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tutkimukseen voisi soveltaa miehittämättömiä ilma – aluksia (droneja). Tästä 

kimmokkeen saamana tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata miehittämättömien 

ilma – alusten potentiaalia toimia suomalaisen paperialan yrityksen riskienhallinnan 

apuvälineenä. Tutkimuksessa käydään läpi muun muassa miehittämättömien ilma – 

aluksiin liittyvää teknologiaa, ongelmakohtia ja mahdollisuuksia, joiden kautta 

pyritään löytämään vastaus tutkimuksen päätutkimuskysymykseen. Vastauksen 

löytämiseen hyödynnetään laajalti alaa käsittelevää akateemista kirjallisuutta sekä 

suomalaista paperialan toimijaa. Kyseinen paperialan yritys on aloittanut 

pilottihankkeen miehittämättömien ilma – alusten hyödyntämiseksi tehdasalueellaan, 

täten soveltuen mainiosti tutkimuksen empirialähteeksi. Tutkimus käsittelee myös 

Suomessa vallitsevaa regulaatiota, joka säätelee miehittämättömien ilma – aluksien 

käyttöä. 
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This study was inspired by a pondering session with dearest friends of mine. The 

session was about how unmanned aerial vehicles could be linked to a Master’s 

Thesis topic, and therefore, the objective of this study is to gain thorough 

understanding of the vehicles and on how they could be used in Finnish pulp and 

paper industry risk management. The study gathers information from academic 

literature and from a Finnish pulp and paper corporation that has launched a pilot 

program to utilize unmanned aerial vehicles as a tool in their risk management. Also, 

regulatory situation of unmanned aerial vehicles in Finland is discussed.  
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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Miehittämättömät ilma-alukset (UAV, Unmanned Aircraft Vehicles) ovat saaneet 

alkusysäyksen kehitykselle 1900 – luvun alussa. Kehitys on lähtenyt käyntiin 

sodankäynnin perustein ja muun muassa Yhdysvaltojen armeija on käyttänyt 

miehittämättömiä ilma-aluksia laajalti operaatioissaan ympäri maailmaa. 

Käyttötarkoitukset militääritoimenpiteissä ovat vaihdelleet tukikohdan valvonnasta 

kauaskantoisiin tiedusteluoperaatioihin. (Shaw, 2014, understanding empire,1-3) 

Armeijapohjainen miehittämättömien ilma-alusten käyttö on mahdollistanut alusten 

kehittymisen myös siviilikäyttöön. Miehittämättömät ilma – alukset ovat jalkautuneet 

myös Suomeen, niin siviili, kuin ammattikäyttöön asti. Käyttötarkoituksesta 

riippumatta miehittämättömiä ilma – aluksia kutsutaan Trafin (2017) mukaan RPAS, 

RPA, UA, UAV tai esimerkiksi Drone – aluksiksi. Tässä työssä miehittämättömiä ilma 

– aluksia kutsutaan lyhenteellä UAV.  

 

UAV – aluksien käyttö on ollut murroksessa 2000 – luvulta lähtien. Tällä hetkellä 

aluksia käytetään militääritoimenpiteiden lisäksi muun muassa valokuvauksessa ja 

vapaa-ajan lennättämisessä. Puhdas liiketoimintapainotteinen käyttö on kuitenkin 

jäänyt vielä takasijalle. UAV – alusten tulevaisuudennäkymä osana liiketoimintoja on 

kuitenkin kirkas, vaikka vielä varsin epävarma. Rohkeimmat toimijat näkevät 

positiivisia signaaleja alusten kehityksessä. Toimijat kuten Amazon, Google, ja Stora 

Enso ovat aloittaneet UAV – teknologian testaamisen ja hyödyntämisen 

liiketoiminnoissaan. Esimerkkinä aluksien hyödyntämisestä liiketoiminnassa voidaan 

pitää myös Wallmart – kauppaketjua, joka hoitaa varastonhallintaa UAV - aluksia 

hyödyntäen. (Lanham, 2015, 1; Chatham, 2015, 1; Stora Enso, 2017)  

 

Käyttömahdollisuuksia miehittämättömille ilma – aluksille löytyy myös teollisuuden 

parista. Teollisuudessa UAV – aluksia on hyödynnetty muun muassa rakennusten 

3D – kartoituksessa, lämpökuvauksessa, metsien kartoituksessa ja 

paloturvallisuuden parantamisessa. Turvapalveluyritykset toisaalta näkevät 
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valvontatoiminnan parantamisen vahvana piirteenä ilma – alusten potentiaalille ja 

tulevaisuudessa valvontatoimintaa on povattu tehostettavaksi UAV – teknologian 

avuin.  Logistiikan saralla UAV – alusten potentiaali on myös suuri ja tämä voidaan 

nähdä alusten hyödyntämisenä varastoinnin ja kuljetuksen optimoinnissa. 

Elokuvateollisuus ja journalismi toisaalta nauttivat alusten antamasta laaja-alaisesta 

ilmakuvausmahdollisuudesta ja kustannustehokkaasta kuvaamisesta. Myös urheilun 

saralla ilmakuvauksen potentiaali on huomattu. (Floreano and Wood, 2015, 460-462; 

Nicas, 2014, 4; Clarke, 2014, 9-14) 

 

Miehittämättömien ilma-alusten jalkautumista teollisuuden ja yritysten käyttöön on 

hidastanut vahva sääntely. USA:ssa alusten käyttöä säätelee FAA (federal aviation 

administration), kun taas Suomessa kyseisessä asiassa määrää TRAFI (Liikenteen 

turvallisuusvirasto). (Trafi, 2017) Molemmissa maissa säädöksiä on korjailtu ja 

korjaillaan edelleen sitä mukaa, kun alukset kasvattavat suosiotaan.  Sääntelyn 

ollessa tiukkaa Suomessa Trafi:n toimesta, mahdollisuudet korjailuun jouhevampaan 

pienilmailuun ovat mahdolliset. Regulaation vaikutusta alusten käyttöön käsitellään 

myös myöhemmin tämän tutkimuksen osioissa.   

 

UAV - alusten historiaa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta tutkitaan paljon tällä hetkellä. 

Esimerkiksi Sasiadek (2015) tutkii alusten käyttömahdollisuuksia avaruudessa 

tehtäviä tutkimuksia varten. Toisaalta Business Wire – lehden julkaisussa (2017) 

tarkastellaan alusten nykyhetkeä ja tulevaisuutta ulottuen vuoteen 2026 asti.  Kuten 

edellisistä lähteistä nähdään, tieteellisessä kirjallisuudessa on vahvana haluna tutkia 

miehittämättömien ilma-alusten tulevaisuutta ja eritoten tulevaisuuden 

mahdollisuuksia.  

 

Ajankohtana vuosi 2017 tarjoaa tietoa enemmän kuin koskaan UAV – aluksista 

tehtävälle tutkimukselle. Materiaalia aiheesta on kertynyt lähivuosien aikana 

runsaasti, joka luo hedelmällisen kentän aiheesta kiinnostuneille. Harvard:ssa 

(Poised to Take Off, 2015, pp. 1) UAV – alusten tulevaisuus on noteerattu 

seuraavasti:” Unmanned aircraft systems are set to transform a host of American 

industries in the next decade-  if users, manufacturers, and regulators can overcome 
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some significant hurdles.” Tutkimuksessa pyritäänkin selvittämään, miten UAV 

alusten potentiaali rakentuu Amerikan sijaan Suomessa.  

 

1.2 Tutkimuksen tavoite, tutkimusongelmat ja tutkimuksen rajaus 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata UAV – alusten potentiaalia toimia 

suomalaisen paperialan yrityksen riskienhallinnassa. Riskienhallinnan osalta 

keskitytään varoriskeihin, joihin sisältyy muun muassa paloturvallisuus, valvonta ja 

kemikaalivuotojen torjunta. Tutkimuksessa käydään läpi sekä UAV - alusten 

ominaispiirteitä, historiaa ja tulevaisuuden näkymiä, että Suomessa toimivien 

paperialan yritysten mahdollisuuksia hyödyntää kyseistä teknologiainnovaatiota 

toiminnoissaan. Tutkimuksen pyrkii löytämään vastauksia edellä mainittuihin kohtiin 

alaa käsittelevää kirjallisuutta hyödyntäen, tutkimuksen empirian kohdeyrityksen 

pilottihankkeesta vastaavan henkilön haastattelun avuin ja tehdä edellä mainitut 

kohdat tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen tukemana. Tutkimus pyrkii 

löytämään myös jatkotutkimuskohteita aihealueelle.   

 

Tutkimusongelma rajautuu seuraaviin kysymyksiin. 

 

Päätutkimuskysymys:  

 

Miten UAV – alusten avulla voidaan parantaa suomalaisen paperiteollisuudessa 

toimivan yrityksen riskienhallintaa?  

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymyksestä johdetut alatutkimuskysymykset:  

 

Minkälainen on UAV - järjestelmien lähitulevaisuus paperiteollisuuden 

riskienhallinnassa Suomessa? 

 

Millaisia haasteita UAV – alusten hyödyntäminen kohtaa puhuttaessa teknologiasta 

ja regulaatiosta? 
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Millaisiin riskienhallintatoimenpiteisiin UAV – alukset soveltuvat paperiteollisuuden 

yrityksissä?  

 

Työn ydin rakentuu UAV – alusten tämän hetkisestä tilanteesta ja tulevaisuuden 

potentiaalista. Näiden ympärille työ nivoo riskienhallinnan, aluksiin liittyvän 

regulaation ja alusten hyödyntämisen suomalaisessa paperiteollisuudessa. 

Riskienhallinnan osalta tässä työssä perehdytään ja käsitellään eritoten 

varoriskienhallintaa, koska kyseinen riskienhallinnan alahaara on yksi 

potentiaalisimmista alueista, jonka tehostamisessa UAV – alukset voivat tarjota apua. 

Aluksiin liittyvän regulaation osalta työssä pureudutaan eritoten Trafi:n asettamiin 

säännöksiin. Regulaation osalta käsitellään myös Yhdysvaltojen lähestymistapaa 

asiaa kohtaan, jotta saadaan vertailupintaa aiheeseen. Paperiteollisuus on haluttu 

sitoa tutkimukseen siitä syystä, että suomalainen paperiteollisuuden yritys X on 

käynnistänyt pilottihankkeen UAV – alusten hyödyntämisestä liiketoiminnassaan. 

Tutkimuksen rakenne on tarkoitus pitää selkeänä ja ytimekkäänä, joten seuraavaksi 

käsitellään tutkimukseen asetettuja rajauksia. 

 

UAV – alukset tarjoavat laajan tutkimuskentän niin varastonhallinnan 

tehostamisessa, journalismissa, kuin myös valvontatoimenpiteissä. Kuitenkin, tässä 

tutkimuksessa on päädytty käsittelemään paperiteollisuuden riskienhallinnan 

potentiaalia alusten avuin. Tämän johdosta muut mahdolliset alueet, kuten 

paperiteollisuuden metsäkartoitukset jätetään mahdollisia jatkotutkimuksia varten. 

Alukset tarjoavat tutkimuspintaa myös aluksiin liittyvän teknologian saralla, mutta 

tässä tutkimuksessa ei perehdytä syvemmälle teknologiaan. Tärkeimmät 

komponentit ja esimerkiksi akkuteknologiaa käydään tutkimuksessa läpi, jotta 

tutkimus tarjoaa käsityksen alusten potentiaalista, mahdollisista soveltamisaloista ja 

haasteista.  

 

Tutkimus rajataan UAV – alukset käyttötarkoitustensa perusteella. Esimerkiksi 

maanpuolustustoimenpiteissä käytettävät Drone – alukset rajautuvat työn 

ulkopuolelle alusten varsin raskaan ja lentokonemaisen luonteen johdosta. Myös 

kevyemmät, siviilikäyttöön tarkoitetut lennätysalukset rajautuvat tutkimuksesta niiden 

käyttötarkoituksen luonteen vuoksi. Tutkimus pyrkii näin ollen käsittelemään 
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roottorimuotoisia, automatisoituja, etäohjattavia ja ammattikäyttöön tarkoitettuja UAV 

– aluksia.  

 

1.3 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

 

RPAS (Remotely Piloted Aircraft System): Miehittämätön ilma-alusjärjestelmä, jonka 

osia ovat miehittämätön ilma-alus ja sen käyttämiseen tarkoitetut osat, kuten 

ohjausjärjestelmä ja ohjaus- ja seurantalaitteet. (Trafi, 2011) 

 

UAV -teknologia Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmään liittyvä teknologia, kuten 

laiteteknologia ja itse alusjärjestelmä kokonaisuudessaan. Kyseistä lyhennettä 

käytetään varsinkin UA – lennokeille, jotka ovat tarkoitettu siviilikäyttöön. (Trafi, 2011) 

 

Drone: Termi viittaa miehittämättömiin ilma-aluksiin, jotka ovat suunniteltu 

sotilaskäyttöön. Voidaan pitää synonyyminä UAV:lle ja UA:lle. (Technology in society, 

2016)  

 

TRAFI: Suomen liikenteen turvallisuusvirasto, joka säätelee Suomalaista ilmailua. 

Trafi pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti ilmailun turvallisuuteen, kestävään kehitykseen 

ja jatkuvaan parantamiseen.  (Trafi, 2016) 

 

FAA (The Federal Aviation Administration): Yhdysvalloissa lentämistä säätelevä ja 

kehittävä virasto. Pyrkii parantamaan lentoturvallisuutta, tehokkuutta ja kestävää 

kehitystä. (FAA, 2015) 

 

Riski: Riski on mahdollisuus vaaralliselle tilanteelle tai/ja jonkin menetyksen 

kohtaamiselle. Riski voi muodostua asian tai ihmisen myötä, joka aiheuttaa sen 

tahallisesti tai tahattomasti. Riski voidaan tiedostaa ja sitä kohtaan voidaan varautua. 

(Crowther, 1995)  

 

UA (Unmanned aerial vehicle): UAV – teknologian perusta. UA – alukset ovat 

saaneet alkunsa militäärikäyttöön rakennetuista laitteista. UA – nimike on kehittynyt 
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UAV (unmanned aerial vehicle) ja on siis UAV:n päivitetty versio. (Teknologian 

kehitys, 2004; Trafi, 2011) 

 

1.4 Tutkimusmenetelmät 

 

Tämä tutkimus rakentuu kvalitatiivisesti, eli laadullista tutkimusmenetelmää 

hyödyntäen. Tämä johtuu siitä, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa lähtökohtana on 

todellisen elämän kuvaaminen. Tutkimusmenetelmälle tyypillistä on, että tutkimus 

pyritään tekemään mahdollisimman holistisesti kuten myös se, että tiedonkeruun 

instrumentteina toimivat ihmiset eivätkä esimerkiksi tilastot. Kohdejoukko 

tutkimukselle valitaan tarkoitusperiä myötäillen ja jokaista tapausta käsitellään 

omana ainutlaatuisena kokonaisuutena. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 161-

163) Laadullinen tutkimusmenetelmä pyrkii myös ymmärtämään ja tulkitsemaan 

ilmiötä tai asiaa, joten tälle tutkimukselle laadullinen tutkimusmenetelmä tarjoaa siis 

vertaillen paremman tutkimusmuodon, kuin kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä. 

Kvalitatiivista tutkimusmuotoa on kuitenkin tarpeen hyödyntää tulevaisuudessa 

aiheeseen liittyvissä tutkimuksissa.   

 

Kvalitatiivinen tutkimuksen tiedonhankintastrategia voidaan jakaa yhdeksään 

alakategoriaan jotka määrittävät tutkimuksen tavan kerätä ja käsitellä aineistoa. 

Muutamia esimerkkejä kategorioista ovat muun muassa tapaustutkimus, 

fenomenografia, ernografia ja sisällönerittely ja – analyysi (Eriksson ja Kovalainen, 

2008, s.7) Kuten edellä mainittu, tämä tutkimus tulee hyödyntämään tapaus, eli case 

– tutkimusta. Tapaustutkimus voidaan itsessään jakaa Erikssonin ja Kovalaisen 

(2008) mukaan kahteen eri tyyppiin, jotka ovat intensiivinen tapaustutkimus ja laaja 

tapaustutkimus. Intensiivinen tapaustutkimus pyrkii ymmärtämään ainutlaatuista 

tapahtumaa perin pohjin, pyrkien vankkaan ja holistiseen näkemykseen ilmiöstä. 

Laaja tapaustutkimus toisaalta pyrkii testien ja hypoteesien kautta todistamaan uutta 

tai vanhaa teoriaa. (Eriksson ja Kovalainen, 2008, 118-119) Tämä tutkimus nojaa 

intensiiviseen tapaustutkimukseen. Tapauksena tässä tutkimuksessa on 

Suomalaisen paperiteollisuuden toimijan riskienhallinta UAV – alusten avulla.  
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Tutkimusmetodina tässä tutkimuksessa käytetään puolistrukturoitua 

haastattelumenetelmää. Puolistrukturoitu haastattelumenetelmä tunnetaan myös 

nimellä teemahaastattelu. Tyypillistä haastattelumenetelmälle on sen sijoittuminen 

lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun välimaastoon formaaliudessaan. 

