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Esipuhe
eÄlytelli-hanke (ekologiset, älykkäät ja turvalliset teollisen internetin palvelut) on Euroopan
aluekehitysrahaston (EAKR) ja mukana olevien yhteistyöyritysten rahoittama hanke. Hanke keskittyy
teollisen internetin tekoälyyn keskittyen kahteen päätutkimusalueeseen: pilvipohjaisten
tekoälysovellusten käyttö Big Datan prosessointiin sekä reunalaskentaan. Reunalaskennassa
keskitytään datan käsittelemiseen itse IoT-laitteissa tai laiterajapinnassa. Tarkoituksena on kehittää
tietoisuutta teollisen internetin keinoälymahdollisuuksista sekä erilaisia tekoälyratkaisuja, jotka
kehittävät alueen yritysten liiketoimintaa. Koska tekoäly ja IoT ovat teknologioina vielä alkuvaiheissa,
niiden tutkiminen hankkeen avulla tuottaa yrityksille kilpailukykyä.

Tiivistelmä

eÄlytelli on yhteistyöhanke, jossa toimijoina ovat Jyväskylän Yliopisto ja Jyväskylän
ammattikorkeakoulun IT-instituutti sekä yhteistyökumppaneina toimivat yritykset. Hankkeen
rahoittajana toimi Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hanke käynnistyi toukokuussa 2019 ja
päättyy joulukuun 2021 lopussa.
Hankkeessa kehitetään osaamista ja ratkaisuja, joilla pilotoidaan nimensä mukaisesti ekologisia,
älykkäitä ja turvallisia internetin palveluita.
VAPOn kanssa kehitetään ja pilotoidaan ideaa turpeen keräyksen ja aumaan ajon
seurantajärjestelmästä Vapo Oy:n turvetuotantoalueilla Keski-Suomessa. Seurantajärjestelmä
mahdollistaa pilottikohteissa reaaliaikaisen todellisten turvetuotantomäärien seurannan
aumakohtaisesti ja samalla ajopäiväkirjan automaattisen päivityksen. Paikannusdata lähetetään
pilveen tietyin väliajoin, kun kokoojavaunu kiertää keräämässä turvetta. Kokoojavaunun luukkujen
avautuessa paikannetaan vaunu ja lähetetään tieto Azure-pilveen IoT-alustaan. Pilvipalvelussa
tarkistetaan, tapahtuiko luukkujen avaus auman alueella. Mikäli luukkujen avaus tapahtui auman
alueella, rekisteröidään tapahtuma lastin purkamisena aumaan. Ratkaisua voidaan hyödyntää myös
tilanteissa, joissa halutaan seurata esim. puunkorjuuta ja sen varastointia.
Avainsanat (asiasanat)

IoT, Esineiden Internet, 4G(LTE), LoRaWAN, langaton tiedonsiirto

VAPO/Neova case: Kokoojavaunun ja turvetuotannon reaaliaikainen seuranta
Tulostavoite 2. Pilottiratkaisuja ja tuotantoympäristöjä älykkääseen mittaukseen ja datan
analysointiin on kehitetty yhdessä hankkeeseen osallistuvien yritysten/organisaatioiden kanssa.
Pilotin tavoite: Seurata reaaliaikaisesti turpeen keräykseen käytettävää kokoojavaunua ja tunnistaa
turvekuormien purkutapahtumat turveaumaan.

1. Johdanto
Turvetuotannossa turvetta kerätään kokoojavaunulla, jota vetää traktori. Kokoojavaunun
turvekuorma tyhjennetään turveaumaan. Seurantajärjestelmä mahdollistaa pilottikohteessa
reaaliaikaisen todellisten turvetuotantomäärien seurannan aumakohtaisesti ja samalla
ajopäiväkirjan automaattisen päivityksen.
Kokoojavaunun luukkujen avautuessa paikannetaan vaunu ja lähetetään tieto Azure pilveen IoT-HUB
alustalle. Pilvipalvelussa tarkistetaan, tapahtuiko luukkujen avaus auman alueella. Mikäli luukkujen
avaus tapahtui auman alueella, rekisteröidään tapahtuma turvekuorman purkamisena
aumaan. Ratkaisua voidaan hyödyntää myös tilanteissa, joissa halutaan seurata esim. puunkorjuuta
ja sen varastointia.
Pilotissa rakennettiin kaksi vaihtoehtoista seurantajärjestelmää. Seurantajärjestelmät ovat ns.
kehittyneempi seurantajärjestelmä ja tracker eli ”trakkeri”.
Kehittyneemmän seurantajärjestelmän toiminta perustuu kokoojavaunun hydraulijärjestelmään
asennetulta paineanturilta saatavaan mittausdataan. Paineanturin datasta tunnistetaan
kokoojavaunun luukkujen avaustapahtuma. Järjestelmä sisältää lisäksi GPS-moduulin paikannusta
varten ja data lähetetään pilveen 4G-yhteydellä. Järjestelmän virran syöttö on otettu traktorin 12
V:n sähköjärjestelmästä.
Trakkeri on valmis kaupallinen seurantamoduuli, joka sisältää GPS-paikannuksen ja se lähettää dataa
pilveen LoRa-yhteydellä. Trakkeri sisältää monipuoliset anturit kuten inertiasensorin ja
magnetometrin. Trakkerin tapauksessa kokoojavaunun luukkujen avaus tunnistettiin hyödyntäen
magnetometriä ja erillisiä luukkuun kiinnitettyjä magneetteja.
Ensimmäinen kokeilu tehtiin kesällä 2020 Pajumäensuolla kehittyneemmällä versiolla.
Seurantajärjestelmiä kehitettiin talvella 2020-2021 ja laajempi pilotointi toteutettiin kesällä 2021
kahdella Keski-Suomessa sijaitsevalla turvetuotantoalueella.

