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Lyhenteet ja käsitteet 

DXF Drawing Exchange Format. Autodesk-ohjelmistoyrityksen kehittämä CAD-

tiedostomuoto. 

EUREF-FIN Suomalainen ETRS89-koordinaattijärjestelmän realisaatio. 

GLONASS Globalnaja navigatsionnaja sputnikovaja sistema. Neuvostoliiton/Venäjän 

puolustusministeriön kehittämä satelliittipaikannusjärjestelmä. 

GNSS Global Navigation Satellite System. Maailmanlaajuinen 

satelliittipaikannusjärjestelmä, johon kuuluvat muun muassa Venäjän 

GLONASS-, Yhdysvaltain GPS-, Euroopan Galileo- ja Kiinan Beidou-

satelliittijärjestelmät. 

GPS Global Positioning System. Yhdysvaltain puolustusministeriön kehittämä 

maailmanlaajuinen satelliittipaikannusjärjestelmä. 

GT Vuonna 1986 takymetreihin kehitetty Geonic-formaatti. 

ionosfääri Ylemmän ilmakehän kerros. 

kuollut kulma Katvealue, johon ei voi nähdä suoraan tai peilien tai kameroiden avulla. 

LandXML      XML-formaatin spesifikaatio infrarakenteille, maankäyttöön ja -

suunnitteluun. 

PDOP  Position dilution of precision. Paikannuksen korkeustarkkuuden ja 

tasotarkkuuden yhdistetty epävarmuus. 

RTK Real Time Kinematic. Reaaliaikainen 

kinemaattinen mittaustapa, jossa hyödynnetään mittaustukiasemaa ja 

paikannussatelliitin kantoaallon vaihetta tarkkuusmittauksiin. 



 

 

RTK-GNSS  Paikannustapa, jossa tarkkuuden parantamiseksi käytetään korjausdataa, 

joka voi tulla internetyhteyden tai radiosignaalin välityksellä 

korjausdatapalvelusta tai kiinteästä tukiasemasta. 

troposfääri Ilmakehän alin kerros. 

tukiasema Koneohjausyksikölle korjaussignaalia lähettävä asema.  

UHF Ultra high frequency. Mikroaaltojen taajuusalue välillä 0,3–3 GHz, mitä 

käytetään hyväksi radiolähettimissä. 

VR-lasit Virtual Reality- eli virtuaalitodellisuuslasit, joita käytetään todentuntoiseen 

videopelaamiseen ja erilaisiin simulaatioihin. 

XML Extensible Markup Language. World Wide Web Consortiumin kehittämä 

rakenteellinen kuvauskieli. 
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1 Johdanto 

Tämän insinöörityön tarkoituksena on tutkia 3D-koneohjausta maanrakennustyömailla  

kaivinkoneissa sekä esitellä 3D-koneohjauslaitteen toimintaperiaate. Työssä esitellään 

3D-koneohjauksen toimintaperiaatetta sekä sen suhteellista tarkkuutta. 

Työssä tarkastellaan yleisiä 3D-koneohjauksen käyttöön liittyviä tarkkuusvaatimuksia. 

Työssä käsitellään pintapuolisesti 3D-koneohjausmallien tekemistä sekä yleisimpiä 3D-

mallinnuksessa käytettäviä formaatteja.   

Työssä tutkitaan 3D-koneohjauksen vahvuuksia ja haasteita eri näkökulmista. Työssä 

tarkastellaan 3D-koneohjauksen vaikutusta työturvallisuuteen ja työn tehokkuuteen. 

Lisäksi työssä tutkitaan 3D-koneohjauksen haasteita ja 3D-koneohjauksen käytössä 

huomioitavia asioita. 

Työssä tutkitaan 3D-koneohjauslaitteiden tekemää muutosta työmailla ja sitä, miten 3D-

koneohjaus vaikuttaa mittaajien ja kaivinkoneenkuljettajien työnkuvaan. Työn 

tarkoituksena on pohtia 3D-koneohjauslaitteiden ja -mallien kehittämismahdollisuuksia 

ja tulevaisuuden näkymiä alan asiantuntijoiden haastatteluiden avulla. 
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2 3D-koneohjaus maanrakennustyömailla 

2.1 Koneohjauksen käyttö maanrakennustyömailla 

3D-koneohjaus on osa tietomallinnukseksi kutsuttua kokonaisuutta [1], ja se käsittää 

työkoneita ohjaavat sekä työkoneiden kuljettajia opastavat järjestelmät, jotka toimivat 

usein joko satelliittipaikannusta tai takymetriseurantaa hyödyntäen [2, s. 6–7]. 

Maanrakennustyömailla 3D-koneohjauslaitteiden käyttö kaivinkoneissa on Suomessa ja 

muissa Pohjoismaissa yleistynyt viime vuosina laajasti, ja useilla 

maanrakennustyömailla 3D-koneohjauslaite kaivinkoneessa alkaa olla vaatimus. 

Maanrakennustyömaiden tiukentuneet aikataulut ja vaatimukset laadusta luovat tarvetta 

nykyaikaiselle ja tehokkaalle mittausjärjestelmälle, josta suunnitelmatiedot ovat aina 

saatavilla. [3] Maanrakennustyömailla 3D-koneohjauksen nähdään tuovan merkittäviä 

etuja koko rakennusprosessiin [1]. 

Suomen suurimpiin kuuluvan 3D-koneohjauslaitteiden valmistajan, Novatronin perustaja 

Jukka Tervahauta alkoi kehittää 1990-luvulla koneohjauslaitteita aloittaen tiehöylän terän 

analogisesta kaltevuusmittarista. Seuraavaksi yritys kehitti syvyysmittarin kaivinkoneisiin 

ja on siitä asti kehittänyt 3D-koneohjauslaitteita. [3] Kuvassa 1 on kaivinkoneen 

kuljettajan näkymä Novatron Oy:n kehittämästä 3D-koneohjauslaitteen näytöstä.  

 

 

Kuva 1. Näkymä 3D-koneohjauslaitteen näyttöön (https://novatron.fi/mita-on-koneohjaus/) 
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Yksinkertaisista analogisista kaltevuus- ja syvyysmittareista koneohjauslaitteet 

kehittyivät käsittelemään myöhemmin kauhan kallistuskulmia ja pintamalleja sekä 

kaivinkoneen sijaintia koordinaatistossa. Nykyään kehittyneimmät 3D-koneohjauslaitteet 

näyttävät reaaliajassa kaivinkoneenkuljettajalle näytöllä kaivinkoneen sijainnin, 

tarpeelliset pintamallit sekä kauhan kallistuskulman. [3] 

3D-koneohjauslaitteiden käyttö on mullistanut maanrakennustyömaat siinä suhteessa, 

että työmaan suunnitelmien siirtämiseksi työn suorittajalle mittamiehen ei välttämättä 

tarvitse käydä työmaalla, vaan tiedostot voidaan siirtää pilvipalvelujen kautta suoraan 

kaivinkoneenkuljettajalle. [1] 

 

3D-koneohjauslaitteiden käyttö muokkaa kaivinkoneenkuljettajien ja mittaajien 

työnkuvaa enemmän tietomallipainotteiseksi sekä nostaa yksittäiselle työntekijälle 

asetettuja vaatimuksia työn laadun ja suoritusnopeuden suhteen. [1] Kuva 2 esittää 3D-

koneohjauslaitteen näytön yleisimmän sijainnin kaivinkoneen ohjaamon kohdassa, jossa 

näyttö ei peitä näkyvyyttä työkohteeseen. 
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Kuva 2. Kaivinkoneenkuljettajan näkymä 3D-koneohjauslaitetta käytettäessä (Antti Niittyoja 
14.8.2018) 

2.2 3D-koneohjauslaitteen toiminta 

Kuva 3 esittää 3D-koneohjauslaitteen eri osat kaivinkoneessa. Huomioitavaa on 

useiden eri 3D-koneohjauslaitteen osien sijainti eri puolilla kaivinkonetta, mikä 
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mahdollistaa järjestelmän tarkat havainnot kaivinkoneen liikkeistä. 

