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jat Jari Kostamo, Ville Mussalo ja 
Tuomas Virtanen. Työtä ohjasivat 
yliopistojen puolesta dipl.ins. Ti-
mo Oksanen ja MMM Johannes 
Tiusanen. Ryhmän tavoitteena oli 
parantaa edellisen vuoden kilpai-
lussa tullutta viidettä sijaa. 

Symmetrinen pieni robotti
Suomen joukkueen robotin ni-
meksi päätettiin Demeter, periy-
tyen kreikan mytologiasta. De-
meterin suunnittelussa haluttiin 
tehdä jotain tavanomaisesta poik-
keavaa. Erikoisuudeksi ja suunni-
telluksi kilpailuvaltiksi päädyttiin 
tekemään robotista kahteen suun-
taan ajettava, jotta rivien päässä ei 
tarvitsisi kääntää runkoa 180 as-
tetta. Tämän vuoksi robotista piti 
tehdä mahdollisimman symmet-
rinen, jotta suuntaa vaihdettaessa 
ajokäyttäytyminen pysyisi saman-
laisena. Demeter on nelivetoinen, 
nelipyöräohjattu, elektronisesti 
ohjatuilla sähkömoottoreilla kul-
keva pieni robotti. Alarunko on 
jaettu kahteen osaan, jotka on yh-
distetty vapaasti liikkuvalla kier-
tonivelellä. Ylärunko on kiinnitet-
ty toiseen alarunkoon kiinteästi ja 
tämä muodostaakin ainoan poik-
keuksen symmetrisyyteen, yhte-
näinen ylärunko tarvitaan pää-

asiassa kannettavan tietokoneen 
kannattimeksi. Runko on pääosin 
alumiinia ja voimansiirto on to-
teutettu pääosin TwinForce RC-
auton komponenteista, mutta vä-
lityksiä on alennettu jotta saavute-
taan riittävä vääntö pienillä nope-
uksilla. 

Robotin antureina on mas-
ton päässä oleva webbikamera, 
mastossa alempana on sähköi-
nen kompassi ja robotin kussakin 
kulmassa on ultraääneen perus-
tuva etäisyysanturi. Webbikame-
ra on kiinnitetty kääntöpäähän ja 
ajosuuntaa vaihdettaessa kamera 
käännetään ajosuuntaan. Ohjau-
selektroniikassa on kaksi mikro-
kontrolleria, joista toisella halli-

Peltorobottikilpailun kantavana 
ideana on ollut rakentaa robot-
ti, joka kykenee liikkumaan itsek-
seen maissirivien välissä (riviväli 
75 cm) ja lisäksi suorittamaan tiet-
tyjä tehtäviä. Robotilla tarkoite-
taan nimenomaisesti sitä, että lait-
teen tulee toimia täysin ilman ih-
misen vuorovaikutusta, radio-oh-
jattavia ym. laitteita ei lasketa ro-
boteiksi. 

Maissirivien 75 cm väli rajoittaa 
robotin fyysistä kokoa, ja vuosien 
saatossa robottien ulkomittojen le-
veys on vakiintunut 30–40 cm vä-
lille. Tänäkin vuonna kilpailujär-
jestäjillä oli tarkoitus ajattaa ro-
botteja maissirivien välissä, mutta 
tällä kertaa nurmelle kylvettynä. 
Nurmi oli kilpailun tämän vuoden 
teemana, ehkä osin johtuen samoi-
hin aikoihin samoissa maisemissa 
järjestetyistä jalkapallon MM-ki-
soista. 

Keski-Euroopan kylmän kevään 
seurauksena suorakylvönä nur-
melle kylvetyt maissit eivät kuiten-
kaan kasvaneet riittävän suuriksi ja 
kilpailujärjestäjä oli tehnyt "maissi-
pellon" ohrapellosta siten, että pari 
viljariviä vastasi yhtä maissiriviä ja 
niiden välit oli ajettu ruohonleik-
kurilla auki. Robottien kannalta 
varasuunnitelmaan turvautumi-

nen ei muuttanut tilannetta mer-
kittävästi, riviväli oli edelleen sama 
ja kasvustorivit vihreitä. 

Kilpailuun osallistuvat robotit 
ovat rakentaneet pääasiassa yli-
opisto-opiskelijat, mutta on mu-
kana ollut myös opiskelijoita am-
mattikorkeakouluun verrattavissa 
olevista oppilaitoksista. 

