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ALKUSANAT

Tämän opinnäytetyön tekemiseen sain kipinän käyttäessäni Novatronin 3D-koneohjausjärjestelmää ja huomasin laitteiston tarjoamat hyödyt maanrakennusalalle. Haluan kiittää Ari Romakkaniemeä opinnäytetyön ohjauksesta ja Virpi Peitsoa opinnäytetyön kielenohjauksesta. 3D-koneohjausjärjestelmä tuo alalle paljon
uusia mahdollisuuksia tulevaisuudessa.
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1 JOHDANTO
3D-koneohjauksen käyttö on yleistynyt paljon maanrakennusalalla, ja 3D-koneohjausjärjestelmien käyttöä lisäävät tilaajien vaatimukset niiden käytöstä, laitteistojen hintojen laskeminen, vuokrausmahdollisuudet ja kova kilpailu maanrakennusurakoista. Koneohjausjärjestelmiä on saatavilla kaivinkoneisiin, puskukoneisiin, pyöräkuormaajiin, tiehöyliin, jyriin, poravaunuihin, paalukoneisiin ja asfalttikoneisiin sekä työnjohdolle työmaanhallintaan. Koneohjausjärjestelmiä on todennäköisesti saatavilla lähes kaikkiin mahdollisiin työkoneisiin.

Käytän Novatronin valmistamaa 3D-koneohjausjärjestelmää kaivinkoneenkuljettajan työssä päivittäin ja opinnäytetyössä käydään läpi Novatronilla tehtäviä koneohjausmalleja. Käyttökokemusta on vain Novatronin koneohjausjärjestelmästä, joten vertailua eri laitevalmistajien välillä ei tehdä. 3D-koneohjausjärjestelmiä on saatavilla useilta eri valmistajilta. Tässä opinnäytetyössä perehdyn Novatronin 3D-koneohjausjärjestelmällä tehtäviin koneohjausmalleihin talonrakennustyömaalla.

Työssäni selvitän, voidaanko koneohjausjärjestelmällä tehdä toimivia koneohjausmalleja, ja jos voidaan, minkälaista hyötyä 3D-koneohjauksella saavutetaan.
Lisäksi selvitän webropol-kyselytutkimuksen avulla, kuinka yleistä koneohjausmallien käyttö on talonrakennuksen maatöissä. Kyselytutkimuksen avulla selvitän
myös, miten vastaajien mukaan koneohjausjärjestelmän kanssa tapahtuneita virheitä voisi välttää. Kuvaan opinnäytetyössäni asunto Oy Pryssinpihan talonpohjien ja anturoiden sekä salaojien leikkauksien koneohjausjärjestelmällä tehtävät
koneohjausmallit.
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2 3D-KONEOHJAUSJÄRJESTELMÄ
2.1 Koneohjausjärjestelmän toimintaperiaate
Maanrakennustyömaalla olevalle 3D-koneohjausjärjestelmällä varustetulle työkoneelle on mittaajan luotava tarkastuspisteet, joilla kalibroidaan työkoneen mittapisteen koordinaatit oikeiksi, jonka jälkeen kone on valmis töihin. Työkoneessa
olevat anturit välittävät tiedot tietokoneelle ja sitä kautta kuljettajalle näyttöön.

3D-koneohjaus perustuu RTK-GNSS-satelliittipaikannukseen. Tukiaseman tai
verkkokorjauspalvelun tuottaman korjaussignaalin avulla työkoneella saavutetaan senttimetriluokan tarkkuus (Novatron 2021).

Kuva 1. Koneohjausjärjestelmän komponentit (Novatron 2021)

Kuvassa 1 on numeroituna järjestelmän eri komponentteja. Komponentti numero
1 on kauha anturi/anturit, 2 on kauhan sivuttaiskallistuksen anturi, 3 on laservastaanotin, 4 on kaivuuvarren anturi, 5 on pääpuomin anturi, 6 on runkoanturi, 7 on
näyttö-/tietokone yksikkö, 8 on GNSS-vastaanottimet ja 9 on GNSS-antennit (Novatron 2021).
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3D-koneohjausjärjestelmään tehdään koneohjausmalli, josta löytyy kaikki työssä
tarvittavat pinnat oikeilla kaltevuuksilla, pisteet oikeilla sijainneilla sekä linjat oikeilla sijainneilla ja kaltevuuksilla. Lisäksi kaikki on sijoitettava oikeisiin plussakorkoihin. Kaivuutöiden laadun varmistamiseksi työtä tekevän koneenkuljettaja
kerää halutessaan tarkepisteitä halutuista kohdista. Koneohjausmallissa olevia
virheitä voi olla hankala todentaa, mutta ammattitaitoiset maanrakennusalan
työntekijät usein huomaavat virheet eri tavoilla ja välineillä.
2.2 RTK-GNSS-satelliittipaikannus
Koneohjausjärjestelmä vaatii dataliittymän ja maksullisen verkkokorjaussignaalin
Geotrimiltä toimiakseen (Kuva 2). Geotrimin tukiasemaverkossa on yli 100 tukiasemaa, jotka vastaanottavat useiden eri saatavilla olevien satelliittien GNSSsatelliittisignaaleja. Koneohjausjärjestelmä vastaanottaa virtuaalitukiaseman
kautta reaaliajassa laskentakeskuksen korjaamaa satelliittidataa. (Trimnet MC
infra 2019, 4.) Verkko-RTK mahdollistaa sentintarkan RTK-GNSS-mittauksen ilman työmaalle pystytettyä, erillistä jatkuvasti ylläpidettävää tukiasemaa (Trimnet
MC infra 2019, 2).
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Kuva 2. Toimintaperiaate koneohjauksessa (Trimnet MC infra 2019, 4)

Kun RTK-mittausta tehdään tukiasemaverkossa, silloin puhutaan verkko-RTKmittauksesta. Verkko-RTK-mittaustapa hyödyntää tukiasemaverkostoa, jonka
ansiosta mittauksesta saadaan luotettavampaa ja nopeampaa, ja etäisyyksiä tukiasemiin voidaan kasvattaa. Tukiasemaverkoston avulla voidaan mallintaa ilmakehän virheitä niin, että ionosfääriin ja troposfääriin liittyviä virheitä pystytään korjaamaan (Laurila 2012, 320.) VRS-verkon käyttäjälle riittää pelkkä paikantava
vastaanotin, ja näin ollen omaa tukiasemaa ei tarvitse ostaa. VRS-lyhenne tulee
sanoista Virtual Reference Station. Ainakin Geotrim ja Leica ylläpitävät omia
VRS-tukiasemaverkostoja. (Laurila 2012, 322.)