 

Kuva 3. 3D-koneohjauslaitteen eri osat (https://novatron.fi/mita-on-koneohjaus/) 

 
1. Kauha-anturi 
2. Kauhan sivuttaiskallistuksen anturi 
3. Laservastaanotin 
4. Kaivuvarren anturi 
5. Pääpuomin anturi 
6. Runkoanturi 
7. Näyttö-/tietokoneyksikkö 
8. GNSS-vastaanottimet 
9. GNSS-antenni 
 

3D-koneohjausjärjestelmässä anturit keräävät tietoa kaivinkoneen kauhasta, puomista 

ja rungosta, joista ne lähettävät informaatiota kaapeleita pitkin muille komponenteille ja 

tietokoneyksikölle, joka prosessoi dataa. Kauha-anturi kertoo 3D-koneohjauslaitteen 

tietokoneyksikölle kauhan kallistuskulman, ja kauhan sivuttaiskallistuksen anturi kertoo 

kauhan sivuttaiskallistuksen. Runkoanturi mittaa rungon kallistuskulman.  
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Anturien antaman datan avulla kaivinkoneen kuljettaja näkee 3D-koneohjauslaitteen 

näytöltä, kuinka paljon hänen tulee esimerkiksi kaivaa tai täyttää kaivantoa. 

[4, s. 16–17.]  

2.3 3D-koneohjauslaitteen paikannus 

Kuva 4 esittää 3D-koneohjauslaitteen paikannusta käyttäen hyväksi RTK-GNSS-

järjestelmää. 

 

Kuva 4. 3D-koneohjauslaitteen paikannus (Novatron KÄYTTÖOHJE XSITE PRO SPI 14.2 
Versio1.14.2.68 / Toukokuu 2018) 

RTK-GNSS-järjestelmää käyttävän kaivinkoneen 3D-koneohjausjärjestelmä 

vastaanottaa tukiasemalta korjaussignaalia, joka lähetetään langattoman internet-

yhteyden avulla tai radiotekniikalla. Tukiasemana voi toimia yksittäinen tukiasema tai 

usean tukiaseman muodostama tukiasemaverkko. [5, s. 69.] 

Kaivinkoneiden 3D-koneohjausjärjestelmät perustuvat tyypillisesti Real Time 
Kinematic (RTK) -tekniikkaan, joka hyödyntää GNSS-järjestelmää [5, s. 69]. 
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Tukiasemaverkon korjauspalvelua käytettäessä ei tarvitse ostaa omaa tukiasemaa, 

mutta tukiasemapalvelun käyttö vaatii lisenssin oston [6, s. 16]. 

 

Paikannussatelliitit lähettävät 3D-koneohjauslaitteelle ja tukiasemalle 

sähkömagneettista signaalia ja sen eteneminen ilmakehässä on riippuvainen signaalin 

aallonpituudesta [7, s. 180]. Signaaleita vastaanottava tukiasema määrittää signaaliin 

muun muassa ionosfäärin ja troposfäärin aiheuttamia virheitä, joita voivat olla 

esimerkiksi jää, vesihöyry tai epäpuhtaudet. Ilmakehän kerrosten vaikutus 

vastaanottimen ja satelliitin mittaamaan etäisyyteen on keskimäärin neljä metriä [8, s. 

16.] Kuva 5 esittää häiriintyneen paikannussignaalin etenemistä ilmakehän eri 

kerroksissa. 

 

Kuva 5. Häiriintynyt paikannussignaalin eteneminen ilmakehien eri kerroksissa (Antti Niittyoja 
3.11.2018) 

Tukiasema määrittää satelliittien ratavirheitä ja lähettää reaaliaikaisesti korjausdataa 

vastaanottimelle. Vastaanottimen sijainti voidaan laskea satelliittien suhteen ja korjata 
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tukiaseman lähettämän korjausdatan avulla, jolloin sijainti on tarkempi kuin 

absoluuttisessa paikannuksessa. [9, s. 6.] 

 

3D-koneohjauslaitteen tarkkuus voi vaihdella riippuen useista seikoista, muun muassa 

satelliittigeometriasta tai etäisyydestä tukiasemaan. Keskimääräisenä tarkkuutena 

voidaan pitää noin 2:ta senttimetriä työmaaolosuhteissa. [10; 11.] 

 

Internet-yhteyden kautta tuleva korjaussignaali voi heiketä ja katkeilla merkittävästi, jos 

kantama on erityisen pitkä tai maasto hyvin kumpuilevaa. Internet-yhteyden kautta 

tulevaa korjaussignaalia tarkempi on radiosignaali, joka voidaan rakentaa työmaalle 

asetettavan tukiaseman kautta. [5, s. 69.] 

 

Laitevalmistajasta riippuen työmaille asennettavat tukiasemat käyttävät yleensä UHF-

radiota, jonka kantama on noin 10 kilometriä [5, s. 69]. Sen signaali voi heiketä maaston 

epätasaisuuden tai tiheän puuston johdosta. Varsinkin suurilla työmailla, joissa on useita 

3D-koneohjausta käyttäviä kaivinkoneita, tukiaseman käyttö helpottaa työtä ja parantaa 

tarkkuutta, jos korjausdataa lähetetään radiosignaalilla.  

 

”Verkkokorjauspalvelun tarjoajan mukaan yhden tukiaseman tarkkuusero 

paikalliseen tukiasemaan on tasossa 0.008m + 1 ppm ja korkeudessa 0.015m + 1 

ppm.” [12, s. 19]. 

 

Paikannuksen tarkkuus kärsii, jos etäisyyttä kasvatetaan tukiaseman ja kaivinkoneen 

välillä. Etäisyyden kasvaessa yhdellä kilometrillä paikannuksen tarkkuus heikentyy noin 

0,5 millimetriä vaakasuunnassa ja 1 millimetrin pystysuunnassa. [5, s. 69.] 
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Kuva 6 esittää avattua Novatron Xsite® Base -tukiasemaa. 

 

Kuva 6. Novatron Xsite® BASE -tukiasema (Niittyoja 12.6.2018) 

Kuvassa 6 olevan tukiaseman, Novatron Xsite® Basen, GNSS-antennin koordinaatit 

asetetaan WGS84-koordinaatistossa ja korkeus mitataan ilman geoidimallin käyttöä. 

