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Järjestyksessään yhdeksäs vuosit-
tainen peltorobottikilpailu käytiin 
kesä-heinäkuun vaihteessa Tans-
kan Herningissä. Kilpailupaikka-
na oli Tanskan suurin maatalous-
näyttely, kolmipäiväinen Lands- 
skuet 2011. Testipellot ja kilpailu-
pellot oli sijoitettu näyttelyalueen 
nurkkaan, ja varikkoteltta oli pys-
tytetty näiden viereen. Teltta tarjo-
si joukkueille hyvän suojan sade-
kuuroilta ja toimi samalla robot-
tien näyttelypaikkana vierailijoil-
le. Näyttelyvieraita oli kolmen päi-
vän aikana yli 40 000. 

Perinteiseen tapaan kilpailuym-
päristönä oli maissipelto, jonka ri-
viväli oli 75 cm ja pituus tällä ker-
taa vain noin 10–15 m. Tanskan 
kylmä kevät oli jättänyt maissin-
taimet 20-senttisiksi. Testi- ja ki-
sapeltoja oli kolmea tyyppiä. En-
simmäisessä tehtävässä robottien 
piti ajaa loivasti mutkaisilla riveil-

lä mahdollisimman nopeasti. Toi-
sessa tehtävässä maissirivit eivät 
olleet ehjiä, maasto oli pomppui-
nen ja päisteet olivat vinoja. Kol-
mannessa tehtävässä maissirivien 
sekaan oli sijoitettu ”ohdakkeita”, 
joita robotin piti ajaessaan täsmä-
ruiskuttaa. Ohdakkeet olivat muo-
vikukkia, joita oli hankittu tunne-
tusta ruotsalaisesta huonekaluliik-
keestä. 

Kilpailuun oli ilmoittautunut 
yhteensä 19 eurooppalaista opis-
kelijajoukkuetta Tanskasta, Hol-
lannista, Saksasta, Englannista, 
Sloveniasta ja Suomesta. Roboteis-
ta lopulta 12 pääsi osallistumaan 
kisatehtäviin. Yksi robotti oli kär-
sinyt jo kotiseudullaan niin pahoja 
palovaurioita, ettei reissuun kan-
nattanut lähteä. Pari epäonnekas-
ta robottia hajosi kisapaikalla eikä 
niitä ei saatu varaosien puutteen 
vuoksi korjattua. Muut kisaan il-

moittautuneet robotit eivät val-
mistuneet aikataulussa. Tiettäväs-
ti kisapaikalla vallinnut sateinen 
sää ei kuitenkaan aiheuttanut kos-
teusvaurioita yhdenkään robotin 
elektroniikkaan. 

Suomen Team Cornivore
Suomesta kilpailuun osallistui 
opiskelijajoukkue nyt jo seitse-
mättä kertaa peräkkäin. Jouk-
kueen muodostivat seitsemän 
opiskelijaa Aalto-yliopistosta 
ja neljä opiskelijaa Helsingin 
yliopistosta. Edustettuina oli-
vat automaatiotekniikan, ko-
neenrakennustekniikkan ja ag-
roteknologian tutkinto-ohjel-
mat. Joukkueen suunnittelema 
ja rakentama Cornivore-ro-
botti suoritti kisatehtävät har-
joituksissa mallikkaasti, mutta 
itse kilpailussa nähtiin pientä 
haparointia. 

Cornivore-robotin suunnitte-
lussa oli otettu mallia aiempien ro-
bottien akselimoduulirakenteesta. 
Sähkömoottorin, alennusvaihteis-
ton, ohjausservon ja tarvittavan 
anturoinnin sekä muun elektro-
niikan sisältävä älykäs akselimo-
duuli saatiin tällä kertaa pakattua 
noin puolta pienemmäksi kuin 
edeltävässä robotissa. Tämä ava-
si mahdollisuuksia robotin kään-
tösäteen pienentämiseen ja jousi-
tuksen kehittämiseen. 

Akselimoduuleita valmistettiin 
neljä identtistä kappaletta: kaksi 
robottiin, yksi perävaunuun ja yk-
si varaosaksi. Varaosa olikin tar-
peen, sillä moduuleita piti huol-
taa myös kisapaikalla. Robotti sai 
energiansa kolmesta kyydissä ole-
vasta LiPo-akusta (5 Ah/11,1 V). 

Cornivoren anturitiedon käsit-
telystä ja akselimoduuleiden ko-
mentamisesta vastasi pääasias-
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Peltorobottikilpailu 2011

Suomalaisopiskelijoiden joukkue voitti Tans-
kan Herningissä käydyn peltorobottikilpai-
lun. Suomalaisten Cornivore-robotti vakuut-
ti tuomariston erityisesti automaattisella lan-
noitteenlevityksellä. 