2. Järjestelmän kuvaus
Kehittyneempi seurantajärjestelmä
Kehittyneemmän seurantajärjestelmän keskuksena on Arduino Uno sulautettu kehitysalusta, johon
on kiinnitetty erillinen paikannusmoduuli, joka sisältää myös 4G/LTE-modeemin. Järjestelmän
sähkönsyöttö on otettu traktorista. Kokoojavaunun hydraulijärjestelmään on asennettu paineanturi,
jonka mittaamasta painetiedosta päätellään, milloin vaunun luukut avataan. Päättely tapahtuu
pilvessä.

Kuvio 1: Kehittyneempi seurantajärjestelmä.
•

Paineanturi on asennettuna vaunun hydrauliikkajärjestelmään. Anturi mittaa painetta jatkuvasti
ja painetieto lähetetään pilveen 4G-yhteydellä säännöllisesti.

•

GPS-moduuli paikantaa vaunun aina kun vaunu on käytössä.

•

Vaunussa oleva merkkilamppu kertoo, onko vaunu täynnä vai vajaa.

•

Data lähetetään pilveen 4G-yhteydellä (paikkatieto ja paineanturin data sekä mahdollinen
merkkilampun on/off tieto) säännöllisesti 3 sekunnin välein.

GPS-paikannus on aktiivinen aina kun laite on päällä. Samoin paineanturin dataa rekisteröidään koko
ajan, kun laite on päällä.
Kokoojavaunu sisältää erillisen merkkilampun, joka ilmaisee, onko kuorma täynnä vai vajaa.
Kyseiseltä merkkilampulta saadaan tieto siitä, onko kuorma purkuhetkellä täynnä vai vajaa. Tässä
pilotissa kyseistä tietoa ei kuitenkaan voitu hyödyntää merkkilampun epäluotettavan toiminnan
takia.
Paikannustieto ja paineanturin mittaama paine (sekä mahdollinen merkkilampun tilatieto)
lähetetään 3 sekunnin välein 4G-yhteydellä pilveen ja Thingsboard IoT-alustaan. Luukkujen
avaamisen tunnistaminen tapahtuu Thingsboard IoT-alustassa paineanturin datasta. Kun
paineanturin data tulkitaan luukkujen avaamiseksi ja mikäli vaunun paikannus osoittaa vaunun
olleen auman alueelle, niin kyseinen tapahtuma rekisteröidään kuorman purkamiseksi turveaumaan.
Kaikki data tallentuu myös tietokantaan myöhempää tarkastelua varten.
Kehittyneempää järjestelmää pilotoitiin ensimmäisen kerran kesällä 2020 Pajumäensuolla. Itse
konsepti osoittautui toimivaksi, mutta laitteisto joutui yllättävän kovalle mekaaniselle rasitukselle ja
rikkoutui (GPS/4G-moduuli irtosi Arduinon päältä) tärinästä johtuen jo pilotin alkuvaiheessa. Näin
ollen vertailukelpoista dataa ei saatu kesän 2020 pilotista.
Talven 2020-2021 aikana laitteistoa jatkokehitettiin ja erityisesti kiinnitettiin huomiota mekaaniseen
kestävyyteen. GPS-moduuli, joka sisältää myös 4G-modemin kiinnitettiin luotettavammin Arduinoalustan päälle. Järjestelmän sähkökaavio on kuviossa 2.

Kuvio 2: Kehittyneemmän seurantajärjestelmän kytkentäkuva.
Kuviossa 2 on mukana 12V merkkilampulta tuleva on/off tieto siitä onko kuorma täynnä vai ei.
Traktorin 12 V:n sähköjärjestelmästä on 7809 regulaattoripiirillä muunnettu ja vakavoitu jännite 9
V:n tasoon, joka on sopiva sekä paineanturille että Arduinolle.
Paineanturina on WIKA A-10, joka antaa painetiedon 0-5 V:n analogisena signaalina. Se tieto on
kytketty Arduinon analogia I/O-liityntään. Luukun avautuminen tunnistetaan paineanturin avulla.
Paineanturi on analoginen ja anturitieto vaihtelee 0-5 V välillä riippuen painetiedosta. Paineanturi on
asennettuna kokoojavaunun hydrauliikkajärjestelmään, joka sulkee ja avaa luukkuja. Kun luukku on
kiinni, hydrauliikkajärjestelmän paine on suurimmillaan.
SIM7600CE on DFROBOTin julkaisema Arduinon laajennuskortti, joka kiinnitetään Arduinon päälle
pinneihin. Kortti tukee 4G/3G/2G yhteyksiä sekä GNSS satelliittipaikannusta. Kortti tarvitsee SIMkortin ja erillisen antennin verkkoyhteyttä varten. GPS antenni on sisäänrakennettuna.
(https://wiki.dfrobot.com/SIM7600CE-T_4G(LTE)_Shield_V1.0_SKU_TEL0124#target_6)
Kuviossa 3 on nähtävissä yksinkertaistettu periaatekuva koko järjestelmästä. Kuvio 3 pitää sisällään
merkkilampulta saatavan tiedon onko kuorma täysi vai vajaa.