Tällöin tukiaseman koordinaattien järjestelmää ei tarvitse muuttaa, jos esimerkiksi 

saman yrityksen kaivinkoneet työskentelevät vierekkäin sijaitsevilla työmailla, joilla 

käytetään eri koordinaatistoja. [5, s. 70–71.]  

 

Laitevalmistajasta riippuen tukiasemassa on yleensä radiolähetin, modeemi ja reititin. 

Ulkoisia osia ovat GNSS-vastaanotin ja antenni. Radiosignaalia käyttävän korjausdatan 

lähetystä varten radiolähettimeen asetetaan haluttu radiotaajuus, joka asetetaan myös 

kaivinkoneissa olevaan radiolähetin-vastaanottimeen. Tukiasemasta riippuen 

korjausdataa voi lähettää samanaikaisesti radioyhteydellä tai Internet-yhteydellä, jolloin 

3D-koneohjatussa kaivinkoneessa tarvitsee vaihtaa laitteen asetukset vastaanottamaan 

korjausdataa halutulla tavalla.  
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Tällä hetkellä Suomessa korjausdataa lähettäviä palveluja tarjoaa Leica Geosystemsin 

SmartNet-verkko ja Geotrim Oy:n ylläpitämä Trimblen VRS-verkko. Yrityksillä on 

kummallakin noin sata kiinteää tukiasemaa, ja ne kattavat palveluillaan koko Suomen. 

[13, s. 9.] Kuva 7 esittää tukiaseman radioantennin ja GNSS-vastaanottimen. 

Huomioitavaa kuvassa on GNSS-vastaanottimen kiinnitys heilumisen estämiseksi.  

 

Kuva 7. Työmaan tukiaseman radioantenni ja GNSS-vastaanotin (27.8.2018 Niittyoja) 

 

 

Tukiaseman antenni ja GNSS-vastaanotin on hyvä kiinnittää tukevasti paikallaan 

pysyvään rakennelmaan tai rakennukseen, koska kovalla tuulella GPS-vastaanottimen 
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heiluessa tukiasemalta korjaussignaalinsa saavien koneiden paikannustarkkuus voi 

heikentyä [10]. 

2.4 Kaivinkoneen kauhan kalibrointi 

Kuva 8 esittää kauhan kalibrointia. Huomioitavaa on käyttää spray-maalia  kauhassa 

tarvittavien lukemien tai kauhan keskikohdan merkitsemiseen. 

 

Kuva 8. Kaivinkoneen kauhan kalibrointi. 
(https://www.google.com/search?q=kaivinkoneen+kauhan+kalibrointi&source=lnms&t
bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjihcG20-
jfAhXMpIsKHXGOAX4Q_AUIDigB&biw=1920&bih=943#imgrc=E3pNJ0o70p_H-M:) 

 

Koneen kauhaa vaihtaessa tulee uusi kauha kalibroida tai vaihtaa käyttöön otettava 

kauha 3D-koneohjauslaitteen asetuksista. Esimerkiksi puomin tai kauhanpyörittäjän 

vaihdon jälkeen on kauha kalibroitava. Kauhan kuluminen vaikuttaa mittaustarkkuuteen, 

ja se tulisi tarkistaa koron tarkistuspisteellä, jonka mittaaja on merkinnyt. [4, s. 30.] 
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Kauhan kalibrointiohjeet (voivat poiketa laitekohtaisesti) ovat seuraavanlaiset: 

 

1. Valitse kalibroitava kauha. 

2. Mittaa kauhan pituus ja syötä se järjestelmään.  

3. Mittaa kauhan leveys ja syötä se järjestelmään a) Jos kauha on epäsymmetrinen, 

kauhan oikea ja vasen leveys täytyy syöttää erikseen: • Valitse ”Työkalujen mitat” ja 

syötä L7 (vasen) ja L8 (oikea leveys). Kalibroi luotilanka.  

4. Aseta kalibrointimagneetti kaivuvarren alimpaan tappiin.  

5. Käännä kauhaa luotilankaa kohden ja jätä kauha niin että se koskettaa sitä, muttei 

taivuta.  

6. Paina ”Kalibroi luotilanka”. Kalibroi pyöritin ja/tai kallistin. (Asentaja on kalibroinut 

nämä asennuksen aikana.) 

7. Valitse pyörittimen tietoliikenneprotokolla (No Roto / Engcon / SVAB / CANopen).  

8. Valitse “Työkalujen mitat”.  

9.Syötä L15, TR1 ja TR2 mitat.  

10. Käännä kallistusakseli vaakasuoraan. 

11.Käännä pyöritintä, kunnes huulilevy on vaakasuorassa. Käytä vesivaakaa.  

12.Valitse “Kalibroi pyöritys”. 

[5, s. 28.] 

2.5 3D-koneohjauslaitteen kustannukset 

3D-koneohjauslaitteiden hinnat kaivinkoneisiin vaihtelevat yksinkertaisten 3D-

koneohjausjärjestelmien noin 20 000 €:n hinnasta edistyksellisempiin 3D-

koneohjausjärjestelmiin, jotka asennuksineen maksavat noin 30 000 € (vuonna 2018). 

Lisäkuluja voi tulla korjausdatapalvelun lisenssistä, jos työmaalla ei ole omaa 

korjausdataa lähettävää tukiasemaa. 3D-koneohjaislaitteiston asennus kaivinkoneeseen 

vie yleensä noin yhden työpäivän. [10; 11.] 
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3 3D-koneohjausmallit ja niiden käyttö 

3D-koneohjauslaitteet käyttävät 3D-malleja, jotka ovat rakenteiden tai rakennekerrosten 

tietomalleja.  

3.1 Yleiset inframallivaatimukset YIV 

Yleisellä tasolla inframallien tarkkuutta määrittelee Yleiset inframallivaatimukset, jotka 

määrittelevät koneohjaukselta vaadittavat tarkkuudet eri rakenneosissa. Taulukko 1 

esittää työkoneautomaatiolta vaadittavat tarkkuudet erilaisissa työkohteissa. 

 

Taulukko 1. YIV2014 Työkoneautomaatiolta vaadittava tarkkuus maanrakennustyömaalla 

Rakenneosa Suurin  
sallittu yks. sijain- 
nin poikkeama 
(InfraRYL) mm 

Suurin sallittu yks.  
korkeuden poik- 
keama 
(InfraRYL) mm 

Työkoneautomaatio 
-järjestelmältä 
vaadittava tarkkuus  
XYZ mm 

Maaleikkaus,  
maapenger, tie ja 
rata 

-0 / +200 +0 / -100  
 

+-100;+-20 
 

Louhepenger -0 / +200 +0 / -100 
 

+-100;+-20 
 

Suodatinkerros,  
tie 

-0 / +150 
 

+-40 
 

+-100;+-20 
 

Jakava kerros, tie -0 / +150 +-30 
 

+-50;+-30 
 

Kantava kerros, tie -0 / +150 +-20 
 

+-50;+-30 
 

Eristyskerros 
yläpinta, rata 

-0 / +100 
 

+0 / -50 
 

+-50;+-20 
 

Välikerros  
yläpinta, rata 

-0 / +50 
 

+0 / -20 
 

+-50;+-20 
 

3.2 3D-koneohjausmallit 

”Koneohjausmalli on koneohjausjärjestelmälle oikeaan tiedostomuotoon muokattu 

suunnitelma”. [14]  
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Suunnittelijoiden tuottama aineisto on harvoin 3D-koneohjausjärjestelmille sopivassa 

muodossa. Tämän takia suunnitelmien pohjalta tulee tehdä koneohjausmalli. [14] 

Tarkasti ja laadukkaasti suunnitelluilla ja tuotetuilla 3D-koneohjausmalleilla eri työvaiheet 

voidaan suorittaa tehokkaasti, eikä työnjohdon tai työkoneiden kuljettajien tarvitse 

jokaisen työvaiheen jälkeen tarkastaa tehtyä työvaihetta suunnitelmista erikseen. [15] 

 

Tietomallintamisen tarkkuuden määrittää hankkeen suunnitteluvaihe, lähtötietomallin 

tarkkuustaso, tietomallien hyödyntämistarve ja suunnittelualan tekniikkamalli. 

