
Puuta koskettamaton
hakkuukonemittaus

Arto Visala, Matti Öhman, Mikko Miettinen
Aalto-Yliopisto (TKK),

Automaatio- ja systeemitekniikan laitos



Forestrix - Metsäkoneen 
aistinjärjestelmä (2005-2008) 

Konsortio

SI

Yritykset
Metsäliitto 
Stora-Enso Oyj 
UPM-Kymmene Oyj 
Parker Vansco Oyj 
Ponsse Oyj 

Tutkimusosapuolet
TKK Automaatio ja 
systeemitekniikka
Metla

Kotisivut
autsys.tkk.fi/Forestrix/



Metrix - Hakkuukoneen mittaus-
tekniikan kehittäminen (2007-2009) 

Konsortio
Yritykset

Metsäliitto 
Stora-Enso Oyj 
UPM-Kymmene Oyj 
Parker Vansco
Ponsse Oyj 
John Deere Oy
Komatsu Forest Oy
Logset Oy
Metsäteho Oy

Tutkimusosapuolet
TKK Automaatio- ja 
systeemitekniikka
TTY Systeemitekniikka
VTT Tietojärjestelmät

Kotisivut
autsys.tkk.fi/Metrix/



Metsäkoneiden aistinjärjestelmien
kehitys tulevaisuudessa

Science push
Mittaustekniikassa merkittävää 
kehitystä, laserskannerit, konenäkö

Market demand
Koneen työn tuottavuuden 
parantaminen, liikkeiden 
automatisointi
Kuljettajan työn keventäminen
Tehdyn työn dokumentointi ja 
puuraaka-aineen jäljitettävyys
Tarkemmat perusmittaukset
Laatusuureiden mittaus



Puiden paikan, läpimitan ja puulajin mittaaminen
Puukartan muodostus 

Harvennusjäljen dokumentointi jatkotoimenpiteiden suunnittelua varten
Puulaji on oleellinen tieto

Mittaus- ja havainnointitekniikat
Tarkka paikannus, yleisen digitaalisen karttatiedon hyödyntäminen, sensorifuusio

Koneen puoliautomaattinen ohjaus ja kuljettajan opastaminen
Automaattinen puominohjaus ja puuhun tarttuminen

Puun kaataminen ja prosessointi on vaatii kuljettajan päätöksiä

Kuljettajan tukijärjestelmä auttaa oikean harvennustiheyden saavuttamisessa
Lopullisen kaatopäätöksen tekee kuljettaja

Forestrix- Tutkimuksen tavoitteet



Aistintekniikasta
Laserskannerit (scanning laser range finders)

2D-skannerit, laser-pyyhkäisy tasossa, riittävän 
nopeita ja tarkkoja, tuotteet vakiintumassa
3D-skannerit, syvyyskuva, hidas täydellä 
resoluutiolla, vielä kalliita

Konenäkö
Kuvien käsittely on laskennallisesti raskasta –
kasvava laskentateho avaa uusia mahdollisuuksia
Kameroiden tarkkuus on parantunut

Navigointitekniikka
GPS on metsäkoneiden perusvarustusta, mutta sen 
tarkkuus ja luotettavuus ei riitä kaikkiin 
sovellutuksiin
Koneen asentoa ja liikettä voidaan mitata 
inertiamittalaitteilla



Tutkimuksen teemoja
Laserskannerien, konenäön ja 
paikannuksen tehokas robusti 
yhteiskäyttö puiden mittauksessa ja 
koneen ohjaamisessa 

Sensorifuusio

Samanaikainen paikannus ja 
kartoitus (SLAM)

Puiden mallintaminen 

Puoliautomaattinen hakkuukoneen 
ohjaus 

Sulautettujen ohjaus-ohjelmistojen 
menetelmät



Puukartan muodostus
LOHKO
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Puukartta
Vihreä: SLAM-kartta
Punainen: Metla-kartta



Puukartan laatu Vihreä: 3D-kartta
Punainen: Metla-kartta

Puukartan tietoja on verrattu 
Metlan koealalta käsin 
mittaamiin tietoihin sekä 
projektin aikana alasta 
muodostettuun 3D-karttaan
Vertailtuja tietoja puiden 
läpimitat ja paikka



Puukartan laatu

3D-mittauksista muodostetun 
puukartan ja Metlan kartan 
erot

Vihreä: 3D-kartta
Punainen: Metla-kartta



Puukartan laatu

Forestrix –järjestelmällä  muodostetun 
puukartan puiden paikkojen ero 3D-
referenssipuukarttaan on pieni

Vihreä: SLAM-kartta
Punainen: 3D-kartta



Puukartan laatu

3D-referenssikartan puiden keskipisteiden ja 2D-
järjestelmällä muodostetun kartan ero Metlan
käsin keräämään puukarttaan.