Kuvio 3. Periaatekuva kokonaisjärjestelmästä
Laitteen kaapelikytkentä:

Kuvio 4. Laitekotelossa olevien kaapeleiden kytkentä: virransyöttö ja paineanturin kytkeminen.
Kuviossa 5 on nähtävissä kokoojavaunun etureuna ja luukku sekä osa hydrauliikasta. Kuviossa 6 on
laitteisto asennettuna kokoojavaunuun kesän 2021 pilotissa. Kesällä 2020 kotelo oli kiinnitettynä
suoraan etuseinään ja se osoittautui huonoksi vaihtoehdoksi, koska silloin laitteeseen on mahdollista
kohdistua poikkeuksellisen kovaa rasitusta. Turvetta ja mahdollisesti kantojen yms. kappaleita voi
lentää vaunun sisällä etuseinää vasten. Kesän 2021 pilotissa kotelon kiinnityspaikkaa muutettiin
erilliseen tukipalkkiin, joka ei ole suoraan säilön etuseinässä kiinni. Kotelon rakennetta ja kaluston
kiinnitystä kotelon sisällä vahvistettiin.

Kuvio 5. Kokoojavaunun luukku ja luukun avaamiseen liittyvä hydrauliikka

Kuvio 6. Laite asennettuna ja kotelo avattuna kokoojavaunun tukipalkissa kesän 2021 pilotissa.
Koska kehittyneemmän seurantajärjestelmän sähkönsyöttö on otettu vetotraktorista ei laitteen
energiankulutukseen tarvinnut kiinnittää erityistä huomiota. Siten paikannus on koko ajan päällä ja
järjestelmä lähettää paikkatietoa sekä paineanturin dataa säännöllisesti kolmen sekunnin välein.
Siten myös turpeen keräysalue olisi mahdollista paikantaa. Tätä ominaisuutta ei kuitenkaan
hyödynnetty kesän 2021 pilotissa.

Kevyempi seurantajärjestelmä eli ”trakkeri”
Kevyempi ratkaisu perustuu yksinkertaiseen kuluttajille suunnattuun ”trakkeriin” LGT-92 (LoRaWAN
GPS Tracker with 9-axis accelerometer-LGT92 (dragino.com)). Trakkeri sisältää GPS-moduulin sekä
inertiasensorin ja magnetometrin. Yhteys IoT-järjestelmään tapahtuu LoRa-verkon välityksellä.
Inertiasensoria hyödynnetään tunnistamaan, milloin vaunu on liikkeessä. Tällöin trakkeri “herää” ns.
“Deep Sleep”-tilasta ja aloittaa paikannuksen.

Trakkerin sisäänrakennetulla magnetometrillä tunnistetaan kokoojavaunun luukun avaus ja samalla
hetkellä vaunu paikannetaan. Tieto luukun avauksesta ja sen hetkinen paikkatieto välitetään
trakkerista LoRa-verkon välityksellä IoT HUB-palveluun Azuren pilvipalveluun ja Thingsboard
alustalle.

Kuvio 7. GPS Trakker LGT92 (Lähde: https://shopee.co.id/)

Toteutus LGT-92 trakkerillä
Tässä dokumentissa on lyhyt esittely LGT-92 trakkerin toiminnasta. LGT-92 on LoRaWAN GPStracker, jonka ominaisuuksia ovat mm.
•
•
•
•

STM32L072CZT6 mikrokontrolleri
MPU9250, 9-akselinen liiketunnistin
SX1276 LoRa-moduuli
L76-L GPS-moduuli

LGT-92:n firmware on avointa lähdekoodia, joten laitteen toiminnan muokkaaminen omiin tarpeisiin
on mahdollista. Valmistajan toimittamalla firmwarella laite mukailee yksinkertaista GPShenkilötrakkeria, joka lähettää paikannustietoa tai hälytyksiä napin painalluksella. Laite toimii LoRa verkossa, joka mahdollistaa pitkän kantaman, joskin datamäärältään rajoittuneen tiedonsiirron. LGT92:ssa on microUSB-portti, jonka kautta laitteen akkua voidaan ladata, päivittää firmware tai avata
sarjaporttiyhteys konfigurointia varten.
LGT-92 trakkeristä on tarjolla kaksi versiota. Valmiiksi koteloitu kuluttajalaite sekä enempi
kehitystyöhön tarkoitettu koteloimaton versio. Koteloidussa kuluttajalaitteessa on
sisäänrakennettuna akku, jota on mahdollista ladata microUSB-portin kautta. Kuviossa 7 on
nähtävissä molemmat versiot. Ylempänä on koteloimaton versio, joka saa sähkön paristoista.
Alempana on koteloitu seurantalaite. Tässä pilotissa päädyttiin käyttämään koteloimatonta versiota,
koska sen ohjelmointi ja muokkaaminen tähän käyttöön koettiin helpommaksi. Kuuluvuuden takia
laite tarvitsi hyvän erillisen antennin, joka sijoitettiin erilleen itse laitteesta kokoojavaunun yläosaan.
Koska laitteen tuli toimia tarvittaessa, jopa useamman kuukauden ilman akun tai paristojen vaihtoa,
niin laitteeseen suunniteltiin sähkönsyöttö toteutettavaksi erillisillä Lithium-ion akuilla. Akuksi
valittiin D-pariston kotelossa oleva Lithium-akku, jonka nimellisjännite on 3,6 V ja kapasiteetti 19000

mAh (https://www.tme.eu/en/details/eve-er34615s/batteries/eve-battery-co/er-34615s/).
Valitsemalla koteloimaton malli pystyttiin kotelo valitsemaan siten, että se kestää olosuhteiden
rasitukset (lämpötila, kosteus, tärinä, pöly) ja valitut akut mahtuvat koteloon.