Tarkkuustason käytön tavanomaisesti määrittää suunnitteluohjeiden määrittämät 

vaatimukset. [12, s. 35.] 

3.3 3D-koneohjausmallien formaatit 

3D-koneohjauslaitteissa käytetään laitteistosta riippuen useita erilaisia formaatteja eri 

tarkoituksiin. Esimerkiksi GEO- ja GT-formaatteja käytetään usein pelkkien 

pistetiedostojen, kuten kaivojen mallintamiseen. Viivatiedostoihin voi käyttää esimerkiksi 

DXF- tai LandXML-formaattia. InfraBIM suosittelee LandXML-formaatin käyttöä, koska 

se on yhtenäinen ja useisiin eri laitekokonaisuuksiin yhteensopiva.  

 

Laitekohtaisesti formaateilla voi tehdä esimerkiksi viivoja, pintoja ja pisteitä. 3D-

koneohjausjärjestelmään voidaan asettaa myös hälytyksiä, jotka varoittavat 

kaivinkoneenkuljettajaa, jos kauha menee lähemmäksi maakaapelia, jonka sijainti on 

tunnettu. Aktiivisten tiedostojen taustalle asetetut taustakartat voivat auttaa visuaalisesti 

kaivinkoneenkuljettajaa, ja niitä ei voi valita silloin aktiiviseksi ja näin ollen tämä ei 

vaikeuta muiden tiedostojen käyttöä. Asemapiirros tai tonttirajat voivat olla 

taustakarttana 3D-koneohjausmallien käytön aikana, ja ne auttavat kuljettajaa 

visuaalisesti hahmottamaan työmaata. 

 

InfraBIM on Suomessa perustettu eri toimialojen yhteistyöryhmä, joka pyrkii 

parantamaan infrastruktuurihankkeiden tiedonhallintaa esimerkiksi yhtenäistämällä 

tietomallinnuksessa olevia käytäntöjä. 
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3.4 3D-koneohjausmallien luominen 

Tässä luvussa käsittelen pintapuolisesti 3D-koneohjausmallien luomista. 3D-

koneohjausmallien luominen vaihtelee ohjelmakohtaisesti. Esimerkiksi digitaalisista 

poikkileikkauskuvista voi etäisyysmittaustyökalulla eri ohjelmissa mitata etäisyys- ja 

korkeusmuutokset tien keskilinjasta. Tämän jälkeen tien keskilinjasta voidaan kopioida 

viivat poikkileikkauksesta mitatuille paikoille. Joissakin ohjelmissa on myös tähän 

tarkoitettuja työvaihetta nopeuttavia työkaluja, kuten 3D-Win-ohjelman Tierakenne-osion 

Muunna AB <-> XY -toiminto. Kuva 9 esittää 3D-Win-ohjelman käyttöä koneohjausmallin 

tuottamisessa. 

  

 

Kuva 9. 3D-Win-ohjelman Tierakenne-osion eri toiminnot [16, s. 35]. 

 

3D-koneohjausmalleja voi luoda useilla erilaisilla tietokoneohjelmilla, joita ovat muun 

muassa 3D-Win, Tekla Civil, Topcon 3D office ja Trimble Business center HCE. 

Yksinkertaisia 3D-koneohjausmalleja voi luoda joidenkin laitevalmistajien 3D-

koneohjauslaitteella. 3D-koneohjausmalleja voidaan tuottaa muun muassa piste-, pinta- 
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tai viivamallisena. 3D-koneohjausmalleja tuotetaan erilaisista lähtöaineistoista, joita ovat 

esimerkiksi poikki- ja pituusleikkauskuvat, tiegeometriat, suunnitelmakuvat ja kartoitettu 

aineisto. Aineistot voivat olla digitaali- tai paperimuodossa [16], mutta nykyään aineistot 

ovat usein digitaalisena. 
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4 3D-koneohjauksen vahvuudet maanrakennuksessa 

4.1 3D-koneohjauksen vahvuudet 

3D-koneohjausta käytettäessä selkeänä etuna on se, että useat mahdolliset ongelmat 

suunnitelmissa näkyvät aikaisin monesti ennen kuin ne päätyvät työmaalle. Tämä on 

mahdollista liittämällä suunnitelmat päällekkäin ja tarkastelemalla niiden mahdollisia 

leikkauspintoja. Näitä esimerkiksi voivat olla toisiaan leikkaavat rakenteet tai putkilinjat. 

[1] 

4.2 3D-koneohjauksen hyödyt työturvallisuuden kannalta 

Koneohjausmalleihin saa kaivinkoneenkuljettajaa varoittavia hälytyksiä, esimerkiksi jos 

kaivinkoneen kauha menee alle metriä lähemmäksi maan alla sijaitsevaa sähkökaapelia, 

jonka sijainti tunnetaan. Tämä auttaa vähentämään tapaturmia sekä materiaalisia 

vahinkoja.  

 

3D-koneohjausmallien käyttö myös vähentää apumiesten tai mittamiesten tarvetta 

kaivinkoneen välittömässä läheisyydessä, eikä kaivinkoneenkuljettajan tarvitse tulla alas 

kaivinkoneestaan tarkastaakseen työnsä laatua. Tämä lisää merkittävästi 

työturvallisuutta, ja kaivinkoneen kuljettaja voi keskittyä tehokkaammin työhönsä. [17] 

4.3 3D-koneohjauksen hyödyt työmaan kannalta 

Koneohjausmallien käyttö lisää työntekijöiden käsitystä työmaasta, kun suunnitelmat 

ovat koko ajan nähtävillä. Tämä lisää myös työntekijöiden tehokkuutta, kun aikaa ei kulu 

suunnitelmien tarkistelemiseen. 3D-koneohjauslaitteet toimivat erinomaisena apuna 

useissa erilaisissa työtehtävissä, ja nykyään useat urakoitsijat eivät halua toimia 

työmailla ilman 3D-koneohjausta. [18.] 
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Maanrakennustyömailla perinteisellä merkintäkeppimenetelmällä työnjohtaja, 

kaivinkoneenkuljettaja tai joku muu työntekijä pyytää mittamiestä merkkaamaan 

kaivettavan tai täytettävän kohdan merkintäkepeillä. Tämän jälkeen mittamies tulee 

tarkastamaan välillä pinnan tasoa, tai sen tekee kaivinkoneen perämies työmaalaserin 

tai ajokepin kanssa.  