Haastattelu ei etene yksityiskohtaisesti ennalta suunniteltua rakennetta noudattaen, 

vaan etenee vapaasti haastateltavan tahon ajamana. Tarkoituksena kuitenkin on, 

että haastattelun ääriviivat ovat valmiiksi hahmoteltuina, jotta varmistutaan saatavan 

aineiston määrästä ja laadusta. (Hirsjärvi ja Hurme 2001, 47-48) Puolistrukturoitu 

haastattelu etenee valmiiksi ajateltujen teemojen puitteissa, jotka säilyvät läpi 

tutkimuksen. Haastateltaville esitettävät kysymykset muotoutuvat siis samoista 

teemoista, joskin tilanteen ajamalla omalla painollaan. (Eskola ja Suoranta, 2000, 86-

87) Grönfors (1982, 106) mukaan teemahaastattelussa haastattelijan tehtävänä on 

pitää huolta ennalta valittujen teemojen läpikäynnistä ja haastateltava antaa 

vastaukset vapaasti asiasta puhuen.  

 

Teema – alueet kulkevat järjestelmällisesti läpi työn. Tutkimuksen alkuvaihe koostuu 

suunnittelusta, jossa perehdytään tutkimusongelmaan ja ilmiöiden pääluokkiin. 

Tämän jälkeen tutkimuksessa siirrytään haastatteluvaiheeseen, joka toisaalta pitää 

sisällään teema-alueiden ja kysymysten asettelua. Viimeisenä teema-alueena on 

analyysivaihe, jossa luokitus ja tulkinta käydään läpi. (Hiusjärvi ja Hurme, 2001, 67) 

Seuraavassa kuviossa havainnollistetaan teema-alueiden rakennetta läpi työn.  

 

 

Kuvio 5. Tutkimuskokonaisuudessa vallitsevat teema-alueet (Hirsjärvi ja Hurme, 
2001, 67) 

 

Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty yllä esitettyä kuvaajaa työn rakenteen 

muodostamisessa ja ylläpitämisessä. Tutkimus on lähtenyt liikkeelle aiheen 

Suunnitteluvaihe

•Tutkimusongelmat
•Ilmiöiden pääluokat

Haastatteluvaihe

•Teema-alueet
•Kysymykset

Analyysivaihe

•Luokitus ja tulkinta
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suunnittelusta, jossa tutkimusongelmat ovat asetettu ja ilmiöiden pääluokat 

tunnistettu. Tämän jälkeen haastatteluvaiheessa teema-alueet ovat käyty läpi ja 

tarvittavat kysymykset ovat esitetty puolistrukturoiduin metodein. Lopuksi 

tutkimuksessa on analysoitu läpikäydyt aihe-alueet ja saadut tutkimustulokset, joiden 

perusteella tutkimuksen johtopäätökset tehdään.  

 

1.5 Kirjallisuuskatsaus ja tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Tutkimuksen teoriaosuus perustuu laajalti alaa käsittelevään akateemiseen 

kirjallisuuteen. Teoriaosuudessa hyödynnetään eritoten ajankohtaisia tieteellisiä 

artikkeleita, jotka käsittelevät UAV – aluksia, riskienhallintaa, teknologiainnovaatioita 

ja teollisuutta. Tutkimuksessa on pyritty hyödyntämään myös artikkeleita ja 

kirjallisuutta, jotka nivovat kyseiset alueet yhteen. Edellä mainittuja aihealueita 

tarkastellaan tutkimuksessa suomalaisen paperiteollisuuden yrityksen kontekstissa, 

joten aineistoa tutkittaessa ja analysoitaessa tietoa muokataan kyseiselle 

aihealueelle sopivaksi läpi työn.  

 

Tutkimukselle tärkeitä teoriaosuuden artikkelilähteitä ovat muun muassa Clarkin 

(2016) kirjoittama artikkeli ja Pozzin (2014) kirjoittama kirja, jotka molemmat 

käsittelevät holistisesti UAV – aluksia. Artikkelit tarjoavat hyvän pohjan 

teoriaosuudelle, koska ne käsittelevät aihetta perinpohjaisesti pyrkien ymmärtämään 

ilmiön luonteen. Kyseiset artikkelit eivät rakennu ennakkoasetelmista, joten myös 

tämän johdosta ne sopivat kivijaloiksi tälle tutkimukselle. Kirjalähteenä tutkimukselle 

antaa paljon Shawn (2014) julkaisema kirja, joka käsittelee Yhdysvaltojen armeijan 

käyttämiä drone – aluksia sodankäynnissä. Teos on merkittävässä osassa UAV – 

alusten historian ja kehittymisen kannalta, koska alukset ovat kehittyneet 

militäärikäytön seurauksena myös yleisempään käyttöön. Myös Kimon Valavaniksen 

ja George Vachtsevanoksen (2015) kirjoittama kirja tarjoaa tälle tutkimukselle 

kivijalkaa monipuolisuutensa ja asiantuntevuutensa johdosta. Riskienhallintaa 

käsittelevää kirjallisuutta aihealueesta on vähän, joten tarvittavat lähteet nojautuvat 

teollisuuden riskienhallintaan ja UAV – aluksien mahdollisuuteen toimia 

riskienhallintaa parantavassa asemassa. Tutkimuksessa käytetään lähteitä laaja-

alaisesti aihealueen ympäriltä, vaikka tutkimukselle tärkeitä lähteitä esiteltiin 
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yläpuolella. Tietoa ammennetaan niin lakikirjallisuudesta, verkkolähteistä, 

tieteellisistä artikkeleista, kuin myös UAV - aluksia käsittelevistä kirjoista. 

Tutkimuksessa on haluttu hyödyntää myös suomalaista osaamista, jonka johdosta 

tutkimuksessa pyritään käyttämään kotimaisia lähteitä mahdollisuuksien mukaan.  

 

UAV – alusten soveltuvuutta suomalaisten paperiteollisuuden yritysten 

riskienhallintaan ei olla tutkittu aikaisemmin. Miehittämättömien ilma-alusten 

sopivuutta muilla liiketoiminnan aloilla on kuitenkin tutkittu, kuten esimerkiksi Wallace 

et al. (2012) kirjoittamassa artikkelissa sekä artikkelissa Enter the drone zones 

(2014), joissa käsitellään UAV – alusten hyödyntämistä metsien kartoituksessa ja 

paloturvallisuuden parantamisessa. Aihealuetta on kuitenkin yleisesti ottaen 

kartoitettu laajalti ja selvityksiä tehdään nykyään paljon. Selvityksiä on tehty muun 

muassa konsulttiyhtiöiden Deloitte:n, Accenture:n ja PwC:n ajamana, kuten myös 

Skylogic Research:n toimesta, joka tutkii miehittämättömien ilma-alusten alaa ja alan 

kasvua. Tieteellisiä artikkeleita löytyy aiheesta, mutta vielä rajallisesti. Tieteelliset 

artikkelit paneutuvat UAV – alusten historiaan, kehitykseen ja potentiaaliin. Tarkat, 

toimialakohtaiset artikkelit kuitenkin vielä uupuvat tieteellisen kirjallisuuden 

markkinoilta.  

 

Tämä työ pyrkii luomaan vahvan punaisen langan sekä tieteellisen arvon 

aihealueesta luodun aineiston avuin. Tutkimuksessa pyritään myös löytämään selkeä 

lopputulos vahvaa rakennetta hyödyntäen. Vahvaa rakennetta tavoitellessa 

tutkimukselle luodaan selkeä teoreettinen viitekehys, joka käsitellään seuraavaksi. 

Viitekehyksessä ilmenevät kohdat viittaavat tutkimusongelmaan ja 

tutkimuskysymyksiin, joihin tässä työssä pyritään löytämään vastauksia. Teoreettisen 

viitekehyksen pohjana toimii UAV – alukset, jonka päälle sijoittuu riskienhallinta. 

Viimeisimpänä elementtinä ”viitekehystaululle” asettuu suomalainen 

paperiteollisuuden yritys alakohtineen.  
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Kuvio 6. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 
Tutkimus lähtee liikkeelle UAV – aluksista. Asettelu on tehty näin, koska ilmiönä 

UAV – alusten hyödyntäminen liiketoiminnassa on uutta, jonka johdosta 

tutkimuksen pohjana toimii laaja teoreettinen osuus alusten luonnosta. Kyseisessä 

teoriaosiossa käydään läpi alusten mahdollisuudet ja haasteet, jonka jälkeen 

tutkimuksessa siirrytään seuraavaan teoriassa käsiteltävään aihealueeseen, 

riskienhallintaan. Riskienhallinta osa-alueena keskittyy yleisimpien riskien 

käsittelyyn ja niiden ominaispiirteisiin, kuitenkin painottuen varoriskeihin, joita 

käsitellään tarkemmin tässä tutkimuksessa. Teoreettisen viitekehyksen ytimessä on 

suomalainen paperiteollisuuden yritys, johon riskienhallinta ja UAV – alukset 

nivoutuvat. Ytimessä vallitsevat aihe-alueet pureutuvat suomalaisen 

paperiteollisuuden yrityksen riskienhallintaan, jonka osia ovat sen nykyhetki ja 

tulevaisuus. Keskiössä käsitellään myös UAV – alusten hyödyntämisen 

mahdollisuudet ja haasteet linkitettynä käsiteltäviin kokonaisuuksiin.  

 

1.6 Tutkimuksen rakenne 

 

Tämä pro – gradu tutkielma rakentuu viiteen päälukuun. Ensimmäinen luku käsittää 

johdannon, joka pitää sisällään tutkimuksen taustan, tutkimuksen keskeiset käsitteet, 

tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajauksen, teoreettisen viitekehyksen 

ja tutkimuksen rakenteen. Toinen pääluku keskittyy UAV – alusten esittelyyn, 

historiaan, nykyhetkeen, alusten mahdollisuuksiin ja aluksia säätelevään 

regulaatioon. Historia käydään läpi, jotta lukija saa käsityksen alusten kehityksestä 

UAV - Alukset

Mahdollisuudet

Haasteet

Riskienhallinta

Suomalainen paperiteollisuuden yritys

Riskienhallinta

-nykyhetki

-tulevaisuus

UAV - alukset

-mahdollisuudet

-haasteet 
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nykyhetkeen. Nykyhetki toisaalta pyrkii tutkimaan, miten kyseistä teknologiaa 

hyödynnetään tällä hetkellä ja minkälaisia kehitysaskelia ollaan otettu lähiaikoina. 

UAV – alusten mahdollisuuksissa käsitellään sitä, miltä tulevaisuus aluksille 

näyttäytyy tällä hetkellä ja mihin suuntiin eri tahot ovat alusten potentiaalia viemässä. 

Toisessa pääluvussa tarkastellaan myös vahvan regulaation vaikutusta 

miehittämättömien ilma-alusten nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Tutkielman 

kolmannessa luvussa käsitellään muun muassa riskiä, riskienhallintaa 

riskienhallinnan vaiheita ja riskienhallintaa UAV – alusten avulla. Luvussa esitellään 

yleisimpiä riskejä ja prosesseja, joita paperiteollisuudessa toimivat yritykset voisivat 

hyödyntävät ja käyttävää jokapäiväisessä toiminnassaan. Tutkimuksen pääluvut 

kaksi ja kolme käsittelevät tutkimuksen teorian, jonka jälkeen luvussa neljä siirrytään 

tutkimuksen empiria-osuuteen.  Neljäs pääluku käsittelee tutkimuksen empiriaa ja 

näin ollen luvussa esitellään tutkimuksen case – yritys X. Luvussa käydään läpi 

kyseisen teknologian soveltamista yritys X:ssä, joka jakautuu muun muassa 

paloturvallisuuteen, valvontaan ja lämpökuvaukseen. Neljännessä pääluvussa 

tutkimus keskustelee myös UAV – aluksien tulevaisuuden potentiaalista. Tutkielman 

viidennessä pääluvussa esitetään tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset. 

Kyseisessä luvussa vastataan myös tutkimuksen alussa esitettyihin 

tutkimuskysymyksiin ja arvioidaan tutkimuksen tieteellinen arvo ja reliabiliteetti.   
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2. UAV - ALUKSET  

 

Tämän pääluvun tarkoituksena on antaa laaja pohjatietämys UAV - alusten 

teknologiasta ja niiden historiasta, jonka jälkeen tutkimus nivoo aiheen muihin 

ilmiöihin, kuten riskienhallintaan. Ensimmäinen alaotsikko käy läpi UAV – aluksien 

tyypillisiä piirteitä, jonka jälkeen tutkimus kokoaa kyseisten alusten käyttötarkoituksia 

nykypäivänä. UAV - alusten esittelyssä käydään läpi myös erilaisia aluksia ja niiden 

potentiaalia. Toinen alaotsikko käsittelee UAV - alusten historiaa ja kehitystä tähän 

päivään asti. Kolmannessa alaotsikossa tutkimus toisaalta pyrkii havainnollistamaan 

kyseisten alusten potentiaalia tulevaisuudessa, painottaen teollisuuden alaa. 

Viimeinen alaotsikko tässä pääluvussa perehtyy UAV – alusten kohtaamiin 

haasteisiin, kuten vahvaan regulaatioon ja teknologiaan.  

 

2.1 Esittely 

 

UAV – alukset ovat armeija-käyttöön, siviilikäyttöön ja nykyään myös 

liiketoimintakäyttöön valmistettavia lennokkeja. Kyseiset alukset voivat suorittaa 

erilaisia tehtäviä kauko-ohjattuna tai automatisoituina, joka mahdollistaa alusten 

käytölle moninaisia käyttötarkoituksia. Niiden avulla voidaan muun muassa hoitaa 

logistiikkaa, tehostaa valvontaa tai pelastaa ihmishenkiä. Alukset ovat kehittyneet 

militääritoiminnoissa, mutta nykyään niiden käyttömahdollisuudet ovat levinneet 

myös armeijatoiminnan ulkopuolelle. (Tan Kok Ping, et al. 2012) Siviilikäyttöön 

suunnattuja aluksia kutsutaan UAV – lennokeiksi, kun taas Drone viittaa enemmän 

armeijakäyttöön tarkoitettuun miehittämättömään ilma – alukseen. (Trafi, 2011) 

Drone – alukset ovat näin ollen nykyisen UAV – muotoisen aluksen esi-isiä.  

 

2.2 Historia 

 

Kirjassa Introduction to Unmanned Aircraft Systems (2012, 1) sanotaan: “The history 

of unmanned aircrafts is actually the history of all aircrafts.” UAV – alusten synty 

voidaan sijoittaa siis 1900 – luvun vaihdokseen, jolloin ilmailuhistorian ensimmäisiä 

onnistumisia koettiin. Vuonna 1883 englantilainen Douglas Archibald kiinnitti 

tuulennoupeusmittarin rakentamaansa leijaan, jota voidaan pitää UAV – alusten 
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ensimmäisenä muotona. Saman vuosisadan lopulla, Espanjan ja Yhdysvaltain 

sodassa, Eddy William hyödynsi leijaansa satojen kuvien ottamiseen taistelusta, jota 

voidaan pitää ensimmäisenä UAV – alusten kosketuksena sodankäyntiin 

Euroopassa. (Fahlström ja Gleason, 2012, 4) Kiinassa kenraali Zhuge Liangin 

uskotaan käyttäneen öljylämmitteisiä paperi-ilmapalloja vihollisten hämäämiseen 

sotatilanteessa jo noin 180–230 jälkeen kristuksen. (Barnhart, et al. 2012, 1) 

Kiinnostus lentäviä aluksia ja lennokkeja kohtaan oli siis selvästi syntynyt ja 

potentiaali oli.  

 

Vasta ensimmäisen maailmansodan aikana UAV – alukset tunnistettiin syntyneen. 

Sodassa käytettiin “Kettering Bug” – nimistä lentävää alusta, joka kykeni lentämään 

60 kilometriä noin 90 kilometrin tuntinopeudella, kantaen 80 kiloa räjähteitä 

samanaikaisesti. Kyseistä alusta ohjattiin tukikohdasta kohti määränpäätä, jonka 

saavutettua Ketter Bug:n siivet etä – irroitettiin johtaen aluksen pommimaisen 

putoamisen haluttuun kohteeseen. (Fahlström ja Gleason, 2012, 4) Vuonna 1916 

Lawrence ja Sperry rakensivat ensimmäisen amerikkalaisen ilma-aluksen, joka 

tunnetaan nimellä “aviation torpedo” eli ilma-torpedo. Alusta ei kuitenkaan käytetty 

sodankäynnissä, vaan teki monta onnistunutta testilentoa, joka vauhditti alusten 

kehitystä (Gupta, et al. 2013) Sperryn ja Lawerncen jalanjäljissä syntyi kuitenkin yritys 

nimeltä Radioplane Company, joka tuotti sarjan UAV – aluksia. Aluksia RP-1, RP-2, 

RP-3 ja RP-4 tuotettiin tuhansia kappaleita toista maailman sotaa varten. (Fahlström 

ja Gleason, 2012, 4) amerikkalainen UAV – alusten rakentaminen alkoi toden teolla 

1950 – luvun lopulla. UAV - aluksia tutkittiin, kehitettiin ja valmistettiin aina 1970 – 

luvulle asti, jolloin tarkoitusperä alusten kehittämiselle nojautui Yhdysvaltojen visioon 

alusten hyödyntämisestä sekä Vietnamin sodassa, että kylmässä sodassa. (Gupta, 

et al. 2013) amerikkalaisten tuotekehityksessä 1960 – luvun alussa syntyi 

ensimmäinen miehittämätön helikopteri. Tämän aluksen tarkoituksena oli kasvattaa 

USA:n laivaston käyttämän torpedon kuljetuskantomatkaa, ja ajoikin asiansa aina 

1970 – luvun puolivälille saakka. Myös muut maat, kuten Ranska ja Japani, ottivat 

mallin käyttöönsä. (Barnhart, et al, 2012, 12) Ensimmäisten yhdysvaltalaisten 

helikopterirakenteisten ilma-alusten valmistaminen muodosti pohjan nykyajan 

roottorimuotoisille UAV – aluksille.  
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Kuva 1. The Bureau of Land Management (2017); Kuva 2. Airborn Robotics (2017) 

 

1970 – luvulla UAV – alukset muuttuivat teknologian kehityksen myötä. Uudet ja 

kevyemmät tietokoneet yleistyivät lujaa vauhtia, joka mahdollisti uuden harppauksen 

UAV – alusten kehityksessä. Kevyemmät laitteet mahdollistivat tehokkaampien 

tietokoneiden käytön osana aluksia, mikä osaltaan johti muun muassa parempaan 

ohjattavuuteen, tiedonkäsittelyyn ja kuvauksen toteutukseen. (Barnhart., et al. 2012, 

12) 70 – luvun alkupuolella Yhdysvallat aloittivat myös mini-RPV – nimisen pienen ja 

halvan aluksen kehittämisen. Mini-RPV:t käyttivät pieniä bensamoottoreita, kantoivat 

videokameroita ja lähettivät kuvia operaattorille reaaliajassa. Sanotaan, että tämä 

malli toimii nykyisten UAV – alusten prototyyppinä. (Gupta., et al 2013; Fahlström ja 

Gleason, 2012, 6) Vaikka miehittämättömiä ilma-aluksia oli käytetty laajalti 

sotilaallisissa operaatioissa, liiketoiminnallinen käyttö oli jäänyt vielä takasijalle. 