Trakker-seurantalaitteen toteutus
Trakker kiinnitetään turvetta keräävään vaunuun, josta se tunnistaa luukkujen avautumisen ja
kuorman tyhjennyksen yhtenä tapahtumana. Tieto lähetetään LoRa-verkon välityksellä IoT-alustaan,
josta kuormien kertymistä voidaan seurata. Yksi haasteista on saada laite toimimaan huoltovapaasti
koko tuotantojakson ajan. Jotta trakker on saatu vastaamaan projektissa esitettyjä vaatimuksia, sen
firmwarea on muokattu seuraavanlaisesti.

Luukun avautumisen tunnistaminen
Kokoojavaunun luukun avautuminen tunnistettiin hyödyntämällä trakkerin magnetometriä.
Magnetometri on anturi, joka mittaa magneettikentän voimakkuutta. Trakkeri ja riittävän voimakas
magneetti kiinnitettiin vaunuun siten, että luukun avautuessa trakkeri havaitsee muutoksen
magneettikentässä. Tämä tulkitaan aina mahdollisena kuorman tyhjentämisenä. Tulkinta tapahtuu
IoT-alustassa, jossa vertaillaan paikkatietoa tiedossa oleviin auma-alueisiin. Mikäli luukkujen avaus
on tapahtunut auman alueella, niin se rekisteröidään kuorman tyhjentämisenä.
Laite kiinnitettiin kokoojavaunuun runko-osaan aivan avautuvan luukun viereen. Voimakas
magneetti kiinnitettiin luukkuun. Näin ollen luukun avautuessa magneetti loittonee laitteesta ja
laitteen magnetometri tunnistaa tämän muutoksen magneettikentässä ja rekisteröi sen luukun
avaamiseksi.

Kuvio 8. Trakkeri asennettuna kokoojavaunuun

Toiminta-ajan maksimointi
Koska trakkerin virtalähteenä on akku ja sen haluttiin pysyvän toiminnassa koko tuotantojakson ajan,
on firmwareen tehty virrankulutusta vähentäviä toiminnallisuuksia. Kun trakkeri ei havaitse liikettä
minuuttiin, se sammuttaa GPS moduulin ja menee virtaa säästävään tilaan. Kun liikettä taas
havaitaan, trakkeri alkaa paikantaa ja toiminta palautuu normaaliksi.
Akut valittiin myös mahdollisimman suuren kapasiteetin omaaviksi.

Trakkerin lähettämä data
Trakkerin lähettämät LoRa viestit sisältävät GPS koordinaattien lisäksi laskurin, tapahtumakoodin ja
liikepistemäärän. Laskuria voidaan käyttää kadonneiden LoRa viestien havaitsemiseen ja virheen
korjaukseen. Liikepistemäärä lasketaan trakkerin hiljattain havaitsemasta tärinästä.
Tapahtumakoodista selviää syy lähetetylle viestille. Tällä hetkellä tapahtumakoodit on määritelty
esimerkiksi magneettikentän muutoksesta aiheutuvalle tapahtumalle ja napin painallukselle.

Kuvio 9: Trakkerin lähettämän LoRa viestin rakenne

Thingsboard näkymät
Pilotin kohdesoille tehtiin omat näkymät Thingsboard IoT alustaan. Lehtosuota varten tarvittiin vain
yksi näkymä, sillä siellä testattiin vain LoRa-pohjaista seurantalaitejärjestelmää (trakkeri).
Seuraavassa kuviossa 10 on esitetty tämä näkymä. Ensimmäisenä widgettinä on näytetty kartalla
suon tuotantoalueet vihreällä ja auma-alueet sinisellä värillä rajattuina. Tuossa widgetissä on myös
kerrottu vaunun viimeisin paikkatieto. Tätä widgettiä on käytetty hahmottamaan tuotanto-,
suoalueiden ja vaunun maantieteelliset sijainnit. Kartta widgetin vieressä on korttina näytetty
kadonneiden pakettien määrä. Kadonneiden pakettien määrä antaa osviittaa siitä, kuinka
luotettavana voidaan LoRa-verkon kuuluvuutta pitää testialueella. Tuon kortin alla on kerrottu,
kuinka monta kuutiota turvetta aumaan on tyhjennetty järjestelmän mukaan. Tämä numero
lasketaan käyttäen järjestelmän ilmoittamien kuorman lukumäärää ja ennakkotietona annettua
arviota vaunun tilavuudesta. Kartan alla on kuuvaaja, joka näyttää kuormien jakautumisen
päivätasolla, eli kuinka monta kuormaa minäkin päivänä on aumoihin tyhjennetty järjestelmämme
mukaan. Tätä kuvaajaa voidaan käyttää, jos halutaan arvioida tuotantoalueella tapahtuvaa
keräyssykliä.

