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In this bachelor’s thesis the use of vibrotactile feedback in industrial joysticks was studied. 

In the literature review the effect of different vibrotactile parameters was studied and what 

type of actuators there are that can be installed to an industrial joystick to generate 

vibrotactile feedback. Literature review also covers what type of information vibrotactile 

feedback can transfer to a user of an industrial joystick. This thesis presents with examples 

the different applications of vibrotactile feedback in forest machines. 

 

In the experimental part of this thesis a vibrotactile actuator was installed to a joystick of a 

forest machine. In the experimental part there were user tests to recognize three different 

vibrotactile feedbacks from each other. The results of the experimental part show that two 

out of three users could recognize the different vibrotactile feedback from each other. 
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SYMBOLILUETTELO  

 

 

F Värähtelyn voima-amplitudi [N] 

m Epäkeskinen massa [kg] 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tärinäpalaute mahdollistaa tiedon välittämisen koneelta ihmiselle tuntoaistin avulla. Sen 

avulla käyttäjälle voidaan välittää tietoa, jota on vaikea tai mahdotonta havaita muilla 

aisteilla, kuten näkö- tai kuuloaistilla. Käyttäjä havaitsee laitteen tuottaman tärinän 

kosketuksellaan ja osaa yhdistää tietyn tärinätyylin tiettyyn tapahtumaan tai tilanteeseen, 

esimerkiksi matkapuhelimen jatkuvan tärinän saapuvaan puheluun tai lyhytkestoisen tärinän 

saapuvaan tekstiviestiin. 

 

1.1 Tutkimusongelma 

Tärinäpalautteen hyödyntäminen muissa tilanteissa kuin tapahtumien ilmoittamisesta 

käyttäjälle on vähäistä. Tärinäpalautteen välittämää reaaliaikaista tietoa voitaisiin kuitenkin 

hyödyntää erilaisissa tarkkuutta vaativissa työtehtävissä. Tutkimusongelma tässä 

kandidaatintyössä on, miten tärinäpalautetta voitaisiin hyödyntää teollisuuden 

ohjauskahvoissa. Työ rajataan koskemaan liikkuvissa työkoneissa käytettäviä 

ohjauskahvoja. 

 

1.2 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Kandidaatintyön tavoitteena on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

• Mitä tietyllä tärinätyylillä voidaan viestittää teollisuuden ohjauskahvojen käyttäjille? 

• Miten tärinäpalautteen eri parametrit vaikuttavat värähtelyn aistimiseen? 

• Mikä on sopiva määrä tärinäpalautesignaaleille? 

• Millä toimilaitteilla tärinäpalautetta voidaan tuottaa teollisuuden ohjauskahvoihin? 

 

1.3 Tutkimusmetodit ja käytetyt tietokannat 

Työssä selvitetään kirjallisuuskatsauksella eri tärinätyylejä sekä toimilaitevaihtoehtoja. 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella valitaan sopiva toimilaite asennettavaksi ohjauskahvaan 

käyttäjäkokeita varten. Käytännön kokeen avulla selvitetään, miten tärinäpalautetta voidaan 

hyödyntää siinä työtehtävässä, jossa ohjauskahvaa käytetään ja miten tunnistettavissa eri 

tärinäpalautteet ovat toisistaan. Kirjallisuuskatsauksessa käytetään LUT Finna- ja Google 

Scholar -tietokantoja sekä Metsäntutkimuslaitoksen julkaisemia raportteja.  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

 

Tärinäpalaute on osa haptista palautetta, jossa tiedonvälityskanavana toimii ihmisen 

tuntoaisti ihmisen ja koneen välisessä vuorovaikutuksessa (HMI, Human-Machine 

Interaction). Haptinen palaute käsittää kaikki tuntoaistilla aistittavat ärsykkeet kuten 

mekaaniset voimat tai lämpötilan.  Tärinäpalautteessa tieto on koodattu mekaanisen 

värähtelyliikkeen muodossa. (ISO 9241-910 2011, s. 2–4; Linjama & Kaaresoja 2003, s. 86.) 

 

2.1 Värähtelyn aistiminen kosketuksessa 

Ihminen havaitsee ihon pintaan vaikuttavat venymät ja leikkausvoimat mekanoreseptoreiden 

eli mekaaniseen ärsykkeeseen reagoivien aistinsolujen avulla. Ihon mekanoreseptoreita on 

neljää eri tyyppiä: Meissnerin, Pacinin ja Ruffinin keräset sekä Merkelin kiekot. Jokainen 

mekanoreseptorityyppi reagoi eri tavalla mekaaniseen ärsykkeeseen ja aktivoituu tietyllä 

ärsykkeellä. Värähtelylle herkin reseptori on Pacinin keränen. (Gardner & Martin & Jessell 

2000, s. 433.) Kuvassa 1 on esitetty ihon mekanoreseptorit sekä niiden sijainnit ihossa.  

 

 

Kuva 1. Ihon reseptorit (NCBI 2001, suomennettu). 
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Ihminen kykenee aistimaan 0.4 – 1000 Hz taajuisia värähtelyjä (Jones & Sarter 2008, s. 91). 

