljettajan 
päätöksentekoa ja varmistaa tuottavin ajojärjestys. 
 

• Leimikon varastopaikkojen optimointi lähikuljetuksen 
näkökulmasta. 
 

• Ajoreittien ja ajojärjestyksen optimonti 
 

• Puhtaat tavaralajikuormat ja sekakuormat 
 

• Koneen automatisointi tulee toisessa vaiheessa 
tykierto kerrallaan. 

 
 



Kaukokuljetus automatisoituu? 

Ensimmäiset itsenäiset rekkakuljetukset on jo 
nähty niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. 
 
Jos rekka kykenee ajamaan itsenäisesti 
ruuhkaisessa liikenteessä, niin se varmasti 
kykenee itsenäiseen ajoon myös Suomessa. 



Onko automaatio puunkorjuussa 
uhka vaiko mahdollisuus? 



Kiitos! 
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