
Hirsala Golf

STERF ROBO-GOLF WP-3



• Husqvarna robotti demot aloitettiin kaudella 2020 neljällä 
automowerilla

• Testejä tehtiin raffeissa, semiraffeissa/viheriönympäryksissä
ja väylillä

• Leikkuujälki oli erinomainen ja robottileikkuun alla olevat 
alueet laadultaan erittäin hyviä

• Halusimme myös kuunnella palautetta pelaajilta ja 
kentänhoitajilta – ei todellisia ongelmia robotiikan käyttöön 
liittyen

Projektin aloitus



• Kaudelle 2021 investoimme 18sta automoweriin, jotka 
kattavat
• Kaikki viheriönympärykset - hoc asetus 2 = 25mm
• Kolme väylää – 12,5mm väyläasetuksilla hoc asetus 1 
• Joitain karheikkoalueita klubitalon läheisyydessä – hoc asetus 4
• Yhteensä hoitivat noin 4 hehtaarin kokoisen pinta-alan eli 15% koko

Hirsala Golfin hoidetusta nurmipinta-alasta

• Asennukset tehtiin toukokuun aikana 
• Joitain haasteita saada koko kalusto toimimaan 

autonomisesti
• Aurinkopanelijärjestelmä oli suurin haaste
• Joitain ongelmakohtia sadevesikaivojen yms. Osalta
• Säätöjä ja parannuksia tehtiin läpi kauden = oppimisprosessi

Kausi 2021



• Aurinkopanelit asennettiin kentän
‘’vaikeasti saavutettaville alueille’’ 

• 2x100w paneli ja 120ah 
akkukapasiteetti = liian matala
tuotto Suomen kesässä yhdelle
leikkurille, jonka leikkuuala on 
asennettu maksimaaliseksi

• Ensi vuonna näitä järjestelmiä
boostataan suuremmilla
paneeleilla ja akkukapasiteettia
kasvattamalla

• Tulemme myös rakentamaan
kentälle kattavan sähköverkon
ensi kauden aikana

Aurinkosähkö



• STERF kokeet – Väylillä 15 & 17 

• Robottileikkuu vs perinteinen leikkuu

• Väylien laadussa ei ollut havaittavissa kauden aikana 
kasvuston laadussa eroa perinteisen ja robottileikkurin 
välillä

• Semiraffeissa oli ilmeistä, että robottileikkurin tuottama 
laatu oli huomattavasti parempi, kuin perinteisellä 
leikkurilla –tärkeimpinä tekijöinä se, että leikkuujätettä ei 
synny ja perinteisen leikkuun intensiteetti on liian matala 
huippulaadun saavuttamiseksi 



Robottikokeiden tavoitteena on tutkia seuraavia tekijöitä
• Kasvuston laatu
• Lannoitustarve
• Rikkakasvien ilmeentyminen
• Tautipaine
• Työtuntien ja energian käyttö
• CO2- päästöt
• Tiivistyminen
• Pelaajien ja kentänhoitajien tyytyväisyys

ROBOGOLF













Semiraffialuella ½-osa kaudesta
Väyläalueella ½-osa kaudesta

Selkeitä haasteita nykyisellään puuston kanssa. Erityisesti 
eteläsuunnan tiiviin puuston kanssa. Toki nämä haasteet 
Husqvarna on ottanut jo huomioon tuotekehityksessä.

Kun tiivistä puustoa ei ollut, ei myöskään ollut mitään ongelmia 
gps-yhteyden toiminnassa.

EPOS kokeet 2021



Seuraava askel 2022
• Täyden väyläleikkuukaluston 

asennus kauden aikana = 
noin  20 leikkuria lisää



Uusien alueiden 
suunnittelu ja 
rakentaminen

• Mahdollistaako robotiikan 
käyttö erilaista 
kenttäsuunnittelua?