 

90 – luku toi UAV – alusten käytön uudelle tasolle.  Persianlahden sota, jota käytiin 

Yhdysvaltojen ja Irakin välillä, muutti miehittämättömien ilma-alusten käytön 

yksittäisistä operaatioista alusten laaja-alaiseksi hyödyntämiseksi operaatiosta 

toiseen. UAV – aluksia hyödynnettiin sekä Desert Shield (aavikkokilpi) ja Desert 

Storm (aavikko myrsky) operaatioissa, ja niiden tehtävänä oli muun muassa löytää 

vihollisten tukikohtia ja osoittaa ilmapommitusten sijaintitietoja. (Barnhart., et al. 2012, 

14) Persianlahden sodan jälkeen miehittämättömien ilma-alusten kehitys lähti 

ennennäkemättömään nousuun, joka johti muun muassa tunnetuimman UAV – 

aluksen, eli Predator – nimisen aluksen kehitykseen. Kyseistä alusta käytettiin 

hyödyksi militäärikäytössä Bosniassa, Afganistanissa ja Irakissa. (Gupta., et al 2013) 

NASA:n kehittämän Predator:n ominaisuudet vaihtelivat laajalti, muun muassa 
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lämpökuvaus, jäänestomekaniikka ja laser-ohjaus edustivat merkittävämpiä 

kehitysaskelia. (Shaw, 2014) Predator:a käytettiin myös siviilissä. NASA:n projekti 

ERAST (Environmental Research Aircraft and Sensor Technology) kehitteli aluksia, 

jotka pystyivät lentämään korkealla, toimimaan pitkällä aikavälillä ja jotka omasivat 

herkät ja korkean teknologian sensorit. Kyseisiä aluksia käytettiin luonnon 

tutkimisessa ja mittaamisessa. (Gupta., et al 2013) 90 – luku toi UAV – alusten 

hyödyntämisen pelkästä militäärikäytöstä myös siviilikäyttöön. Uudet ominaisuudet, 

kuten lämpökuvaus loivat mahdollisuuksia myös liiketoiminnalliselle käytölle. 

 

Nykyaikana miehittämättömät ilma-alukset ovat automatisoituja tai kauko-ohjattuja, 

jotka mallintavat ihmisten ohjaamia ilma-aluksia, kuten lentokonetta tai helikopteria. 

Alukset ovat kehittyneet pitkän matkan, aina 1800 – luvun lopusta tähän päivään asti. 

Militääritausta kyseisillä aluksilla on valtaisa ja ilman sotahistoriaa miehittämättömät 

ilma-alukset eivät olisi vielä tässä pisteessä, eli osana siviilimaailmaa. Seuraava osio 

pureutuu UAV – alusten nykyhetkeen ja tulevaisuuden potentiaaliin.  

 

 2.3 UAV – alukset nyt ja tulevaisuudessa 

 

Sitra:n (2016, 9) julkaiseman tutkimuksen mukaan teknologia tulee muuttamaan 

kaiken. Väite ei sinänsä ole yllättävä, koska teknologian on kehittynyt jo hyvän aikaa, 

mutta elämme silti kautta, jolloin teknologia kehittyy nopeammin, kuin koskaan 

aikaisemmin. Teknologian globaali kasvu, patenttihakemukset ja tieteellisten 

julkaisujen lukumäärä indikoivat jatkuvaa murrosta, jota siivittävät muun muassa 

digitalisaatio, keinoäly, automatisointi ja robotisaatio. Teknologian kehityksen 

vaikutukset muokkaavat maailmaa ja näin ollen ihmiset ja yhteiskuntarakenteet 

muokkautuvat tämän myötä. Muutos tuo sekä mahdollisuuksia, että hankaluuksia 

sopeutua uuteen aikaan, mutta muutoksen toteutuminen on silti väistämätöntä. Yksi 

muutoksen aallonharjalla oleva asia on robotisaatio. 

 

Robotisaatio tarkoittaa asioita, joiden avulla ihmiset mahdollistavat esimerkiksi 

tuotannon ja palveluiden automatisoinnin. Robotisaatioon liittyy vahvasti myös 

keinoäly, jonka avulla robotiikka kykenee suoriutumaan vaikeistakin tehtävistä omin 

avuin. Tämä ilmiö vaikuttaa vahvasti niin logistiikkaan, kuin liikenteeseenkin, ja pitää 
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sisällään myös miehittämättömät ilma-alukset. (Sitra, 2016,10) UAV – alusten 

perimmäinen olemus nojaa teknologiaan ja robotiikkaan. Seuraavaksi tutkimuksessa 

käsitellään UAV – aluskategorioit. 

 

2.3.1 Aluskategoriat  

 

UAV – alukset voidaan jakaa viiteen eri kategoriaan painon, nopeuden ja 

lentokorkeuden perusteella. (Fahlström ja Gleason, 2012, 19) Kategoriat ovat 

nimeltään NAV, MAV, MUAV, Close range – UAV ja TUAV. Kyseiset kategoriat 

käydään tarkemmin läpi myöhemmin tässä kappaleessa. Seuraavaksi tutkimus 

käsittelee roottorimuotoisten UAV – aluksien ominaisuuksia.  

 

Roottorimuotoisten alusten nopea käyttöönotto, vertikaalinen nousu ja lasku ja muun 

muassa paikoillaan lento mahdollistavat kyseisten alusten käytön moninaisissa 

tehtävissä eri liiketoimissa ja liiketoimintojen osa-alueissa. Roottorimuotoiset alukset 

sopeutuvat paremmin myös voimakkaisiin tuuliolosuhteisiin ja turbulenttiin ilmastoon 

verrattuna lentokonemuotoisiin aluksiin. Edellä mainittujen ominaisuuksien ajamana 

UAV - alukset soveltuvat mainiosti esimerkiksi etsintäoperaatioihin, 

pelastusoperaatioihin, valvontaan ja paloturvallisuuteen. (Reg, 2010, 5) Näin ollen 

myös esimerkiksi liiketoiminnallinen käyttö voi olla mahdollista aluksien avulla, kuten 

tehdasalueen valvonta tai paloturvallisuuden tehostaminen. Paperiteollisuudelle 

molemmat edellä mainituista mahdollisuuksista näyttäytyvät varmasti haluttuina.  

 

UAV – alukset ovat usein kategorisoitu alusten käyttötarkoituksen ja koon mukaan. 

Kuitenkin on mahdollista, että eri kategorioiden alukset kykenevät suoriutumaan 

moninaisista tehtävistä, keskittymättä liikaa kategorialuokkiin. On myös 

huomioitava, että teknologian kehittyessä entistä pienemmät alukset kykenevät 

laaja-alaisempiin tehtäviin, jonka johdosta kategorialuokat muovautuvat tasaiseen 

tahtiin.  (Reg, 2010, 38) Kuten Fahlstrom ja Gleason (2012, 27) toteavat, jaottelu 

aluksista muuttuu alati, mutta jaottelun myötä saadaan perusymmärrys alusten 

luokittelusta ja eri luokkien hyödyntämisestä eri tarkoitusperiä varten. Seuraavaksi 

UAV – luokat ovat esitettynä.  
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 NAV (Nano Air Vehicle): Nano – alukset ovat vaahteran lehden kokoisia ja 

niitä hyödynnetään usein parvissa. Parven käyttötarkoitus voi olla muun 

muassa lähistön valvontaa. (Reg, 2010, 37) Lentäviä parvia käytetään myös 

muun muassa metsän kartoituksessa. 

 

 MAV (Micro Air Vehicle): Pitää sisällään alukset, joiden siipien väli on 

maksimissaan 150 millimetriä. Aluksia hyödynnetään muun muassa 

rakennustarkastuksissa. (Reg, 2010, 37) Fahlströmin ja Gleasonin (2012, 19) 

mikro - aluksia voidaan hyödyntää mainiosti myös esimerkiksi 

lämpökuvauksessa ja pimeäkuvauksessa.  (Gupta, et al. 2013, 1653) 

 

 MUAV (Mini – UAV): Käsittää alukset, jotka ovat alle 20 kilogrammaa 

painavia. Kyseisiä aluksia voidaan käyttää moninaisissa tehtävissä, kuitenkin 

30 kilometrin lentosäteellä. (Reg, 2010, 37) Mini – alukset ovat usein 

kuitenkin vain pienennettyjä versioita TUAV – luokan aluksista, huomauttavat 

Fahlström ja Gleason (2012, 20) 

 

 Close – Range UAV: Ovat aluksia joiden kantomatka yltää 100 kilometriin. 

Näiden alusten käyttötarkoitus on erittäin laaja-alainen ja muokattavissa 

oleva. Esimerkkitehtäviä tämän kokoluokan aluksille ovat esimerkiksi 

tiedustelu, valvonta, sähkökaapelien tarkastus ja paloturvallisuustehtävät.  

(Reg, 2010, 37)  

 

 TUAV (Medium range UAV): TUAV – alukset kykenevät 100 – 300 kilometrin 

lentoihin. Tämän kokoluokan alukset soveltuvat Close – Range UAV – 

alusten lailla myös moninaisiin ja vaativiin tehtäviin, kuten 

palonsammutukseen. (Gupta, et al. 2013, 1653) 

 

Tutkimuksen alusluokittelu kohdistuu eritoten MUAV ja Close – Range – luokkiin 

niiden laaja – alaisuuden vuoksi. Paperiteollisuuden parissa korkeus ja lentomatkat 

ovat valttia, joten tutkimus rajaa TAUV, MAV ja NAV – alukset ulkopuolelle. 

Lähtöoletusarvona luokittelulle on se, että paperiteollisuus pystyisi hyödyntämään 
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aluksia tehdasalueen valvonnassa, paloturvallisuudessa ja esimerkiksi 

pitoisuusmittauksissa.  

  

2.3.2 UAV – alukset liiketoiminnassa 

 

UAV – aluksia käytetään Suomalaisissa liiketoiminnoissa tällä hetkellä kuvaaja 1. 

mukaisesti, jossa käyttömäärät on laskettu aloittain vuonna 2016. Valokuvaus, media 

ja rakennustarkastus ovat tilastojen kärjessä, mutta alusten hyödyntäminen on 

kasvussa monella eri liiketoiminnan alalla. Tekes:n (2016) laatiman tutkimuksen 

mukaan liiketoimintakäyttöiset UAV – alukset elävät kovassa kasvupotentiaalissa, ja 

aluksia nähdään edellä mainittujen alojen lisäksi muun muassa maakartoituksessa, 

maa- ja metsätaloudessa, energia-alalla ja monella teollisuuden alalla. Goldman 

Sachsilla (2016) nähdään, että esimerkiksi UAV – lähtöinen lämpökuvaus ja 

ilmatiedustelu ovat jo muuttaneet joidenkin toimialojen toimintatapoja. Kuva 1. 

havainnollistaa mahdollista metsäpalonsammutusoperaatiota UAV – aluksen avulla.  

 

Trafin (2016) tekemän tilastotiedon perusteella Suomessa rekisteröityjä 

operaattoreita on yhteensä 259 kappaletta. Ilma-aluksia on keskimäärin noin 1517 

yksikkö käytössä, joista laskuvarjolla varustettuja aluksia on 4 – prosenttia. 

Suomessa käytössä olevien alusten paino vaihtelee yleisimmin 1 – 2 kilon välillä, 

mutta keskiarvo on kuitenkin 3,8 kilogrammaa. (Trafi, 2016) Kuvan 2. 

käyttölukumääristä aloittain käsitellään myöhemmin tässä työssä ainakin aloja 

rakennustarkastus, muut rakenteet, tilannekuvaus, lämpökamera ja valvonta ja 

vartiointi. Kyseiset osa-alueet edustavat vahvaa potentiaalia ajamaan 

paperiteollisuuden tarkoitusperiä. 
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Kuvio 7. UAV – alusten käyttölukumäärä Suomessa aloittain vuonna 2016. (Trafi, 
2016) 

 

2.3.3 Alusten potentiaali  

  

Alusten potentiaali nähdään monella alalla kasvavan entisestään. Usein UAV – 

alusten potentiaalia hyödynnetään kuitenkin kolmen D:n – mallin raameissa (the 

three D’s). Malli pitää sisällään vaarallisuuden (dangerous), likaisuuden (dirty) ja 

pitkäveteisyyden (dull). (Gupta., et al 2013) Mallissa vaarallisuudella tarkoitetaan 

tehtäviä, jotka ilma-alukset voivat tehdä ihmisen puolesta ilman, että ihmiselle 

osoittautuu välitöntä vaaraa. Vastaava tehtävä voi liittyä esimerkiksi 

sähkökaapeleiden huoltamiseen tai palonsammutustehtäviin. Likaisuus puolestaan 

pitää sisällään mahdollisen altistumisen kemikaaleille, jätteelle tai muulle likaiseksi 

luokiteltuun tehtävään. Pitkäveteisyys liittyy toisaalta valvontatehtäviin tai muihin 

pitkään aikaa vieviin lentotehtäviin, missä ihmistunnit osoittautuisivat stressaaviksi 

ja tehottomaksi resurssien käytöksi. (Barnhart., et al. 2012, 2) Ollero, et al. 2006 

toteavat metsien paloturvallisuutta käsittelevässä artikkelissaan seuraavasti: “UAV 

– alusten hyöty tulee esille operaatioissa, joissa niiden avulla voidaan välttää 

0 50 100 150 200 250 300

S Ä T E I L Y  /  M U U T  P Ä Ä S T Ö T

V A L V O N T A  /  V A R T I O I N T I

L Ä M P Ö K A M E R A

S Ä H K Ö L I N J A T

M A A T A L O U S

M A S T O S  /  T U U L I V O I M A

M E T S Ä T A L O U S

T I L A N N E K U V A U S

K A R T O I T U S

M U U T  R A K E N T E E T

R A K E N N U S T A R K A S T U S

M E D I A

V A L O K U V A U S

ILMA-ALUKSIA KÄYTÖSSÄ ALOITTAIN PER 
2016



20 
 

ihmisille koituva riski.” Austin (2010, 38) kuitenkin huomauttaa, että kolmen D:n malli 

ei mene nykypäivänä tarpeeksi pitkälle, vaan huomioon on otettava myös muita 

tekijöitä, kuten diplomaattisuus, tutkimus ja ympäristöön liittyvät aspektit. Reg Austin 

(2010, 5) täsmentää, että usein UAV – alusten käyttöön ajaa myös taloudelliset syyt. 

Guptan, Barnhartin ja Olleron päätelmät soveltuvat paperiteollisuuden pariin hyvin. 

Näin ollen edellä mainittuja päätelmiä käsitellään ja sovelletaan myös myöhemmin 

tässä työssä. Seuraavaksi tässä tutkimuksessa tarkastellaan 3D:n mallia Clarken 

mukaisesti.  

 

Clarke (2014, 9) on jaotellut potentiaalisia operatiivisia tehtäviä kolmen D:n mallia 

mukaillen seuraavasti:  

 

(1) Vaaralliset tehtävät:  

 

 Kadonneiden ihmisten tai asioiden etsiminen vaikeista paikoista ja/tai 

vaikeissa sääolosuhteissa. Voi pitää sisällään myös pitkät etsimisajat ja/tai 

etsimisen pitkän etäisyyden päästä.  

 Hätätilanteet, joissa tarvitaan alueen, uhrien ja tilanteen kartoitusta. 

Vastaavat tilanteet voivat liittyä esimerkiksi maanjäristyksiin, 

tulivuorenpurkauksiin, tsunameihin ja tulipaloihin.  

 Palonsammutus. 

 

(2) Pitkäveteiset tehtävät: 

 

 Ennalta määrätyllä, tarkkaan merkityllä alueella pysyminen, tarkoituksena 

hoitaa staattista valvontaa tai kommunikaatiolinkkinä olemista.  

 Ennalta suunnitellulla alueella tapahtuvaa kartoitusta tai etsimistä.  

 Muita aktiviteetteja, joihin liittyy valvontaa tai datan keräämistä, ja mitkä eivät 

vaadi älyllisiä ponnisteluita. 

 Tavaroiden kuljetus ja logistiikka. 
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(3) Likaiset tehtävät:  

 

 Torjunta-aineiden sumutus. 