GNSS-lyhenne tulee sanoista Global Navigation Satellite System ja GNSS tarkoittaa eri maiden ylläpitämien paikannusjärjestelmien muodostamaa kokonaisuutta. Kaikki paikannusta palvelevat järjestelmät ja toimijat voidaan ajatella kuuluvan GNSS-järjestelmään (Laurila 2012, 289.)
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2.3 Työmaalla koneohjausjärjestelmän käyttöönotto
Suunnittelija tai muu koneohjausmallin tekijä lähettää valmiin koneohjausmallin
pilvipalveluun, josta työkoneen käyttäjä lataa sen koneohjausjärjestelmään. Pilvipalveluita ovat ainakin Infrakit ja FTP palvelin, joista FTP palvelin on ilmainen
Novatronin käyttäjille. Aineisto on mahdollista siirtää myös USB-muistitikun
kautta koneohjausjärjestelmään.

Kun kuljettaja on ladannut aineiston koneohjausjärjestelmään, on työkone koneohjausjärjestelmän kalibroinnin jälkeen valmis käytettäväksi. Järjestelmä kalibroidaan mittaajan työmaalle tehtyjä tarkastuspisteitä apuna käyttäen, jolloin voidaan olla varmoja siitä, että sijaintitiedot pitävät paikkaansa. Sijaintitietojen ollessa väärin ne saadaan säädettyä etätuen avulla kohdalleen. Kalibroinnilla huomataan myös, jos koordinaatti- tai korkeusjärjestelmä on koneohjausjärjestelmän
asetuksissa väärin. Koneenkuljettaja näkee näytöstä (Kuva 3) kauhan mittapisteen sijainnin, joka on ristikon keskipiste ja etäisyyden (dZ) valittuun pintaan, linjaan tai pisteeseen.
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Kuva 3. Kauhan mittapisteen etäisyys (dZ) valittuun pintaan
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3 TARVITTAVAT TIEDOT KONEOHJAUSMALLIN LUOMISEEN
3.1 Saadut lähtötiedot
Asunto Oy Pryssinpihan kerrostalotyömaalle saimme suunnittelijalta asemakuvan (Kuva 4), johon mittaaja lisäsi tasauskuvan perusteella pihateiden leikkauspinnan, jakavan- ja kantavan kerroksen sekä ylimmän yhdistelmäpinnan. Myöhemmin kuvaan lisättiin myös paalupisteet ja rakennuksien sisäpuolen viemärin
ylösnousut. Koneohjausmallissa oli mallinnettu myös kevennysalueiden kaivuuja täyttöpinta sekä asemakuvasta löytyivät myös rakennuksen kulma- ja kaivopisteet. Työmaa-alueelle oli mittaajan merkkaamina maastoon kaksi tarkastuspistettä mahdollisimman kiinteisiin paikkoihin, jotta ne säilyisivät mahdollisimman
kauan koneohjausjärjestelmän viikoittaista tarkastusta varten. Mittaaja on lisännyt tarkastuspisteet myös koneohjausmalliin. Käytettävissä olivat kaikki työpiirustukset ja -kuvat, joita käytettäisiin, vaikka työtä tehtäisiin ilman koneohjausjärjestelmää.
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Kuva 4. Työmaan lvi-asemakuva Novatronin näytöllä

Koneohjausjärjestelmällä tehtävään koneohjausmalliin tarvitaan rakennuspiirustuksia, joista saadaan laskettua talon eri rakenneosien korkoja sekä saadaan tarvittavia mittoja. Rakennuksen kohdalle tarvitaan ainakin pohjan leikkauskorko,
paalupedin korko ja kapillaarikerroksen korko. Paalutuksen jälkeen tarvitaan anturoiden ja salaojien leikkauskorko. Apuna on hyvä olla pieni vihko, jonne saa
merkittyä muistiin mittoja ja korkeuksia.
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Vesihuoltolinjojen koneohjausmalliin tarvitaan kaivojen vesijuoksujen korot ja arinan sekä tasauskerroksen paksuudet, jotta voidaan luoda kaivuumalli. Vesihuoltolinjan koneohjausmallin saa tehtyä, kun tiedetään pelkästään lähtökorko ja putkiston kallistus.
3.2 Koneohjausmallin luomisessa tarvittavia kuvia
Koneohjausmallin luomisessa tarvittavia kuvia tarvittaisiin joka tapauksessa,
vaikka työ tehtäisiin ilman koneohjausjärjestelmää. Itselläni on aina asemapiirustus, paalukartta, alapohjan laudoituskuva, rakennetyyppikuvat, salaojapiirustus,
LVI-asemakuva ja hissimontun sekä muiden erikoisrakenteiden kuvat.

3.3 LVI-asemapiirustus ja rakennetyyppikuvat
Rakennuksen pohjan kerroksien laskeminen käy hyvin rakennetyyppikuvasta
AP1 (Kuva 7). C-talon ensimmäisen kerroksen lattiakorko + 12.700 (Kuva 5),
josta lähdetään laskemaan alaspäin, kantava teräsbetonilaatta 240 mm, EPS 100
lattialevy 210 mm, salaojakerros 300 mm ja pohjamaan leikkaus viettäväksi salaojiinpäin. Salaojasepelin korko on +12.250 ja maapohjan leikkaus +11.950.
Maapohja oli kohteessa paikoin leikkauskorossa tai alempana, jolloin pinnasta
kaivettiin pois vain humus/multakerros.