 

Nykyaikana tiheän rakentamisen takia maanrakennustyömaat sijaitsevat yhä useammin 

olemassa olevien rakennusten tai rakenteiden läheisyydessä ja perinteisesti käytettävät 

merkintäkepit joudutaan laittamaan rakennekerroksista tai rakenteista riippuen yleensä 

noin 0,5–2 metrin päähän merkattavan kohteen reunasta. Tämä vaikeuttaa työmaan 

pysymistä kapeana varsinkin ahtailla kaduilla, joissa liikenteen täytyy voida kulkea 

työmaasta huolimatta. [19, s. 18.] Kuva 10 esittää 3D-koneohjausta käyttävää 

kaivinkonetta. Huomioitavaa on kaivinkoneelle tarkoitetun työskentelytilan kapeus. 

 

 

Kuva 10. 3D-koneohjausta käyttävä kaivinkone työmaalla (http://novatron.fi/wp-
content/uploads/2017/11/koneohjaus-tyomaa.jpg) 
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Merkintäkepeillä voi olla vaikeaa ja epäselkeää merkitä päällekkäisiä pintoja tai risteäviä 

putkilinjoja. Maanrakennustyömailla merkintäkepit voivat kaatua, niiden päälle voidaan 

ajaa vahingossa tai ne ovat kaivuun tiellä. Esimerkiksi syvälle kaivettavia hulevesi-, 

vesijohto- ja viemärilinjoja voi olla hankala merkitä merkintäkepeillä varsinkin silloin, jos 

kaivannossa on paljon vettä tai maaperä on upottavaa savea. [19, s. 18] 

4.4 3D-koneohjauksen hyödyt työtehokkuuden kannalta 

Vuonna 2006 Caterpillarin Malaga Demonstration & Learning Centerissä teettämän 

Road Construction Production tutkimuksessa rakennettiin kaksi testitietä, joista toinen 

rakennettiin perinteisin menetelmin ja toisen rakentamisessa käytettiin koneohjausta. 

Tutkimuksen mukaan perinteinen rakennustapa vei kolme ja puoli päivää, kun 

koneohjausta käyttämällä työssä kului puolitoista päivää. Työmaan yleinen tehokkuus 

parani koneohjauksella 101 % ja polttoainetta säästyi 43 % verrattuna perinteiseen 

työtapaan. [20] 3D-koneohjauksen käytön yleistyessä, 3D-koneohjaukseen liittyvän 

ammattitaidon yleisesti kehittyessä ja 3D-koneohjauslaitteiden paikannustarkkuuden 

parantuessa on syytä olettaa, että tutkimustulos pitää paikkaansa vielä tai tutkimustulos 

voisi olla jopa 3D-koneohjauksen kannalta edullisempi työtehokkuuden ja 

polttoainesäästön kannalta.  

 

3D-koneohjausjärjestelmän käytössä on selvä etu myös pienemmillä työmailla, joissa on 

vain esimerkiksi yksi työkone, ja 3D-koneohjaus parantaa työn tuottavuutta niin ajallisesti 

sekä rahallisesti. [15] Lisäksi 3D-koneohjaus vähentää mittamiesten tarvetta työmaalla 

ja siten myös vähentää yleisiä kuluja [18]. 

 

3D-koneohjausjärjestelmällä työn tarkkuus paranee merkittävästi ja materiaalihukka, eli 

ylisyvät kaivuut ja liialliset täytöt jäävät vähemmälle. Lisäksi kaivinkoneenkuljettajien ei 

tarvitse odotella mittaajaa, ja heillä on koko ajan työmaan mittausaineisto nähtävillään. 

[21] 
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5 3D-koneohjauksen haasteet maanrakennuksessa 

5.1 3D-koneohjauksen haasteet 

3D-koneohjaus on yleistynyt vasta viimeisen 10 vuoden aikana maanrakennusalalla. 

Kaikilla kaivinkoneen kuljettajilla ei ole kokemusta siitä, ja laitteiden käytön opettelu voi 

hieman hidastaa työn aloitusta. 3D-koneohjauksessa haasteita muodostuu 

koneohjausjärjestelmien käyttökatkoista johtuvien ongelmien selvittämistyöstä, sekä 

useiden kaivinkoneenkuljettajien osaamistasossa laitteiston käytön suhteen on suurta 

hajontaa. On kuljettajia, jotka joutuvat usein kysymään apua työmaan mittausalan 

ammattilaisilta laitteiden käytössä, kun toisinaan on omatoimisia työkoneiden kuljettajia. 

[15]  

 

Joidenkin kaivinkoneenkuljettajien mukaan työnteko on entistä hankalampaa, kun joutuu 

jatkuvasti katsomaan kaivuuta, muuta työmaata, liikennettä, mittaristoa ja lisäksi 3D-

koneohjauslaitteen näyttöä [22]. 

5.2 Laitteiston viat 

Kiiskisen [4, s. 30–31] mukaan erilaisia ongelmia 3D-koneohjauksen käytössä voivat 

aiheuttaa laitteistoon kohdistuvat viat, joita ovat 

 näyttöpäätteen viat 

 vioittuneet antennit 

 anturiviat 

 kaapeliviat. 

 

Useimmat laitteistoon kohdistuvista vioista, jotka tarvitsevat huoltomiehen läsnäoloa, 

ovat anturivikoja, ja vaikka ne ovat sijoitettuina suojaisiin paikkoihin ne voivat kuitenkin 

saada iskuja esimerkiksi kivistä tai puista. Anturiviat ovat suhteellisen vaivattomia 

korjata, mutta ne vievät työaikaa, jos korjausta joutuu odottamaan, eikä 

kaivinkoneenkuljettaja voi kaivaa. [23; 4, s. 31.] 
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Suuren ilmankosteuden tai kylmän kelin johdosta GNSS-antenneihin voi tulla esimerkiksi 

kosketushäiriö, joka voidaan yleensä korjata puhdistamalla liitinten päät. 3D-

koneohjausnäyttöpäätteen sisällä ovat yleensä perustietokoneen ja näytön komponentit, 

ja siihen tulevat viat ovat harvinaisia, mutta voivat käydä kalliiksi. Kaapeliviat voivat 

johtua esimerkiksi mekaanisesta iskusta tai kaapeliin kohdistuneesta liiasta 

lämpötaakasta, jos kaapeli on sijoitettu esimerkiksi liian lähelle lämpeneviä kaivinkoneen 

osia, kuten pakosarjaa. [4, s. 32.] 

 

Jos esimerkiksi työmaan korjausdataa lähettävään tukiasemaan tulee jokin vika, tämä 

voi pysäyttää työnteon, jos vikaa ei saada nopeasti korjattua. 3D-koneohjauslaitteista on 

usein kuitenkin mahdollisuus saada korjaussignaalia korjausdatapalvelusta Internet-

yhteyden välityksellä suoraan 3D-koneohjauslaitteelle. Tällä tavalla ongelman voisi 

kiertää ja tukiaseman voi korjata.   

5.3 GPS-signaalien häiriöt 

GPS-signaalin etenemisen voi estää korkea puusto tai rakennukset, ja tämä vaikeuttaa 

3D-koneohjauslaitteiden käyttöä varsinkin kaupunkien keskustoissa tai täysikasvuisten 

metsien välittömässä läheisyydessä [21]. 