   Timo Oksanen



NRO 11     10. 8. 2011 51KONEITA JA KUULUMISIA50 KONEITA JA KUULUMISIA NRO 11     10. 8. 2011

sa kaksi sulautettua tietokonetta. 
Työnjako kahden päätietokoneen 
välillä oli seuraava: toinen tietoko-
ne yritti päätellä antureiden ja pyö-
rätiedon perusteella, missä robotti 
on (ns. paikannusalgoritmit) ja toi-
nen tietokone pyrki komentamaan 
akselimoduuleita paikannustiedon 
sekä ohjeiden avulla (ns. navigoin-
tialgoritmit). Paikannustietokone 
myös päätteli kameran kuvista oh-
dakkeiden sijainnin. 

Robotin antureina toimivat la-
serskanneri, ultraääneen ja infra-
punaan perustuvat etäisyysantu-
rit, sähköinen kompassi, gyrosta-
biloitu kallistusanturi ja maston 
päässä oleva kamera. 

Kahden päätietokoneen lisäk-
si robotissa oli yhteensä 15 mik-
rokontrolleria, joiden tehtävänä 
oli hoitaa alemman tason nopeaa 
säätöä tai muuttaa antureista tu-
leva tieto tietokoneelle sopivaan 
muotoon.

Kilpailu käytiin pienessä sateessa
Kilpailussa kukin robotti teki teh-
tävän vuorollaan. Lähtölistan alku-
päässä olivat maissipellolle kilteim-
mät robotit: pienimmät ja parhai-
ten rivien välissä pysyvät kilpailijat. 
Cornivore oli vakuuttanut tuoma-
riston harjoituksissa suorituskyvyl-
lään, minkä vuoksi se laitettiin läh-
tölistan ensimmäiseksi. 

Cornivore suoriutui ensimmäi-
sessä tehtävässä erinomaisesti, vauh-
ti oli kiitettävää ja paria käännöstä 
lukuun ottamatta suoritus oli hyvä. 
Toiseksi parasta vauhtia piti tanska-
laisten pienikokoinen DTU. Kolmas 
oli saksalaisten Optimaizer. 

Toisessa tehtävässä piti ajaa 
haastavassa pellossa, jossa kään-
nökset piti tehdä ahtaassa paikassa 
ja riveiltä puuttui merkittävä mää-
rä maisseja. Tässä tehtävässä Cor-
nivore oli asetettu ajamaan hieman 
liian vauhdikkaasti ja suoritus epä-
onnistui pahasti. Paras oli hollan-
tilainen Robatic ja toinen Idefix. 
Haasteellisessa tehtävässä yksi-
kään robotti ei suoriutunut erin-
omaisesti. 

Kolmannessa tehtävässä piti 
tunnistaa ohdakkeita ja kohdistaa 
niihin täsmäruiskutus. Taktiikoita 
oli kolmenlaisia: pysäyttää robot-
ti ja kohdistaa ruiskutus manipu-
laattorilla oikeaan kohtaan, ruis-
kuttaa vauhdissa vasen tai oikea 
suutin sekä säätää vauhdissa suu-
tin tarkasti sivusuunnassa. 

Suomalaisten taktiikkana oli vii-
meksi mainittu. Ruiskutus onnis-
tui Cornivorelta kovassakin vauh-
dissa, mutta sakkopisteitä tuli jon-
kin verran ylimääräisistä ruisku-
tuksista. Robotti kuvitteli näke-
vänsä ohdakkeen, vaikkei sitä ollut. 
Tästä huolimatta Cornivore sijoit-
tui tehtävässä toiseksi. Voiton vei 
hollantilainen Robatic ja kolmas 
oli saksalaisten Optimaizer. 

Saksalainen Attempto käytti 
ruiskutuksessaan ensiksi mainit-
tua taktiikkaa. Näyttävyydestään 
ja viihdyttävyydestään huolimatta 
heikko etenemisnopeus jätti robo-
tin palkintosijojen ulkopuolelle. 

Älykästä lannoitteenlevitystä
Kilpailun neljäs tehtävä oli freesty-
le, jossa jokainen joukkue sai esi-
tellä, mitä erikoista robotti osaa 

varsinaisten kisatehtävien lisäksi. 
Tuomarit arvioivat kolmea osa-
aluetta: maataloudellista merki-
tystä, vaikeustasoa ja suoriutumis-
ta. Freestylessä nähtiin mm. radio-
ohjattava helikopteri, joka tun-
nisti älykameralla maassa olevan 
eläimen, robotin perävaunu, joka 
keräsi erivärisiä perunoita ja osasi 
värin perusteella jakaa ne eri säili-
öihin, robotti joka tunnisti sinisen 
maissin ja tuhosi sen leikkaamalla, 
urean levitystä robottiin liitetyllä 
huiskalla sekä suomalaisten esittä-
mä lannoitteenlevitysjärjestelmä. 