Paalutuskonetta varten täytyy tehdä 0,5 m paksu paalutuspeti murskeesta ja
sovitimme pohjan leikkauksen siten, että kykenimme tekemään kapillaarikerroksen suoraan paalutuspetin päälle. C-talon maapohjan leikkauskorko paalutuspedin kanssa on +11.450, jolloin saadaan multakerros pois ja paalupeti sopii kapillaarisepelin korkoon. Jos maapohja ei olisi ollut alhaalla, olisi paalupeti paalutuksen jälkeen kaivettu pois ainakin osittain, jotta olisi saatu oikean paksuinen kapillaarikerros.
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Kuva 5. C-talon pohja asemapiirroksesta

Alapohjan laudoituskuvasta löytyvät laatassa olevat eri rakennetyyppien kohdat
ja tarkennukset löytyvät rakennetyyppikuvista. Kohteessa kapillaarisepelille on
kaksi eri korkoa, kun sisäänkäynnin kohdalle tulee kelluva laatta, jonka vuoksi
sepelitäyttö tehdään 60 mm alemmas kuin muualla rakennuksen alalla. Koneohjausmallin kapillaarisepelin korko lasketaan koko rakennuksen alalle rakennetyyppikuvan AP1 mukaan ja koneenkuljettaja kaivaa alapohjan laudoituskuvan
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mukaisesti AP7 alueen 60 m syvemmäksi. Alapohjan laudoituskuvasta (Kuva 8)
löytyy teräsbetonilaatan eri rakennetyyppien sijainnit ja rakenteen leikkaus rakennetyyppi kuvista AP7 (Kuva 6) ja AP1 (Kuva 7).

Kuva 6. Rakennetyyppikuva AP7

Asunto Oy Pryssinpihan kohteessa rakennetyyppikuvia on useita erilaisia, mutta
rakennuksen ensimmäisen kerroksen salaojakerroksen korkoon vaikuttavat
kaksi rakennetyyppikuvaa. Muissa rakennetyyppikuvissa muutokset ovat laatan
yläpuolisissa rakenteissa.
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Pohjatutkimusraportista selviää, että pohja muotoillaan salaojiin päin kaltevaksi
1:100. Kaivetulle pohjalle levitetään suodatinkangas N3, jonka päälle aletaan rakentamaan kerroksia. Rakennuksen alle ei saa jäädä vettä kerääviä kuoppia.
(Maanpää 2020, 3.)

Kuva 7. Rakennetyyppikuva AP1
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3.4 Paalukartta ja alapohjan laudoituskuva
Kun aletaan kaivamaan paalukatkoja näkyville, on hyvä kaivaa suoraan anturaa
varten riittävästi tilaa. Paalu jää anturan sisään 50 mm tai 200 mm riippuen anturasta ja anturan alle tulee 50 mm routaeriste sekä kapillaarisepeli ja suodatinkangas. Paalukartta (Kuva 9) ja alapohjan laudoituskuva (Kuva 8) sekä hissimontun
piirustus ovat tässä apuna ja niistä saadaan tarvittavat mitat ja korkeudet. Paalukartasta nähdään paalukatkojen plussakorot ja alapohjan laudoituskuvista paaluanturoiden korkeus sekä yläpinnan plussakorko.

Kuva 8. C-talon alapohjan laudoituskuva
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Kuva 9. C-talon paalukartta

Paalukarttojen paalukatkoihin voi tulla muutoksia paalutuksen jälkeen, kun selviää mahdolliset paalusiirtymät. Jos paalusiirtymät ovat suuria, myös alapohjan
laudoituskuvat muuttuvat. Paaluanturat voivat muuttua isommiksi tai useita paaluja valetaan yhdeksi isoksi anturaksi. Laattavahvistukset voivat myös siirtymien
vuoksi muuttua isommiksi tai niitä yhdistetään pitkiksi palkeiksi.
3.5 Salaojapiirustus
Salaojapiirustuksesta (Kuva 10) nähdään salaojakaivojen vesijuoksut, salaojaputkien virtaussuunta ja joskus myös salaojaputken kaltevuudet. Tässä tapauksessa käytössä olivat vain salaojakaivojen vesijuoksukorot, mutta ne riittävätkin
koneohjausmallin luomiseen.

Tarvittava salaojaputken arinarakenne ja täyttö löytyy pohjatutkimusraportista.
Salaojasepeli erotetaan muusta täytöstä N3-suodatinkankaalla ja salaojaputken
kaltevuus on vähintään 0,5 prosenttia. Kaivantojen on oltava Infraryl 2010 kohdan
16216.3 mukaisia. (Maanpää 2020, 6.) Salaojaputken ympärille ja päälle täytyy
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tulla vähintään 200 mm salaojasepeliä, joka erotetaan muusta täytöstä tarvittaessa suodatinkankaalla. Salaojaputken alapuoliseen täyttöön ei ole erityisiä vaatimuksia. (InfraRYL 2010.)

Kuva 10. C-talon salaojapiirustus
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4 KONEOHJAUSJÄRJESTELMÄLLÄ KONEOHJAUSMALLIN LUOMINEN
4.1 Novatronin koneohjausjärjestelmä
Novatronin koneohjausjärjestelmässä on ”Luo referenssilinja” -toiminto, jolla voidaan tehdä kahteen pisteen välisiä pintoja erilaisilla sivumitoilla. Avaamalla päävalikosta toiminnot-kohta löytyy ”Luo referenssilinja” (Kuva 11), jota painamalla
avautuu pintamallin tietojen lisäämiseen tarkoitettu sivu (Kuva 12), ja sinne annetuilla tiedoilla luodaan pintamalli. Pintamallissa käytettävät pisteet voidaan poimia karttanäkymästä tai valita listalta, ja on myös mahdollista syöttää pisteiden
koordinaatit käsin.