 

Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään kolmen D:n mallin toimivuus ja käyttö 

tutkimuksen empiriaa varten haastateltavan yrityksen toiminnassa. Mallin 

soveltaminen, eritoten Clarken erittelyiden mukaisesti antaa varmasti lisäantia 

tutkimuksen kohdealueelle. Kolme D:tä käydään empirian lisäksi myös 

riskienhallintaa käsittelevässä osiossa.   

 

Lähitulevaisuudessa alukset tulevat suoriutumaan entistä monimutkaisemmista 

tehtävistä, joihin lukeutuu esimerkiksi kohteen havaitseminen ja tunnistaminen, 

logistiset toiminnot ja erilaisten sensorien hyödyntäminen. Potentiaaliset muutokset 

aluksissa vaativat kuitenkin alaan liittyvän teknologian kehittymistä. Autonomisuus, 

joka nähdään UAV – alusten yhtenä tärkeimmistä tulevaisuutta rakentavista tekijöistä 

vaatii teknologiselta kehitykseltä ponnisteluita. Alusten kommunikointi, liikkuminen, 

yhteistyö ja sensorien varmuus ovat asioita, jotka vaativat edelleen kehittämistä. 

Edellä mainittuja kohtia voidaan kutsua nimellä IMM (Intelligent Mission 

Management). (Gupta,et al, 2013, 1655) Seuraavaksi tässä tutkimuksessa 

käsitellään alusten ohjaamista.   

 

2.4 Alusten ohjaaminen 

 

Lentoturvallisuus on avain asemassa puhuttaessa ilma-aluksista. Jokaisella ilma – 

aluksella on oma toiminnallinen viitekehys, jonka puitteissa alukset toimivat. Alusten 

olemus rakentuu niiden massan keskipisteeseen, jonka kautta olemus eli aluksen 

asema vaihtelee kolmen eri dimension kautta. Dimensiot ovat esitettynä alla lainaten 

Clarke:a (2014, 3)  

 

 Pyöriminen(roll): Rotaatioliike aluksen pystyakselin ympärillä.  

 Nousu(pitch): Korkeusvaihtelu.  

 Suunta(yaw): Ilma-aluksen rotaatio vertikaalisesti.  
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Ilma-alusten turvallisuus määräytyy toiminnallisen viitekehyksen mukaisesti. Alus on 

sitä turvallisempi lennättää, mitä paremmin se pysyy viitekehyksen sisällä. 

Turvallisuus rakentuu myös sitä kautta, kuinka tehokkaasti alus kykenee reagoimaan 

ulkoisiin vaikuttaviin häiriötekijöihin, kuten tuulenpuuskiin, turbulensseihin ja 

yllättäviin esteisiin. (Clarke, 2014, 4) Alusten liiketoiminnalliselle käytölle alusten 

lentovarmuus ja teknologinen kyvykkyys ovat avainasemassa, jonka johdosta 

avaintekijät UAV – alusten turvalliseen ohjaukseen ovat esitettynä alla Clarken (2014, 

4) mukaisesti. 

 

 Tietoisuus aluksen lokaatiosta ja operatiivisesta tilasta (operatiivisella tilalla 

tarkoitetaan viitekehystä, jonka sisällä aluksen senhetkinen missio toimii) 

 Sensorien ja datanvälityksen olemassaolo, jotka mahdollistavat aluksen 

olemuksen tiedostamisen, paikantamisen ja liikkumisen.  

 Riittävät kontrollikeinot aluksen liikkeisiin, joiden avulla alus kykenee 

säilyttämään liikkumisen viitekehyksen sisällä, vaikka lento-olosuhteet 

muuttuisivat. 

 Riittävät kyvyt muokata UAV – aluksen lentoa etäohjatusti. 

 Riittävä energialähde, jonka avulla alus kykenee toimimaan suunnitellun 

operatiivisen viitekehyksen sisällä.  

 Kyky navigoida paikasta paikkaan operatiivisen viitekehyksen sisällä. 

 Kyky havainnoida tilaa, jossa alus toimii.  

 Kyky navigoida ohi havaittujen esteiden. 

 Riittävä fyysinen olemus, jonka avulla alus selviytyy esimerkiksi 

tuuliolosuhteista, turbulensseista ja salamoista. 

 

UAV – alusten ohjaus voidaan jaotella kahteen eri kategoriaan niiden lennon-

ohjauksen myötä, jotka ovat etäohjattu ja autopilotti. UAV – alusten 

ammattikäyttöinen potentiaali nähdään kuitenkin enemmän nojaavan automaatioon, 

mutta mikro-kokoisten UAV – alusten kehittyminen saattaa muokata tätä asetelmaa. 

(Clarke, 2014, 3-4) Kahden kategorian välimaastossa on myös välikategorioita, kuten 

semi – automatisoitu, mutta tässä tutkimuksessa käsitellään vain kaksi niin sanottua 

pääkategoriaa.  

 



23 
 

(1) Automatisoitu UAV – alus. 

 

IAA, eli Intelligent Autonomous Architecture tarkoittaa älyllistä, autonomista 

arkkitehtuuria. IAA:n hyödyntäminen UAV – aluksissa tarkoittaa järjestelmää, jonka 

avulla alus kykenee toimimaan oma-aloitteisesti ja tilanteita mukailevasti. IAA – 

järjestelmän avulla alus suoriutuu muun muassa lentoreittien suunnittelusta, 

lentämisestä ja erinäisistä tehtävistä niin, että alus kykenee muokkaamaan ja 

uudelleensuunnittelemaan tehtävän kulun reaaliajassa. (Gupta, et al, 2013, 1656) 

IAA:n kehittyminen tarkoittaisi parantunutta täsmällisyyttä, parempaa 

suoriutumiskykyä ja näin ollen myös pienempää työmäärää aluksesta vastaavalle 

henkilölle. (Barnhart, et al, 2012, 100) Wood (1996, 117) kuitenkin huomauttaa, että 

automaatio luo tilanteen, jossa automatisoitu laite/alus ei luo uutta tiimipelaajaa 

joukkoon, vaan automatisoitu järjestelmä on rajoittunut ja “kuuro” vapaalle 

kommunikoinnille, ja näin ollen luo riskin, mikäli toimintahäiriöitä ilmenee. Gupta, et 

al (2013,1656) peräänkuuluttavat turvallisuutta ja teknologisen kehityksen tärkeyttä, 

joka pitää sisällään esimerkiksi koordinoinnin jouhevoittamisen, järjestelmien 

tehostamisen ja dynaamisen optimoinnin. Mikäli haasteisiin saadaan vastauksia, 

potentiaali UAV – alusten käytölle kasvaa liiketoimintojen parissa.  

 

Teoriassa kaikki miehittämättömät ilma-alukset omaavat piirteitä automatisoinnista. 

Funktiot, kuten korkeuden kontrollointi ja yleisen olemus säilyttäminen toimivat 

asennettujen komponenttien ajamana. Toimiakseen, autopilotti tarvitsee pääsyn 

reaalidataan, joka tarkoittaa sen hetken tai lähihetken tilannetta, jonka avulla tekoäly 

kykenee arvioimaan aluksen olemuksen, tilanteen operoitavassa tilassa ja 

esimerkiksi mahdolliset esteet. Edellä mainittua tietoa UAV – alus voi tuottaa joko itse 

tai vaihtoehtoisesti vastaanottaa etänä toimivasta laitteesta. Mikäli alus tuottaa datan 

itse, tulee aluksen omata komponentteja, kuten kiihtyvyysanturi, hyrräkompassi, 

magneettisensori ja elektromagneettinensensori. Automatisoitujen järjestelmien 

toiminta on varmempaa verrattuna ihmisiin, eritoten kun toimintaolosuhteen ovat 

verrattain oletetut. (Clarke, 2014, 4-5)  

 

Automatisoitujen alusten luotettavuus pienenee sitä mukaa, kuinka kompleksista 

tehtävästä on kyse. Kompleksisuus määräytyy muun muassa sen mukaisesti, onko 
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tehtävässä mukana kohteen tarkastelua, kamerakuvausta tai esimerkiksi operaation 

muuntamista lennon aikana. Tällä hetkellä automatisoitujen UAV – alusten 

teknologisen kehityksen elinkaari on varsin nuorella tasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että 

automatisoituja aluksia on kehitetty ja pilotoitu, mutta haluttua varmuusastetta ei olla 

vielä tavoitettu, varsinkin kun puhutaan monimutkaisemmista tehtävämuodoista. 

(Gupta, et al, 2013, 1656-1657) Automatisoidut alukset ovat kuitenkin se 

ohjausmuoto, jota liiketoimintoihin usein kaivataan. Kyseistä ohjausmuotoa 

käsitellään myöhemmin tämän työn empiriaosiossa, jossa ohjausmuotoja pohditaan 

yritys X: ää mukaillen.  

 

(2) Etäohjattu UAV – alus. 

 

Ihmisen ohjattuna UAV – alusten ohjaustilanteen tulee täyttää edellä määritellyt 

kriteerit, jotta aluksen ohjaus ja kontrollointi saavuttavat tarpeellisen tason. 

Vaadittavat tiedot ja taidot ovat seuraavat.  (Clarke, 2014, 4) 

 

 Alusta ohjaavalla henkilöllä tulee olla tarvittava määrä tietoa miehittämättömän 

ilma-aluksen lentotilanteesta reaaliajassa. (Clarke, 2014, 4) 

 Tiedot jotka etäohjaava henkilö vastaanottaa ovat riittävät ja 

tarkoituksenmukaiset. (Clarke, 2014, 4) 

 UAV – alus toimii, kuten alusta ohjaava henkilö sen määrittää toimivan. 

(Clarke, 2014, 4) 

 

UAV – alusten etäohjauksen kolme kategoriaa. (Clarke, 2014, 4) 

 

 Visual Line of Sight - Operaatiot (VLOS): Alusta ohjaava henkilö luottaa 

kykyynsä havainnoida aluksen lentotilanne ilman teknologisia apukeinoja. 

(Clarke, 2014, 4) 

 First Person View - Operaatiot (FPV): Alusta ohjaavalla henkilöllä on apunaan 

videoyhteys tai on täysin videoyhteyden varassa alusta ohjattaessa. (Clarke, 

2014, 4) 
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 Instrument – Based – Operaatiot (IB): Alusta ohjaava henkilö on täysin 

erilaisten instrumenttien varassa, eli ohjaavalla henkilöllä ei ole välitöntä 

näköyhteyttä ohjattavaan alukseen. (Clarke, 2014, 4) 

 

VLOS operaatioiden toteutus nojaa vahvasti sääolosuhteisiin, miehittämättömän 

ilma-aluksen kokoon ja mahdollisiin näköesteisiin. Aluksen on oltava alati lentävän 

henkilön näköyhteydessä. FPV ja IB – operaatiot toisaalta nojaavat teknologiaan ja 

kommunikaation luotettavuuteen. Haasteet kaikissa luokissa ovat kuitenkin samat, ja 

liittyvät alusta lentävän henkilön ja aluksen väliseen kommunikointiin. Signaali 

lentäjän ja ilma-aluksen välillä voi katketa, joka aiheuttaa vaaratilanteen. (Clarke, 

2014, 4) Tämä on yksi UAV – alusten tärkeimmistä haasteista taklattavaksi. 

Paperiteollisuuden riskienhallintaa varten tutkimus ei käsittele Visual Line of Sight –

alusohjausmuotoja kyseisen muodon oletetun lisäarvottomuuden johdosta. 

 

 2.5 Regulaatio ja UAV– aluksiin liittyvän haasteet 

 

Tässä luvussa käsitellään UAV – aluksiin liittyvää regulaatiota, niiden teknologista 

tulevaisuutta ja haasteita, jotka liittyvät alusten käyttöön. Regulaatiota käsiteltäessä 

aihealue pysyttelee pääsääntöisesti Suomessa asetettujen lakien ja ohjeistuksien 

sisällä, mutta kansainvälisistä toimijoista mainitaan. Teknologian tulevaisuus ja 

haasteet toisaalta käsittelevät yleisesti ottaen UAV – aluksien mahdollisuuksia ja 

esteitä.  

 

2.5.1 Regulaatio Suomessa 

 

Miehittämättömien ilma-alusten käyttöön on asetettu normeja ja säädöksiä 

kansainvälisellä ja lokaalilla tasolla. Kansainvälinen kattojärjestö ICAO määrittää 

päälinjoja siviili-ilmailulle, kun taas JARUS niminen taho (Joint Authorities for 

Rulemaking on Unmanned Systems) on kolmenkymmenen valtion 

ilmailuviranomaisten yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on mukauttaa UAV – 

ilmailun normistoja. Eurooppaan jalkautuva UAV – normisto tulee perustumaan 

JARUS – yhteenliittymän asettamiin normeihin, johon myös Eurooppaan julkaistu 
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UAV – tiekartta perustuu. Suomi on ollut mukana sekä JARUSin että ICAOn työssä. 

(Trafi, 2015) Suomen UAV – ilmailuregulaatio keskittyy vahvasti UAV – aluksiin ja 

sääntely on ollut järkevän muokkauksen alla miehittämättömien ilma-alusten suosion 

huiman kasvun alla. Trafi (2014) ilmoittaakin, että heillä on halu mahdollistaa 

miehittämättömien ilma – alusten laaja – alainen hyödyntäminen. Kuitenkin Liikenne- 

ja Viestintäministeriön (2016, 41) mukaan miehittämättömät autonomisesti lentävät 

ilma-alukset eivät ole saaneet viranomaisten hyväksyntää, vaikka mahdollisia 

sääntömuutoksia on valmisteilla.   

 

Trafi:n 9.10.2015 toistaiseksi voimaan tulleen säädösperustan mukaan ilmailulaki 

(864/2014) 9, 57, 70 – pykälät määräävät kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin 

lennättämisestä. Määräyksessä käsitellään muun muassa soveltamisalat, yleiset 

vaatimukset ja poikkeustapaukset. Kyseinen määräys käsittää kaikki 

miehittämättömät ilma-alukset, vaikka määräyksen nimikkeessä osoitetaan 

lähestymisestä vain kauko-ohjattuja ilma-aluksia ja lennokkeja kohtaan. (Trafi, 2016)  

Seuraavaksi tässä työssä käydään läpi säännöksiä ja määräyksiä, joilla voidaan 

olettaa olevan merkittävää vaikutusta miehittämättömien ilma-alusten käyttöön 

Suomalaisen paperiteollisuuden parissa.  

 

Yleiset vaatimukset:  

 

 “Kauko-ohjatussa ilma-aluksessa on oltava järjestelmä tai kauko-ohjaajalla 

menettely siltä varalta, että ohjaukseen tai valvontaan tarvittavat yhteydet 

katkeavat tai ilma-alus vikaantuu niin, että sen ohjaaminen estyy. Järjestelmän 

tai menettelyn on varmistettava, että ulkopuolisille ihmisille ja heidän 

omaisuudelleen aiheutuva vaara on mahdollisimman pieni.” (Trafi, 2016) 

 “Kauko-ohjatusta ilma-aluksesta on käytävä ilmi sen käyttäjän nimi ja 

yhteystiedot.” (Trafi, 2016) 

 Kauko – ohjatuista lennoista on tallennettava seuraavat tiedot: lennätyksen 

päivämäärä, paikka, päällikkö, aluksen malli ja valmistaja, lennätyksen aloitus 

– ja päättymisaika, aluksen toiminta tyyppi (VLOS, FPV, IB) ja tehtävän 

luonne. (Trafi, 2016) 
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 Käytön on oltava näköyhteyteen perustuvaa toimintaa ja alusta on 

lennätettävä vallitsevan sään ja valoisuuden huomioon ottaen riittävän lähellä 

kauko-ohjaajaa tai kauko-ohjaustähystäjää. (Trafi, 2016) 

 

Yleisistä vaatimuksista poikkeava toiminta: Toiminta, joka esimerkiksi ulottuu 

näköyhteyden ulkopuolelle, on sovellettava seuraavia ehtoja. (Trafi, 2016) 

 

 ilma-aluksen käyttäjä on laatinut aiotusta toiminnasta kirjallisen 

turvallisuusarvioinnin, joka sisältää vaaratekijöiden tunnistamisen, riskien 

arvioinnin ja riskien vähentämisen, (Trafi, 2016) 

 Ilma-aluksen käyttäjä on laatinut kirjallisen toimintaohjeistuksen, joka sisältää 

kuvauksen normaalitoiminnasta sekä toiminnasta häiriötilanteissa. (Trafi, 

2016) 

 edellä a) ja b) kohdissa tarkoitetut asiakirjat säilytetään vähintään kolmen 

kuukauden ajan ko. toiminnasta ja esitetään pyynnöstä 

valvontaviranomaiselle. (Trafi, 2016) 

 

Yleisten määräysten ja yleisistä vaatimuksista poikkeavan toiminnan puitteissa 

voidaan todeta, että määräykset ovat tällä hetkellä varsin tiukat. Automatisoituja UAV 

– aluksia ei voida käyttää lainkaan tällä hetkellä, joka poistaa yhden merkittävimmän 

tarkoitusperän UAV – teknologian kehittämiselle teollisuuden aloja varten. 

Positiivisena mahdollisuutena voidaan kuitenkin nähdä, että Trafi:ta on mahdollisuus 

hakea poikkeuslupia eri tilanteita varten (Trafi/Finlex, 2015; Viestintävirasto, 2017). 