Pienimmät havaittavat ärsykkeet havaitaan värähtelyn taajuuden ollessa 250 Hz, jolloin 

sormenpäällä kyetään aistimaan jopa 1 µm siirtymiä. Pienemmällä tai suuremmalla 

rajataajuudella havaittavuus heikkenee. (Wilson, Reed & Braida 2010 s. 3049; Avizzano, 

Frisoli & Bergamasco 2008, s. 407; Gardner, Martin & Jessell 2000, s. 437.) 

 

2.2 Tärinäpalautteen parametrit 

Tärinäpalautteen välittämä tieto muodostetaan säätämällä eri värähtelyn parametreja, joita 

ovat värähtelyn amplitudi, taajuus, aallonmuoto ja kestoaika. Yhdistämällä useita 

kestoajaltaan poikkeavia tärinäpulsseja voidaan muodostaa rytmejä, joita pidetään yhtenä 

parametrina tärinäpalautteen muodostamiseksi värähtelyliikkeen parametrien lisäksi. 

Kuvassa 2 on esitetty kuusi esimerkkiä 250 Hz vakiotaajuisista tärinäpalautesignaaleista, 

joissa säätöparametreina on käytetty amplitudia, pulssin kestoaikaa sekä rytmiä.  

 

 

 Kuva 2. Esimerkkejä tärinäpalautesignaaleista (Clark et al. 2017, s. 85). 

 

2.2.1  Värähtelyn amplitudi ja taajuus 

Tärinäpalautteen värähtelyn amplitudin eli tärinäpalautteen voimakkuuden tulee ylittää 

pienimmän havaittavan ärsykkeen raja-arvo. Kuitenkaan pelkkien raja-arvojen 

määrittäminen ei tuota tehokasta tärinäpalautetta sillä tarkkojen raja-arvojen määrittäminen 

värähtelyn amplitudille on haasteellista ihmisten välisten eroavaisuuksien takia. (Pakkanen 

et al. 2008, s. 281–282; Van Erp 2002, s. 19.) Pakkanen et al. suorittamassa matala 

amplitudisten värähtelyiden aistittavuutta mittaavassa pilottikokeessa todettiin lisäksi, että 

koehenkilön aikaisemmin aistima tärinäpalaute saattoi olla eri testipäivänä aistimattomissa 

testiolosuhteiden pysyessä muuttumattomina. (Pakkanen et al. 2008, s. 281–282.)  
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Käyttäjällä tulisi siten olla mahdollisuus valita tärinäpalautteen voimakkuus omien 

mieltymysten mukaan. (Brown, Brewster & Purchase 2005, s. 169; Van Erp 2002 s. 19.) 

Van Erp (2002) suosittelee tärinäpalautteessa käytettävän maksimissaan neljää eri 

voimakkuutta jotka ovat pienimmän havaittavan ärsykkeen ja mukavuusalueen välillä. 

Maksimissaan yhdeksää eri taajuutta joiden välinen ero on vähintään 20 % tulisi käyttää. 

(Van Erp 2002, s. 19.) 

 

2.2.2  Värähtelyn aallonmuoto ja kestoaika 

Tärinäpalautteen aallonmuodolla tarkoitetaan värähtelyn verhokäyrän muodostamaa 

profiilia. Erilaisia amplitudiprofiileita ovat esimerkiksi lineaarisesti tai eksponentiaalisesti 

laskevat tai nousevat amplitudit. Monimutkaisempia amplitudiprofiileja voidaan muodostaa 

amplitudimodulaation (AM, Amplitude Modulation) avulla (Hoggan & Brewster 2007, s. 

2417–2422) tai yhdistämällä eri kantatärinäsignaaleita eri algoritmein uudeksi 

tärinäpalautesignaaliksi (Clark et al. 2017, s. 84–89.) 

 

Tärinäpalautteen verhokäyrän muodolla on suurin vaikutus käyttäjän reaktioaikaan. 

Kanttiaallonmuotoiset tärinäpalautesignaalit havaitaan nopeammin verrattuna 

siniaallonmuotoisiin tärinäpalautesignaaleihin.  Amplitudin kasvaessa lineaarisesti 

reaktioaika kasvaa verrattuna vakioamplitudiseen värähtelyyn. (Chancey & Bliss 2014, s. 

1704.) Kanttiaallon muotoiset värähtely koetaan voimakkaina, kun taas siniaallonmuotoiset 

värähtelyt tasaisena (Van Erp 2002, s. 19.) 

 

Yhden tärinäpulssin kestoajan ylittäessä 200 ms tärinäpalaute koetaan liian voimakkaana ja 

ärsyttävänä (Kaaresoja & Linjama 2005, s. 2).  

 

2.2.3  Rytmi 

Yhdistämällä useita kestoajaltaan eripituisia tärinäpulsseja voidaan muodostaa rytmejä. 

Rytmit ovat tärinäpalautteessa yksi tehokkain parametri tunnistettavuuden kannalta. (Brown, 

Brewster & Purchase 2005, s. 175). 

 

McDaniel et al. käyttivät neljää rytmillä koodattua tärinäpalautesignaalia ilmoittamaan 

käyttäjälle etäisyyksiä. Jokainen tärinäpalautesignaali koostui kahdesta vakioamplitudisesta 

tärinäpulssista, pulssien välinen aika vaihteli jokaisen tärinäpalautesignaalin tapauksessa 
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lyhimmän ollessa 50 ms ja pisimmän 1200 ms. Tulosten perusteella koehenkilöt pystyivät 

erottamaan nämä kaksi ääripään tärinäpalautesignaalit parhaiten verrattuna 250 ms ja 500 

ms kestäviin aikoihin joita pidettiin toisistaan vaikeasti erotettavina. (McDaniel et al. 2009, 

s. 4671–4674.) 