Suomen joukkueen jo joulus-
ta saakka valmistelema freestyle 
koostui robottiin liitettävästä älyk-
käästä perävaunusta ja pellon lai-
taan asennettavasta tukiasemasta. 
Cornivore ajoi ensin lenkin maissi-
pellolla ja levitti lannoitetta mais-
sien juureen, minkä jälkeen robot-
ti peruutti perävaunun kanssa tu-
kiaseman sisälle. Tukiaseman por-
taalirobotti siirsi akun perävau-
nusta tukiasemaan ja vaihtoi tilal-
le uuden akun. Samalla tukiasema 
täytti perävaunun lannoitesäiliöt. 
Tankkaamisen jälkeen robotti jat-
koi takaisin pellolle. Ja kaikki ta-
pahtui täysin itsenäisesti!

Perävaunun akselina oli saman-
lainen ohjaava akselimoduuli, 
kuin robotissa. Käyttövoima tuli 
perävaunussa olevista akuista. Pe-
rävaunussa oli kaksi lannoitesäi-
liötä, joiden pohjalla oli kylvöko-
neesta lainatut syöttölaitteet, jot-
ka annostelivat rakeista lannoitet-
ta maissien juureen. Perävaunun ja 
tukiaseman välillä tieto liikkui lan-
gattomasti. 

Teknisesti haastavin osuus 
freestylessä oli perävaunun auto-
maattinen peruutus tukiasemaan. 
Tämä toteutettiin kaksivaiheises-
ti: ensimmäisessä vaiheessa perä-
vaunu seurasi tukiasemaan joh-
tavaa punaista nauhaa ja toises-
sa vaiheessa tukiaseman pohjas-
sa oleva kisko ohjasi mekaanises-
ti perävaunun tarkasti oikeaan 
paikkaan. Punaisen nauhan tun-
nistamista varten perävaunun ta-
kana oli alaviistoon osoittava äly-
kamera. 

Freestyle-tehtävässä Cornivo-
re otti ylivoimaisen voiton näyt-
tävällä ja toimivalla esityksellään. 
Toiseksi parhaaksi arvosteltiin 
eläimiä tunnistava helikopteri ja 
kolmanneksi älykäs perunanke-
räilyvaunu. 

Loppu hyvin, kaikki hyvin
Neljän kisatehtävän lisäksi pistei-
tä yhteiskilpailuun sai robotissa 
käytetyistä osista: mitä halvem-
mista osista robotti oli tehty, sitä 
enemmän pisteitä sai. 

Kun kaikki pisteet oli laskettu 
yhteen, kisan voittajaksi julistet-
tiin Cornivore (4467 p). Toiseksi 
sijoittui Robatic (4235 p), kolmas 
oli Optimaizer (3795 p), neljäs 
slovenialainen Cornstar (3010 p) 
ja viides saksalainen Attempto 
(2475p). Suomalaisten erinomai-
nen freestyle takasi voiton, vaik-
ka kakkostehtävä menikin pahas-
ti pieleen. 
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Joukkueen muodostivat Joonas 
Ryynänen (kapteeni), Perttu Heik-
kilä, Ville Matikainen, Mikko Vihl-
man, Tapio Lantela, Zakaria Mön-
käre, Marjus Storsjö, Matti Aspila, 
Vesa Luukkonen, Tapio Vesterinen 
ja Tero Välilä. Opettajina toimivat 
yliopistojen puolesta Jari Kostamo, 
Petro Tamminen ja Timo Oksanen. 
Päätukija oli Yara Suomi, ja lisäk-
si joukkuetta tukivat Henry Fordin 
säätiö, Laserle, Junkkari, Konevies-
ti, Maatalouskoneiden tutkimus-
säätiö, SICK, VTI Technologies ja 
HP InfoTech. Cornivore robotista 
voi lukea lisää osoitteessa: 
autsys.tkk.fi/en/FieldRobot2011

Team Cornivore

Suomalaisten Cornivore-robotti esitteli 
vapaamuotoisessa freestyle-tehtäväs-
sä automaattista lannoitteenlevitystä. 
Tukiasemassa on portaalirobotti, joka 
vaihtaa peltorobottiin automaattisesti 
tuoreen akun. Samalla tukiasema täyt-
tää perävaunun lannoitesäiliöt.
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1. Saksalaisen Optimaizerin keulalla on alhaalta lukien laser-
skanneri, etäisyyskamera ja älykamera.
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2. Slovenialaisen Cornstar-robotin vanteet on sorvattu. Pääl-
le on liimattu hammashihna ylösalaisin. Robotin rungon päällä 
on iso hätäpysäytin.

3. Robatic luottaa navigoinnissa pelkästään edessä olevaan 
laserskanneriin ja inertiamittalaitteeseen. Täsmäruiskutusta 
varten kamera ja takana ruisku.

4. Saksalainen Attempto-robotti on havaitsevinaan ohdak-
keen ja pysähtynyt täsmäruiskuttamaan sen.

5. Kilpailupaikalla oli myös isäntämaan Armadillo. Robottia 
kehitetään tutkimushankkeessa etsimään maahan haudattu-
ja miinoja.