Trafi:n (2015) mukaan poikkeuslupia voidaan myöntää muun muassa tilapäistä 

testaus- ja tutkimustoimintaa varten. Trafi (2017) on myös osoittanut halukkuutensa 

luoda hedelmällisen ja mahdollisimman esteettömän kehittämiskentän UAV – 

aluksille, joka tarkoittaa regulaation päivittämistä mahdollisuuksien mukaan 

miehittämättömien ilma-aluksien hyväksi. Regulaation vaikutuksia suomalaiselle 

paperiteollisuudelle käsitellään lisää tutkimuksen metodologia -  osuudessa. 
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2.5.2 Haasteet UAV – alusten kehitykselle 

 

Mainitusti UAV – alusten kehityksessä on kyse robotiikasta ja 

teknologiainnovaatiosta. Teorian puitteissa on tärkeätä pohtia teknologioiden 

potentiaalia kehittyä varhaisasteelta eteenpäin, markkinoita ja toimialoja 

muokkaavaksi ilmiöksi. Tässä kohdassa tutkimusta käsitteellään UAV aluksiin 

liittyvän teknologian tulevaisuuden haasteita. 

 

Miehittämättömien ilma-alusten teknologia on kehittynyt kovaa tahtia maailman 

laajuisesti, mutta UAV – teknologiassa on vielä suuria esteitä ylitettävänä. Haasteet 

liittyvät alusten reaaliaikaiseen aistimiseen ympäristöstä, alusten laskentatehoon ja 

kommunikointiin alusten ohjausyksikön/henkilön kanssa. Myös alusten vakautta ja 

luotettavuutta tulee parantaa, jotta UAV – aluksia hyödyntävät tahot voivat oleellisesti 

varmistua alusten toimintakyvystä. Mitä enemmän aluksilta vaaditaan, sitä enemmän 

kehitystoimenpiteille on tarvetta. (Valavanis., et al. 2014, 2993-2995) Schenkelberg 

(2016, 1) mainitseekin, että suurin haaste UAV – teknologiassa on luoda 

kokonaisuus, joka toimii alati muuttuvissa olosuhteissa ja jonka luotettavuuteen 

voidaan luottaa. Eritoten luotettavuuden parantamisessa on varaa.  

 

Schenkelberg (2016, 1) esittää, että UAV – aluksiin liittyvät haasteet ovat niin 

teknisiä, liiketoiminnallisia kuin myös sosiaalisia. Hän ottaa mukaan siis myös 

liiketoiminnan ja sosiaalisen vaikutuksen, tarkoittaen liiketoimijoiden varovaisuutta ja 

toisaalta sosiaalista hyväksyntää. Sosiaaliset ongelmat näyttäytyvät yleisesti ottaen 

sivullisten huonoista kokemuksista, jotka ovat liitännäisiä putoaviin miehittämättömiin 

ilma-aluksiin. Sosiaaliset haasteet voivat toisaalta liittyä UAV – alusten vahvaan 

militääritaustaan ja joita usein armeijakäytössä hyödynnetään ohjuslaukaisijoina tai 

räjähdekohteina. Liiketoiminnan haasteet voivat toisaalta liittyä toimijoiden 

varovaisuuteen ja kustannustehokkuuteen liittyviin aiheisiin. Yritykset haluavat pelata 

varman päälle, joka toisaalta hidastaa UAV – teknologian jalkautumista liiketoimiin. 

(Schenkelberg, 2016, 2) Edellä mainitut kohdat ovat kuitenkin tyypillisiä uuden 

teknologian käyttöönoton haasteita, jotka tulevat muovautumaan teknologian 

kehittyessä.  
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UAV – alukset tuovat oman vaara-aspektin mukaan niitä käytettäessä. Kuten 

Suomen Lentäjäliiton Turvatoimikunta (2016) mainitsee, miehittämättömien ilma-

alusten määrän kasvaessa myös väärinkäytökset, vahinkotapaukset ja tekniikkarikot 

muodostavat turvallisuusriskin, esimerkiksi muulle ilmailulle. Haasteita on nähtävissä 

myös alusten akuissa, lentomatkoissa ja muun muassa yleisessä luotettavuudessa.  

Clarke (2014, 8) näkee myös UAV – aluksiin liittyviä teknologisia haasteita olevan 

muun muassa edellä mainitut, mutta lisäten lentovauhdin. Akkuteknologia toimii 

yhtenä suurimpana teknologisena haasteena ja myös syypäänä edellä mainituille 

kohdille. Akkujen paino ja akkukestoajat ovat vielä toisiaan täydentäviä tekijöitä, joka 

luo ongelman pitempiä lentoaikoja etsiville tahoille. Useimmat miehittämättömät ilma-

alukset hyödyntävät Li-Po akkuja energiantuotantoonsa niiden tehokkaan virranjaon 

ja korkean jännitekyvyn vuoksi. Kuitenkin Li-Po akkujen Akilleen kantapäänä toimii 

paino, joka toisaalta lisää alusten roottoreiden energiankulutusta ja joka näin ollen 

lyhentää akun kestoaikaa, vähentäen Li-Po – akkujen alkuperäistä kilpailuetua (Fujii., 

et al. 2013, 1) Akut ovat kuitenkin kehittymässä ja kuten Fujii et al. (2013) kirjoittavat 

artikkelissaan, automaattisia akkujenvaihtopisteitä on kehitetty taklaamaan UAV – 

alusten akkuongelmat.  

 

UAV – alusten tulisi kyetä säilyttämään lento-ominaisuudet, varmuuden ja 

toimintakyvyn vaikka keli muuttuisi lennon/tehtävän aikana. Muun muassa 

voimakkaat tuuliolosuhteet vaikeuttavat alusten stabiilia toimintaa, niin 

lentokyvyiltään, kuin myös näkyvyyden puolesta. Myös usva tai tulen aiheuttamat 

savupilvet tekevät lentämisestä haasteellista. Nämä eivät kuitenkaan ole pelkästään 

UAV – alusten ongelmalistalla, vaan pätevät kaikkeen lentämiseen. (Clarke, 2014, 8) 

Kisacanin mainitsee kirjassaan Advances in Embedded Computer Vision (2014, 74-

75), että suurimpia esteitä UAV – alusten lento-ominaisuuksien ylläpitämiselle ovat 

algoritmit, joiden tulisi kyetä prosessoimaan reaalidataa aluksen olosuhteista, 

liikkumisesta ja tehtäväkentästä, jotta alusta voitaisiin ohjata reaaliaikaisesti. 

Seuraavaksi tutkimuksessa siirrytään riskeihin ja riskienhallintaa käsitteleviin osa – 

alueisiin. 
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3. RISKI JA RISKIENHALLINTA 

 

Tässä pääluvussa käsitellään pääsääntöisesti riskiä ja riskienhallintaa. Luvussa 

tuodaan esille muun muassa riskin käsitteistöä, riskien jaottelu ja riskienhallinnan 

pääpiirteitä. Luvussa edellä mainitut aihealueet liitetään myös UAV – aluksiin ja 

niiden potentiaaliin toimia riskienhallinnan apuvälineenä. UAV – aluksien 

hyödyntämisestä riskienhallinnassa on puhuttu vielä vähän ja eritoten teollisuuden 

aloista puhuttaessa aihe on vielä nuori, ellei neitseellinen. 

 

3.1 Riski 

 

Riski ilmenee epävarmuutena ja vaikuttaa suorasti tai epäsuorasti tavoitteisiin 

(ISO/Guide 73:2009 Risk Management – Vocabulary, 2016). Organisaatiot kohtaavat 

toiminnassaan riskejä, joten ymmärrys riskeistä ja riskienhallinnasta on olennainen 

osa kestävää liiketoimintaa. (Chapman 2011, 6) Riskien avulla voidaan tavoitella 

myös kasvua ja kannattavuutta, mutta tässä tutkielmassa keskitytään ainoastaan 

rikseihin, joiden nähdään vaikuttavan ainoastaan negatiivisesti organisaation 

toimintaan.  

 

Riskiä voidaan pitää jonkin tapahtuman seurauksena. Sitä voidaan pitää myös 

todennäköisyytenä jollekin asialle. (Green 2015, 2) Riskillä tarkoitetaan myös vaaraa 

tai uhkaa, jonka voidaan nähdä tapahtuman nyt ja/tai tulevaisuudessa. Riski 

muodostuu kolmesta tekijästä, jotka ovat epävarmuus, tapahtuman laajuus ja 

vakavuus sekä tapahtumaan liittyvät odotukset. Epävarmuutta ilmenee, kun jonkin 

asian tai tapahtuman lopputulema ei ole täysin varma. Todennäköisyyttä vahingon 

sattumiselle voidaan pitää epävarmuuden mittarina ja toisaalta tapahtuman laajuutta 

ja vakavuutta voidaan pitää mittarina riskin merkityksellisyydestä. Mitä suurempi on 

tapahtuman mahdollinen laajuus ja vakavuus, sitä suurempi riski. Odotukset ovat 

kolmas tekijä jotka vaikuttavat riskiin. Odotukset rakentuvat koetusta riskin määrästä 

ja sen toteutumisesta. Riskin todennäköisyyttä on mahdollista arvioida 

todennäköisyysjakauman avulla, mutta metodi toimii kuitenkin vain tapahtumiin, 

joiden riskisyys on oletettavissa. Mitä harvinaisempi riski on kyseessä, sitä 

hankalampaa sen arvioiminen on.  (Juvonen ym. 2014, 8-9) 
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Taulukko 1. Riskikategoriat, joista vihreät kohdistuvat tutkimusalueeseen. (Ilmonen 

et al, 2010, 75) 

Strategiset riskit Taloudelliset 

riskit 

Operatiiviset 

riskit 

Vahinkoriskit 

Liiketoiminnan 

kehittämiseen liittyvät 

riskit 

Likviditeettiriskit Johtamiseen 

liittyvät riskit 

Työterveys-ja 

turvallisuusriskit 

Liiketoimintaympäristöö

n liittyvät riskit 

Korkoriskit IT - riskit Keskeytysriski 

Markkinariskit Valuuttariskit Tuotannolliset 

riskit 

Vahingoittamisriskit 

Teknologiariskit Veroriskit Keskeytysriskit Ympäristöriskit 

 

Operatiiviset riskit liittyvät organisaation päivittäisiin toimintoihin ja aiheuttajina voivat 

toimia riittämättömät kyvykkyydet ja/tai epäonnistuneet tavat johtaa sisäisiä 

prosesseja. Operatiiviset riskit voivat johtaa muun muassa tuotannon 

”stoppaukseen”, joka on usein äärimmäisen kallista liiketoiminnoille. (Lam 2014, 32) 

Stoppaus tarkoittaa ketjun tai toiminnon väliaikaista pysäyttämistä jonkin ulkoisen tai 

sisäisen häiriötekijän johdosta, joka osoittautuu usein kalliiksi liiketoiminnoille. 

Stoppaukset ovat myös paperiteollisuuden parissa kirosana. Viimeisenä kohtana 

taulukossa ovat vahinkoriskit. Tyypiltään vahinkoriskit ovat helposti tunnistettavissa 

ja niiden aiheuttajia ovat esimerkiksi erilaiset luonnonkatastrofit, tulipalot ja yleiseen 

turvallisuuteen liittyvät riskit (Ilmonen et al. 2010, 75). Vahinkoriskit ovat niin sanottuja 

puhtaita riskejä ja niitä vastaan suojaudutaan usein vakuutusten avuin. (Suominen, 

2000, 11) Riskienhallinta UAV – alusten avulla linkittyy vahvasti riskeihin, joita 

voidaan kontrolloida usein vakuuttamisella. Näin ollen operatiivisten riskien ja 

vahinkoriskien hallinta UAV – alusten avulla ovat molemmat vahvasti tämän työn 

keskiössä.  Seuraavaksi tutkimuksessa käsiteellään riskienhallintaa.  
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3.2 Riskienhallinta 

 

Riskienhallintaa toteutetaan toiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön turvallisuuden 

varmistamiseksi. Riskienhallinta toimintana pyrkii potentiaalisten riskien 

kartoittamiseen ja mahdollisten vahinkojen minimoimiseen. Kyseiseen toimintoon 

liittyy vahvasti tilanteiden arviointi, toiminnan suunnittelu ja käytännön toimet. 

Riskienhallintaa voidaan pitää hyvänä, jos se on luonteeltaan ennakoivaa, 

järjestelmällistä ja kaikin puolin kokonaisvaltaista toimintaa. (Ilmonen et al. 2010, 21-

34) Juvonen et al. (2005, 20) määrittävät riskienhallinnalle kaksi perustavoitetta, jotka 

ovat liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen kaikissa olosuhteissa ja 

riskikustannusten optimointi ja liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen. 

Ensimmäinen perustavoite pitää sisällään omaisuuden ja toiminnan suojaamisen, 

riskienhallinnan tason ylläpitämisen ja henkilöstön vahvasti mukana olemisen. 

Toinen perustavoite koostuu toisaalta riskien kontrolloinnista ja mahdollisten 

aiheutuvien kustannusten arvioinnista. (Juvonen et al. 2005, 20-21) UAV – alusten 

avulla toivotaan usein edellä mainittujen asioiden tehostamista. 

 

Riskienhallinta pitää sisällään työsuojelun, turvallisuuden, kriisihallinnan, 

jatkuvuuden suunnittelun ja valmiussuunnittelun. Näiden kokonaisuuksien 

riskienhallinta voi koostua erinäisistä prosesseista, vastuualueista, tekemisistä tai 

vakiintuneista toimintatavoista. Organisaatioiden tulee arvioida ja määrittää 

riskienhallinnallinen tarve ja taso omia peruslähtökohtia ajatellen. Mahdollisia 

toimialakohtaisia painotuksia voidaan myös hyödyntää. On kuitenkin oleellista, että 

organisaation sisällä vallitsee laaja ymmärrys riskienhallinnan toteutuksesta, jotta 

tarpeellinen taso saavutetaan. (Ilmonen et al. 2010, 39-41) Tarkoituksena 

riskienhallinnalle on nimenomaisesti hallita riskiä, eikä lisätä sitä. Tämän johdosta 

toisessa kappaleessa keskusteltu UAV – alusten turvallisuus herättää vielä 

kysymyksiä alusten hyödyntämisestä esimerkiksi paperiteollisuuden parissa.  

 

Edellä mainitut asiat ovat tämän tutkimuksen kannalta tärkeässä asemassa. 

Riskienhallinnan perustavoitteiden täyttäminen samanaikaisesti riskikustannuksien 

optimoinnin kanssa antavat mahdollisuuden UAV – aluksien käytölle. Alusten käytön 

myötä tehostus sekä riskienhallinnassa, että kustannusten tehostamisessa on 



33 
 

mahdollista, mutta riskienhallinnan tinkimättömyyden myötä alusten tulee kuitenkin 

olla toimintavakaudeltaan varmoja. Seuraavaksi tässä tutkimuksessa käsitellään 

riskienhallinnan vaiheita.  

 

3.3 Riskienhallinnan vaiheet 

 

Riskienhallinnan vaiheet voidaan jakaa neljään pääosioon. Osiot ovat riskien 

tunnistaminen ja arviointi, riskienhallintakeinot, varautuminen vahinkoihin sekä 

seuranta ja vahingoista oppiminen. (Suomen riskienhallintayhdistys, 2017) Chapman 

(2011, 137) jakaa riskienhallintaprosessin seitsemään eri vaiheeseen, jotka ovat 

konteksti, tunnistaminen, analyysi, arviointi, hallintakeinot, seuranta/tarkastelu ja 

kommunikointi. Tässä tutkimuksessa käytetään neljän pääosion mallia, joka on 

kuvattuna alla olevassa kuvassa kaksi. Riskienhallinnan vaiheista erityisesti kohtaan 

kaksi on varteenotettavaa hyödyntää UAV – aluksia. Kohta kaksi pitää sisällään 

riskienhallinnan keinot, jotka ovat välttäminen, pienentäminen, siirtäminen ja 

pitäminen. Näistä kohdista riskin pienentämisen ja riskin välttämisen apuvälineenä 

alukset voivat tarjota apua. McKenna., et al. (2017, ) ja Barnhart., et al. (2012, 107) 

toteavat, että alusten potentiaali soveltuu muun muassa paloturvallisuustehtävissä ja 

kaasupäästöjen valvonnassa. Tutkimuksen empiriaosuudessa riskienhallinnan 

vaihetta kaksi käsitellään läpi muun muassa paloturvallisuustehtävien ja 

pitoisuusmittauksien parissa.  

 

 

Kuvio 8. Riskienhallinnan vaiheet. (Suomen riskienhallintayhdistys, 2017) 
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Ensimmäinen riskienhallinnan vaihe on riskien tunnistaminen ja arviointi. Tässä 

vaiheessa selvitetään mahdollisen riskin aiheuttaja ja sen tapahtuessa aiheutuva 

lopputulema. Tässä vaiheessa myös analysoidaan todennäköisuus sekä riskille, että 

lopputulemalle. Riskienhallintakeinot - vaiheessa kartoitetaan potentiaaliset keinot 

muokata ja hallita riskiä. Keinoja ovat muun muassa riskin siirtäminen, riskin 

säilyttäminen, riskin poistaminen ja riskin vähentäminen. Keinot tulee arvioida ja 

muokata ne omia tarkoitusperiä parhaiten palveleviksi. Kolmas vaihe, eli vahinkoihin 

varautuminen keskittyy tapahtuneiden vahinkojen tilanteisiin. Tämä tarkoittaa 

sattuneiden vahinkojen ja ongelmatilanteiden käsittelyn kartoittamiseen, koska riskin 

mahdollisuutta ei voida ikinä poistaa kokonaan. Viimeinen riskienhallinnan vaihe 

katsoo prosessia kokonaisuutena ja arvioi onnistumista. (Chapman, 2011, 138) 

Kuten mainittu tässä tutkimuksessa tullaan keskittymään riskienhallinnan vaiheeseen 

kaksi, jota tullaan käsittelemään tutkimuksen empiriaosuuden lähteen, eli yritys X: ää 

mukaillen.  