 

Saket et al. (2013) muodostivat kymmenen erilaista kahdesta pulssista koostuvaa 

tärinäpalautesignaalia pulssin kestoajan tai pulssien välisen ajan ollessa joko 200 ms tai 600 

ms. Tutkimuksessa päädyttiin käyttämään kahdesta pulssista koostuvia tärinäpalautteita 

pilottikokeen perusteella, johon osallistuneet koehenkilöt kykenivät erottamaan jokaisen 

kymmenen kahdesta pulssista koostuvan tärinäpalauteen toisistaan. Pulssimäärän ollessa 

kolme koehenkilöiden oli vaikea erottaa tärinäpalautteet toisistaan. (Saket et al. 2013, s. 

1500.) 

 

2.3 Tärinäpalautteen välittämä tieto 

Tärinäpalautteella välitettävä tieto voi olla ohjaavaa, varoittavaa tai hälyttävää. Varoittavan 

tärinäpalautteen tarkoitus on saada käyttäjä tiedostamaan jokin vaara tai lähestyvä 

vaaratilanne. Hälyttävä tärinäpalaute puolestaan ilmoittaa vaarasta joka on tapahtumassa 

heti. 

 

Seifi & McLean (2013) arvioivat tärinäpalautesignaaleita käyttäjäkokein kolmen sensorisen 

ja kahden tunneperäisen arvosteluasteikon avulla. Kukin arvosteluasteikko koostui 

adjektiivisesta sanaparista, jokaisen sanaparin ollessa toisensa vastakohta. Käytettyjä 

sanapareja olivat muun muassa heikko–vahva sekä rauhallinen–hälyttävä. Käyttäjäkokeiden 

perusteella koehenkilöt pitivät useista lyhyistä tärinäpulsseista koostuvaa tärinäpalautetta 

epämiellyttävänä ja hälyttävänä kun taas yhdestä pitkästä tärinäpulssista koostuvaa 

tärinäpalautetta vahvana sekä tasaisena. (Seifi & McLean 2013, s. 607–608.) 

 

Käyttäjien tunneperäistä reagointia tärinäpalautteeseen ovat tutkineet myös Zheng & 

Morrell (2012), joiden mukaan negatiivisia tunteita herättävät tärinäpalautteet saivat 

käyttäjän huomion paremmin verrattuna positiivisia tunteita herättäviin tärinäpalautteisiin. 

Negatiivisen tunteen lisäksi myös uudet vieraat tärinäpalautteet koettiin paremmin huomiota 

herättävinä. (Zheng & Morrel 2012 s. 469.) Hälyttävän tärinäpalautteen suunnittelussa tulisi 

ottaa huomioon tärinän voimakkuus sillä tärinäpalautteen ollessa liian voimakas se voi 
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heikentää työsuoritusta häiritsemällä tai säikäyttämällä käyttäjän. (Zheng & Morrel 2012, s. 

469; Chancey & Bliss 2014, s. 1704.) 

 

Aikaisemmin mainitussa Saket et al. (2013) tutkimuksessa kymmenen 

tärinäpalautesignaalin kiireellisyyttä arvioitiin henkilökokeilla. Kuvassa 3 on esitetty 

henkilökokeissa käytetyt tärinäpalautesignaalit. Tärinäpalautteen kiireellisyyteen vaikuttivat 

tärkeysjärjestyksessä: tärinäpulssien välinen aika, tärinäpulssien lukumäärä sekä 

tärinäpulssin kestoaika. Tärinäpalautteet 200 ms pulssin välisellä ajalla koettiin 

kiireellisemmäksi verrattuna 600 ms pulssin väliseen aikaan ja lyhyet 200 ms kestävät 

tärinäpulssit koettiin kiireellisemmäksi kuin 600 ms tärinäpulssit. Kuvassa 3 esitetyistä 

tärinäpalautteista tärinäpalaute nro. 1 koettiin kaikista kiireellisimmäksi, kun taas 

tärinäpalaute nro. 2 vähiten kiireellisimmäksi. Koehenkilöistä 92 % kykenivät erottamaan 

neljä kiireellisyystasoa. Kiireellisyystasojen lukumäärän kasvaessa tulos heikkeni. (Saket et 

al. 2013, s. 1500–1501.) 

 

 

Kuva 3. Rytmillä koodattuja tärinäpalautteita (Saket et al. 2013, s. 1500). 

 

2.4  Toimilaitteet tärinäpalautteen muodostamiseksi 

Seuraavassa kappaleessa on esitelty markkinoilla olevia sähkömekaanisia toimilaitteita 

tärinäpalautteen muodostamiseksi. Toimilaitteet on rajattu laitteisiin, joita voidaan ohjata 

tasavirralla. 
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2.4.1  ERM-moottorit 

ERM-moottori (Eccentric Rotating Mass) on tasavirtamoottori, jonka roottoriin kiinnitetyn 

massan painopiste ei ole samassa linjassa roottorin pyörimisakselin kanssa. ERM-moottorin 

yhteen suuntaan rajoitetun värähtelyn voima-amplitudi eli F voidaan laskea seuraavasti: 

 

F =mrω2                (1) 

 

Yhtälössä 1 m massa, r on pyörimisakselin ja massakeskipisteen välinen etäisyys, sekä ω on 

roottorin kulmanopeus. Kaavan 1 perusteella kulmanopeuden kasvaessa kasvaa myös 

voima-amplitudi F. (Precision Microdrives 2017.) Kuvassa 4 on esitetty ERM-moottori.  

