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Tausta ja tavoite

• Vuotuisesta istutusalasta ainoastaan 2 – 3 % istutetaan 
koneellisesti, vaikka toimivia koneratkaisuja on esitetty 
1970-luvulta alkaen

• Koneellisen istutuksen yleistymistä on hidastanut sen heikko 
kustannuskilpailukyky

• Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC Oy:n rahoittamassa 
EffFibre-tutkimusohjelmassa oli tavoitteena koneellisen 
istutuksen osalta :

1. Selvittää koneellisen (kuusen) istutuksen tämänhetkinen 
työvoimantarve ja kustannuskilpailukyky (yksityiskohtaisesti 
Metsätehon raportti 218)

2. Etsiä uusia teknisiä ratkaisuja ja sovelluksia istutustyön eri 
vaiheiden automatisointiin, erityisesti jatkuvatoimisen 
istutuslaitteen kehittämistä varten

3. Selvittää taimituotannon ja –logistiikan vaihtoehtoja 
koneellisessa istutuksessa
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1. 
Koneellisen (kuusen) istutuksen 
tämänhetkinen työvoimantarve ja 
kustannuskilpailukyky
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Vertailuperusteet 
Työlaji ja 
-menetelmä Peruskone

ha/h 
(E15)

kpl/h 
(E15)

h/ha
(E15) 

Laikkumätästys:
A. Levy tai kauha 15 t telakaivinkone 0,167 300 6,00

B. Bracke M.26, 
jatkuvatoiminen

14 t 
kuormatraktori

0,900 1620 1,11

Istutus:
Bracke P.11 15 t telakaivinkone 0,083 150 12,00

M-Planter 15 t telakaivinkone 0,084 151 11,92

Käsin istutus, 
laikkumätästys A

- 0,091 165 10,93

Käsin istutus, 
laikkumätästys B 

- 0,088 158 11,39

10/2013             17.12.2013                       Saarinen, Hyyti, Laine & Strandström 4



www.metsateho.fi

Metsätehon tuloskalvosarja 

Kustannusvertailu
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Tuottavuusvertailu
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Siirtojen osuus työajasta
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Työvoimatarve
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Päätelmät

• Koneistutus säästää työvoimatarvetta keskimäärin 22 % 
verrattuna kaivinkoneella tehtyyn laikkumätästykseen ja 
käsin istutukseen

• Koneistutus on kuitenkin keskimäärin 23 % laikkumätästystä 
ja metsurin tekemää käsin istutusta kalliimpaa => 
käyttötuntituotoksen tulisi olla nykyisillä istutuskoneilla noin 
190 tainta, jotta kustannukset olisivat tasoissa

• Moni kuljettaja ylittää esitetyn tuotosvaatimuksen

• Keinoja tuottavuuden lisäämiseen nykyisillä istutuskoneilla

– Kuljettajien ja työnjohdon koulutus (mm. työtekniikka, 
koneistutustyömaiden valinta ja ketjutus)

– Tekniset ratkaisut, kuten taimien automaattisyöttö ja 
automatisoidut työliikkeet

• Jatkuvatoimisen maanmuokkaukseen perustuva istutuskone 
tekisi koneistutuksesta kannattavaa ja vähentäisi istutuksen 
työvoimatarvetta selvästi
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2. 
Teknisiä ratkaisuja ja sovelluksia 
istutustyön automatisointiin 
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• Automaattinen mättään tunnistus konenäön avulla

• Pentin Pajan jatkuvatoimisen mätästäjän prototyyppi

• Jatkuvatoimisen istutuskoneen konseptin suunnittelu
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Mättään tunnistus ja luokittelu konenäöllä 1/3

11

• Teemu Kemppainen (2012), Stereo Vision Based Planting Spot Detection in a 
Continuously Operating Forest Planter

• Teemu Kemppainen & Arto Visala (2013), Stereo Vision Based Tree Planting 
Spot Detection
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Mättään tunnistus ja luokittelu konenäöllä 2/3
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• Konenäköalgoritmi käyttää stereokamerajärjestelmällä mitattua maaston 3D 
pintamallia parhaan istutuspaikan määrittämiseen

– Algoritmi oppii yhteyden annetun istutuspaikan ja maaston muotojen välillä

– Algoritmi opetetaan samankaltaisilla kuvilla, kuin mitä tunnistukseen käytetään ja 
se voidaan helposti opettaa uudenlaiseen maastoon.
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Mättään tunnistus ja luokittelu konenäöllä 3/3
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• Konenäköalgoritmi opetettiin 192 mättään otoksella ja sitä testattiin 152 
mättäällä. Jokaisesta mättäästä oli käsin luokiteltu istutuspaikka ja sen laatu.