 

3.4 Riskienhallinta UAV – alusten avulla  

 

Riskienhallintaa UAV – alusten avulla tehdään enenevässä määrin. Uusia 

mahdollisia hyödyntämiskeinoja nähdään lisääntyvän sitä mukaa, mitä enemmän 

alukset saavat toimintavarmuutta ja lisälaitteita. Tässä tutkimuksessa riskienhallintaa 

käsitellään eritoten alusten mahdollisena potentiaalina olla apuna liiketoimintojen 

operatiivisessa ja varoriskien hallinnassa.  

 

Kuten osiossa 2.3 esiteltiin, UAV – aluksien potentiaali nähdään eritoten 3D:n – mallin 

mukaisissa toimenpiteissä. 3Dn mallin kohdat: vaarallisuus (dangerous), likaisuus 

(dirty) ja pitkäveteisyys (dull) tarjoavat kelvon mallinnuksen riskialttiille 

tehtäväalueille, jotka myös linkittyvät tämän työn osion 3.1 mainittuihin 

vahinkoriskeihin. Mallin kolme kohtaa voidaan liittää vahinkoriskien jokaiseen 

kohtaan, eli työterveys- ja turvallisuusriskeihin, keskeytysriskeihin, 

vahingoittamisriskeihin ja ympäristöriskeihin. Erityisesti mallin kohdat ”vaarallisuus” 

ja ”likaisuus” ovat tärkeässä asemassa. Mallin kohta ”pitkäveteisyys” on myös 

kuitenkin vahvasti mukana operatiivisista riskeistä puhuttaessa. Operatiivisten riskien 
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kohdat tuotannolliset riskit ja keskeyttämisriskit liittyvät mallin kolmanteen kohtaan, 

sillä UAV – alusten avulla voidaan suorittaa pitkäveteistä valvontaa, joka toisaalta on 

vahvasti liitännäinen edellä mainittuihin operatiivisiin riskeihin. Seuraavaksi tässä 

työssä käydään tarkemmin läpi 3D – mallin kohdat UAV – aluksien avulla 

suoritettavassa riskienhallinnassa.  

 

1) Vaarallisuus (Dangerous) 

 

Alla on esitettynä tyypillisiä vaarallisia tehtäviä, joiden suorittamiseen voidaan 

hyödyntää UAV – aluksia. Aluksia apuna käyttäen tehtävät voivat helpottua ja 

tehtävien vaarallisuutta ihmisille voidaan pienentää.  

 

 Korkeat paikat: Alusten avulla voidaan päästä käsiksi korkeisiin paikkoihin, 

kuten rakennusten ja rakennelmien katoille. (Focus on, 2015) Ihmisten ei täten 

täydy kiivetä tai nostaa itseään hankaliin paikkoihin, vaan aluksia apuna 

käyttäen säästetään aikaa ja vaivaa sekä pienennetään riskiä.  

 

 Myrkyllisyys: UAV – teknologian avulla pitoisuusmittaukset, myrkyllisten 

aineiden käsittely ja/tai levittäminen pienentää ihmisten altistumista 

myrkyllisille aineille. Esimerkiksi NASA käyttää hyväkseen UAV – aluksia 

keräämään ja analysoimaan päästöjä ja kaasuja. (Barnhart., et al. 2012, 107) 

Myös maatalouden parissa aluksia hyödynnetään muun muassa 

tuholaismyrkkyjen sumuttamisessa. (Giles., et al. 2015) 

 

 Räjähdeherkkyys: Myrkyllisten aineiden lailla myös räjähdeherkät aineet tai 

asiat voidaan käsitellä UAV – alusten avulla. Räjähdeherkkien aineiden 

käsittelyä alusten avulla on hyödynnetty militäärikäytössä, mutta jos ei jo vielä, 

niin ainakin tulevaisuudessa myös muualla. (Gupta., et al, 2013) 

 

 Vaaralliset olosuhteet: Ihmisten tai asioiden etsiminen vaikeasta paikasta tai 

maastosta. Vaarallisuutta voi lisätä muun muassa äärikeliolosuhteet, kuten 

myrskyt tai lumipyryt. Myös tulvavaarat, maanvyöryvaarat ja maanjäristykset 
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voivat toimia optimaalisina tilanteina käyttää UAV – aluksia, esimerkiksi 

pelastus ja kartoitustilanteisiin. (Clarke, 2014, 9)  

  

2) Likaisuus (Dirty) 

 

 Tulipalot: UAV – alusten avulla voidaan helpottaa muun muassa metsäpalojen 

sammutus- ja pelastustöissä. Alusten avulla kartoitetaan missä palon sydän 

on ja missä ovat palon sen hetkiset vaarakohdat. Myös palojen laajuutta ja 

etenemisvauhtia voidaan selvittää alusten avulla. Tämä helpottaa 

sammutustöitä, koska alusten lähettämän datan avulla kyetään lähettämään 

sammutusyksiköt oikeisiin ja tarkkoihin paikkoihin. (McKenna., et al. 2017, 1) 

 

 Päästöt: Päästömittaukset, säteilymittaukset, O2 mittaukset, CO2 – 

mittaukset, yms. kuuluvat osaltaan myös tähän kategoriaan. UAV – aluksia on 

hyödynnetty myös rantaviivojen puhdistustoimenpiteissä. ((Barnhart., et al. 

2012, 107) 

 

3) Pitkäveteisyys (Dull) 

 

 Valvonta: UAV – aluksien vahvuusalueisiin kuuluu valvontatehtävät. UAV – 

alusten avulla valvonnan kattavuus ja tehokkuus voi parantua huomattavasti. 

Myös kustannustehokkuus parantuu, sillä alukset ovat halpaa työvoimaa 

verrattuna ihmistyötunteihin. (Yilmaz, 2013, 1) Tarkkaan rajattu alue ja sen 

vartiointi soveltuu mainiosti miehittämättömien ilma-alusten hyödyntämiseen, 

kuten Clarke (2014, 9) mainitsee tieteellisessä artikkelissaan. Clarke (2014, 9) 

kirjoittaa myös, että toimet joissa vähäinen ihmisälyn käyttö on tarpeellista, 

tulisi hyödyntää UAV – aluksia.  

 

 Hyödykkeiden kuljetus paikasta A paikkaan B. Esimerkiksi Amazon on 

testilennättänyt ja osittain toimittanut varastonhallintaansa miehittämättömien 

ilma-aluksia apuna käyttäen. (Welch, 2015, 1-3) 
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 Kartoitus: Metsien, rakennelmien ja muun muassa öljyputkien kartoitukset 

soveltuvat hyvin UAV – aluksille. Öljyteollisuuden parissa aluksia 

hyödynnetään laajalti putkien kuntotarkastuksiin, päästökartoituksiin ja 

mahdollisiin vuotovaaroihin. (Focus on, 2015) 

 

UAV – alusten hyödyntäminen Suomalaisen paperiteollisuuden riskienhallinnan 

parissa on vielä ruohonjuuritasolla. Aluksia käytetään tällä hetkellä vain muutamassa 

yrityksessä ja testikäytössä, mutta UAV – aluksia valmistavia yrityksiä on sitäkin 

enemmän. Potentiaali aluksia kohtaan on huomattu myös paperiteollisuuden parissa, 

mutta niiden käyttöönotto ei ole vielä lähtenyt luistavasti käyntiin. Kuten 3D:n malli 

antaa olettaa, aluksille on käyttöä. Seuraavassa pääosiossa perehdytään 

tutkimuksen case – yritykseen ja edellä mainittujen asioiden yhteen – liitokseen.  
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4. TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tässä pääluvussa tutkimuksessa esitellään tutkimuksen kohdeyritys ja 

kohdeyrityksen ala. UAV – alukset nivotaan yhteen edellä mainittuihin kohtiin, jonka 

jälkeen tutkimuksessa esitetään tutkimuksen tulokset. Tutkimuksen kohdeyritys on 

nimetty yritys X:ksi, koska yrityksen nimeä ei haluta käyttää julkisesti tässä työssä. 

Tutkimuksen tulokset mielletään käsittävän Suomen paperialan yritykset, jotka ovat 

kilpailevia tahoja yritys X:n kanssa. Tutkimukseen valittiin ainoastaan yksi yritys 

empiriaa varten, koska toimija X on ainoana toimijana tekemässä pilottihankkeena 

UAV – alusten soveltamista paperialalla. Seuraavaksi esitetään tutkimuksen 

aineiston keruu ja analysointi. 

 

4.1 Aineiston keruu ja analysointi 
 
Tutkimuksen aineisto on koottu haastattelun avulla. Tutkimuksen haastattelu 

kohdistui suomessa toimivaan paperiteollisuuden yritykseen, joka on käynnistänyt 

pilottihankkeen UAV – alusten hyödyntämisestä liiketoiminnassaan. Haastattelu 

tehtiin kyseisen yrityksen pilottihankkeen päällikölle, olettaen, että hän tietää eniten 

UAV – aluksista sekä niiden soveltamisesta paperiteollisuuden parissa. Haastattelu 

suoritettiin 12.12.2016 haastateltavan yrityksen tehdasalueella. Haastatteluun kului 

aikaa yhteensä noin tunti, jonka aikana saatiin tarvittava määrä materiaalia 

tutkimuksen empiriaa varten.  

 

Haastattelu rakentui puolistrukturoitua haastattelumenetelmää hyödyntäen. 

Haastattelija antoi täten keskustelun edetä vapaasti, mutta tiettyä, edeltä 

muodostettua rakennetta mukaillen. Haastattelu rakentui viiteen 

pääkysymysalueeseen, joiden jälkeen haastattelija kysyi haastateltavalta, onko 

kyseiseen kohtaan vielä jotain tarkennettavaa. Haastattelija oli laatinut 

kysymysrakenteen ennen haastattelua perustuen teoriaosuudessa heränneisiin 

kysymyksiin aihealueesta. Haastattelun myötä haastattelija sai valmiiksi harkittujen 

kysymysten lisäksi myös paljon tietoa, mitä haastattelija ei osannut odottaa ennen 

haastattelua. Tutkimuksen haastattelun kannalta oli hedelmällistä, että 

haastateltava henkilö halusi ja osasi kertoa laaja-alaisesti aiheesta.  



39 
 

Aineiston analysointi tapahtui haastattelijan tulkinnan perusteella. Tulkinta perustui 

sanatarkasti haastattelusta saatuun aineistoon. Haastattelu nauhoitettiin kahdella 

puhelimessa olevalla äänitallentimella, jonka jälkeen äänitallenteet tallennettiin 

haastattelijan henkilökohtaiselle tietokoneelle mp3 – muodossa. Tämän jälkeen 

haastattelija litteroi haastattelun aineiston mp3 – muodosta tekstimuotoon Microsoft 

Word – ohjelman avuin. Litteroinnin jälkeen haastattelija kävi haastattelusta saadun 

tekstiaineiston läpi ja tulkitsi haastattelun. Tämän jälkeen tekstiaineistoa käytettiin 

tämän tutkimuksen empiriaosuuden rakentamiseen. 

 
Laadullista tutkimusmenetelmää hyödynnettävissä analyyseissä tutkijan tavoitteena 

on päästä oikeisiin tulkintoihin. Haastattelun tuloksena syntynyttä aineistoa on 

mahdollista tulkita monesta eri näkökulmasta ja monin eri tavoin. (Hirsjärvi & Hurme, 

2001, 151) Tässä tutkimuksessa tulkinta pyrittiin muodostamaan oikeaan suuntaan 

koko tutkimusprosessin ajan, sekä teoria-, että empiriaosuudessa. 

 

4.2 Kohdeyrityksen esittely 

 

Tutkimuksen kohdeyritys X kuuluu Suomen ja koko maailman johtavin paperialan 

yrityksiin. Organisaation pääkonttori sijaitsee Suomessa ja sen kymmenet tuhannet 

työntekijät työskentelevät ympäri maailmaa yli 30 maassa. Kohdeyrityksen 

liiketoiminta – alueet koostuvat kuluttajakartongin tuottamisesta, erilaisista 

pakkausratkaisuista, moninaisten biomateriaalien tuottamisesta ja kehittämisestä, 

puutuotteista ja paperin valmistamisesta. Kulutuskartonkia yritys X myy muun 

muassa pakkauskonseptin muodossa lääkefirmoille lääkepakkaamiseen, 

elintarvikealalla elintarvikkeiden pakkaamiseen ja muiden vaihtelevien tuotteiden 

pakkaukseen.  Pakkausratkaisut toisaalta kehittävät ja luovat ratkaisuja asiakkaille, 

jotka pyrkivät tehostamaan liiketoimintaansa esimerkiksi kokonaiskustannuksia 

alentamalla. Biomateriaalifunktion tuotteet liittyvät erilaisten tuotteiden 

valmistukseen, kuten tekstiilin. Funktio kehittää myös uusia mahdollisuuksia 

hyödyntää puuta ja selluloosaa. Puutuotteet toisaalta käytetään asuntojen 

rakentamiseen ja yleisesti ottaen rakentamiseen. Paperi puolella yritys X tuottaa 

kierrätettyä ja ensikuidusta valmistettua paperia.  
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Kivijalkana yrityksellä toimii uusiutuvat materiaalit, joka kulkee punaisena lankana 

läpi funktioiden. Yritys X:n asiakkaat ovat maailman johtavia toimijoita ja yritys X 

tarjoaakin asiakkailleen kilpailukykyä toimia huipulla ja tarjota tähän 

mahdollisimman kestäviä ratkaisuja. Tutkimuksen kohdeyrityksen tarjontaan kuuluu 

vahvasti myös ”know-how” ja korkean tason asiakaspalvelu.  

 

Paperiteollisuus itsessään on kohdannut haastavia aikoja paperin ja sellun 

kysynnän eroosion vuoksi. Vaihtoehtoiset tuotteet ja yleisen valistuksen kasvun 

johdosta kysyntä on pienentynyt. Alan yritykset ovat panostaneet vaihtoehtoisiin 

liiketoimintoihin, jonka johdosta muun muassa biomateriaalit ja uusiutuvat 

materiaalit ovat saaneet tuulta siipiensä alle. Tämän johdosta siis myös yritys X:n 

punaisen langan kulkua johdattaa uusiutuvat materiaalit. Yritys X näkee, että 

fossiiliperäisten materiaalien kulutus tulee korvautumaan puuperäisillä tuotteilla ja 

näin ollen hiilijalanjälkeä saadaan pienennettyä ja maailmaa ravisuttelevaa ilmaston 

lämpenemistä saadaan hidastettua, pysäytettyä tai jopa käännettyä.  

 

Kohdeyrityksellä on monta kymmentä tehdasta. Tutkimuksen empiriaa varten on 

käyty yhdellä kohdeyritys X:n isoimmista tehtaista, joka sijaitsee Suomessa. Tehdas 

itsessään työllistää noin tuhatta henkilöä, ollen näin yksi Euroopan suurimmista 

metsäteollisuusintegraateista. Tehtaan tuotteista suurin osa menee vientiin.  

 

4.3 UAV – alukset suomalaisessa paperiteollisuuden yrityksessä X 

 

Tutkimuksen tulokset käydään läpi jaoteltuna neljään osaan. Ensimmäinen osa 

käsittelee UAV – aluksia yleisesti kohdeyritykseen liitettynä ja osiossa esitellään 

yrityksen pilottihanke. Ensimmäisessä osiossa käydään läpi myös regulaation 

vaikutukset yritys X:n miehittämättömien ilma-alusten hyödyntämiseen. Toinen osio 

käsittelee alusten lento-ominaisuuksia, mallitietoja ja lisälaitteita, joita yritys X 

käyttää tai haluaisi hyödyntää tulevaisuudessa puhuttaessa UAV – aluksien 

käytöstä kohdeyrityksen riskienhallinnassa. Kolmas osio pureutuu kohdeyrityksen 

riskienhallintaan UAV – aluksia apuna käyttäen. Viimeinen osio käy läpi yritys X:n 

tulevaisuudennäkymiä miehittämättömiä ilma-aluksia kohtaan.  

 



41 
 

Seuraavaksi tutkimuksessa käsitellään haastattelusta saatua aineistoa. 

Tutkimuksessa puhutaan kohdeyrityksestä X, kun viitataan tietoon, joka on saatu 

haastattelun kautta yritys X:n toimihenkilöltä.  

 

4.3.1 Kohdeyrityksen UAV – alusten käyttö, kohdeyrityksen pilottihanke 

ja kohdeyritystä ajava lainsäädäntö liittyen UAV - aluksiin 

 

Tutkimuksen kohdeyritys X on aloittanut UAV – alusten hyödyntämisen 

tehdasalueellaan. Alusten käyttöönottoon on johtanut aluksiin ja niiden tekniikkaan 

liittyvän potentiaalin johdosta. Benchmarkausta alusten käytölle yritys ei ole tehnyt, 

koska kyseistä teknologiaa ei yritys X:n tietojen mukaan käytetä vielä muissa 

kilpailevissa yrityksissä. Myös konsernitasolla yritys X:n hanke on pilottitasolla. 

Kuitenkin, esimerkiksi Japanissa UAV – aluksia hyödynnetään Fukushiman 

reaktorirakennuksessa, kuten The Japan Times (2015) kirjoittaa artikkelissaan. On 

siis huomattavissa, että tehdasalueilla aluksia on jo otettu käyttöön.  