 

 

 

Kuva 4. ERM-moottori (reichelt elektronik 2018). 

 

2.4.2  LRA 

LRA (Linear Resonant Actuator) on vaihtovirralla toimiva toimilaite, jonka 

pääkomponentteja ovat: jousi, liikkuva massa, kestomagneetti sekä kela. Liikkuva massa on 

tuettu koteloon jousella ja sitä liikuttaa kelaan muodostuneen magneettikentän aiheuttama 

voima.  (Precision Microdrives 2018.) LRA:n ohjaamiseen tasavirralla tarvitaan erillinen 

ohjauspiiri. Kuvassa 5 on esitetty LRA:n räjäytyskuva. 
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Kuva 5. LRA:n räjäytyskuva (Somatic Labs 2016). 

 

2.4.3  Muut toimilaitteet 

Dosen et al. (2016) käyttivät tärinäpalautteen muodostamiseksi hiiliharjatonta 

tasasähkömoottoria. Moottorin tasapainotettua roottoria kiihdytettiin ja jarrutettiin 

positiivisilla sekä negatiivisilla virtapulsseilla muodostaen värähtelyitä roottorin massan 

hitauden aiheuttamista voimista. Ohjaamalla moottoria eri pulssijonoilla pystyttiin 

muodostamaan siniaallosta poikkeavia värähtelysignaaleja. (Dosen et al. 2016, s. 3–11.) 

 

2.4.4  Toimilaitteiden vertailu 

ERM-moottorit ovat halpoja muihin tärinämoottoreihin verrattuina, helppokäyttöisiä sekä 

pystyvät tuottamaan suuren voima-amplitudin. ERM-moottoreiden huonoina puolina 

voidaan pitää massan hitaudesta johtuvaa nousuaikaa, jonka takia voiman 

maksimiamplitudia ei saavuteta heti moottorin käynnistyessä.  Massan hitaus vaikuttaa myös 

moottorin pysähtymisaikaan. Kuvassa 6 on esitetty Precision Microdrivesin valmistaman 

ERM-moottorin amplitudivaste. 
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Kuva 6. ERM-moottorin amplitudivaste (Precision Microdrives 2012). 

 

ERM-moottorit pystyvät tuottamaan suuremman voima-amplitudin muihin täristimiin 

verrattuina. ERM-moottoreiden tärinäpalautesignaalin suunnittelussa täytyy kuitenkin ottaa 

huomioon pitkä nousu- ja laskuaika. LRA:lla on ERM-moottoriin verrattuna hieman 

parempi nousu- ja laskuaika, mutta sen heikkous on kapea taajuusalue, jolla se pystyy 

tuottamaan tarpeeksi voimakkaan värähtelyn. LRA toimii vain rajatulla taajuusalueella ja 

voiman amplitudi heikkenee huomattavasti pienelläkin eroavaisuudella 

resonanssitaajuudesta kuvan 7 mukaisesti.  

 

 

Kuva 7. LRA:n taajuusvaste (Precision Microdrives 2018). 
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3 TÄRINÄPALAUTTEEN HYÖDYNTÄMINEN TYÖKONEISSA 

 

 

Tärinäpalautteen hyödyntäminen työkoneissa asettaa tärinäpalautteen suunnittelulle useita 

vaatimuksia. Tärinäpalautteen tulisi olla helposti havaittava kuitenkaan olematta 

häiritsemättä kuljettajaa, jotta työnteko ei heikkenisi. Haasteita aiheuttaa myös ulkopuoliset 

häiriöt joita työkoneissa ovat kuljettajaan vaikuttavat kokovartalotärinät, jotka muodostuvat 

työkoneen moottorin värähtelystä tai maaston pinnan epätasaisuudesta. 

 

Tärinäpalautteen hyödyntämistä työkoneiden ohjauskahvoissa on tutkinut aikaisemmin 

Keskinen et al. (2012). Tutkimuksessa pintaporalaitteen simulaattorin ohjauskahvoihin 

tuotettiin tärinäpalautetta varoittamaan koneenkuljettajaa laitteen liiallisesta kallistumisesta 

sekä ohjaamaan poraa oikeaan porauskohteeseen. Testihenkilöille ei kerrottu ennen 

käyttäjäkokeita mitä tietoa eri tärinäpalautteiden oli tarkoitus välittää heille. Tuloksien 

perusteella tärinäpalautetta ei pidetty hyödyllisenä sillä testihenkilöiden oli vaikea tulkita 

mihin tilanteeseen kukin tärinäpalaute viittasi. Lisäksi vaaratilanteet kuten laitteen liiallinen 

kallistuminen olisi havaittavissa helposti ilman tärinäpalautettakin, kuitenkaan osaa 

testihenkilöistä ei haitannut vaarallisten tilanteiden ilmoittaminen tärinäpalautteella. Pitkällä 

aikavälillä olisi kuitenkin mahdollista, että aikaisemmin visuaalisesti havaittu tieto voitaisiin 

havaita tärinäpalautteella sen ollessa tarpeeksi selkeä. (Keskinen et al. 2012, s. 73–78.) 