Opetusaineisto Testausaineisto 

Tarkkuus (engl. precision)

Löytyvyys (engl. recall)
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Pentin Pajan mätästimen prototyyppi

14

• Pentin Paja rakensi erillisessä hankkeessa telin takapyörään vaihdettavan 
mätästyspyörän. 

• Muokkainratkaisua käytetään istutuskoneen suunnittelun pohjana.
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Jatkuvatoimisen istutuskoneen konsepti

15

• Enkoodereilla mitataan laitteen pyörien nopeus ja mätästyspyörän asento.

– Tietojen perusteella ennustetaan mättään syntymispaikka ja laitteen maanopeus.

• Inertiamittalaitteilla (IMU) mitataan laitteiston asento ja heilunta.

• Konenäköjärjestelmää ja kameraa käytetään parhaan istutuspaikan 
tunnistamiseen

– Vältetään istuttamasta kiveen, risukasaan tai epäonnistuneeseen mättääseen

• Istutuspuomia säädetään mitatun liikkeen, asennon ja istutuspäähän 
kohdistuvien voimien avulla.

– Istutuspää pidetään mättääseen nähden paikallaan istutustapahtuman ajan, jotta 
mätäs ei vaurioidu.

Voima-

mittaus

IMU (kiihtyvyysanturit ja gyroskoopit)

Kamera

Enkooderit
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3. 
Koneellisen istutuksen taimilogistiikka

• Tuloksia yksityiskohtaisemmin Metsätehon raportissa 227

• Kaaviokuva taimilogistiikasta koneellisessa 
metsänistutuksessa (Ersson et al. 2011):
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Vertaillut pakkausvaihtoehdot

1. Kasvatuskenno (Plantek 81): Kasvatuskennoja käsitellään 
yksitellen käsin. 81 tainta per kenno. Mitat 38,5x38,5x7,3 cm. 
Käytön jälkeen kasvatuskennot palautetaan taimitarhalle 
uusiokäyttöä varten. 
2. Pahvilaatikko: Kertakäyttöiset pahvilaatikot pakataan 
taimitarhalla koneella. 160 tainta per laatikko. Mitat 40x60x28 
cm. Käytön jälkeen pahvilaatikot kierrätetään.
3. Ritiläpohjainen laatikko: Taimet lastataan käsin 
kasvatuskennoista ritiläpohjaisiin laatikoihin. 160 tainta per 
laatikko. Mitat 40x60x10 cm. Käytön jälkeen laatikot 
palautetaan taimitarhalle uusiokäyttöä varten.
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Pakkaus- ja jakelukustannukset 
(snt/taimi)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Kasvatusalusta Pahvilaatikko Ritiläp. laatikko

Jakelu

Pakkaaminen

Myyntipakkaus
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Taimien syöttömenetelmien  vertailu
(TP=työpisteittäin etenevä istutuskone, JT=jatkuvatoiminen istutuskone, 

MAN=taimien syöttö käsin, AUT=taimien syöttö automaattisesti)

TP+MA
N

TP+AUT JT+MAN JT+AUT

Tuottavuus, kpl/h 
(E0) ilman 
taimien 
syöttövaihetta

200 200 1000 1000

Taimikasetin 
kapasiteetti, kpl

242 - 4500 -

Syöttölaitteen 
kapasiteetti, kpl

- 2000 - 4500

Taimikasetin 
latausaika, min

8,6 - 150,5 -

Syöttölaitteen 
latausaika, min

- 6,5 - 14,0
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Taimien syöttömenetelmän vaikutus 
istutuskoneen tuotokseen

• Tehoaika muutettu käyttöajaksi kertoimella 1,1
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Syöttölaitteen tuottama 
kustannussäästö

Lisäinvestointi taimien 
syöttölaitteeseen, € 20000 40000 60000 80000 100000

Työpisteittäin etenevä istutuskone, 
kustannussäästö snt/taimi 2,0 0,5 -1,0 -2,4 -3,9

Jatkuvatoiminen istutuskone, 
kustannussäästö snt/taimi 5,1 4,8 4,6 4,3 4,0
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Päätelmiä

• Nykyisillä istutuskoneilla ja niiden työmäärillä on perusteltua 
käyttää olemassa olevia taimipakkausvaihtoehtoja

• Istutuskoneiden tuottavuuden noustessa ja 
koneistutusmäärien kasvaessa yksi mahdollisuus on 
istutuskoneeseen kytkettävä taimikontti, jolla taimet 
kuljetettaisiin taimitarhalta koneelle istutusvalmiina 

• Taimien automaattisyötön tulisi perustua taimitarhoilla 
yleiseen kasvatusalustaan ylimääräisten työvaiheiden 
välttämiseksi

• Taimien automaattisyötöllä ei ratkaista nykyisten 
istutuskoneiden tuottavuusongelmaa, mutta koneiden 
tuottavuustason noustessa esim. jatkuvatoimisuudesta, 
automaattisyötön merkitys alkaa korostua.
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