Koneohjausjärjestelmällä voidaan alkaa luomaan mallia, kun kulmapisteet löytyvät ja korot ovat laskettuna sekä rakennuksen mitat löytyvät. Loin taloille lattia-,
sepeli-, paalupeti- ja leikkauspinnat sekä antura- ja salaojaleikkaukset. Tallensin
opinnäytetyötä varten C-talon pohjan leikkaus- ja paalutuspedinpinnan sekä antura- ja salaojaleikkauksen luomisen. Apuna koneohjausmallin luomisessa on
hyvä olla kynä ja paperia, jotta saadaan muistiin etäisyyksiä ja korkoja.

22

Kuva 11. Novatronin valikko
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4.2 C-talon rakennuksenpohjan leikkauspinta
Rakennus on L-mallinen (Kuva 5), joten loin ensin suuremman suorakulmion
muotoisen osan. Valitsin suuremman suorakulmion lyhyemmän sivun keskipisteet molemmista päädyistä, piste 1 ja piste 2 (Kuva 11). Seuraavaksi annoin molemmille pisteille koron, johon haluan maapohjan leikata, korko on +11.560. Rakennuksen keskilinjan korko on +11.560, josta rakennuksen reunoille päin on
1:100 kallistus. Luotavaa mallia tehtäessä on hyvä muistaa, että pisteitä katsotaan pisteestä 1 pisteen 2 suuntaan, kun sivuille päin annettavia mittoja annetaan. Joitain pintoja ei välttämättä tarvitse tehdä. Jos kallistukset ja etäisyydet
ovat samat niin silloin voidaan käyttää Novatronin koneohjausjärjestelmän ”Mallin
siirto” -toimintoa. ”Mallin siirto” -toiminnolla voidaan esimerkiksi nostaa paalutuspedin pintamalli 0,3 m ylemmäksi niin saadaan kapillaarisepelin pinta.
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Kuva 12. C-talon leikkaus pinta

Alempana kuvassa 12 näkyvät mallin muodot, jolle annetaan seuraavaksi mitat.
Mallin molemmin puolin näkyvät lukemat -0,08 ja 8,85, jotka tarkoittavat, että valituista pisteistä malli laskee 8 senttiä 8,85 m päähän ja silloin pohja viettää salaojiin päin noin 1 senttiä metrin matkalla.
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Koneohjausmallista tulee noin 1,5 m leveämpi molemmin puolin rakennusta kuin
itse rakennus on, jolloin saadaan riittävästi työvaraa. Sen jälkeen koneohjausmalli voidaan nimetä ja luoda. Seuraavaksi luodaan rakennuksen pienempi suorakulmio kulmapisteistä, jolloin on hyvä, että on suurin piirtein laskettu mistä korosta malli tehdään, kun halutaan sen osuvan isomman suorakulmion leikkausmallin kanssa kohdalleen. Kuvassa 13 näkyy valmis talonpohjan leikkausmalli ja
kuvassa 14 sama pinta kaivettuna.
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Kuva 13. C-talon leikkauspinta näytöllä

Seuraavat pinnat on helppo luoda ennen kuin valitsee uudet pisteet. Kun valikosta avataan kohta ”luo referenssilinja” ovat aikaisemmat pisteiden tiedot vielä
tallella ja muutetaan vain pisteiden korkoja. Tietysti leikkauspinnasta poiketen
paalupeti ja kapillaaritäyttö ovat kapeampia ja pintojen täytyy olla suorat, joten
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muutan molemmin puolin -0,08 >> 0,00 ja leveysmitan 8,85 >> 7,35 jolloin mallista tulee talon mittainen.

Kuva 14. C-talon leikattu pohja

Rakennuksen pohjaa kaivettaessa ei maanrakennustyöntekijää tai koneenkuljettajaa tarvita katsomaan korkoja tasolaserilla, ja ei tarvitse varoa kulmakeppejä tai
muita mittaajan maastomerkintöjä, sillä kuljettaja näkee kaikki tiedot suoraan Novatronin näytöltä.
4.3 C-talon anturan leikkauspinta
Anturapohjien leikkauskorko kyetään laskemaan paalukartasta paalukatkojen
mukaan tai laudoituskuvasta. Paalukartasta voidaan laskea korko, kun tiedetään,
kuinka paljon paalut jäävät anturoiden sisään tai laudoituskuvasta annettujen anturan mittojen ja korkojen mukaan. Molempia kuvia on hyvä käyttää vertailuun,
kun toisinaan kuvien korot eivät täsmää.

Paalukatkosta alaspäin laskettaessa paalu jää näkyviin 200 mm ja anturan alle
tulee 50 mm styroxi sekä 300 mm kapillaarisepeliä. Anturoiden paalukatkoja on
kolmessa tasossa, +11.260 ja +11.660 sekä hissikuilunpaalut +11,360 joissa
paalu jää näkyviin 50 mm ja laatan alle tulee 50 mm:n styroxi ja 300 mm kapil-
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laarisepeliä. Näistä laskettuna leikkauskorot ovat +10.710 ja +11.110 sekä hissikuilun leikkauskorko +10.960. Lattiapaalut menevät kapillaaritäytön yläpuolelle ja
niiden pohjia ei tarvitse erikseen kaivaa.