 

3.1 Tärinäpalautteen hyödyntäminen metsätyökoneissa 

Metsätyökoneet voidaan jakaa kahteen luokkaan: harvestereihin sekä kuormatraktoreihin. 

Harvesterit ovat monitoimikoneita jotka on suunniteltu kaatamaan, käsittelemään sekä 

siirtämään sahattuja puita. Kuormatraktorit on suunniteltu kuormaamaan ja kuljettamaan 

harvesterin kaatamat puut. Metsäkoneenkuljettaja ohjaa metsäkoneen puomin päässä 

sijaitsevaa hakkuupäätä tai kouraa kahdella ohjauskahvalla samanaikaisesti. Metsäkoneesta 

riippuen hakkuupään tai kouran paikoitus voi tapahtua osittain automatisoidusti, jolloin 

yksittäisten puomin nivelien kulmien ohjaamisen sijaan metsäkoneenkuljettaja ohjaa 

puomin kärkeä (John Deere, 2017). 

 

Vaikka useita kuljettajaa opastavia järjestelmiä hyödynnetään metsätyökoneissa, on 

metsäkoneenkuljettajalla edelleen suuri vaikutus työn jälkeen sekä tehokkuuteen. 
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Metsäkoneenkuljettajalla on suuri määrä tietoa käsiteltävänä eri aistikanavia pitkin kuitenkin 

turvautuen eniten näköaistiin. Ylimäki et al. mainitsee tärinä- tai voimapalautteen 

mahdollisuudesta opastamaan metsäkoneenkuljettajaa (Ylimäki et al. 2013, s. 8). Suurin 

tarve tärinäpalautteesta olisi vähän työkokemusta omaaville kuljettajille joiden keskuudessa 

koneen hallinta ja käyttö vaatii eniten huomiokykyä. (Ylimäki et al. 2013, s. 8, s. 35). 

Kuvassa 8 on esitettynä harvesterin kuljettajan työpiste.  

 

 

Kuva 8. Metsäkoneenkuljettajan näkymä Ponsse 8W harvesterissa (Ponsse 2018). 

 

3.2  Tärinäpalautteen välittämä tieto metsäkoneissa 

Tärinäpalautetta voidaan käyttää metsätyökoneissa välittämään useita erilaisia viestejä 

kuljettajalle. Kuvassa 9 on esitetty Ylimäki et al. (2012) metsäkoneenkuljettajille, 

koneellisen puunkorjuun oppilaitoksen opettajille sekä kuljettajaopiskelijoille suorittaman 

kyselyn tulokset kuljetusopastuksen tarpeesta (Ylimäki et al. 2012, s. 30).  Kyselyn 

tuloksista voidaan huomata mahdollisia tärinäpalautteen sovelluskohteita. Mahdolliset 

tärinäpalautteen sovelluskohteet ovat korostettuina kuvaan punaisella. 
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Kuva 9. Kuljetusopastuksen tarpeet metsätyökoneissa (Ylimäki et al. 2012, s. 30, 

muokattu). 

 

Voidaan huomata, että tärinäpalautteella on paljon eri sovelluskohteita metsätyökoneissa. 

Seuraavissa alaluvuissa on esitelty esimerkein minkälaista tietoa tärinäpalautteella voisi 

metsätyökoneissa välittää kuljettajalle. 

 

3.2.1  Ohjaavan tärinäpalautteen hyödyntäminen metsätyökoneissa 

Ohjaavaa tärinäpalautetta metsätyökonekäytössä on mahdollista hyödyntää harvesterin sekä 

kuormatraktorin puomin kärjen ohjauksessa tai ohjaamaan harvesterinkuljettajaa 

valitsemaan puun kaatosuunta.  

 

Puomin kärjen ohjauksella on suora vaikutus kuljettajan henkilökohtaiseen 

työskentelynopeuteen. Hakkuupään ohjaus eroaa taitotasosta johtuen aloittelijalla sekä 

ammattilaisella. Aloittelijan ohjatessa hakkuupäätä hitaasti syntyy paikkavirheitä kohteen 

sekä hakkuupään välillä, kun taas ammattilainen kykenee liikuttamaan hakkuupäätä 

nopeammin pienemmillä paikkavirheillä. (Laurikkala, Suzuki & Vilkko 2016, s. 5936–5937, 

s. 5940.)  
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Harvesterikuskin tehtävänä puuta kaadettaessa on valita myös puun kaatosuunta. 

Kaatosuunnat ovat määritelty eri hakkuutyömalleissa, joiden käyttö lisää järjestelmällisyyttä 

sekä tehokkuutta työpisteellä. Hakkuutyömalleja ovat muun muassa sektorityömalli sekä 

sivullepäin kaato -työmalli. (Ovaskainen 2012, s. 8.)  