 

Tutkimuksen kohdeyritys on käynnistänyt pilottihankkeen liittyen UAV – aluksien 

hyödyntämiseen paperitehdasalueella. Hanke on lähtenyt käyntiin lokakuussa 2016 

ja kyseisen hankkeen tarkoituksena on testata ja kehittää riskienhallintaa ja 

pelastustoiminnallisia tehtäviä miehittämättömiä ilma-aluksia apuna käyttäen. Yritys 

X mainitsee seuraavasti: ”Pilotin aikana, joka käynnistyi viime kuussa, on 

tarkoituksena nimenomaisesti saada riskienhallinallinen ja pelastustoiminnallinen 

osuus nostettua esille ja käyttöön, jonka jälkeen lisätään myöhemmin tuotannollisia 

osuuksia mukaan. Ideoita on hirveä määrä, kuten esimerkiksi ympäristönsuojeluun 

liittyviä tehtäviä.” Ennen pilottihankkeen käynnistystä miehittämättömiä ilma-aluksia 

on hyödynnetty ilmavalokuvaukseen ja ilmavideoiden tekemiseen. Kuten 

teoriaosiossa 2.3 käytiin läpi, UAV – aluksia hyödynnetään laajalti eri aloilla, 

kuitenkin valokuvauksen ollessa kärjessä. Alusten alan kehittyessä potentiaalia 

riskienhallintaan nähdään kuitenkin olevan, kuten konsultointiyritys Accenture 

toteaa selvityksessään A business approach for the use of drones in the 

Engineering & Construction industries (2016). 
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Yritys X:n kokee lainsäädännön aiheuttavan haasteita UAV – aluksien 

hyödyntämisessä. Yritys X kuitenkin mainitsee seuraavasti:” Me olemme saaneet 

Trafi:lta poikkeusluvan nimenomaisesti siihen, että saamme rakentaa automaattista 

lennätystä. Tämä koskee nyt tätä pilottihanketta, mutta tavoite olisi, että kun aluksia 

on tulevaisuudessa useampia, niin voisime päättää missä se tekee ja millä 

korkeudella se lentää.” Yritys x on siis saanut Trafin myöntämän toistaiseksi 

voimassaolevan erikoisluvan alusten käyttöön tietyllä alueella, joka kohdeyritykselle 

on heidän tehdasalue. Trafi:lle yritys X joutuu kuitenkin vielä tällä hetkellä 

toimittamaan tarkkaan määritellyt lentoreitit ja ne alueet, joilla aluksia käytetään. 

Poikkeuslupaa on tarvittu hakea myös UAV – alusten automaation kehittämiseen, 

jonka yritys X näkee alusten tulevaisuuden käytölle erittäin tärkeäksi.  

 

Yritys X mainitsee regulaatioon vaikuttavana tekijänä myös tehdasalueen lähellä 

sijaitsevan lentokentän, joka kiristää säädäntöjä entisestään. Normaalin 150 metrin 

lentokorkeuden sijaan yritys X on saanut luvan vain 50 metrin lentokorkeuteen. 

Kohdeyritys joutuu myös ilmoittamaan lentokentälle aina, kun UAV – aluksia on 

ilmassa tehdasalueella. Yritys X kokee kuitenkin, että lainsäätäjien puolella alukset 

nähdään erittäin positiivisesti, jonka johdosta yritys X:ssä uskotaan, että säädökset, 

jotka mahdollistavat esimerkiksi tehdasalueella alusten hyödyntämisen, tulevat 

voimaan vielä lähitienoona. Yritys X mainitsee myös, että raportointivelvollisuus ei 

ole tuottanut ongelmia ja vielä tähän saakka asia on kyetty hoitamaan jouhevasti. 

 

4.3.2 Lento-ominaisuudet ja lisälaitteet 

 

Alusten lento-ominaisuudet ovat tärkeä tekijä sille, voidaanko niiden käyttö aloittaa 

arkipäivässä yritys X:ssä. Kaikkein tärkeimmiksi ominaisuuksiksi yritys X:ssä 

koetaan olevan, että alukset osaavat vaihtaa matalavarauksisen akun uuteen 

omatoimisesti. Akun omatoiminen vaihto tarkoittaa alusten saapumista telakalle 

automatisoituun akunvaihtopiteeseen, jossa matalan latauksen akku vaihdetaan 

uuteen ilman manuaalisia toimenpiteitä. Alusten tulee omatoimisesti tunnistaa 

akunvaihtotarve ja osata tämän jälkeen suunnistaa olinpaikastaan vaihtopisteelle. 

Akkutekniikan ollessa yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on se yritys X:n mukaan 
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myös yksi isoimmista haasteista. LIPO – akut ovat kohdeyrityksen mukaan helposti 

syttyviä ja räjähtäviä, joka asettaa oman vaara-aspektin kyseisten akkujen käytölle. 

Vaaraa on pystyttävä hallitsemaan, mainitsee yritys X:n haastateltava. Kuten 

teoriaosiossa 2.5.2 huomattiin, myös Fujii., et al (2013, 1) näkevät akkuteknologian 

yhtenä suurimpana haasteena puhuttaessa UAV – aluksista.   

 

Yritys X toteaa myös seuraavasti:” Tärkeää meille on se, että jos virta on vähissä 

niin kopteri osaa tulla telakalle hakemaan uuden akun. Myös jos tulee 

ongelmantilanne tai jokin propelleista puuttuu, niin kopteri lentää omatoimisesti pois. 

Ongelmatilanteissa kopterin tulisi osata myös laskeutua turvallisesti esimerkiksi 

laskuvarjon avulla, tai vaihtoehtoisesti mennä sellaiseen paikkaan josta siitä ei ole 

kenellekään haittaa.” Yritys X toteaa vaaratilanteiden ja ongelmatilanteiden olevan 

tämän hetken kuumimpia kysymyksiä toteutuksen saralla. Gupta., et al (2013, 1656) 

peräänkuuluttavatkin alusten turvallisuutta, kuten osiossa 2.4 huomattiin.  

 

Aluksen ohjaamisen halutaan kohdeyrityksessä hoitaa automatisoidusti ja 

manuaalisesti. Yritys X mainitsee: ”Automatisoitu on pääsääntöinen 

lähestymistapa.” Tarkoituksena yritys X: ssä on, että kopteri lentää automatisoidusti 

tietyllä alueella näyttäen reaaliaikaista kuvaa siitä vastaavalle henkilölle. UAV – alus 

siis noudattaa esiohjelmoitua tehtävää niin kauan, kunnes aluksesta vastaava 

henkilö ottaa manuaalisen hallinnan. Alus tulee olla automatisoitu myös niin, että 

jos se löytää kuumentuneen kohdan, esimerkiksi hakelinjastosta, niin alus jää 

kuvaamaan ja valvomaan tilannetta omatoimisesti. Yritys X:ssä painotetaan, että 

alusten ohjaamisessa pyritään olemaan erossa säätimistä, koska alusten halutaan 

tuovan laajasti apua toimiin, eikä ketään haluta valjastaa pilotiksi tärkeämpien 

tehtävien sijaan. Haastateltava mainitsee kuitenkin seuraavasti: ”Työntekijän on 

pystyttävä ottamaan manuaalisesti kopteri hallintaan, mutta niin kauan, kun 

manuaalista hallintaa ei oteta, kone tekee sitä mitä se on esiohjelmoitu tekemään.” 

On hyvä huomata, että Japanin Fukushimassa käytettävät alukset hyödyntävät 

automaatioon perustuvaa lentämistä (The Japan Times, 2015). Tästä voidaan 

tulkita, että alusten ohjattu automaatio voi tuoda selvää lisäarvoa, varsinkin tehdas 

ja rakennusalueille. Kuitenkin, kuten tutkimuksen kohdassa todettiin 2.4 

(Automatisoitu UAV – alus) mainittiin: ”automaatio luo tilanteen, jossa automatisoitu 
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laite/alus ei luo uutta tiimipelaajaa joukkoon, vaan automatisoitu järjestelmä on 

rajoittunut ja “kuuro” vapaalle kommunikoinnille, ja näin ollen luo riskin, mikäli 

toimintahäiriöitä ilmenee.” (Wood, 1996, 117) Aikaisemmin tässä tutkimuksessa 

käsiteltiin aluksien automatisointia (IIA – technology), joka nähdään myös 

tutkimuksen case – yrityksessä yhtenä merkittävänä hyötytekijänä aluksille. 

  

Yritys X käyttää pilottihankkeessaan kahdeksanpropellista, neljällä roottorilla 

varustettua UAV – alusta (Close-Range-UAV). Roottorit muodostava kaksi 

vastakkaiseen suuntaan pyörivää paria (siipienväli noin 150cm), joka edesauttaa 

aluksen vakautta ja kontrollia muun muassa tuulenpuuskissa ja tiukoissa 

käännösliikkeissä. Haastateltava kertoo seuraavasti: ”Se on todennäköisesti 

meidän käyttöön tuleva kone, koska roottorimallisilla on paras kantama. Me olemme 

myös yleensä aika tuulisilla paikoilla ja haemme pääsyä korkeisiin paikkoihin, niin 

tämän takia vakaus on tärkeää. Myös paikallaan lentäminen on tärkeässä 

asemassa:” Yritys X mainitsee vielä, että kuvan laatu on merkittävässä asemassa 

aluksien ominaisuuksissa, esimerkiksi pelastustehtäviä suoritettaessa ja tähän 

aluksen vakaa lento vaikuttaa suuresti. Reg Austin (2010,5) näkee samoja edellä 

mainittuja hyötyjä roottorimuotoisissa aluksissa, kuten teoriaosuudessa 2.3 

todettiin.  

 

Siipimallisia aluksia yritys X ei näe hyödylliseksi heidän käyttöön. Vaikka 

kohdeyrityksen teollisuusalueen koko on 350 hehtaaria mukaan lukien 10 kilometrin 

rantaviivan näkee yritys X, että siipimuotoinen alus tuo etua vasta pidemmillä 

matkoilla. Kohdeyritys mainitseekin, että muun muassa kantaverkon tarkastukseen 

kyseinen malli voisi sopia hyvin.  

 

UAV – aluksiin kiinnitettävinä lisälaitteina kohdeyritys käyttää erilaisia kameroita (1), 

pitoisuusmittareita (2), virve-verkkoa (3) ja sammutus-sumuttimia (4). Kohtien 

tarkemmat tarkoitusperät käydään läpi myöhemmin tässä pääluvussa. 

 

(1) Normaalina kameratekniikkana aluksissa on käytetty Boss – mallisia 

värikameroita kohdeyrityksen mukaan aika ratkaisee, mikä kameramalli 

valitaan itse käyttöön. Lämpökameratekniikkana normaalit palokuntien 
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käyttämät lämpökamerat eivät toimi aluksissa, vaan niitä varten on omat 

laitteistot. Yritys X ei ole kuitenkaan tehnyt vielä valintaa kyseisestä 

tekniikasta, mutta varmaa on, että lämpökameroita tullaan käyttämään 

aluksien kanssa. Goldman Sachsilla (2016) nähdäänkin, että lämpökuvaus 

tulee ja on jo muuttanut tiettyjen toimialojen toimintatapoja.  

 

(2) Samassa tilanteessa kohdeyritys on myös pitoisuusmittareiden kanssa, 

mutta varmasti tarvittavan ominaisuus pitoisuusmittareista puhuttaessa yritys 

X mainitsee datan lähettämisen radioteitse. Todennäköisenä mittarina 

kohdeyritys pitää GFG – mallista mittaria. Kuten osiossa 3.3 todettiin, myös 

NASA käyttää UAV – aluksia hyödykseen keräämällä ja analysoimalla 

päästöjä ja kaasuja alusten avuin (Barnhart., et al. 2012, 107).  

 

(3) Virve-verkon avulla pystytään toisaalta kuuluttamaan yleisen vaaran 

hälytykset (laajasti käytetty palolaitosten, poliisin, pelastustoimen parissa) 

Virve-radiolaitteiston avulla UAV – alus/alukset pystyvät kuuluttamaan ääntä 

suoraan aluksesta, joka helpottaa vaaratilanteissa sekä yleisissä ihmisten 

ohjaustilanteissa. Virve-verkko itsessään tarkoittaa Suomen Erillisverkot 

(2017, 1) – toimijan mukaan seuraavaa: ”Virve auttaa viranomaisia ja muita 

turvallisuustoimijoita muun muassa viestimään tehokkaasti ja turvallisesti niin 

päivittäisessä työssä kuin kriisitilanteissa, toimimaan yhteistyössä yli 

organisaatiorajojen ja varmistamaan suomalaisten turvallisuutta.”  

 

(4) Sammutus-sumutteet tulevat alkusammutusvälineiksi aluksiin. 

Suunnitelmissa on, että aluksiin asennetaan kolme kaliumsammutinta, jotka 

käyttävät puolen kilon kaliumpatruunoita. Panokset pystytään laukaisemaan 

yksi kerrallaan tai tarvittaessa samanaikaisesti. Yksi kaliumsavusammutin 

vastaa kuuden kilon Javas – sammutinta, joten se soveltuu hyvin 

alkusammutustehtäviin.  
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4.3.3 Riskienhallinta 

 

UAV – aluksia halutaan hyödyntää kohdeyrityksessä, koska ne: ”tukevat 

turvallisuutta, tehdasturvallisuutta ja toisaalta ne auttavat työssä, kuten 

aitalinjatarkastuksissa, palokuormanmittauksissa, hakkeen määrän mittaamisessa 

ja korkealla tehtävien asioiden, kuten savunpoistoluukkujen rasvauksissa ja 

putkistojen mittauksissa.” Yritys X soveltaa aluksiaan siis selvästi moneen erilaiseen 

tehtävään. On helppo huomata, että monet tehtävistä osuvat 3D – mallin raameihin. 

Clarke (2014, 11) näkee edellä mainitut tehtävät sopeutuvan UAV – aluksille. Edellä 

mainitut kohdat kohdistuvat myös tutkimuksen ”riskienhallinnan vaiheet” – osiossa 

käsiteltyyn kuvan kohtaan kaksi.  

 

Kohdeyrityksen mukaan aluksilla pyritään pienentämään riskiä ennaltaehkäisevästi, 

mutta myös itse toimintaan riskin sattuessa. Alusten avulla saadaan esimerkiksi 

pelastustoiminta nopeasti käyntiin nopean paikannuksen vuoksi. Näin ollen 

palokunta osaa siirtyä oikeaan paikkaan nopeasti ja siviilit saadaan siirrettyä pois 

vaara-alueelta. Haastateltava kertoo seuraavasti: ”Saadaan paikennettua 

tuotannon riski nopeasti. Sillä aikaa, kun palomiehet ja henkilökunta siirtyvät 

onnettomuuspaikalle niin kopteri etsii paikalta palon. Meidän tärkein tehtävä on se, 

että saadaan ennaltaehkäistyä keskeytyksiä tai pienennettyä niiden vahinkoja ja 

lyhennettyä niiden kestoa.” Tärkeänä riskienhallintatehtävänä yritys X:llä nähdään 

siis myös keskeytyksien (stoppauksien) ennaltaehkäisy. Yritys X toteaa myös, että 

keskeytykset ovat äärimmäisen kalliita, koska hakelinjat eivät vie tuotetta eteenpäin 

jalostettavaksi.  

 

Aluksia apuna käyttäen yritys X pyrkii kustannussäästöihin. Riskienhallinnan 

parantuminen vähentää sattuvia vahinkoja ja eritoten estää stoppauksia ja näin 

ollen säästää rahaa. Haastateltava kertoo, että alukset säästävät myös aikaa, kun 

on tarve päästä korkealle ja nopeasti. Haastateltava sanoo: ”Nopeasti korkealle 

pääsy on tärkeää ja siihen ei ihminen pysty. Kopteri antaa kuvan nopeasti tilanteesta 

muutaman minuutin sisällä tapahtumasta. Tällä hetkellä mennään kulkureittejä 

pitkin 60 metriä maasta kohteeseen, johon ihmiseltä se ottaa aikansa, vaikka 

kulkureitit olisivat hyvät. Varusteiden pukeminen vievät aikaa. Robotti on paikalla 
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nopeasti.”  Alukset kykenevät näin ollen vähentämään tarkastusaikaa suuresti, 

koska alukset kykenevät antamaan tilannekatsauksen hetkessä. Artikkelissa Focus 

on (2015) mainitaankin alusten hyödyllisyydestä eritoten korkeissa paikoissa, kuten 

osiossa 3.3 nähtiin.  

 

3D:n mallia käytiin läpi aiemmin tässä työssä. Yritys X näkee, että kyseinen malli: 

”puree kyllä.” Muun muassa vaaralliset (dangerous) ja likaiset (dirty) tehtävät 

voidaan nähdä soveltuvan, kun ihmisen ei tarvitse lähteä kemikaalipuvussa 

tarkastamaan putkivuotoja. Myös pitkäveteiset tehtävät soveltuvat, koska 

valvontatehtävät saadaan hoidettua alusten avulla.  

 

4.3.4 UAV – aluksien tulevaisuus  

 

Kohdeyritys on suunnitellut laaja-alaisesti tehtäviä UAV – aluksille. Kuitenkin 

tulevaisuuden suunnitelmana yritys X:llä on se, että aluksia voitaisiin käyttää ”joka 

paikan höylänä”. Tämä tarkoittaa erilaisten tehtävien yhdistämistä, jossa aluksen 

tehtävää voitaisiin muokata tilannekohtaisesti eri tarkoitusperiä ajavaksi. 