Säännöt 2006 
Peltorobottikilpailun säännöt 
muuttuvat joka vuosi. Kilpailun 
2006 säännöt lyhyesti: Kilpailtiin 
viidessä eri osiossa. Ensimmäises-
sä osiossa robottien tuli osata ajaa 
kohti jalkapallokentän punais-
ta kulmalippua ja piirtää maahan 
suora viiva. Toisessa osiossa ajet-
tiin "maissien" eli harvennettujen 
ohrarivien välissä, rivien pituus oli 
n. 20 metriä ja rivin päässä robo-

tin piti kyetä kääntymään joka toi-
selle riville automaattisesti. Lisäk-
si robotin piti laskea rivillä olevien 
voikukkien määrä (voikukkia si-
muloitiin keltaisilla golfpalloilla). 
Kolmannessa tehtävässä robotit 
ajoivat nopeuskilpailun "maissiri-
veillä", pudotuspelimenetelmäl-
lä, kolme robottia lähti yhtä aikaa 
vierekkäisiltä riveiltä ja ensimmäi-
senä rivin päähän edennyt pääsi 
seuraavalle kierrokselle. Kolmen 
ensimmäisen tehtävän yhteispis-
teiden perusteella jaettiin pääpal-
kinto. Neljäntenä, erillisenä, teh-
tävänä oli etsiä valkoisella viivalla 
rajatulta n. 7x5 metrin nurmikol-

ta reikiä. Viimeisenä tehtävänä oli 
perinteinen freestyle, jossa jouk-
kueet olivat saaneet itse keksiä mi-
tä muuta robotti osaa tai mitä ro-
botti voisi tehdä. 

Team Finland
Suomesta kilpailuun osallistui 
Helsingin Yliopiston agrotekno-
logian opiskeljoiden ja Teknillisen 
korkeakoulun automaatioteknii-
kan opiskelijoiden yhteisjoukkue, 
kuten jo vuonna 2005. Ryhmään 
kuuluivat automaatiotekniikan 
opiskelijat Miika Telama (capt), 
Jukka Turtiainen, Pekka Viina-
nen ja agroteknologian opiskeli-

Peltorobottien kisa 2006
Jo neljännen kerran 
järjestetyn peltorobot-
tikilpailun (Field Ro-
bot Event) kilpailu-
paikkana oli tällä ker-
taa Hohenheimin yli-
opisto Saksan Stuttgar-
tissa. Kilpailu käytiin 
juhannuksena. Kilpai-
luun on osallistunut 
neljänä vuonna opis-
kelijajoukkueita ympä-
ri maailman, aina Japa-
nista ja Yhdysvalloista 
saakka. Tänä vuonna 
kaukaisimmat joukku-
eet olivat Malesiasta ja 
Chilestä.

timo oksanen, tutkija 
teknillinen korkeakoulu

Team Demeter: takana vasemmal-
ta Miika Telama, Jukka Turtiainen ja 
Jari Kostamo, edessä Pekka Viinanen, 
Tuomas Virtanen ja Ville Mussalo

Maizeratin peltosimulaattori 
(www.maizerati.de)

Esimerkki Demeterin konenäöstä: vasemmalla kameran kuva, keskellä algoritmin tunnistamat keltaiset alueet ja oi-
kealla punaiseksi tunnistettu alue. Seuraavassa vaiheessa algoritmi laskee keltaisten pallojen määrän ja punaisen alueen 
keskipisteen. Keltaisen tunnistusta käytettiin ”voikukkien” laskennassa, punaisen tunnistusta kulmalippua kohti ajossa ja 
vihreän tunnistusta rivillä ajossa

Wurking (Wageningen/Hollanti) 
oli massaltaan kilpailun suurin, tässä 
erikoisuutena on kolme pyörään joka 
kaikki vetävät ja kääntyvät toisistaan 
riippumatta, ratkaisu antaa vapaut-
taa liikkeenhallinnalle. Ongelmana 
tässä robotissa oli korkea painopiste 
ja kolmen pyörän muodostama pie-
ni tukipinta – robotti kaatui toisessa 
osiossa varsin näyttävän näköisesti ja 
rikkoutui pahoin. 