Ympäristövaikutukset

• Hiilidioksidipäästöjen 
väheneminen laskelmassa 
väyläleikkuri-investoinnin myötä
• Tärkeä steppi Hirsalan siirtyessä 

kohti ’’net-zero’’ tavoitetta eli 
hiilineutraalia toimintaa ja jopa 
hiilinegatiivisuutta
• Samassa yhteydessä syntyy 

kustannussäästöjä mm. 
polttoaineissa



Huolto ja hallinnointi
• Päivittäinen tarkkailu – sovellukset mielellään koko henkilöstölle tai 

vastuuhenkilöiden määrittäminen
• Koneet ilmoittavat viestitse ongelmistaan ja näin ollen on heti 

seuraavana aamuna helppo tietää mitkä leikkurit kaipaavat 
mahdollisesti apua

• Terien vaihto kahden viikon välein. Väyläkorkeudessa terät kuluvat 
nopeammin (vrt. 2vko), semiraffikorkeudessa 2-3vko on sopiva 
vaihtoväli

• Talveksi koneet puhdistetaan ja säilytetään lämpimässä – lataus 2kk 
välein



Huolto

• Korjauksia ja huoltoa varten on 
järkevää pitää yleisimmin hajoavista 
osista varaosavarastoa
• Myös kalliimpia osia kannattaa olla

kaikkia vähintään 1kpl varastossa
• Koko koneen kaikki osat on 

vaihdettavissa uuteen
• Jos hallinnoidaan isompaa ’’fleetiä’’

kannattaa ehdottomasti pitää 1-2 
varakonetta myös varastossa



Kaapeloinnit

• Kaapeloinneista karttojen luominen 
helpottaa ilmastuksissa yms. rajalinjojen 
hahmottamista.
• Asennuksessa tärkeää on systemaattisuus 

–mahdollisimman samankaltaiset 
asennukset ja ylityskohdat, jotta ne on 
helppo tunnistaa



Media

• Median keskuudessa robotiikka aiheutti paljon kiinnostusta, 
samoin kuin golffareilla

• Kaksi Suomen suurimpiin lukeutuvaa golfmediaa julkaisi 
artikkelit robotiikasta Hirsalassa

• Golffareiden kanssa tarvittiin kommunikaatiota – erityisesti 
sääntöasiat kiinnostivat. Golfin säännöt sisältävät jo nyt 
kaiken tarvittavan robottien aiheuttamien tilanteiden 
käsittelemiseen



Robottien työskennellessä kesäkaudella lähes ympäri vuorokauden ja myös pelien ollessa käynnissä on täysi 
oletettavaa, että kohtaamisia näiden työmuurahaisten kanssa tulee pelaajilla olemaan. Tässä koottuna varmasti 
eniten askarruttavia kysymyksiä robottien osalta:

•Mitä tehdä robotti liikkuu sinua kohti?
• Robotit on varustettu ultraäänisensoreilla ja ne osaavat tunnistaa esteen edessänsä. Robotti hidastaa, kun kohde on 

lähestymässä ja jatkaa matkaansa, kunnes ’’hellästi’’ tönäisee edessään olevaa estettä. Kun robotti on osunut esteeseen, 
kääntyy se toiseen suuntaa ja jatkaa matkaansa. Tätä voi hyödyntää pelaajana esimerkiksi laittamalla bäginsä robotin eteen 
sen ’’häiritessä’’ ja näin robotti lähtee toiseen suuntaan.

•Mitä, jos robotti leikkaa pallosi yli?
• Jos näin epäonninen tapahtuma pääsee käymään (todennäköisyys on hyvin pieni, että robotti isolla pinta-alalla operoidessaan 

onnistuu löytämään pienen golfpallon, mutta toki täysin mahdollista) tekevät robottien pienet 
partaveitsiterät mahdollisesti golfpallon pintaan hyvin pienet, lähes näkymättömät viillot. Robottien terät antavat ’’periksi’’ 
osuessaan kiinteään esineeseen ja niillä ei siten ole voimaa rikkoa palloa. Kuitenkin golfsääntöjen puitteissa näin tapahtuessa 
ja pallon vahingoittuessa, voidaan pallo vaihtaa kesken pelatun reiän. Pelatun kierroksen jälkeen ilmoitathan tapahtuneesta 
caddiemasterille, joka kirjaa kyseiset tapahtumat ylös ja keräämme näin arvokasta dataa.

•Mitä, jos robotti siirtää palloasi, kun pallon lyönnin jälkeinen liike on pysähtynyt?
• Pallo tulee siirtää rangaistuksetta sen alkuperäiselle paikalle.

•Mitä, jos pallosi osuu robottiin lyöntisi jälkeen ollessaan vielä liikkeessä?
• Pallo saattaa kimmota robotin kuoresta johonkin suuntaan. Tässä tapauksessa peliä jatketaan siitä paikasta, jonne pallo on 

päätynyt. Tapahtuma on vastaava kuin, esimerkiksi pallon osuessa sadettajan kanteen.

Kommunikaatioesimerkki pelaajistolle



Kiitos!