 

GPS-signaalit ovat radiosignaaleja ja ne eivät heikon lähetystehonsa ja käyttämänsä 

taajuusalueen vuoksi läpäise kiinteitä esteitä. GPS-signaalit voivat tällöin heijastua 

erilaisista pinnoista, esimerkiksi talojen peltikatoista vastaanottimeen ja se huonontaa 

paikannustarkkuutta. Tätä ilmiötä kutsutaan moniheijastumiseksi. [24, s. 5.] 
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Kuva 11 esittää GPS-signaalien estymistä ja heijastumista. 

 

Kuva 11. GPS-signaalien estyminen ja heijastuminen (Antti Niittyoja 23.9.2018) 

 

Oulun yliopiston avaruusfysiikan professori Kalevi Mursulan mukaan aurinkomyrskyt 

voivat aiheuttaa häiriöitä satelliittien avulla toimivissa GPS-laitteissa, jolloin 

aurinkomyrskyjen aiheuttamat magneettihäiriöt aiheuttavat GPS-signaalien yhteyden 

katkeamista satelliitteihin. [25] Muita häiriöitä GPS-signaaleihin voi aiheuttaa esimerkiksi 

voimalinjojen läheisyys. 

5.4 Ongelmat suunnittelussa 

Monilla maanrakennustyömailla 3D-koneohjausmallien ongelmina ovat risteysalueiden 

puutteelliset suunnitelmat varsinkin poikkileikkausmallien osalta [1]. Tämä lisää 

merkittävästi 3D-koneohjausmallien tekijöiden työtaakkaa ja lisäksi siirtää vastuuta 

suunnitelmista koneohjausmallien tekijälle tai itse kaivinkonekuskille, joka mallin heikon 

laadun tai puuttumisen johdosta joutuu kaivamaan kohdetta ympäröivän maaston tai 

rakennekerrosten mukaan. 

  

Nykyaikana suunnitelmien taso on erittäin vaihtelevaa [15], ja välillä tiedot ja korkeudet 

joutuu nykyäänkin malleja tehdessä syöttämään käsin paperilta tai pdf-kuvista. Työmailla 
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vastuu suunnitelmien toteutumisesta 3D-koneohjauksella voi siirtyä pelkästään 

mittamiehelle tai 3D-koneohjausmallien tekijöille, vaikka olisi hyvä, että suunnittelijat 

olisivat toteutusprosessissa mukana alusta asti ja suunnitelmia käytäisiin 3D-

koneohjauksen näkökulmasta läpi, jotta mahdolliset virheet huomattaisiin tarpeeksi 

ajoissa ja ehdittäisiin korjaamaan ennen toteutusta. Mallien päällekkäisyydet huomataan 

joskus vasta työmaalla. 

3D-koneohjausjärjestelmien valmistajilla on omia aineistojen vientitapoja ja 

tiedostoformaatteja, jotka vaikeuttavat ja hidastavat tiedonsiirtoa. Tavoitteena olisi saada 

mahdollisimman hyvin keskenään toimivat järjestelmät, jotta tietojen siirtoon 

järjestelmästä tai tiedostomuodosta toiseen ei kuluisi turhaan aikaa. 

 3D-koneohjausmallien teko nopeutuisi ja helpottuisi merkittävästi, jos suunnitelmissa 

suunnitellut korkeudet olisivat valmiina ja aineisto olisi oikeassa koordinaatistossa. [15; 

22.] 

5.5 Kalibrointi- ja mittausvirheet 

On mahdollista, että tukiaseman sijainti on määritetty virheellisesti ja tukiaseman 

lähettämä virheellinen korjausdata koneille aiheuttaa paikannustarkkuuden 

heikentymistä. Tukiasema voi myös siirtyä esimerkiksi, jos sen alla oleva maa sulaa tai 

lähellä on käynnissä kallionlouhintaa tai muuta tärinää aiheuttavaa työtä. Tukiaseman 

sijainti tulisi tarkistaa säännöllisesti, noin kerran viikossa. [10] 

 

3D-koneohjauskäytössä olevan kaivinkoneen kauha tulisi kalibroida säännöllisesti 

kauhan huulilevyn kulumisen takia, koska kauhan kalibroimisen tai asetusten 

muuttamisen unohtaminen voi johtaa paikannustarkkuuden heikentymiseen. [5] 

5.6 Satelliittijärjestelmien vaikutus 3D-koneohjaukseen 

Tällä hetkellä 3D-koneohjausjärjestelmän toimivuus on hyvin riippuvainen GLONASS- ja 

GPS-satelliittijärjestelmistä, jotka kuuluvat toisille valtioille. Euroopan avaruusjärjestön 

(ESA) ja Euroopan Unionin (EU) yhteishanke Galileo-satelliittijärjestelmä on vasta 
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osittain käytössä, ja sen on tarkoitus kokonaan valmistuessaan olla siviilien hallinnoima, 

muista valtioista riippumaton ja GPS- ja GLONASS-satelliittijärjestelmiä tarkempi. [26] 

3D-koneohjausjärjestelmien riippuvuus pelkästään muiden valtioiden hallinnoimista 

satelliittijärjestelmistä voi olla taloudellisesti riskialtista, ja siksi olisi hyvä, että 

eurooppalainen Galileo-satelliittijärjestelmä valmistuisi kokonaan käyttöön 

mahdollisimman pian. Lisäksi muiden valtioiden kontroilloimat satelliittien lentoradat 

voisivat muuttuessaan aiheuttaa katvealueita.  
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6 3D-koneohjauksen kehittäminen ja mahdollisuudet 

3D-koneohjaus on kehittynyt paljon viime vuosina, ja sen parissa tulee jatkuvasti uusia 

innovaatioita. 3D-koneohjauksen kehittämisessä on tärkeää olla vuorovaikutuksessa 

laitteiden käyttäjien, suunnittelijoiden ja mittamiesten kanssa. 

6.1 3D-koneohjauslaitteiden kehittäminen 

Työmaan saumattoman toimimisen varmistamiseksi eri laitevalmistajien kaikkien 

mittauslaitteistojen sekä 3D-koneohjauslaitteistojen tulisi toimia yhdessä siten, että 

työmaalla olisi sama pilvipalvelu koneiden sekä mittaajien käytössä, jolloin 

koneohjausmallien tieto synkronoituisi reaaliaikaisesti ja automaattisesti pilveen. Mallien 

tieto olisi tällä tavoin reaaliaikaisesti mittaustyönjohdon, suunnittelijoiden, rakentajien, 

tilaajan sekä valvojien käytössä. [15] 

 

Kaivinkoneenkuljettaja Risto Nousiaisen mukaan kehittäessä 3D-koneohjausjärjestelmiä 

tulisi ehdottomasti keskittyä järjestelmien käytettävyyteen ja yksinkertaisuuteen. Hänen 

mukaansa hienoilla ominaisuuksilla ei tee mitään, jos niitä ei osaa käyttää. [22] 

 

3D-koneohjauslaitteiden ohjausteknologian kehittyminen Japanissa on tehokasta, koska 

taifuunien, maanjäristysten ja maanvyörymien takia useilla työmailla on turvallisuuden 

vuoksi siirrytty kauko-ohjattaviin maanrakennuskoneisiin. Esimerkiksi 

kaivinkoneenkuljettajat voivat istua turvallisesti työmaaparakissa ja ohjata kaivinkonetta 

videoyhteyden ja koneohjauslaitteiden avulla. [28] 

 

Autonomisia, eli itsestään toimivia kaivinkoneita on kehitetty jo pitkään, ja Carnegie-

Mellon -yliopisto USA:ssa esitteli vuonna 1998 kaivinkoneen, joka pystyi autonomisesti 

täyttämään laserskannaamansa kuorma-auton lavan ilman apua. Rakennustyömailla ei 

ole tätä tekniikkaa vielä käytössä, mutta esimerkiksi Oulun yliopistossa kehitetään 

parhaillaan autonomisesti toimivaa kaivinkonetta SmartBooms-tutkimushankkeessa. 