Kuva 15. Anturan leikkauspinnan luominen
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Kuvassa 15 on valittuna rakennuksen kulmapisteet, joille on annettu aikaisemmin
laskettu leikkauskorko. Malliin on laskettu rakennuksen seinälinjasta talon sisälle
päin työvaroineen anturoiden tarvitsema tila, joka on 1,1 metriä ja seinälinjasta
ulospäin 0,1 metriä sekä molempiin reunoihin puolen metrin luiskat talon sisälle
ylöspäin ja ulkopuolelle alaspäin, molemmat 5:1 kaltevuudella. Luotavaa pintamallia on katsottava pisteestä 1 pisteen 2 suuntaan, jolloin tiedetään, kumpi puoli
on talon seinälinjan sisä- tai ulkopuoli. Kuvassa 16 näkyy luotua anturan leikkauspintaa ylhäältäpäin.
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Kuva 16. Luotua anturan leikkauspintaa

Anturan leikkauskorko muuttuu muutamassa seinälinjan kohdassa ja etäisyys
korkomuutokseen lasketaan valitun pisteen 1 kulmasta. Mitta saadaan paalukuvasta tai alapohjan laudoituskuvasta ja se merkitään koneohjausjärjestelmän
(Kuva 17) kohtaan ”Etäisyys”. Tallennuksen jälkeen valmis malli näkyy kuvassa

31

18 ympyröitynä. Kuvassa 19 näkyy annetuilla mitoilla luotu koneohjausmallin
poikkileikkaus kauhan alapuolella oleva violetti viiva.

Kuva 17. Mallinnuksen etäisyys muutettu
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Kuva 18. Mallinnuksen etäisyys muutettu

Eri korossa olevan anturan leikkausmallin loppuosa täytyy luoda edellisen vaiheen pisteestä 2 pisteeseen 1 päin, joten pisteet valitaan uudelleen, annetaan
oikea korko ja etäisyys sekä muistetaan muuttaa mallissa olevat muut mitat oikein talon seinälinjasta sisään ja ulospäin.
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Kuva 19. Myötäpäivään luodut anturanleikkausmallit

Luodessani anturoiden leikkausmallia kiersin talon ensin myötäpäivään (Kuva
19) samoilla sivusuunnan mitoilla ja eri korossa olevien anturoiden luomisessa
vastapäivään johtuen siitä, että täytyy muuttaa lähtöpisteet ja pisteiden korot
sekä seinälinjasta sisään- ja ulospäin olevat mitat toisinpäin (Kuva 20). Kuvassa
21 näkyy valmis anturan leikkauspinta ylhäältä päin.
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Kuva 20. Mitat muutettu toisinpäin

35

Kuva 21. Anturan valmis leikkausmalli
4.4 C-talon salaojan leikkauspinta
Salaojakaivojen korot ja kaltevuudet saadaan salaojapiirustuksesta. Salaojapiirustuksessa ei aina välttämättä ole kaltevuuksia, mutta yleensä ne löytyvät työselostuksesta tai ne voidaan laskea kaivojen vesijuoksukoroista. Salaojien alle
tulee suodatinkangas ja 150 mm salaojasepeliä. Valitsen lähtöpisteeksi kaivon,
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josta salaoja purkaa perusvesikaivoon vedet. Käytän rakennuksen kulmapisteitä,
joihin lisään kaivojen vesijuoksukoroista lasketun leikkauskoron ja lisään etäisyyteen metrin, jolloin malli menee metrin kulman ohi. Mallin leveysmittoihin tulee
vain seinälinjasta ulospäin 0,9 metriä ja ylöspäin 0,5 metrin luiska 5:1 kallistuksella sekä leikkauspohjan pituuskaltevuus 0.6…1.0% (Kuva 22). Tätä toistetaan
rakennuksen jokaiselle sivulle, kunnes koko talo on kierretty ympäri ja leikkausmalli on valmis (Kuva 23). Salaojakaivojen sakkapesää en mallintanut erikseen,
koska kaivon pohjan voi helposti kaivaa leikkauspinnasta alaspäin sakkapesän
verran.
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Kuva 22. Salaojan leikkauspinta
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Kuva 23. Luotu antura- ja salaojaleikkaus

Kuvassa 23 näkyy valmis antura- ja salaojaleikkausmalli ylhäältäpäin ja alempana kuvassa kauhan kohdalla tarkennus malliin edestä ja sivultapäin. Koneohjausmallien avulla kaivaminen onnistuu helposti (Kuvat 24, 25 ja 26).
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Kuva 24. Koneohjausmallin mukaan kaivettua pohjaa
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Kuva 25. Koneohjausmallin mukaan kaivettua pohjaa

41

Kuva 26. Koneohjausmallin mukaan kaivettua pohjaa
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4.5 Huomioitavaa mallia luodessa
Koneohjausjärjestelmällä koneohjausmallia luodessa on hyvä huomioida ainakin
pintojen nimeäminen. Pinnat voidaan nimetä koneohjausjärjestelmän tarjoamalla
päivämäärä/kellonaika -nimellä. Päivämäärä/kellonaika -nimellä jokainen malli
on valittava erikseen valikosta, kun halutaan työskennellä sen kanssa. Kaivaessa
tämä voi olla aikaa vievää, jos koko ajan joudutaan valitsemaan uutta pintamallia
Novatronin valikosta ja myöhemmin päivämäärä/kellonaika -nimestä on hankala
muistaa mikä pintamalli on kyseessä.

Luotavat pinnat voidaan nimetä itse keksimällä nimellä ja kaikki pinnat voidaan
nimetä samalla nimellä, jolloin ne löytyvät valikosta yhden nimen alta. Tein Cantura nimellä kaikki antura- ja salaojaleikkausmallit, jolloin niistä tuli yksi kokonaisuus. Samalla nimellä tallettaessa tulee ongelma, jos tekee virheen mitoissa
tai koroissa. Tällöin jotain tiettyä osaa ei voida poistaa vaan täytyy aloittaa kaikki
alusta tai sitten täytyy olla välittämättä virheestä.