 

Kaatosuunnan ilmoittaminen käyttäjälle olisi mahdollista toteuttaa metsäkoneen kahta 

ohjauskahvaa käyttäen eri kaatosektoreita. Kuvassa 10 on esitetty harvesterin yläkuva sekä 

kuusi kaatosektoria. Punaisella numeroidut kaatosektorit esittävät oikeanpuolimmaiseen 

ohjauskahvaan välitettyä tärinäpalautetta ja vihreällä numeroidut vasemmanpuoleiseen 

ohjauskahvaan välitettyä tärinäpalautetta. Eri sektoreille voidaan määrittää omat 

tärinäpalautesignaalit, mutta yksinkertaisimmillaan 1–3 tärinäpulssista koostuva 

tärinäpalaute riittäisi. Esimerkiksi vasemmanpuoleiseen ohjauskahvaan tuleva kolmesta 

tärinäpulssista koostuva tärinäpalaute tarkoittaisi puun kaatamista kuljettajan vasemmalle 

puolelle sektorille 3 kun taas oikeanpuoleiseen ohjauskahvaan tuleva yhdestä tärinäpulssista 

koostuva tärinäpalaute tarkoittaisi puun kaatamista kuljettajan oikealle puolelle sektorille 1. 

Puun kaataminen suoraan eteenpäin voidaan ilmoittaa molempiin ohjauskahvoihin 

saapuvalla tärinäpalautteella.  

 

 

Kuva 10. Kaatosektorit 
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3.2.2  Hälyttävä tärinäpalautteen hyödyntäminen metsätyökoneissa 

Hälyttävän tärinäpalautteen mahdollisuudet metsätyökonekäytössä ovat ilmoittaminen 

tilanteista joissa voi syntyä henkilövahinkoja; ulkopuolisille henkilöille sekä kuljettajalle 

itselleen, tai mittavia laitevahinkoja. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi koneen liiallinen 

kallistuminen, joka voisi johtaa koneen kaatumiseen tai koneen puomin osuminen 

sähkölinjaan. Keskinen et al. (2012) käyttivät tärinäpalautetta varoittamaan pintaporakoneen 

liiallisesta kallistumisesta (Keskinen et al. 2012, s. 73–78). 

 

Metsätyökoneen GPS-paikannuksella on mahdollista kartoittaa koneen sijaintia 

hakkualueen reunoista sekä sähkölinjoista (Ala-Ilomäki et al. 2008, s. 11). Koneen 

lähestyessä liian lähelle sähkölinjaa olisi mahdollista käyttää hälyttävää tärinäpalautetta 

ilmoittamaan kuskille vaaratilanne. 

 

3.2.3  Varoittava tärinäpalautteen hyödyntäminen metsätyökoneissa 

Metsäkoneissa käytettäviä varoittavia tärinäpalautteita eri riskitasosta riippuen ovat 

esimerkiksi kuljettajalle suorituskyvyn laskemisen ilmoittaminen. Kuvassa 9 esitetyt 

tulokset Ylimäki et al. (2012) suorittamassa kyselyssä, järkevien tauonpaikkojen 

ilmoittaminen koettiin tärkeäksi, eli milloin kuljettajan tulisi pitää tauko työstään (Ylimäki 

et al. 2012, s. 30, s. 31 – 32). Tärinäpalautetta voisi siten käyttää ilmoittamaan milloin 

kuljettajan tulisi pitää tauko.  

 

Tärinäpalautteella voidaan myös varoittaa kuormatraktorin kuljettajaa huomiomaan 

maastonmuoto, jotta koneenkuljettaja osaa valita oikean tilannenopeuden, jotta koneen 

liialliset sivuttaisheilahdukset epätasaisella pinnalla ajettaessa voidaan välttää. Koneen 

sivuttaisheilahdukset voivat aiheuttaa runkovaurioita ajouran varrella sijaitseviin puihin. 

(Väätäinen et al. 2013, s. 8.) 
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4 KOKEELLINEN OSUUS 

 

 

Kokeellisessa osuudessa järjestettyjä henkilökokeita varten ohjauskahvaksi valittiin Ponsse 

HS 15 ERGO -metsätyökoneessa käytetty ohjauskahva. Ohjauskahvaan asennettiin yksi 

Precision Microdrivesin valmistama ERM-moottori (mallinumero: 307-103). Käytetty 

ohjauskahva on esitetty kuvassa 11. 

 

 

Kuva 11. Henkilökokeisiin valittu ohjauskahva 

 

ERM-moottoria ohjattiin Arduino Uno -mikrokontrolleriin (versio: rev. 3) liitetyllä 

Precision Microdrivesin Haptic Shield -lisäosalla (versio: rev 1.0). Haptic Shield on 

varustettu Texas Instrumentsin DRV2605 -mikropiirillä, joka sisältää 123 erilaista 

tärinäpalautetta. Kuvassa 12 on esitetty käytetyt sähkökomponentit. 
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Kuva 12. Kokeessa käytettävät sähkökomponentit 

 

ERM-moottorin kiinnitystä varten ohjauskahvaan porattiin kaksi reikää ja moottori 

kiinnitettiin nippusiteellä ohjauskahvan sisäpinnalle. Ohjauskahvan sekä moottorin väliin 

asennettiin kumipala, jonka tarkoituksena oli vähentää moottorin värähtelystä syntyvää 

melua. Kuvassa 13 on esitetty moottorin asennus ohjauskahvaan. 