[28] 
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6.2 3D-koneohjausmallien kehittäminen 

3D-koneohjauksessa käytettävät mallit eivät juuri ole muuttuneet viimeisen kymmenen 

vuoden aikana, ja yksi uusista formaateista, XML-formaatti on tullut käyttöön ja 

parantanut mallien yhteensopivuutta eri 3D-koneohjauslaitteiden välillä. Merkittävässä 

roolissa 3D-koneohjausmallien yhteensopivuuden kehittämisessä on suomalainen 

työalaryhmä InfraBIM, jonka tavoitteena on parantaa Suomen kilpailukykyä ja 

tuottavuutta parantamalla infratyöhankkeiden tiedonhallintaa. Tiedonhallinnalla on 

merkittävä rooli varsinkin suurilla työmailla ja työmaan yhtenäinen pilvipalvelu sekä 

yhteensopivat 3D-koneohjausmallit lisäävät merkittävästi työn tuottavuutta. [18] 

6.3 Koulutus 3D-koneohjauksen käyttöön 

Tällä hetkellä koulutus 3D-koneohjaukseen tapahtuu pääasiassa laitteistovalmistajien 

johdolla tai työssäoppimisena. 3D-koneohjauksen käytön oppimisessa olisi tärkeää 

asiantunteva opastus ja kiireetön oppimisympäristö. Nykyään useat ammattiopistot 

tarjoavat maanrakennusalan ammattitutkintoa suorittaville koulutusta 3D-

koneohjausjärjestelmien käyttöön. Laitteistovalmistajien ja ammattiopistojen yhteistyö 

on tässä merkittävässä roolissa.  

 

Maanmittaajien ja suunnittelijoiden koulutuksessa 3D-koneohjauksen opetuksen 

lisääminen olisi merkittävän tärkeää, ja se loisi Suomen rakennusalalle merkittävän 

etulyöntiaseman ja nykyaikaisten rakennustekniikoiden oppimisympäristölle vahvan 

pohjan.  

6.4 Satelliittijärjestelmien käyttö 3D-koneohjauksessa 

Useiden, toisistaan riippumattomien satelliittijärjestelmien käyttö lisäisi 3D-

koneohjausjärjestelmien paikannustarkkuutta ja lisäisi laitteiden käyttövarmuutta, kun 

yhden satelliittijärjestelmän mahdollisessa häiriötilassa voitaisiin käyttää pelkästään 

muita satelliittijärjestelmiä.  
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6.5 3D-koneohjauksen mahdollisuudet 

3D-koneohjauksen mahdollisuudet ovat monipuoliset, ja erilaisten mittauslaitteiden, 

muun muassa erilaisten etäisyysmittauslaitteiden yhdistäminen 3D-koneohjaukseen 

voisi olla mahdollista. Viime vuosina laserskannauslaitteet ovat pienentyneet 

merkittävästi, mikä helpottaisi niiden liittämistä kaivinkoneeseen. Laitteiden 

kustannuksten pienentyessä voisi olla mahdollista lisätä yksinkertaisia 

laserskannauslaitteita 3D-koneohjauslaitteiden asennuksen yhteydessä mittaamaan 

työn jälkeä ja esimerkiksi parantamaan työturvallisuutta ilmoittamalla kuljettajalle 

kuolleessa kulmassa olevista rakenteista, koneista tai ihmisistä.  

 

3D-koneohjauslaitteiden liittäminen toisiinsa voisi mahdollistaa sen, että kaikki työkoneet 

työmaalla eivät tarvisi suoraa yhteyttä tukiasemaan, jos niillä olisi yhteys toiseen 3D-

koneohjauksella toimivaan työkoneeseen. Tämä helpottaisi merkittävästi esimerkiksi 

korkeiden rakennusten vieressä sijaitsevien työkohteiden rakentamista. Työn edetessä 

työmaalle voisi olla mahdollista siirtää joko Bluetooth- tai radiosignaalia käyttäviä 

lähettimiä, jotka välittäisivät 3D-koneohjauslaitteelle korjausdataa tukiasemalta. 
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Kuva 12 esittää korjausdatan kulkemista tukiasemalta kaivinkoneelle työmaalinkin 

kautta. Huomioitavaa kuvassa on signaalin edessä olevan esteen kiertäminen 

työmaalinkin avulla. 

  

 

Kuva 12. Korjausdatan linkittäminen tukiasemalta kaivinkoneeseen (Antti Niittyoja 4.11.2018) 

 

3D-koneohjatuissa tiehöylissä käytetään usein myös koneen päälle asetettavia prismoja, 

jotka ovat yhteydessä takymetriin. Tämä olisi mahdollista myös kaivinkoneille, mutta 

haasteena on kaivinkoneen työssä tuleva kaivinkoneen vaunun pyörimisliike. 

Kaivinkoneessa prisma tulisi asettaa tarpeeksi korkealle, esimerkiksi hytin katolle. 

Takymetri tulisi sijoittaa korkealle paikalle, jotta yhteyskatkoksia takymetrin ja prisman 

välille eivät aiheuttaisi esimerkiksi muut työkoneet.  
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6.6 Kaivinkoneen omien järjestelmien anturien liittäminen 3D-koneohjaukseen 

Kaivinkoneessa on laitteen voimansiirtoa mittaavia antureita. Näitä antureita voisi olla 

mahdollista tulevaisuudessa yhdistää 3D-koneohjauslaitteeseen, joka lähettäisi anturien 

antamat tiedot pilvipalveluun. Näin työmaan työkoneita ja esimerkiksi niiden 

polttoainekulutusta voisi seurata pilvipalvelusta reaaliaikaisena. Antureiden kertomat 

työkoneen käyttämät tehot kertoisivat myös työmaan vaativuudesta, jos maaperä olisi 

haastavaa. 

 

Polttoainekulutuksen ja työkoneiden kaivuutehojen seuraamisen avulla tarkempi 

lopullinen budjetointi olisi maanrakennustyömailla mahdollista, koska silloin 

työvaiheessa saataisiin puolueetonta, jatkuvaa ja suuntaa antavaa tietoa maaperän 

kovuudesta ja esimerkiksi sen kaivamisen vaikeudesta. Kaivinkoneidenkuljettajat 

voisivat esimerkiksi kaivaessaan valita 3D-koneohjauslaitteen valikolta maalajin 

muutamista valinnoista, esimerkiksi hiekka, turve tai savi. Silloin työnjohtaja voisi 

suunnitella heti, että jos maa-aineista tarvitaan työmaalla toisessa kohtaa, hän voisi 

määrätä kuorma-auton muutamalla napin painauksella viemään maa-aineksen sinne. 