Ns. maissirivit
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PARASTA LÄNSI-EUROOPPALAISTA LAATUA

SARIS FB3020 McALU
kantavuus 1580 kg
sisämitat 152 x 301 cm
tarjoushintaan 2450 € alv 0%
alumiinirampit 240 € alv 0%

SARIS PK40 KIPPIVAUNU
kantavuus 2700 kg
sisämitat 170 x 306 cm
tarjoushinta 4900 € alv 0%
vakiona sähköhydrauliikka

SARIS PL2027 LAVETTI
kantavuus 2100 kg
sisämitat 406 x 204 cm
tarjoushinta 3300 € alv 0%
alumiinirampit 680 € alv 0%

SARIS PA42 kippaava lavetti
kantavuus 2750 kg
sisämitat 406 x 204 cm
tarjoushinta 5600 € alv 0%
hydraulisesti kippaava

Vertaa laatua ja ainevahvuuksia – parempi kuin yksikään itäblokin tuote! Valmistaja SARIS Aanhangers Hollanti!

maahantuonti ja myynti ALBERNI OY Martti Alander puh. 050–300 2950 www.saris.fi   www.saris.net

taan sähkömoottorien nopeussää-
töä ja etu- ja takapyörien kulmaa 
ja toisella muunnetaan mittaukset 
tietokoneelle helpommin luetta-
vaan muotoon. Pääasiallinen "äly" 
on toteutettu kannettavaan tieto-
koneeseen, joka sijaitsee ylärun-
gon päällä. 

Maissiriveillä ajettaessa webbi-
kameran kuvasta erotetaan vihreät 
rivit ja lasketaan missä asennossa 
robotti on riviin nähden, vastaava 
tieto saadaan myös neljältä ultra-
äänietäisyysanturilta. Molemmista 
saadaan myös arvio siitä onko ri-
vi lopussa. Yhdistämällä kahdesta 
lähteestä tuleva informaatio saa-
daan lisää luotettavuutta ja tark-
kuutta. Säädin ohjaa mittaustie-
don perusteella etu- ja takapyöri-
en kulmia siten että robotti kulkisi 
maissirivien puolessavälissä, rivi-
en suuntaisessa asennossa. Päiste-
käännöksessä seuraavalle (tai sitä 
seuraavalle) riville mennään en-
sin rapuohjauksella toiseen suun-
taan, vaihdetaan ajosuuntaa ja sit-
ten rapuohjauksella vastakkaiseen 
suuntaan, suunnassa pysymistä 
auttaa sähköinen kompassi. Run-
gon asento pysyy koko käännök-
sen samana. 

Mittausperävaunu
Freestyle-osioon suomalaisjouk-
kue oli ideoinut ja toteuttanut mit-
tausperävaunun, jolla robotti voisi 
pellolla tutkia maan ominaisuuk-
sia. Perävaunussa on pystyyn asen-
nettu sähkösylinteri, jonka ala-
päähän on asennettu kaksi kartio-

maista piikkiä. Sylinterillä maahan 
painettaessa eri maalajit aiheutta-
vat kartioon hieman eri voiman ja 
mittausperävaunulla mitataan tätä 
vastustavaa voimaa. Toiseksi piikit 
on eristetty toisistaan sähköisesti 
ja syöttämällä piikkeihin eri jän-
nite ja mittaamalla virtaa saadaan 
maan sähkönjohtavuus, joka kor-
reloi mm. kosteuteen. 

Kilpailun robotit
Aiempiin robottikilpailuihin ver-
rattuna tämän vuoden robotit oli-
vat keskenään enemmän saman-
näköisiä kuin aiemmin. Aiemmin 
mukana on ollut mukana mm. il-
matyynyalus, polttomoottorikäyt-
töisiä autoja, telakoneita ja isoja 80 
kg:n robotteja. Tänä vuonna kaik-
ki robotit olivat painoluokassa 5–
15 kg, kooltaan 30–40 cm leveitä 
ja sähkökäyttöisiä, joista vain yk-
si oli telavetoinen. Anturoinnin 
osalta sen sijaan vaihtelua oli mel-
ko paljon, samoin prosessorivalin-
noissa. 

Konenäköä tarvitaan
Kilpailun sääntöjä lukiessa tulee 
väistämättä mieleen, että robotis-
sa tarvitaan jonkinlainen kame-
ra, jotta robotin sijainti kulma-
lippuun voidaan mitata, samoin 
keltaisten "voikukkien" tunnis-
taminen ei onnistu luotettavas-
ti muuten kuin kameralla. Kun 
kamera yhdistetään prosessoriin 
ja prosessorissa ajettavalla ohjel-
malla pyritään tunnistamaan ku-
vasta jotain hyödyllistä, puhutaan 