Kuvio 10. Lora-pohjaisen ratkaisun näkymä.
Pohjansuolla testattiin kahta erilaista järjestelmää: LoRa-pohjaista järjestelmää ja toista
kehittyneempää versiota. Tällä alueella käytettiin molempia järjestelmiä, koska haluttiin tarkastella
näiden järjestelmien eroja ja analysoida molempien järjestelmien luotettavuutta. Kyseistä aluetta
varten luotiin kolme erilaista näkymää. Kaksi niistä on “järjestelmäkohtaisia”, eli ne näyttävät toisen
järjestelmän arvot. Näiden lisäksi tehtiin vertailunäkymä, jota käytetään näiden järjestelmien
ilmoittamien arvojen vertailuun.
Pohjansuon järjestelmäkohtaisista näkymistä toinen on samanlainen kuin Lehtosuon näkymä.
Kehittyneempää versiota varten tehtiin erillainen näkymä, joka on esitetty seuraavassa kuviossa 11.
Tässäkin näkymässä ensimmäinen widget on samanlainen karttanäkymä kuin Lehtosuon näkymässä.
Sen vieressä on toinen karttanäkymä, jossa on piirretty vaunun liikerata Dasboardiin määritetyn
aikajakson sisällä. Tätä karttaa voidaan käyttää apuna optimoimaan vaunun ajoratoja. Näiden alla on
kaksi muuta widgettia, joista ensimmäinen kertoo vaunussa kiinniolevan paineanturin arvon ja
toinen näyttää kuinka suuri osa kuormista ovat täysiä/ei täysiä. Paineanturin arvokuvaajaa käytettiin
järjestelmän ilmoittamien kuormien määrien tarkistuksessa. Tuota viimeistä kuvaajaa (täysi/ei täysi)
oli tarkoitus käyttää kuormien täyttöasteiden analysoinnissa, mutta pilotin testien aikana havaittiin
sen olevan hyvin epäluotettava.

Kuvio 11. Kehittyneemmän järjestelmän näkymä.
Pohjansuon kolmas näkymä, jota käytetään näiden kahden järjestelmän vertailuun, on esitetty
seuraavassa kuviossa 12. Ensimmäisenä siinä esitetään molempien järjestelmien ilmaisemat
lopulliset kuormamäärät. Tämä oli se asia, mitä haluttiin verrata näiden järjestelmien välillä. Kuten
kuviosta huomaa, niin näiden järjestelmien ilmoittavat arvot eriävät ja näitä eroja analysoidaan
tämän raportin loppupuolella. Niiden alla on pylväsdiagrammeilla esitetty, kuinka monta kuormaa
kumpikin järjestelmä on ilmoittanut päivätasolla. Tätä diagrammia käytettiin hahmottamaan, mihin
ajankohtiin osuu nuo eroavaisuudet, eli osuivatko ne tiettyihin päiviin vai tapahtuiko sitä useampana
päivänä. Näkymän viimeisimpänä tulee kahdet taulukot, joissa on listattu jokaisen kuorman
aikaleima. Näitä taulukoita käytettiin analysoinnin tukena, kun haluttiin selvittää aikaleimatasolla
tarkat kuorman tyhjennysilmoitukset.

Kuvio 12. Järjestelmien vertailu näkymä.

Kustannusvertailu
Kehittyneemmän seurantalaitteen kallein yksittäinen komponentti on paineanturi. Myös GPS/4Gmoduuli nostaa kustannuksia. Lisäksi laite tarvitsee SIM-kortin ja liittymän. Trakkerin kustannukset
nousevat myös käytettäessä koteloimatonta mallia, joka tarvitsee erillisen kotelon, akut ja ulkoisen
antennin. Taulukossa 1 on kustannusvertailu kahden seurantalaitteen välillä. Hinnat eivät ole kaikilta
osin tarkkoja arvoja, joten vertailu on ainoastaan suuntaa antava.

Taulukko 1: kustannusvertailu
Koteloitu Lora tracker
Osa
LGT-92 AA malli

Kalliimpi seurantalaite
Hinta (€)

Osa

Hinta (€)

39,66

Painenturi A-10

116,53

muovikotelo, harmaa, IP-65

8,00

Arduino Uno wifi

40,00

D paristopidin 2 kpl

4,00

GPS Development Tools GPS Development
l
( )
Diodit

62,10

Akku 2 kpl
lora antenni (pycom)

22,34
9,00

0,50

Vastukset

2,00

Regulaattori

1,00

antennikaapeli

10,00

m3 ruuvi 6kpl

0,50

Kaapeli

2,00

m3 mutteri 6kpl

0,50

Liitinpala

2,00

pleksi, 30x30cm

8,00

Kotelo

18,76

Magneetti 2 kpl

8,50

Liittymä (SIM-kortti)

60,00

sokeripala

1,00

Yhteensä

asennusjohto, 1m

0,50

antenni kiinnitysrauta

1,00

m4 ruuvi 4kpl

0,50

Yhteensä

304,89

113,50

3. Tulokset
Kesän 2021 pilotit
Kesän 2021 tuotantokauden aikana pilotti toteutettiin kahdella eri turvetuotantoalueella. Valitut
alueet olivat Lehtosuo (Keuruu) ja Pohjansuo (Jämsä)

Pohjansuo: Pohjansuolle asennettiin sekä kehittyneempi, että yksinkertaisempi trakkeri samaan
kokoojavaunuun. Tarkoituksena oli vertailla eri menetelmiä keskenään.
Seurantalaitteet asennettiin 5.5.2021 ja jätettiin odottamaan turpeenkeräyksen aloitusta. Turpeen
keräys alkoi 18.6.2021. Trakkeri oli tuolloin toiminnassa, mutta kehittyneempi seurantalaite ei sen
sijaan saanut sähköä virheellisen kytkennän vuoksi. Kehittyneemmän laitteen sähkönsyöttö
kytkettiin alun perin palovesisäiliön sähköliittimiin, mutta vastoin oletusta niihin ei tullutkaan sähköä
vaunun ollessa käytössä. Kehittyneen seurantalaitteen sähkönsyöttö muutettiin suoraan traktorilta
tulevaan sähkönsyöttöön (hydrauliikalle menevä syöttö) ja se saatiin toimintaan 13.7.2021. Trakkeri
lakkasi toimimasta 20.7.2021 akun kapasiteetin loppuessa. Viimeiset kehittyneemmän laitteen
rekisteröimät kuormat on ajettu 27.7.2021, jolloin turvetuotanto päättyi kyseisellä suolla kesän 2021
osalta.
Taulukossa 2. on koottuna trakkerin ja kehittyneen seurantalaitteen rekisteröimät kuormat sekä
urakoitsijan manuaalisesti kirjaamat kuormamäärät. 13.7 trakkerin ja kehittyneemmän
seurantalaitteen rekisteröimät kuormat (2 ja 5) ovat luukkujen testiavauksia sen jälkeen, kun
kehittyneemmän laitteen sähkönsyöttö saatiin korjattua. Kyseisiä 13.7.2021 tietoja ei huomioida
tarkastelussa.