Aikaa koneohjausjärjestelmällä AS Oy Pryssinpihan yhden talon antura- ja salaojaleikkauspintamallin luomiseen meni noin 15 minuuttia ja talon pohjan leikkaus, paalutuspeti- sekä kapillaaripintamalliin noin 7 minuuttia. Korkojen laskemiset
ynnä muut kuvien selailut kuuluvat työhön, vaikka koneohjausjärjestelmää ei käytettäisikään. Koneohjausjärjestelmällä koneohjausmallin luomiseen käytetyssä
ajassa laskin vain ajan, joka meni koneohjausjärjestelmän käyttöön.

Erikseen ei tarvitse anturoiden tai salaojien sepelipintoja luoda, koska Novatronissa on ”Mallin siirto” -ominaisuus (Kuva 27), johon laitetaan tarvittava sepelipedin paksuus tai muu mitta ja silloin koneohjausjärjestelmä siirtää mallia ylös- tai
alaspäin halutun mitan verran. Kosketusnäytöstä kahdesti napauttamalla mallin
siirto -kohdasta, avautuu numeronäppäimistö, jolla syötetään haluttu muutosmitta
ylös- tai alaspäin metreinä.
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Kuva 27. Mallin siirto ominaisuus
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4.6 Koneohjausmallin kanssa vai ilman
Tässä kappaleessa olevat väitteet perustuvat omiin havaintoihin ja kokemuksiin
työmailta, joilla olen työskennellyt ilman koneohjausmallia tai koneohjausmallin
kanssa. Koneohjausmallin kanssa työskenneltäessä tarvitaan työmaalle mittaajan merkitsemät tarkastuspisteet, joilla koneohjausjärjestelmä kalibroidaan. Kaivuutyöhön tarvittavat tiedot löytyvät koneohjausmallista ja työmaan piirustuksista.
Koneohjausmallit tulevat suunnittelijalta, mittaajalta tai muulta mallin tekemiseen
erikoistuneelta taholta. Työnlaatu paranee, koska koneenkuljettajalla on jatkuva
korkeuden ja sijainnin seuranta työkoneessa, ja silloin työskentely nopeutuu, kun
kaivinkone ei pysähdy siksi aikaa, kun jotain korkoa tai mittaa selvitellään sekä
tarkemmalla kaivuulla säästetään pois ja takaisin ajettavissa massoissa. Työturvallisuus paranee, kun kenenkään ei tarvitse mitata tai merkata maastossa mitään ja ei tarvitse liikkua työskentelevän koneen läheisyydessä.

Yritykset, jotka hyödyntävät koneohjausjärjestelmiä maanrakennustöissä todennäköisesti säästävät työhön liittyvissä kustannuksissa. Tarkemmat kaivuut vähentävät pois ja takaisin ajettavien maan ja murskeiden määrää, jolloin kuormaautojen ja kaivinkoneiden polttoainekulut pienenevät sekä maanvastaanottomaksuissa ja kiviaineksien hinnoissa syntyy säästöä. Useissa kaivuutöissä vapautuu
maanrakennustyöntekijälle aikaa tehdä muita työtä edistäviä työvaiheita tai olla
kokonaan toisella työmaalla, kun ei tarvitse seurata kaivinkoneen työskentelyä.
Maanrakennusyrityksille syntyy säästöä myös mittaajan vähentyneistä käynneistä. Koneohjausjärjestelmällä toteumapisteiden kerääminen leikattavista ja
tehtävistä rakennekerroksista parantavat laatua sekä helpottavat ja nopeuttavat
laatuaineiston tekemisessä. Kustannuksia maanrakennusyrityksille tulee aluksi
ainakin 3D-koneohjausjärjestelmän hankintahinnasta, lisenssin ja dataliittymän
maksuista sekä käytettävien koneohjausmallien hankinnoista. Henkilöstön kouluttaminen koneohjausjärjestelmän käyttämiseen lisää aluksi kustannuksia.

Kokemuksieni mukaan ilman koneohjausmallia työskentely on hitaampaa ja tulee
kalliimmaksi kuin koneohjausmallin kanssa työskentely. Ilman koneohjausmallia
työskenneltäessä tarvitaan mittaajan maastomerkintöjä talon kulmien, kaivojen
sekä teiden tai muiden haluttujen kohteiden merkkaamiseen ja mittaajalle tulee
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useita käyntejä työmaan aikana. Kaivinkoneen työskennellessä ilman koneohjausmallia täytyy olla maanrakennustyöntekijä apuna näyttämässä korkoja tai
etäisyyksiä koneenkuljettajalle. Jos työskennellään ilman maanrakennustyöntekijää ja koneohjausmallia kaivinkoneenkuljettaja keskeyttää kaivuutyöt, ja käy tarkastamassa etäisyyksiä tai korkoja itse, jolloin työteho laskee. Kaivettava alue
tulee helposti väärään korkoon ylisyväksi tai jää kovaksi, joka lisää kustannuksia.
Tasolaserilla asemakuvasta tai mittaajan laittamista korkokepeistä korkoja annettaessa on mahdotonta antaa yhtä tarkkaa tietoa kuin koneohjausjärjestelmä antaa. Työmaalla paperisten työmaapiirustusten tutkiminen tai niiden puuttuminen
hidastaa ja hankaloittaa työskentelyä.
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5 WEBROPOL KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET
5.1 Kyselytutkimuksen aiheet
Järjestin 3D-koneohjauksesta talonrakennustyömailla webropol -kyselytutkimuksen, johon sain 116 vastausta. Jaoin kyselyä puhelimen viesteillä omalle yhteistyöverkostolle ja pyysin jakamaan kyselyä eteenpäin. Kysely sisälsi 14 kysymystä
aiheesta. Kyselyssä kysyttiin työnkuvaa, minkä koneohjausjärjestelmän parissa
työskentelee ja käyttökokemus vuosista sekä käytetäänkö 3D-koneohjausta talonrakennustyömailla. Kysyttiin syitä käyttämättömyydelle, miten näkee tulevaisuudessa 3D-koneohjauksen tarpeen talonrakennustyömailla ja miten käyttöä
voitaisiin tehostaa. Koneohjausmallien hankinnasta kysyttiin ja mitä lähtötietoja
hyödynnetään koneohjausjärjestelmällä tehtäviin malleihin sekä miksi koneohjausjärjestelmällä tehtäviä malleja ei hyödynnetä ollenkaan. Kysyttiin syitä koneohjausjärjestelmällä sattuneisiin virheisiin sekä pohdittiin miten virheitä ja vahinkoja voitaisiin välttää.
5.2 Yleistä vastauksista
Yhteensä 116 vastanneesta seitsemän on maanrakennustyöntekijöitä, 80 kaivinkoneenkuljettajia, 13 työnjohtajaa ja 16 ylempiä toimihenkilöä. Käytössä olevasta
koneohjausjärjestelmistä (Kuva 28) 46 prosenttia vastanneista käyttää tai on tekemisissä Novatronin kanssa, 27 prosenttia Leican ja 11 prosenttia Trimblen
kanssa. Nämä kolme valmistajaa ovat Suomessa yleisimmät. Vastanneista 30
prosenttia on käyttänyt koneohjausta 3 - 5 vuotta ja 25 prosenttia yli 5 vuotta ja
loput alle 3 vuotta.
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Kuva 28. Koneohjausjärjestelmät