 

 

Kuva 13. Ohjauskahva ERM-moottorin asennuksen jälkeen 

 

Arduino Uno Haptic Shield 

ERM-moottori 
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Moottorin asennuksen jälkeen moottori kytkettiin Haptic Shield -lisäosaan ja komponenttien 

toimivuus testattiin. Tämän jälkeen ohjauskahva asennettiin metsätyökoneeseen. Kuvassa 

14 on vasemmalla esitetty valmis kytkentä ja oikealla ohjauskahva asennettuna 

metsätyökoneeseen. 

 

 

Kuva 14. Valmis kytkentä (vas.) sekä metsätyökoneeseen asennettu (oik.) 

 

4.1 Testattavat tärinäpalautesignaalit 

Testattavia tärinäpalautesignaaleita suunniteltiin kolme kappaletta, joista ensimmäinen esitti 

ohjaavaa tärinäpalautetta, toinen hälyttävää tärinäpalautetta ja kolmas varoittavaa 

tärinäpalautetta. Ohjaavan tärinäpalautteen sisältämä viesti tarkoitti: ”kaada puu oikealle”, 

hälyttävän: ”olet liian lähellä sähkölinjaa” ja varoittavan: ”suorituskyky laskenut, pidä 

tauko”. Testattavien tärinäpalautteiden amplitudiprofiilit on esitetty kuvassa 15 

Amplitudiprofiilien piirtämiseen on käytetty Macaron -verkkosivua 

(http://hapticdesign.github.io/macaron/). 
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Kuva 14. Testattavat tärinäpalautteet 

 

4.2  Koehenkilöt 

Koehenkilöiksi valittiin kolme miespuolista henkilöä, jotka työskentelevät tai ovat 

työskennelleet metsätyökoneenkuljettajan tehtävissä. Koehenkilön 1 ikä oli 64 vuotta ja 

työkokemus 35 vuotta, koehenkilön 2 ikä oli 42 ja työkokemus 26 vuotta, koehenkilön 3 ikä 

oli 40 vuotta ja työkokemus 23 vuotta. 

 

4.3 Kokeen suoritus 

Kokeen alussa koehenkilöä pyydettiin asettamaan oikea käsi ohjauskahvan päälle. Kokeen 

alussa jokainen tärinäpalaute esitettiin n. 10 sekunnin mittaisena sekä kerrottiin mikä sen 

välittämä viesti on. Koehenkilön halutessa tärinäpalautteet käytiin uudestaan läpi. 

Alkuperehdytyksen jälkeen tärinäpalautesignaalit 1–3 esitettiin satunnaisessa järjestyksessä, 

jokaisen tärinäpalautesignaalin kesto oli n. 10 sekunnin ja tauko eri signaalien välillä n. 2 

minuuttia. 

 

Koehenkilöille esitettiin jokaisen tärinäpalautesignaalin jälkeen kaksi kysymystä: 

• Mitä tärinäpalaute tarkoitti? 

• Asteikolla 1–3 kuinka ärsyttävänä pidit tärinäpalautetta? 1 ollessa ei lainkaan 

ärsyttävä, 2 ollessa hieman ärsyttävä, 3 ollessa ärsyttävä 

 

Kun kaikki tärinäpalautesignaalit oli testattu, koehenkilöltä kysyttiin: 

• Korvaisitko nykyisistä ääneen tai tietokonemonitorin ilmoituksiin perustuvista 

varoitus- ja hälytysjärjestelmistä tärinäpalautteella. Jos kyllä, niin mitä? 

 

Kokeen jälkeen koehenkilöllä oli mahdollista antaa myös muita kommentteja kokeeseen tai 

tärinäpalautteeseen liittyen. 
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5 TULOKSET 

 

 

Koehenkilöt 2 ja 3 osasivat tunnistaa jokaisen tärinäpalautesignaalin toisistaan sekä niiden 

välittämän viestin. Koehenkilö 1 ei osannut tunnistaa mitään tärinäpalautesignaalia 

toisistaan ja mainitsi tarvitsevansa lisää harjoitusta. Koehenkilö 2 totesi rytmin vaikuttavan 

suuresti tunnistettavuuteen. Koehenkilö 3 mainitsi tärinäpalautesignaalin 3 sopivan erityisen 

hyvin tarkoittamaan taukoa työstä. Koehenkilö 3 mielestä hälyttäväksi tärinäpalautteeksi 

voimakas tärinä, jossa on lyhyitä taukoja. 

 

Taulukossa 1. on esitetty tulokset tärinäpalautteen ärsyttävyydestä, arvosteluasteikon ollessa 

1–3. Koehenkilö 1 piti kaikkia tärinäpalautteita melko ärsyttävänä, kun taas koehenkilö 3 ei 

kokenut mitään tärinäpalautteita ärsyttävänä. Koehenkilön 2 tuloksissa ohjaava sekä 

hälyttävä tärinäpalaute koettiin melko ärsyttävänä, kun taas varoittavaa tärinäpalautetta ei 

koettu ärsyttävänä. Koehenkilö 2 mainitsi, että ei kokenut kokeen aikana tärinäpalautteita 

liian ärsyttävinä, mutta mainitsi, että liian pitkä kestoaika voisi lisätä niiden ärsyttävyyttä. 