Taulukko 2. Päiväkohtaiset kuormat
Trakker
18.6.2021
19.6.2021
21.6.2021
22.6.2021
23.6.2021
30.6.2021
3.7.2021
5.7.2021
7.7.2021
8.7.2021
13.7.2021
14.7.2021
18.7.2021
20.7.2021
24.7.2021
27.7.2021

Kehittynyt
16
4
15
6
19
20
17
20
14
7
2
16
2
7

urakoitsijan
20
22
21
20
19
21
20
5
17
4
7
10
19

19

Koska trakkeri ja kehittyneempi seurantalaite olivat yhtä aikaa toiminnassa ainoastaan 13.7.20.7.2021 välisenä aikana, ei laitteiden välistä vertailua ole mahdollista tehdä kuin kyseiseltä
aikaväliltä.
14.7.2021 trakkeri on rekisteröinyt 16 kuormaa, kehittyneempi seurantalaite 17 kuormaa ja
urakoitsija on ilmoittanut 19 kuormaa. Suuruusluokka on kaikissa samaa tasoa. Kuitenkaan edes
urakoitsijan ilmoitusta ei voi pitää täysin tarkkana, joten vertailua tulosten välillä on hankala tehdä.
18.7.2021 tuloksissa on pieni ero, kun taas 20.7.2021 sekä kehittyneempi laite että trakkeri ovat
kumpikin mitanneet saman lukumäärän kuormia. Kuitenkin 20.7.2021 kehittyneemmän laitteen
rekisteröimien kahden kuorman väli on ainoastaan 1,5 minuuttia, joten se on tulkittava
virheelliseksi, sillä kuorman keräys kestää lyhimmilläänkin 10-15 minuuttia. 14.7.-20.7.2021 välisenä
aikana on trakkeri rekisteröinyt yhteensä 25 kuormaa ja kehittyneempi laite 28 kuormaa (27
kuormaa, mikäli 1,5 minuutin välein kirjatuista toinen poistetaan). Yksi mahdollisuus trakkerin
alhaisempaan kuormamäärään voi olla LoRa-verkon heikko kuuluvuus kyseisellä suolla. Taulukossa 3
on vertailtu kuormia päiväkohtaisesti aikaleimojen avulla. Päiväkohtaisesti samalla rivillä on samaksi
luukun avaukseksi tulkitut tapahtumat. Kumpikin järjestelmä on tunnistanut kuormia, joita toinen
järjestelmä ei ole tunnistanut.
Taulukon 3 avulla saadaan kokonaistulokseksi 32 kuormaa aikavälillä 14.7.-20.7.2021
(kehittyneemmän 20.7 klo 14:21:10 jätetty huomioimatta).
Mikäli tätä tulosta pidetään luotettavana kyseiseltä aikaväliltä, niin trakkerin rekisteröimät 25
kuormaa on 78 % ja kehittyneemmän laitteen 27 kuormaa on 84 % todellisesta määrästä.

Taulukko 3: aikaleimojen vertailu 14.7.-20.7.2021
Trakkeri

Kehittynyt

14.7.2021

Trakkeri

14.7.2021

Kehittynyt

18.7.2021

11:49:07

Trakkeri

Kehittynyt

18.7.2021

20.7.2021

20.7.2021

10:10:37

12:31:00

12:31:18

12:09:15

12:09:36

10:33:37

12:56:22

12:32:49

12:33:29

11:04:22

11:04:40

13:17:02

13:00:55

11:47:58

11:48:14

13:45:37

13:46:28

13:22:49

14:00:25

14:00:42

13:45:18

13:45:35

14:19:14

14:19:32

14:06:08

14:06:26

14:54:58

14:55:17

14:39:25

15:08:45

15:10:35

14:58:32

15:26:11

15:27:05

15:38:50

15:39:27

16:01:13

16:01:58

16:20:16

16:20:44

14:21:10
14:39:53

16:56:55
17:13:42

17:13:07

17:28:13

17:28:32

17:50:52

17:51:09

18:19:38
18:34:26
18:47:58

Taulukossa 4 on vertailtu kokonaiskuormamääriä. Tuloksista on vähennetty 20.7. yksi kuorma ja 24.7
samoin yksi kuorma. Kummassakin tapauksessa kuormien väli oli liian lyhyt ja siten täytyi olla
virheellinen.
Taulukko 4: Kuormat yhteensä.