Vastaajista 86 prosenttia käyttää 3D-koneohjausta talonrakennustyömailla ja 14
prosenttia pitää suurimpina syinä käyttämättömyydelle sitä, että koneohjausmallit
ovat liian kalliita talonrakennustyömaille ja/tai tilaaja ei vaadi niiden käyttöä. Usein
pientalo-, kerrostalo- ja muilla talonrakennustyömailla olevat lähtöaineistot koneohjausmallien tekoon ovat huonot. Vastaajista 95 prosenttia on sitä mieltä, että
tulevaisuudessa on tarvetta 3D-koneohjaukselle talonrakentamisen maatöissä.
5.3 Käytön tehostaminen
3D-koneohjausjärjestelmän käytön tehostamiseksi talonrakennustyömailla vastaajat ehdottavat, että tilaaja voisi vaatia koneohjausmallien käyttöä. Suunnittelijoilta tarvittaisiin valmiimpia kuvia suoraan koneohjausjärjestelmän tukemassa
muodossa ja lisää kehitystyötä koneohjausjärjestelmällä tehtävien mallien tekemisen helpottamiseen. Paremmat lähtöaineistot auttaisivat koneohjausmallien
tekijöitä tekemään helpommin ja nopeammin koneohjausmalleja.
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Koulutuksen lisäämistä ehdotetaan kaikille maanrakennusalalla työskenteleville,
aina maanrakennustyöntekijästä ylempään toimihenkilöön. Koulutusta toivotaan
myös mittaajille ja suunnittelijoille, jotta kaikille saataisiin ymmärrystä, mitä kaikkea koneohjaus mahdollistaa ja minkälaisia koneohjausmalleista tulisi tehdä.
Useat vastaajat ovat sitä mieltä, että käytettävistä koneohjausmalleista täytyisi
saada parempia.

Vastaajista 45 prosenttia hankkii koneohjausmalleja ulkopuolisilta palvelun tuottajilta ja 34 prosenttia on vastannut, että yrityksen oma työntekijä tekee koneohjausmallit. Vastaajista 29 prosenttia vastaa saaneensa koneohjausmallin tilaajalta ja 31 prosenttia vastaajista tekee koneohjausmallit itse. Kysymykseen pystyi
vastaamaan useammalla vastausvaihtoehdolla (Kuva 29). Koneohjausjärjestelmällä tehtävässä mallissa vastaajat hyödyntävät järjestelmään ladattua asemakuvaa ja/tai mittaajan maastomerkintöjä. Mittaajan maastomerkinnät kerätään
kaivinkoneella koneohjausjärjestelmään pistetietona, joiden mukaan tehdään tarvittava koneohjausmalli. Osa vastaajista on mitannut työpiirustusten perusteella
työmaalle merkit, jotka on kerätty koneohjausjärjestelmällä pisteinä ja niistä on
tehty koneohjausjärjestelmällä koneohjausmalli.

Kuva 29. Koneohjausmallien hankinta
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5.4 Syitä tapahtuneisiin virheisiin
Kuvassa 30 on jakauma virheisiin johtaneista syistä. Isoimmat virheiden aiheuttajat vastanneiden mukaan ovat unohtunut kauhan vaihto koneohjausjärjestelmästä ja/tai huonot satelliittiyhteydet. Kun kaivinkoneen kauha vaihdetaan, on
koneohjausjärjestelmästä vaihdettava myös kauha ja jos tätä ei tehdä, tulee väärään korkoon kaivettuja pintoja, koska kauhojen mitat ovat erilaisia.