konenäköjärjestelmästä. Konenä-
köjärjestelmän tekeminen asetti 
hieman suuremmat vaatimukset 
roboteille ja niiden tekijöille kuin 
aiempina kilpailuvuosina. Useim-
mat robottijoukkueet olivat pää-
tyneet käyttämään melko halpaa 
instrumenttia, jossa samaan pa-
kettiin on laitettu kamera ja pieni 
prosessori ja jolle voi ohjelmoi-
da hyvin yksinkertaisia konenä-
kötehtäviä, kuten mm. punaisen 
värin erottaminen ja sen paino-
pisteen laskenta. Tällöin robotin 
ohjausalgoritmi oli mahdollista 
toteuttaa toiselle mikrokontrol-
lerille ja fyysisestä toteutuksesta 
tuli melko kompakti. Muutamat 
joukkueet, mukaanlukien Deme-
ter, olivat käyttäneet erillistä ka-
meraa ja prosessointi tehtiin jon-
kinlaisessa PC-koneessa. Deme-
terissä prosessointi tapahtuu kan-
nettavassa tietokoneessa robotin 
kyydissä, mutta eräs joukkue oli 
toteuttanut laskennan robotin 
ulkopuolella paikallaan olevassa 
tietokoneessa langattoman tie-
donsiirron avulla. Tehokkaampi 
prosessori mahdollistaa moni-
puolisemmat algoritmit ja siten 
mahdollistaa paremman mitta-
uksen. Vaihtelevissa olosuhteis-
sa toimivan konenäköalgoritmin 
kehittäminen on edelleen yleises-
sä tapauksessa hyvin vaikea teh-
tävä ja tässä suhteessa tämän kil-
pailun robottien rakentajat olivat 
kohtuullisen hyvin onnistuneet 
kehitystyössään. 

Kilpailu
Kilpailutapahtuma itsessään oli 
yksipäiväinen, kuhunkin kilpailun 
osa-alueeseen oli varattu n. tunti. 
Ensimmäiseksi käydyssä kulmali-
pulleajokisassa vain kaksi robottia 
osasi ajaa lipulle ja pysähtyi sään-
töjen määräämällä tavalla auto-
maattisesti. Oletettavasti monella 
joukkueella vaihtelevat valaistus-
olosuhteet sekoittivat konenäkö-
järjestelmän viritysparametrit ja 
yhdessä valaistuksessa toiminut 
systeemi ei toiminutkaan enää kil-
pailutilanteessa (punainen olikin 
esim. oranssi kameran mielestä). 

Rivien välissä ajon voittanut ro-
botti oli nopeudeltaan ylitse mui-
den. Rivillä pysymisessä oli mo-
nella ongelmia eikä myöskään 
käännöksen tekeminen onnistu-
nut kaikilta automaattisesti. Ro-
bottien piti samalla laskea myös 
rivin sivussa olevien "voikukkien" 
määrää ja tämän suurin osa robo-
teista osasi tehdä hyvin. Nopeus-
kilpailussa voittanut robotti oli 
selkeästi paras, tämä oli nähtävis-
sä jo edellisessä osiossa. 

Teknisiä ongelmia
Demeterissä ilmeni kilpailutilan-
teessa suuria teknisiä ongelmia. 
Kulmalipulle ajossa ohjelmistoon 
oli tullut viimehetken parannus-
ten takia ohjelmavirhe, jonka seu-
rauksena robotti ei nähnyt lippua 
ja robotti ajoi vain suoraan, ja si-
ten lipun ohi. Aamun harjoituk-
sissa kaikki oli toiminut vielä lois-
tavasti, mutta viimehetken paran-

"Miksei se toimi?", pohtivat Pekka Viinanen ja Jari Kostamo 

"Kyllä se vielä eilen toimi!" 

Kohti kulmalippua harjoituksissa 
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nukset johtivatkin sitten katastro-
fiin. Maissiriveillä ajoon ohjelmis-
to saatiin kuntoon, ja robotti suo-
riutuikin tehtävästä tyydyttävästi. 
Tosin ensimmäistä riviä ajettaessa 
robotti luuli kesken kaiken että ri-
vi on päättynyt ja alkoi tehdä yli-
määräistä käännöstä. Tämän seu-
rauksena kääntämiseen liittyvä lo-
giikka meni sekaisin (joka toinen 
käännös oikealle ja joka toinen 
vasemmalle), ja seuraavissa päis-
teissä robotti käänsi aina väärään 
suuntaan; ja tästä tuomarit sakot-
tivat ankarasti. Voikukkien las-
kentaan auringonvalossa viritetty 
konenäköalgoritmi ei sitten toi-
minutkaan auringon mentyä var-
joon ja robotti luuli löytäneensä 
523 voikukkaa, kun niitä oikeasti 