Kuormia
yhteensä
kuutiot
Kuorman koko
(m^3/kuorma)

Tracker
20.7. saakka
+ kehittynyt
191

Tracker 8.7.
saakka +
kehittynyt
193

Urakoitsijan
ilmoitus

Mobi

162
7209

37,7

37,4

44,5

Taulukossa rivillä ”kuormia yhteensä” on summat Taulukosta 2 siten, että 13.7 tuloksia ei ole
huomioitu. Ensimmäisen sarakkeen kuormamäärään on laskettu trakkerin kuormat 20.7. saakka ja
kehittyneemmän laitteen kuormat loppuajalta, kun trakkeri ei ollut enää toiminnassa. Toisessa
sarakkeessa on trakkerin kuormat 8.7 saakka ja siitä eteenpäin kehittyneemmän laitteen

rekisteröimät kuormat. Urakoitsijan ilmoituksia on 14.7 saakka. Sen jälkeen ei ole kirjanpitoa, joten
urakoitsijailmoitusten kokonaismäärä koko tuotantokaudelta on puutteellinen. Kuutiot rivin Mobitieto 7209 kuutiota on loppumittauksen tulos ja sitä voidaan pitää luotettavana. ”Kuorman koko”
rivin arvot on laskettu loppumittauksen kuutiomäärästä ja kuormien määristä (rivi 1). Kuorman koot
37-38 kuutiota/kuorma ovat isoja ja todellinen kuorman koko on todennäköisesti hiukan pienempi
koska kuormamäärät ovat puutteellisia.
Taulukon 3 pohjalta voidaan päätellä, että taulukossa 4 olevat rekisteröidyt (trakkeri ja kehittynyt
järjestelmä) kuormamäärät ovat puutteelliset. Taulukon 3 perusteella mitatut kuormamäärät ovat
noin 78-84 % todellisesta määrästä. Siten todelliset kuormamäärät voisivat olla suuruusluokkaa 230245 kuormaa, joka vastaisi kuormakokona 29,4-31,3 m3/kuorma.
Taulukko 5: Vertailuna VAPO:n Mobi-järjestelmästä urakoitsijailmoitukset:
Pohjansuo
Mobi

kuljettajan ilm. kuormat

501412

pvm

kuormat

m3/krm

18.6.

500

18.6.

20

25,0

21.6.

550

21.6.

22

25,0

23.6.

550

22.6.

21

26,2

30.6.

600

30.6.

20

30,0

6.7.

735

3.7.

19

38,7

7.7.

700

5.7.

21

33,3

8.7.

700

7.7.

20

35,0

14.7.

665

14.7.

19

35,0

13.8.

2209

Kehittynyt

40

55,2

202

35,7

7209

13.8. kuormamäärä 40 on kehittyneen seurantalaitteen rekisteröimät kuormat välillä 14.7. jälkeen.
Urakoitsijailmoitukset kuormamääristä sekä lopun seurantalaitteesta saadut kuormat ovat yhteensä
202 kuormaa. Kokonaisturvemäärän ollessa 7209 kuutiota, saadaan kuorman keskimääräiseksi
kooksi 35,7 m3/krm. Todennäköisesti kuormamäärä 202 on puutteellinen.

Lehtosuo
Toinen pilottikohde oli Lehtosuon alue Keuruulla. Lehtosuon alue muodostuu kahdesta eri lohkosta,
jotka ovat Isosuo ja Pyöreäsuo. Alueella oli neljä turveaumaa ja turvetta kerättiin yhdellä
kokoojavaunulla. Kesän 2021 pilotissa kokoojavaunuun asennettiin ainoastaan trakkeri.
Trakkeri asennettiin kokoojavaunuun 5.5.2021. 30.5.2021 urakoitsija oli tehnyt luukkujen
avaustestejä. Seurantalaite rekisteröi 4 luukkujen avausta 30.5.2021. Kyseisiä testituloksia ei ole
huomioitu lopullisissa vertailuissa. Turvetuotanto alkoi 4.6.2021.

Keväällä tehtyjen LoRa-verkon kuuluvuusmittausten seurauksena Lehtosuolle päätettiin lainata
Digitalta väliaikainen LoRa-tukiasema. Tukiasema kiinnitettiin varikkoalueella olevan
hallirakennuksen seinään, siten että tukiasemalta oli suora näköyhteys osaan Isosuota. Isosuon ja
Pyöreäsuon välissä oleva harjanne on mahdollisesti heikentänyt ja ehkä estänyt tukiaseman
kuulumisen Pyöreäsuolle. Tilapäisellä tukiasemalla kuitenkin varmistettiin LoRa-yhteyden
toimiminen Isosuolta.
Taulukossa 6 on nähtävissä päiväkohtaisesti rekisteröidyt kuormat eri aumoihin.
Taulukko 6. Lehtosuon kuormamäärät kesä 2021.
Trakkeri
IsosuoAuma1
30.5.2021
4.6.2021
5.6.2021
6.6.2021
7.6.2021
11.6.2021
12.6.2021
15.6.2021
16.6.2021
18.6.2021
24.6.2021
28.6.2021
29.6.2021
30.6.2021
1.7.2021
2.7.2021
3.7.2021
4.7.2021
5.7.2021
6.7.2021
7.7.2021
9.7.2021
11.7.2021
12.7.2021
13.7.2021
14.7.2021
15.7.2021
Yht.
Urakoitsijan
ilmoitukset väliltä
15.-31.7. Kuutiot
(m^3)
Loppumittaus (m^3)

IsosuoAuma2

PyöreäsuoAuma1

PyöreäsuoAuma2

Urakoitsijan
ilmoitus

Mobi
(m^3)