 

Taulukko 1. Koehenkilöiden arvio tärinäpalautteen ärsyttävyydestä (1 = ei lainkaan 

ärsyttävä, 2 = hieman ärsyttävä, 3 = ärsyttävä) 

Koehenkilö Tärinäpalautesignaali 

1 

Tärinäpalautesignaali 

2 

Tärinäpalautesignaali 

3 

Koehenkilö 1 2 2 2 

Koehenkilö 2 2 2 1 

Koehenkilö 3 1 1 1 

 

Koehenkilö 3 kommentoi kokeen jälkeen kokevan tärinäpalautesignaalien 2 ja 3 sisältävän 

tiedon tärkeänä. Koehenkilö 3 mainitsi myös, että jotkut äänihälytykset kuten 

hydrauliöljysäiliön pinnan alaraja metsätyökoneessa voisi ilmoittaa tärinäpalautteella. 

Koehenkilö tarkensi vielä vastaustaan tämän jälkeen ja mainitsi, että kuljettajalla voisi olla 

mahdollisuus valita mitä hälytyksiä ilmoitetaan hälytysäänellä ja mitä tärinäpalautteella. 

 

 



26 

 

6 POHDINTA 

 

 

Henkilökokeissa ainoastaan koehenkilö 1 ei osannut tunnistaa tärinäpalautteita toisistaan 

kun taas muut koehenkilöt tunnistivat kaikki toisistaan. Mahdollinen syy lopputulokseen oli 

henkilöiden ikä, sillä koehenkilö 1 oli muita koehenkilöitä huomattavasti vanhempi ja olisi 

tarvinnut pidemmän perehdytyksen eri tärinäpalautteisiin. Koehenkilö 1 mainitsi itsekin 

pidemmän perehdytyksen tarpeen. Toinen mahdollinen syy oli koehenkilöiden motivaatio 

sekä suhtautuminen uuteen teknologiaan, henkilökokeiden aikana kaksi nuorempaa 

koehenkilöä vaikuttivat motivoituneimmilta verrattuna vanhempaan koehenkilöön. 

Nuoremmat koehenkilöt osasivat lisäksi nimetä tärinäpalautteelle muita sovelluskohteita 

metsätyökoneissa, joka tarkoittaa, että he ovat tiedostaneet tärinäpalautteen tarpeellisuuden.  

 

Ärsyttävyyteen vaikutti mahdollisesti liian pitkä tärinäpalautteen kestoaika. Koehenkilö 3 

mainitsi lyhyt taukoisen voimakkaan tärinäpalautteen sopivan hälyttäväksi 

tärinäpalautteeksi. Tämä tuli esiin myös kirjallisuuskatsauksen aikana. 

 

Seuraavat jatkotutkimusaiheet tärinäpalautteen hyödyntämisestä metsätyökoneissa olisi 

tärinäpalautteen lisääminen metsätyökonesimulaattoriin. Simulaattorin avulla olisi 

mahdollista tutkia miten tärinäpalaute vaikuttaa koneenkuljettajan työsuoritukseen ja miten 

tärinäpalautteet olisi aistittavissa kuljettajan keskittyessä työntekoon. Seuraava askel 

simulaattorista olisi tärinäpalautteen lisääminen oikeaan metsätyökoneeseen ja sen 

ohjausjärjestelmään, jotta voidaan tutkia metsätyökoneen liikkuessa sekä puunkaadossa 

syntyvien värähtelyjen vaikutusta tärinäpalautteen aistimiseen. 

 

Jatkotutkimuksissa tulisi myös valita suurempi otanta koehenkilöitä eri ikäluokista sekä 

koehenkilöitä eri työkokemuksella.  
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7 YHTEENVETO 

 

 

Tässä kandidaatintyössä tutkittiin tärinäpalautteen hyödyntämistä teollisuuden 

ohjauskahvoissa kirjallisuuskatsauksen sekä käytännön kokeen avulla. 

Kirjallisuuskatsauksella kerättiin tietoa tärinäpalautteen eri parametrien vaikutuksesta sen 

aistimiseen sekä minkälaisia toimilaitteita tärinäpalautteen luomiseksi teollisuuden 

ohjauskahvoissa on. Tärinäpalautteen viisi parametria, jotka ovat amplitudi, taajuus, 

kestoaika, aallonmuoto sekä rytmi vaikuttivat jokainen tärinäpalautteen aistittavuuteen. 

Tunnistettavuuden kannalta rytmin todettiin olevan tärkein parametri. Toimilaitteista selvisi, 

että ohjauskahvoihin on mahdollista asentaa ERM-moottoreita tai LRA:t tuottamaan 

tärinäpalautetta. Kirjallisuuskatsauksessa lisäksi tarkasteltiin mitä tärinäpalautteen välittämä 

viesti teollisuuden ohjauskahvoissa voi olla. Tärinäpalautteen todettiin olevan ohjaavaa, 

hälyttävää tai varoittavaa.  

 

Käytännön kokeessa metsätyökoneen ohjauskahvaan asennettiin yksi ERM-moottori ja 

suoritettiin henkilökokeita. Henkilökokeissa tarkasteltiin kolmen tärinäpalautesignaalin 

tunnistettavuutta toisistaan. Tuloksien perusteella suurin osa koehenkilöistä kykeni 

erottamaan ainakin kolme tärinäpalautesignaalia toisistaan.  
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