6.7 Työmaiden kehittäminen 3D-koneohjauksella 

Maanrakennustyömailla on käytössä pilvipalveluja, joista kaivinkoneenkuljettajat saavat 

3D-koneohjausmalleja 3D-koneohjausjärjestelmiinsä. 

  

3D-koneohjauksen avulla maanrakennustyömaiden toimintoja voitaisiin tehostaa 

merkittävästi liittämällä useita eri koneita työmaan yhteiseen järjestelmään. Kyseessä 

voisi olla työmaakohtainen pilvipalvelu, josta kaivinkoneet voisivat saada reaaliaikasta 

tietoa rakennettavista kohteista suoraan suunnittelijalta tai työnjohtajalta. Työnjohtaja 

voisi katsoa tablettitietokoneeltaan työmaan pilvipalvelusta, että työkone on tietyllä 

kohtaa työmaata, jossa työntekijän esimerkiksi tulee huomioida tietty yksityiskohta ja 

työnjohtaja voisi laittaa siitä järjestelmän kautta viestin kuljettajan 3D-

koneenohjausyksikön näytölle. 
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Kaivinkoneenkuljettajan on yleensä tiedettävä, mitä hän kuorma-autoilijalta tarvitsee 

seuraavaksi, kun kuorma-auto tuo lastinsa, mutta tarve voi muuttua tai jokin muu 

kaivinkoneenkuljettaja voi tarvita samanlaista kuormaa vain puoli kuorma-autolastillista, 

jolloin kuorma-auton kuljettaja voisi hoitaa kaksi kuormantoimitusta samalla kertaa 

eivätkä puhelinsoitot olisi tarpeellisia. 

 

Kaivinkoneen koneohjausyksikön näyttöön voisi lisätä näppäimiä, joita painamalla voisi 

valita esimerkiksi, mitä mursketta kaivinkoneen kuljettaja haluaa seuraavaksi kuorma-

auton kuljettavan toimittavan. Työmaan kuorma-auton kuljettaja voisi kuitata pyynnön 

tablettitietokoneellaan, ja jos hän huomaisi, että toinen kaivinkoneenkuljettaja tarvitsee 

työmaalla samaa mursketta, voisi hän kuitata myös tämän pyynnön ja toimittaa 

kummallekin kaivinkoneelle mursketta yhdellä hakureissulla, eikä kaivinkoneen- tai 

kuorma-autonkuljettajien tarvisi soitella toisilleen edestakaisin. Kaivinkoneenkuljettaja 

voisi lisäksi koneohjauslaitteellaan merkitä kauhallaan paikan, johon hän haluaa 

kuorman kipattavan, ja se näkyisi kuorma-autonkuljettajalle tablettitietokoneella.  
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Kuva 13 esittää mahdollista näkymää 3D-koneohjauslaitteeseen kehitettävästä 

viestisovelluksesta. 

 

 

Kuva 13. Mahdollinen näkymä 3D-koneohjauslaitteisiin kehitettävästä viestisovelluksesta (Antti 
Niittyoja 7.10.2018) 

 

 

Uuden järjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto voi alussa olla hieman hankalaa, ja 

kaikilla työmaan työntekijöillä olisi paljon opeteltavaa. Anturien lisääminen ja 

yhdistäminen kaivinkoneeseen voisi aiheuttaa lisää antureista johtuvia huoltokatkoja ja 

lisäkuluja. Järjestelmän hankintahinta voi aluksi olla suuri varsinkin pienille yrityksille, 

mutta tekniikoiden ja laitevalmistajien lisääntyessä hinnat saattaisivat tippua. Kuorma-

autoilijoille annettavat tabletit eivät vaatisi muuta kuin sovelluksen, joka saisi 

käyttöoikeudet muun muassa laitteen sijaintiin. Nykyaikana tablettitietokoneet eivät ole 

kalliita, ja niitä ei tarvisi asentaa erikseen kuorma-autoihin. 
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6.8 VR-lasit 3D-koneohjauskäytössä 

VR-laseja käytetään paljon peliteollisuudessa luomaan 3D-näkymää käyttäjälle, ja sen 

kehitys on viime vuosina ollut nopeaa [27, s. 8.] VR-tekniikkaa voisi mahdollisesti 

tulevaisuudessa hyödyntää 3D-koneohjauksessa. VR-laseja käyttämällä 

kaivinkoneenkuljettajat voisivat mahdollisuuksien mukaan katsella joitakin työvaiheita 

etukäteen, jotta he paremmin ymmärtäisivät tulevan työkohteen eri rakennusvaiheet. 

Työnjohto, suunnittelijat, mittaajat ja muut työmaan henkilöt voisivat hyötyä VR-lasien 

avulla tapahtuvasta työmaan 3D-tarkastelusta.  

 

VR-lasien käyttöä 3D-koneohjauksessa voisi tulevaisuudessa tutkia vaarallisissa 

paikoissa tehtäviin työvaiheisiin, samoin kuin muuta mahdollista VR-lasien käyttöä 3D-

koneohjauksessa, esimerkiksi etätyön mahdollisuutta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  33 

 

 

7 Yhteenveto 

3D-koneohjaus on yleistynyt maanrakennustyömailla ja useilla maanrakennustyömailla 

3D-koneohjauslaite kaivinkoneessa alkaa olla jo vaatimus. Maanrakennustyömaiden 

laatuvaatimukset ja tiukat aikataulut luovat tarvetta nykyaikaiselle ja tehokkaalle 

mittausjärjestelmälle. Maanrakennustyömailla 3D-koneohjauksen nähdään tuovan 

merkittäviä etuja koko rakennusprosessiin, niin työtehokkuuden kuin polttoainesäästöjen 

kannalta. 

 

3D-koneohjausjärjestelmän vahvuutena ovat työtehokkuuden ja työturvallisuuden 

parantuminen. Merkittävänä etuna 3D-koneohjauksen käytössä nähdään risteävien tai 

päällekkeisten rakenteiden samanaikainen mallintaminen. Useat urakoitsijat eivät halua 

toimia ilman 3D-koneohjausta, ja se alkaa olla vaatimus useilla maanrakennustyömailla.  

Haasteita 3D-koneohjauksessa ovat muun muassa GPS-signaalien häiriöt, puutteellinen 

ammattitaito ja mahdolliset laiteviat.  

 

3D-koneohjaus vaikuttaa vahvasti maanrakennustyömailla työskentelevien työnkuvaan 

ja 3D-koneohjauslaitteiden ja -formaattien kehittäminen tulee vaikuttamaan niihin vielä 

tulevaisuudessa. 3D-koneohjausjärjestelmien kehittämisessä on erittäin paljon 

potentiaalia. 

 

Tämän insinöörityön tekeminen oli erittäin mielenkiintoista, ja opin työn edetessä 

syvemmin 3D-koneohjauksesta ja sen vaikutuksista maanrakennustyömailla.  
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