Kohdeyritys on pohtinut aluksille monialaisesti tehtäviä, esimerkkinä antaen 

öljyvahinkojen seurannan, ranta-alueiden seurannan, hiilivetymittaukset, vesistöjen 

kartoitus, puhdasvesikartoitus, turvallisuuden valvonta ja porttilinjojen tarkastus. 

Nämä tehtävät voitaisiin toteuttaa niin, että UAV – alukset noudattavat asetettua 

reittiään hälyttäen, mikäli poikkeamia edellä mainituissa osa-alueissa löytyy. Kuten 

osiossa 2.3 käytiin läpi, lähitulevaisuudessa alukset kykenevät suoriutumaan entistä 

kompleksisimmista tehtävistä, joihin lukeutuu muun muassa kohteen 

havaitseminen, tunnistaminen ja erilaisten sensorien hyödyntäminen (Gupta., et al, 

2013, 1655). Kohdeyrityksen mainitsemat kohdat ovat siis myös teoriassa 

mahdollisia, jos ei nyt, niin ainakin lähitulevaisuudessa.  

 

Tulevaisuudessa kohdeyritys X pohtii ottavansa aluksille lisää komponentteja 

käyttöön. Yksi tärkeimmistä hankkeista on UAV – aluksille asennettavat 

robottikädet, jotka mahdollistavat muun muassa venttiilien avauksen, turvakytkinten 

päälle/pois-laiton ja asioiden kuljetuksen paikasta A paikkaan B. Myös esimerkiksi 
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öljyämiset ja maalaukset rakennuspuolella voitaisiin toteuttaa robottikäsien avulla. 

Yritys X on jo testannut käsiä toiminnoissaan, mutta lopullinen käyttöönotto saa 

vielä odottaa.  Yritys X mainitsee seuraavasti: ”Haaveillaan automaattikäsistä, joita 

on kyllä jo testattu. Automaattikäsien tarkoituksena on se, että ne pystyisivät 

ajatuksella toimimaan esimerkiksi kääntelemään venttiileitä auki ja kiinni sekä 

hakemaan asioita kopterin avulla paikasta a paikkaan b. Mielikuvitus on vain 

rajana.” Yritys X etenee kuitenkin asian suhteen varovaisesti, koska alus 

lisälaitteineen tulee olla turvallinen, niin tietoturvallisesti, kuin lento-

ominaisuuksiltaan. 

 

Ihmisten asenne tulee määrittämään paljon sen suhteen, kuinka nopeasti UAV – 

aluksia tullaan hyödyntämään. Edellisen lisäksi yritys X mainitsee, että kuitenkin 

paljon nojaa myös aiheeseen liittyvään teknologiaan, joka nimenomaisesti vaikuttaa 

myös ihmisten hyväksyntään. Kyse on kohdeyrityksen mukaan myös uskalluksesta 

ottaa harppaus eteenpäin robottien kanssa. Myös osiossa 2.4 huomioitiin, että UAV 

– aluksien käyttöönottoon liittyy niin teknisiä, kuin sosiaalisia haasteita 

(Schenkelberg, 2016, 1). Seuraavaksi tutkimuksessa käsitellään muun muassa 

tutkimuksen johtopäätökset ja yhteenveto.  
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksen viimeinen kappale käsittelee johtopäätökset ja yhteenvedon. 

Kappaleessa vastataan myös tutkimuksen alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin 

ja pohditaan tutkimuksen rajoituksista sekä jatkotutkimusmahdollisuuksista.  

 

5.1 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli löytää vastaus siihen, voidaanko UAV – 

aluksia hyödyntää Suomaisessa paperiteollisuuden riskienhallinnassa. Aihealueen 

tutkimiseen on käytetty hyväksi alaa käsittelevää akateemista kirjallisuutta ja case 

– yrityksen tietoa. Seuraavaksi tutkimus pyrkii vastaamaan tutkimuksen alussa 

esitettyihin neljään tutkimuskysymykseen.  

 

5.1.1 Päätutkimuskysymys 

 

 Miten UAV – alusten avulla voidaan parantaa suomalaisen 

paperiteollisuudessa toimivan yrityksen riskienhallintaa?  

 

Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen ja case – yrityksen antamiin tietoihin perustuen 

voidaan todeta, että UAV – alusten avulla voidaan parantaa suomalaisten 

paperiteollisuudessa toimivien yritysten riskienhallintaa, mutta alan teknologian 

tulee vielä kehittyä tasolle, jolloin alusten käyttövarmuuteen ja lisälaitteisiin voidaan 

luottaa. Riskienhallinnan osalta UAV – alusten potentiaali näyttäytyy eritoten 

varoriskienhallinnassa, eli operatiivisten riskien parissa. Alusten soveltumista 

varoriskienhallintaan tukee tutkimuksessa sovellettu 3D:n malli.  

 

5.1.2 Lisätutkimuskysymykset  

 

 Minkälainen on UAV - järjestelmien lähitulevaisuus paperiteollisuuden 

riskienhallinnassa Suomessa? 
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UAV – aluksien tulevaisuus Suomessa on yleistyvä. Teknologian kehittyessä aluksia 

saadaan käyttöön niin teollisuuden kuin muidenkin toimialojen hyödyksi. Suomen 

UAV – aluksia ohjaa kuitenkin vielä vahva regulaatio, jonka heltymistä on kuitenkin 

ilmoilla. Myös mielipiteet aluksien hyödyntämisestä liiketoiminnassa vaihtelevat 

laidasta laitaan, mutta yleisesti ottaen voidaan alusten vastaanottoa pitää 

positiivisena.  

 

 Millaisia haasteita UAV – alusten hyödyntäminen kohtaa puhuttaessa 

teknologiasta ja regulaatiosta? 

 

Teknologiset haasteet UAV – aluksille muodostuvat pääsääntöisesti alusten 

lentovakaudesta ja akkukestosta. Molemmat alueet ovat asiantuntijoiden 

kehityslistoilla, mutta eritoten akkukesto aiheuttaa kehittäjille päänvaivaa. Tällä 

hetkellä käytettävien Lipo – akkujen kestoa ollaan saatu pidennettyä, mutta 

vaihtoehtoiskustannuksena akkujen kestolle toimii akkujen paino. Näin ollen aihe 

pyörii vielä noidankehässä. Myös Li-Po – akkujen turvallisuus ei ole vielä 

markkinoiden toivomalla tasolla.  

 

Regulaatio toimii myös haasteena UAV – aluksien käyttöönotolle liiketoiminnassa. 

Alusten käyttöä on säädelty runsaalla kädellä ja muun muassa tutkimuksen case – 

yritys joutuu ilmoittamaan viranomaisilla ja lähitahoille aikeistaan testata ja käyttää 

aluksia. Ilmailua säätelevä taho Trafi kuitenkin ilmoittaa, että haluaa asettaa 

mahdollisimman löyhän ympäristön alusten kehittymiselle, joka antaa toivoa 

tulevalle. Vielä sääntely kuitenkin haittaa alusten täysvaltaista käyttöönottoa, eritoten 

ulkolennätyksessä.  

 

 Millaisiin riskienhallintatoimenpiteisiin UAV – alukset soveltuvat suomalaisissa 

paperiteollisuuden yrityksissä?  

 

Alusten potentiaali näyttäytyy selvimmin varoriskienhallinnassa ja 3D:n mallin 

mukaisissa tehtävissä. Operatiivisiin riskeihin alusten käyttö soveltuu tuotannon 

keskeytysten hallintaan ja tuotantoon liittyvien riskien hallintaan. Muuten riskikenttä 

rajautuu kuitenkin varoriskienhallinnan osa-alueisiin.  
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Tutkimuksen case – yrityksen haastatteluun perustuen UAV – alukset ovat 

potentiaaliltaan sopivia riskienhallinnan apuvälineiksi. Yrityksen mukaan aluksien 

tehokkuus näyttäytyy eritoten tehtävissä, missä muuten olisi työntekijöiden 

turvallisuus kaupan. Myös tehtävät jotka vaativat monotonisuutta, kuten valvonta, 

ovat alusten hyödyntämisen ytimessä.  

 

5.2 Pohdintaa 
 

Tutkimus sai inspiraationsa UAV – alusten yleistymisestä potentiaalisena välineenä 

erilaisten liiketoiminta-alueiden tehostajana. Aiheen tutkimista tuki myös 

suomalaisen paperiteollisuuden yrityksen pilottihanke, jossa UAV – aluksia otettiin 

käyttöön tehdasalueella tarkoituksena tehostaa riskienhallintaa. Tutkimus on 

osoittanut, että alusten potentiaali on olemassa, mutta haasteita on silti tiellä. Kuten 

ylempänä jo mainittu, suurimman haasteet nojautuvat teknologiaan ja regulaatioon. 

On kuitenkin hyvä huomata, että molemmat edellä mainituista tekijöistä ovat 

kehittymässä parempaan suuntaan, joka povaa hedelmällistä tulevaisuutta UAV – 

aluksille.  

 

Tutkimuksen tavoitteena läpi työn toimi tarkoitus kuvata suomalaisten paperialan 

yritysten riskienhallintaa ja tämän funktion tehostamista UAV – teknologiaa apuna 

käyttäen. Tutkimuksen tavoitteen tutkimisessa apuna on toiminut tieteelliset 

julkaisut ja tutkimuksen case – yritys, jonka kautta tutkimus yleisti tulokset 

käsittämään kaikkia suomalaisia paperiteollisuuden yrityksiä. Tutkimuksessa on 

käyty läpi niin alusten ominaispiirteitä, potentiaalia, kuin myös riskienhallintaa 

alusten avulla. Työn ydin onkin rakentunut alusten tämän hetkisestä tilanteesta 

laajentuen tulevaisuuteen. Riskienhallintaa työssä on käsitelty eritoten 

varoriskienhallinnan osalta, koska kyseinen riskienhallinnan osa on tehostettavissa 

alusten avulla.  
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5.3 Johtopäätökset 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut tutkia miten UAV – aluksien avulla 

voidaan tehostaa suomalaista paperiteollisuuden riskienhallintaa. Tutkimuksen 

tulokset osoittavat, että UAV – alusten avulla suomalaisen paperiteollisuuden 

riskienhallintaa voidaan tehostaa, mutta alusten implementointi jokapäiväiseen 

toimintaan on vielä haasteiden takana. Suurimmat haasteet näyttäytyvät UAV – 

aluksiin liittyvässä teknologiassa ja eritoten akkuteknologiassa. Tällä hetkellä 

yleisesti käytetyt Li-Po – malliset akut pyörivät noidankehässä akun keston 

parantamisen ja painon nousun takia, unohtamatta kyseisen akkumallin varsin 

ailahtelevaa luonnetta vaaratilanteissa. Teknologian kehittyessä kyseiseen 

ongelmaan kuitenkin on oletettavissa löytyvän ratkaisu, mutta ainoastaan aika 

näyttää milloin. Myös regulaatio aiheuttaa haasteita UAV – alusten 

täysipainotteiselle liiketoiminnan käytölle. Regulaation ajamana Suomen UAV – 

aluksia hyödyntävät toimijat joutuvat tällä hetkellä varsin byrokraattisiin 

toimenpiteisiin aluksia käytettäessä. Lentoliikennettä ohjaava Trafi kuitenkin povaa 

löyhentyvää sääntelyä aluksien tulevaisuudelle, joka poistaisi turhan kitkan alusten 

käytöstä.  

 

Tutkimuksen tulokset näyttävät, että alusten potentiaali ja hyödyntämisalue 

nähdään eritoten 3D:n mallin mukaisissa toimenpiteissä. 3D:n malli pitää sisällään 

vaaralliset (dangerous), likaiset (dirty) ja pitkäveteiset (dull) tehtävät, joiden 

puitteissa alusten tulevaisuuden käyttöalueet nähdään olevan. 3D:n Mallia 

käsiteltiin laajalti tutkimusta käsittelevän tieteellisen kirjallisuuden ja tutkimuksen 

case – yrityksen avuin. Tulokset molemmissa olivat mallin toimivuutta puoltavia.  

 

UAV – alusten hyödyntäminen liiketoiminnoissa ja suomalaisissa paperiteollisuuden 

yrityksissä on vielä lasten kengissä. Tutkimuksen kautta on kuitenkin hyvä huomata, 

että liikehdintä alusten hyödyntämiselle on positiiviseen suuntaan, puhuttaessa niin 

teknologisista haasteista, regulaatiosta tai yleisistä mielipiteistä. Aika näyttää, missä 

Dronet ovat tulevaisuudessa.  
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5.4 Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimus  
 

Suurin tutkimusta rajoittava tekijä on ollut aihealueen niukka tieteellinen kirjallisuus. 

Niukkuuteen suurimpana tekijänä voidaan nähdä aiheen uutuus, joka odottaa vielä 

laajempaa tutkimusta. Aiheeseen liittyvä tutkimus rajautuu vielä paljolti UAV – alusten 

teknologian kehittämiseen, jättäen ulkopuolelle alusten soveltamisen eri toimialoja 

koskevaksi aiheeksi. Alusten yleistyminen kuitenkin herättää tarpeen myös 

tieteellisten julkaisuiden laajentumisen kyseiselle alueelle. Tästä syystä aihealue 

tarjoaa laajan kentän mahdolliselle jatkotutkimukselle.  
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LIITTEET 

 

Liite 1. Haastattelukysymykset 

 

1. Alkukysymykset 

 

 Käytätteko UAV – aluksia liiketoiminnassanne? 

 Kauanko olette käyttäneet UAV – aluksia? 

 Miksi otitte UAV – alukset käyttöön? 

 Missä funktioissa hyödynnätte UAV – aluksia? 

 Oletteko kokeneet hyötyä aluksista? 

 Minkälaisia hyötyjä odotatte? 

 Mihin tarkoituksiin haluatte kehittää UAV – aluksia? 

 Oletteko “benchmarkanneet” UAV – alusten käytön joltain taholta? 

 Tiedättekö onko jollain muulla paperiteollisuuden toimijalla käytössä UAV – 

aluksia käytössä?  

 

2. UAV – alukset teillä 

 

 Minkälaisia aluksia käytätte? 

 Minkä takia käytätte juuri kyseisen mallisia aluksia? 

 Mihin toimiin näette, että roottorimuotoiset alukset (helikopterit) soveltuvat 

paperiteollisuudessa? 

 Mihin toimiin näette, että siipimuotoiset alukset soveltuvat 

paperiteollisuudessa? 

 

2.1  Lisälaitteet  

 

 Mitä lisälaitteita/komponentteja käytätte UAV – aluksissa? 

 Minkälaisia laitteita voisitte hyödyntää tulevaisuudessa? 

 

2.2  Aluksen ohjaaminen 
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 Käytättekö aluksen ohjaamiseen etäohjaajaa? 

 Käytättekö automatisoituja UAV – aluksia?  

 Mihin pyritte tulevaisuudessa asian suhteen?  

 Mitkä ovat suurimmat haasteet aluksen ohjaamiseen liittyen? 

 Miten haasteet voidaan selättää? 

 

2.3  Lento-ominaisuudet 

 

 Mitkä ovat UAV – alukset tärkeimmät lento-ominaisuudet? 

 Miksi juuri nämä ominaisuudet? 

 Mitkä ovat suurimmat haasteet lento-ominaisuuksiin liittyen? 

 Miten haasteet voidaan selättää? 

 

2.4  Mallit 

 

 Minkälaisia malleja teillä on käytössä? 

 Miksi juuri kyseisiä/kyseinen malli? 

 Mihin kaikkeen näette, että roottorimallisia aluksia voidaan käyttää 

paperiteollisuudessa? 

 Mihin näette, että siipimuotoisia (lentokonemuotoinen, kiinteät siivet) aluksia 

voitaisiin hyödyntää teillä? 

 

-Herääkö ajatuksia vielä itse aluksiin liittyen? 

 

3. Riskienhallinta 

 

3.1 Yleisesti 

 

 Minkälaista riskienhallintaa (turvallisuus, katastrofit, vahingot) harjoitatte 

toiminnassanne? 



63 
 

 Mitkä asiat ohjaavat riskienhallintaanne? (säännökset, stora enson koodisto 

yms) 

 Tärkeimmät tekijät riskienhallinnassa? (suunnitelmallisuus) 

 

3.2 UAV – alukset ja riskienhallinta 

 

 Käytättekö UAV – aluksia riskienhallinnassanne? 

 Mihin osa-alueisiin näette, että UAV – aluksia voitaisiin hyödyntää 

puhuttaessa paperiteollisuuden riskienhallinnasta? 

 Minkämuotoisia aluksia näette, että voitaisiin hyödyntää? 

 Minkälaisia lisälaitteita voitaisiin hyödyntää osana aluksia? 

 

-Herääkö vielä ajatuksia riskienhallinnasta UAV – alusten avulla? 

 

4. Tulevaisuus 

 

 Näettekö UAV – alukset osana paperiteollisuuden tulevaisuutta? 

 Näettekö UAV – alukset osanan paperiteollisuuden tulevaisuutta 

puhuttaessa riskienhallinnasta? 

 Mitä asiat puoltavat UAV – alusten käyttöä tulevaisuudessa? 

 Mitkä ovat suurimmat haasteet, jotka liittyvät UAV – aluksien käyttöön 

tulevaisuudessa? 

  

5. Muuta 

 

 Regulaatio. Onko vaikuttanut toimintaan ja jos on niin miten? 

 3D:n laajennettu malli  

 Tuleeko mieleen muuta? 

 Onko mahdollisia muita henkilöitä joita voisi haastatella asiasta? 

 

Tuleeko mieleen vielä jotain aihealueeseen liittyvää? 