Puukartan laatu

Mittausvirheen tasaaminen kaikkiin puiden 
paikkoihin silmukoita suljettaessa on tärkeää



Puukartta

Puukartta voitaisiin 
luoda myös käyttämällä 
paikkana pelkästään 
GPS-tietoa, mutta tämä 
huonontaisi kartan 
laatua
Punaisella GPS-paikka
metsässä ja vihreällä 
sitä selkeästi parempi 
laskettu paikka



Puulajien tunnistaminen konenäöllä
Taloudellisesti 
merkittävimpien puulajien 
automaattinen tunnistaminen 
metsäympäristössä

mänty, kuusi, koivu ja haapa

Puulajitiedon lisääminen 
puukarttaan

paikka, läpimitta, puulaji

Sampsa Kosonen ”Tree 
Species Recognition with 
Machine Vision Using Color 
and Texture Analysis”, 2007



Puulajien tunnistaminen konenäöllä



Läpimittavirheet - korjatut



Mittauskorkeuden estimointi

3D-datasta voidaan laskea puiden, 
maapinnan ja metsäkoneen 
suunnat suhteessa toisiinsa

Todellisen mittauskorkeuden arviointi
Halkaisijamittaukset eri korkeuksilta
Puun halkaisija mielivaltaisella 
korkeudella voidaan laskea 
runkomalleista



Metsäkoneen kuljettajan käyttöliittymä ja tukijärjestelmä

Kuljettaja valitsee 
kaadettavat puut 
karttanäytöltä
Kuljettaja voi keskittyä 
puiden valintaan

Kone tarttuu puuhun 
automaattisesti
Kone kaataa ja katkoo puut 
automaattisesti tai kuljettajan 
ohjaamana

Projektissa on toteutettu 
todellisiin mittauksiin 
perustuva simulaattori ja 
siihen käyttöliittymä



METRIX – Hakkuukoneen mittaustekniikan kehittäminen 

Projektin tavoitteet
Puun mittaus puuta lähestyttäessä
Rungon mittaus prosessoitaessa
Yhteenveto



Projektin tavoitteet 1 / 2

Koneaistimiin perustuva puun dimensio- ja laatumittaus
Puun katkonnan automatisointi optimaalisiksi pölleiksi

Kuljettajan tehtävä kevenee, tylsistyy ? Laatutieto automaattisesti

Tavoitteen saavuttamiseksi on kyettävä määrittämään pöllin
Runkomuoto
Oksaisuus (määrä ja läpimitta, tuore vai kuiva, oksavyöhykkeiden rajat)
Rungon vauriot (mutkat, lenkous, laho)
Biomassan määrä energiakäyttöön

Jäljitettävyysongelman ratkaisu, laatutieto jalostukseen
RFID- ja muiden etäluettavien muistitekniikoiden tarjoamat mahdollisuudet



Projektin tavoitteet 2 / 2

Tavoitteena on tutkia erilaisia sensorikokoonpanoja ja 
robusteja signaalinkäsittelymenetelmiä
Pituustavoite tukin pituudelle ±1cm
Läpimitta mitataan nykyään pölkyn latvasta kuoren päältä

Siirtyminen kuoren alta tapahtuvaan mittaukseen 
Tavoite tarkkuustaso on ±1mm, erittäin kova tavoite

Läpimitan mittauksen tarkkuudella on suuri vaikutus 
pölkyn tilavuuden ja käyttöarvon määräytymiseen



Puun mittaus lähestyttäessä – laser TKK
3D-SICK

Pisteiden määrä riippuu valitusta nopeudesta ja kulmasta
Nopeimmillaan puun pystyy mittaamaan noin 1-2 sekunnissa
Kunnon tarkkuuksiin vaaditaan hitaampi mittaus tai sitten useampi 
peräkkäinen mittaus



Puun mittaus lähestyttäessä – liikenäkö TKK/AS



Puun mittaus lähestyttäessä – stereonäkö TKK/Foto



Rungon mittaus prosessoitaessa

Laho voidaan havaita 
automaattisesti 

Esimerkiksi VTT:n kuituoptisella 
sahalaippa-anturilla 
Toinen vaihtoehto on analysoida 
puhdasta sahauspintaa konenäöllä

Molemmissa tapauksissa 
myös läpimitta voidaan 
laskea samoilla optisilla 
aistimilla

Lisäksi konenäköä voidaan 
käyttää rungon siirtymän , 
pituuden laskentaan

Laskemalla yhteen kuvasarjan 
siirtymät saadaan estimaatti puun 
kulkemalle matkalle
Tavoitteena on parantaa nykyistä 
pöllin pituuden mittauksen 
tarkkuutta



Rungon mittaus prosessoitaessa - TTY Mittaus



Rungon mittaus prosessoitaessa - VTT Konenäkö
kuusi 27 x 30cm, sahattu oksaiselta kohdalta, melko 

tuore
punainen 
valaisuLED

vihreä sininen



Siirtymän, pöllin pituuden laskentaan TKK/AS



Kiitos

Autonomisten järjestelmien tutkimusryhmä
http://autsys.tkk.fi/Autonomous



3D-laseri



Reaaliaikainen 2D-kartoitusohjelma