Kuva 30. Jakauma virheisiin johtaneista syistä

Työskenneltäessä metsässä, metsän reunassa tai korkeiden rakennuksien lähettyvillä saattaa satelliittien määrä joskus laskea liikaa katveen vuoksi. Työskentely
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koneohjausjärjestelmällä voi muuttua mahdottomaksi huonon satelliittiyhteyden
aiheuttaman mittavirheen takia. Tässä tapauksessa on työskenneltävä ilman koneohjausjärjestelmää. Jos katvetta ei ole, voi huono satelliittiyhteys johtua sääilmiöstä, laiterikosta tai muusta sellaisesta ongelmasta, joka vaati korjaajan.
5.5 Miten virheitä voisi välttää?
Vastauksia tuli 34 ja suurimmassa osassa peräänkuulutetaan kuljettajan ammattitaitoa ja huolellisuutta, joilla vahinkoja voidaan välttää. Antureiden lisääminen
kauhoihin poistaisi virheet, jotka johtuvat siitä, että on unohdettu vaihtaa kauha
koneohjausjärjestelmästä. Kaikille koneohjauksen parissa työskenteleville halutaan enemmän koulutusta ja yksi vastaajista suositteli maalaisjärjen käyttöä, jos
tuntuu, että nyt menee väärin koneohjausmallin mukaan tehtäessä, niin varmistetaan asia ennen kuin jatketaan. Kaikista laiterikoista tai koneohjausmallien virheistä olisi viipymättä ilmoitettava työnjohdolle tai muulle asiasta vastaavalle henkilölle, jotta estetään lisävahingot sekä neuvottiin kysymään neuvoa, jos ei olla
varmoja jostain. Vastauksissa ehdotettiin myös mittaajan käyttöä tarkemittauksien tekemiseen laadun varmistamiseksi.
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6 POHDINTA
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, voidaanko 3D-koneohjausjärjestelmällä
luoda koneohjausmalli kerrostalon rakennustyömaalle maatöihin ja voidaanko
sitä käyttää työmaalla. Työssäni hyödynsin kerrostalotyömaata, jolla työskentelin
kaivinkoneenkuljettajana sekä omaa innostustani koneohjausjärjestelmien tuomiin hyötyihin. Lisäksi opinnäytetyötä varten tein webropol-kyselytutkimuksen,
jolla selvitettiin 3D-koneohjausjärjestelmien käyttöä talonrakennustyömailla.

Kerrostalon antura-, salaoja- ja pohjanleikkaus sekä niiden täyttökerroksien koneohjausmallin luominen 3D-koneohjausjärjestelmällä onnistui. Pintamalli saatiin
luotua annettujen lähtötietojen perusteella ja tehtävää mallia hyödynnetiin kerrostalorakennustyömaan maatöissä. Yhden kerrostalon koneohjausmallin luomiseen käytettiin aikaan noin 25 minuuttia ja koneohjausmallin kanssa työskennellessä säästettiin työajassa useissa työvaiheissa ja työn laatu oli hyvä. Leikattu
pohja oli kaivuun jälkeen oikeassa korossa, tasainen ja oikeilla kaltevuuksilla.
Kaivinkoneen leikkaustyössä ei tarvittu apuna maanrakennustyöntekijää tai mittaajan merkintöjä talon pohjalle ja ylimääräisiä leikkausmassoja ei syntynyt.

Webropol-kyselytutkimuksella haettiin vastauksia 3D-koneohjausjärjestelmien
käytöstä talonrakennustyömailla ja kyselyn perusteella koneohjausjärjestelmää
hyödynnetään paljon työmailla. Yleisimmät käytössä olevat 3D-koneohjausjärjestelmät Novatron, Leica ja Trimble, joista suomalainen Novatron on käytössä lähes puolella vastanneista. Vastauksien perusteella 3D-koneohjauksen käyttö lisääntyy tulevaisuudessa talonrakennuksen maatöissä. Työssä käytettävät koneohjausmallit ostetaan tai saadaan tilaajalta valmiina, ja noin kolmasosa vastaajista hyödyntää myös 3D-koneohjausjärjestelmällä tehtäviä koneohjausmalleja.
Avovastausten perusteella työkoneenkuljettajien koulutuksella ja huolellisuudella
voidaan välttää vahinkoja mitä voi koneohjausjärjestelmän kanssa tapahtua, ja
koulutusta toivotaan myös koneohjausmallien tekijöille ja maanrakennuksen
työnjohtajille sekä toimihenkilöille. Kyselyn avovastausten perusteella voidaan
sanoa, että työkoneenkuljettajien vastuu on kasvanut paljon ja koneohjausmalleista täytyisi saada parempia.
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Mielestäni 3D-koneohjausjärjestelmällä tehtäviä koneohjausmalleja kannattaa
hyödyntää maanrakennustöissä. Toivoisin, että tulevaisuudessa Novatronin 3Dkoneohjausjärjestelmään tulisi mahdolliseksi jakaa toisten työkoneiden kanssa
toteumapisteet ja 3D-koneohjausjärjestelmällä tehdyt koneohjausmallit. Pientä
parannusta toivoisin myös Novatronin 3D-koneohjausjärjestelmällä tehtävään
koneohjausmalliin tallennuksen osalta. Jos esimerkiksi luodaan rakennuksen neljälle sivulle anturoiden leikkauspintamalli, jokainen sivu täytyy luoda ja nimetä
erikseen. Kaikki neljä sivua voidaan nimetä samalla nimellä, jolloin ne löytyvät
valikosta yhden nimen alta mikä on mielestäni hyvä, mutta jos tallentamisen jälkeen huomataan virhe, tulee ongelma, koska pelkästään rakennuksen yhden sivun pintamallia ei voida poistaa vaan kaikki saman nimen alla olevat pintamallit
poistuisivat samalla. Tallennuksen kansiointia muuttamalla voisi olla mahdollista
poistaa vain yksi pintamalli muista saman nimisistä, mutta muutoksen toteutuksen kannattavuudesta en osaa sanoa mitään.

Opinnäytetyön aikana heräsi ajatuksia 3D-koneohjausjärjestelmän käytöstä työturvallisuuteen ja säästöihin liittyen, joista voisi tehdä lisätutkimuksia. Työturvallisuus paranee käytettäessä koneohjausjärjestelmää, kun työskentelevän koneen
ympärillä, ja syvissäkään kaivannoissa maanrakennustyöntekijän tai mittaajan ei
tarvitse tarkastella korkoja tai muitakaan mittoja. Säästöt syntyvät monista asioista, kuten maanrakennustyöntekijöiden työskentelyn tehostumisesta, maanajon vähenemisestä, vähentyneistä maanvastaanottomaksuista ja kiviainesten
vähentyneistä ostoista sekä säästöä syntyy työturvallisuuden lisääntymisestä vähentyneinä onnettomuuksina.
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