4
1
8
3

29
21
4

16
7
1

12
12

58
2800
38
45
2300

8
2

10
8
20
17

7
9

7
9

1500

8
15
15
28
2

13
8

20
13
15
14
1

18
3

69

107

800

600

3450

3504

2596

9909

0

23
8
239

240
381

5900

24.6.2021 korjattiin trakkerin poikki mennyt antenni. Tarkkaa antennin katkeamisen ajankohtaa ei
ole tiedossa, mutta viimeinen data ennen korjausta oli saatu 12.6.2021. Siten on mahdollista, että
trakkeri on ollut rikki jopa 12 päivää. Kyseiseltä ajalta ei ole saatavissa muita tietoja kuin urakoitsijan
ilmoittamat 83 kuormaa.
Viimeinen data on saatu 15.7.2021, jolloin Lehtosuon kokoojavaunu paloi. Turpeen keräystä on
tämän jälkeen jatkettu toisella vaunulla, mutta trakkeriä ei ole asennettu uuteen vaunuun. Siten
15.7.2021 jälkeisistä kuormista ei ole tietoa ja vertailu loppumittauksen kuutiomääriin ei ole
mahdollista.
Taulukko 7. Lehtosuon vertailu, kun trakkerin tuloksia on täydennetty urakoitsijan ilmoituksilla.
Kuormia yhteensä 4.6.15.7. Tracker +
urakoitsijan ilmoitukset
Loppumittaus 31.7. (m^3)
Mobi 15.-31.7. (m^3)

498
16009
4850

Tuotanto 4.6.-15.7. (m^3)

11159

Kuorman keskimääräinen
koko (m^3/krm)

22,4

Taulukossa 7 trakkeri + urakoitsijan ilmoitukset sisältää kaikki trakkerin rekisteröimät kuormat ja
niitä on täydennetty urakoitsijan ilmoituksilla silloin, kun trakkerin antenni on ollut poikki. Näin on
saatu 498 kuormaa 15.7. mennessä. Tästä kuitenkin puuttuu vaunun palamisen jälkeen ajetut
kuormat. Urakoitsijailmoitusten mukaan 15.7. jälkeen on kerätty yhteensä 4850 kuutiota turvetta, ja
koska loppumittaus koko tuotantokauden määräksi antoi 16009 kuutiota, niin 15.7. mennessä olisi
kerätty 11159 kuutiota turvetta. Kuormamäärän 498 avulla saadaan keskimääräiseksi kuorman
kooksi 22,4 m^3.

4. Johtopäätökset
Pilottien tulokset kesällä 2021 jäivät osittain vajaiksi johtuen pilottilaitteistojen ongelmista,
Lehtosuolla tapahtuneesta kokoojavaunun palamisesta sekä mahdollisesti LoRa-verkon
kuuluvuusongelmista johtuen.
Kokonaisuutena trakkeriin pohjautuva seurantajärjestelmä on toimiva konsepti. Järjestelmän luukun
avauksen tunnistamisen luotettavuutta olisi mahdollista parantaa, vaikka tulosten perusteella ei ole
tietoa mahdollisista luukun avauksen tunnistamisen puutteista. Mahdollisesti katoavien lähetysten
tunnistamista olisi myös mahdollista parantaa. LoRa-verkon kadottamista paketeista voisi saada
tietoa laskurin avulla, joka antaisi jokaiselle luukun avaukselle järjestysnumeron. Thingsboardissa
nähtäisiin järjestysnumeroista, mikäli osa lähetyksistä on jäänyt tulematta. Tällainen järjestelmä oli
trakkeri seurantalaitteessa kesällä 2021, mutta laskuri pääsi nollautumaan antennin korjauksen
yhteydessä ja siten Thinsboardiin rakennettu logiikka ei täysin toiminut. LoRa-verkon luonteeseen

kuuluu, että yksittäisiä lähetyksiä voi hävitä. Mikäli verkon kuuluvuus on heikko, niin kadonneiden
pakettien määrä voi olla merkittävä. Toinen kehittämisidea olisi tallentaa mittaustulokset laitteen
muistiin, josta ne voitaisiin lukea keräyskauden päätteeksi. Kolmas kehittämisidea olisi lähettää
mittaustulos uudestaan, jos LoRa-verkon kuittaus (ACK) jää tulematta.
Kehittyneempi seurantajärjestelmä osoittautui myös toimivaksi, mutta on rakenteeltaan
huomattavasti monimutkaisempi ja kalliimpi (n. kolminkertainen). Mikäli seurantajärjestelmän
halutaan antavan tietoa myös siitä, miltä alueelta turvesuota yksittäiset kuormat on kerätty, niin
kehittyneempi seurantajärjestelmä soveltuu siihen. Paineanturi oli kallein yksittäinen komponentti ja
sen korvaaminen jollain toisella luukun avauksen tunnistusmenetelmällä (esim. magneettikytkimellä)
voisi olla kustannustehokas parannus. Ongelmana kehittyneemmässä versiossa on sähkönsyöttö
seurantalaitteelle, joka testatuissa kokoojavaunuissa oli ongelmallinen ja toimi epäluotettavasti.
Kokonaisuutena trakkeri antaa hyvän pohjan jatkokehittämiselle, mikäli seurantajärjestelmää
haluttaisiin kehittää jatkossa. Suurin haaste liittyy LoRa-verkon kuuluvuuteen. Kesän 2021 pilottisuot
valittiin sen perusteellä missä LoRa-verkon kuuluvuus oletettiin olevan paras tuotannossa olevista
Keski-Suomen soista. Valinta tehtiin Digitan LoRa-verkon kuuluvuuskartan avulla. Valituilla soilla
tehtiin LoRa-verkon kuuluvuusmittaukset talvella 2021 ja niiden perusteella päädyttiin hankkimaan
erillinen lisätukiasema Lehtosuolle. Yleisesti ottaen suot sijaitsevat etäällä taajamista sekä
päätieverkosta. Lisäksi suot ovat ympäristössään alimpia kohtia ja siten verkon kuuluvuus on
heikompi suolla kuin korkeammilla kohdilla.