oli 10. (kommentti: tunnistamisen 
haastavuuden tietäessäni täytyy 
vaan ihmetellä,  miten muut robo-
tit pystyivät "näkemään" voikukat 
samanvärisestä maastosta vaihte-
levassa valaistuksessa hämmästyt-
tävällä parin pallon tarkkuudel-
la...) Nopeuskilpailussa Demeter 
sijoittui alkuerässä toiseksi (ko-
ko osion voittaja osui samaan al-
kuerään) ja B-finaalissa robotti jäi 
viivalle akun tyhjennyttyä – tässä 
osiossa lopputulos 7. Kokonaiskil-
pailussa Demeterin loppusijoitus 
oli vaatimaton 11/12. 

Voitto Sakasaan
Kokonaiskilpailun voitti Maizera-
ti (Osnabruck/Saksa), jonka eteen 
oli selkeästi tehty paljon työtä; ko-

ko robotti oli mm. suunniteltu ja 
mallinnettu CAD:llä yksityiskoh-
tia myöden ja robotin toiminnan 
testausta varten oli toteutettu 3D-
simulointimalli, jossa robotti kul-
ki virtuaalisella maissipellolla ri-
vien välissä; ja virtuaalisella jalka-
pallokentällä kohti punaista kul-
malippua jättäen valkoista viivaa. 
Simulaattorista on huomattavaa 
hyötyä ennenkaikkea navigointi-
algoritmien virityksessä, tämä ha-
vaittiin myös Demeter-robotin ke-
hitysprosessissa. 

Nurmikolta reiän etsimisessä 
mikään robotti ei löytänyt merki-
tylle alueelle tehtyä, yhtä 10x10 cm 
reikää. Kaikilla roboteilla oli vaike-
uksia navigoida alueella, koska ro-
boteissa ei ollut  paikannuslaitet-

ta, eikä nurmea reunustanut muu 
kuin haaleahko kalkkiviiva. Tyyli-
pisteitä tuomarit kuitenkin antoi-
vat vaihtelevasti. Freestyle-osios-
sa voiton vei malesialaisjoukkue, 
joka tunnisti konenäöllä mais-
sintaimen ruohikolta ja ruiskut-
ti täsmäruiskutuksena sen pääl-
le vettä (rikkakasvien täsmämyr-
kyttäjä); toiseksi sijoittui hollan-
tilainen (ammattilais)joukkue jo-
ka tunnisti vihreältä nurmikolta 
suurilehtisen vihreän rikkakasvin 
ja tuhosi sen luomutyyliin kairal-
la. Muita freestylen aiheita olivat 
mm. Chilen lipun seuraaminen ja 
ruukkukasvien kastelu pissapojal-
la. Kirjoittaja ei ymmärtänyt ihan 
kaikkien robottien tekemisiä kieli-
muurin takia. 

Saksalaiset kilpailujärjestäjät ja 
saksalais-hollantilainen tuoma-
risto eivät olleet erityisen vieras-
koreita kilpailutilanteessa. Huo-
limatta Chilestä, Malesiasta, Suo-
mesta ja Hollannissa tulleista kil-
pailujoukkueista isännät päätti-
vät selostaa kilpailun paikallisella 
kielellä ja tuomariston toiminnas-
sa oli havaittavissa tiettyä linjatto-
muutta. Mutta tästäkin huolimat-
ta myös ensi kesänä on tarkoitus 
osallistua suomalaisvoimin vas-
taavaan kilpailuun Hollannissa.

Kiitokset kilpailuun osallistumi-
sen mahdollistaneille sponsoreil-
le: Henry Fordin säätiö, HP, Ko-
neviesti, Linak, ja OEM Finland. 
Lisätietoa kilpailusta mm. 
http://www.fieldrobot.com/
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”Miksei se toimi?”, pohtivat 
Pekka Viinanen ja Jari Kostamo

”Kyllä se vielä eilen toimi!”

Kilpailun voittaneessa Maizera-
tissa on runsaasti elektronisia kom-
ponentteja, mm. 16 anturia. Etessä 
kaksi ultraäänietäisyysanturia ja pus-
kurissa neljä infrapunavaloon pe-
rustuvaa etäisyysanturia. Taka-alalla 
2005 kilpailussa toiseksi sijoittunut 
saman koulun tekemä Optomaizer. 


