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ESIPUHE 
 
 
Tämän raportin tavoitteena oli ottaa askel kohti automaattista puunkorjuun laadun mittaamista ja 
kokonaisvaltaista laadunhallintaa erilaisten sensoriteknologioiden ja metsäkoneiden mittausinfor-
maation avulla. Automaattinen laatutieto tulee nähdä puunkorjuun kustannusten lisäämisen si-
jaan tasokkaan korjuujäljen mahdollistajana ja kokonaisvaltaisena, puunkorjuun asiakkaita palve-
levana, palautetiedon mahdollistajana. Kattavalla, objektiivisella ja ajantasaisella kuviotason mit-
tausinformaatiolla on monta hyödynsaajaa ja siten myös kustannustenjakajaa. 
 
Metsätehon työkokonaisuuksien osalta raportissa kuvattuja tutkimustehtäviä on tehty osittain 
Luonnonvarakeskuksen koordinoimassa Efforte-tutkimushankkeessa sekä MMM:n kärkihank-
keissa. Raportin on toimittanut Metsätehon erikoistutkija Heikki Ovaskainen. Esitän kiitokset kai-
kille kirjoitustyöhön osallistuneille. 
 
 
Heikki Ovaskainen 
15.4.2019 
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TIIVISTELMÄ 
 
Puunkorjuun laadunhallinnan tulevaisuuden tavoitteena on, että korjuutyön jälkeä kuvaava laatu-
tieto saadaan mitattua ja tallennettua automaattisesti jo korjuutyön aikana. Korjuukohteen puus-
toon ja maaperään liittyvien laatutunnusten automaattinen mittaaminen, käsittely ja hyödyntämi-
nen mahdollistuisivat työn aikana, ja tieto voitaisiin välittää ja raportoida eri käyttötarkoituksiin.  
 
Toisena keskeisenä tavoitteena automaattisella korjuun laatutiedon tallentamisella on päivittää 
metsävaratiedot kuvaamaan harvennuksen jälkeistä puuston tilannetta. Järjestelmällä tuotetta-
vaa tietoa hyödynnettäisiin välittömästi työn omavalvontaan korjuutyön aikana, mutta kertyvää 
laatutietoa voitaisiin hyödyntää myös yleisenä metsätöiden laatutilastona ja -tietovarastona, eri-
toten puustotunnusten osalta metsävaratietojen päivitystietona sekä referenssiaineistona esim. 
maaston kantavuusennusteiden kalibroinnissa ja kehittämisessä. Keskeistä laatutiedon auto-
maattisessa tallentamisessa olisi myös se, että koneenkuljettajan ei tarvitsisi osallistua tiedon 
keräämiseen ja tallentamiseen tai ulkopuolisten tahojen tulla keräämään tietoa hakkuukohteelta 
erikseen. 
 
Tämän raportin tavoitteena oli tarkastella, kuinka erilaisilla mittaus- ja sensoriteknologioilla voi-
daan havaita harvennuksilta perinteisiä korjuujäljen laatutunnuksia, joista useimmat on tähän asti 
mitattu manuaalisesti. Tulokset osoittivat, että kaikista laatutunnuksista on mahdollista saada mit-
taushavainto. Kattavan havaintoaineiston tuottaminen edellyttää kuitenkin lisäsensoreiden asen-
tamista metsäkoneisiin nykyisten sensoreiden lisäksi. 
 
Yleisesti metsäkoneisiin kiinnitettävien sensoreiden määrää pyritään minimoimaan, sillä sensorit 
ovat herkkiä vikaantumiselle vaativissa metsäolosuhteissa. Näin ollen tämän raportin yhteenve-
tävänä tarkastelukulmana oli, voidaanko laatutunnusten mittaustiedot tuottaa metsäkoneiden ny-
kyisten sensoreiden avulla suoraan tai epäsuorasti mallien avulla estimoimalla. Tuloksena oli, 
että kaikkia laatutunnuksia ei voida mitata, havaita tai estimoida tunnuksesta riippuen luotettavasti 
koneiden nykyisillä sensoreilla, vaikka suurin osa muuttujista onkin mitattavissa tai johdettavissa 
riittävällä tarkkuudella. 
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SUMMARY 
 
TOWARDS AUTOMATIC QUALITY MEASUREMENT IN WOOD HARVESTING 
 
The future goal of quality management of timber harvesting is that the quality information related 
to the harvested stand could be collected automatically during the harvesting work. Automatic 
measurement, processing and utilization of quality information of stand and soil would be possible 
during the harvesting. Collected information could be shared and reported for various purposes. 
For example, one goal is to update forest resource information to describe the thinned stand after 
harvesting operation. In addition, the quality information would be utilized for harvester operator 
self-monitoring during the work. Another key feature in automatic data collecting is that the oper-
ator does not have to participate in collecting and storing the data. 
 
The aim of this report was to examine how different measurements and sensor technologies can 
detect traditional thinning quality variables, most of which have so far been measured manually. 
The results indicated that it is possible to obtain a measurement observation from all quality var-
iables in overall. The detection of some variables, such as stem damages, necessarily requires 
additional sensors in forest machines. 
 
The general aim is to minimize the number of electronical sensors to be attached to forest ma-
chines; sensors are sensitive to failure in demanding forest conditions. Thus, one perspective in 
this report was to estimate if the quality variable information could be generated directly or indi-
rectly by using the existing forest machine sensor information. As a result, all quality variables 
can not be measured, observed or estimated reliably with current machine sensors, although 
most of the quality variables are measurable or derivable from other variables with a sufficient 
accuracy. 
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1 JOHDANTO JA TAVOITE 
Laadunhallinnan tehtävänä on parantaa toimintaa seurannan, palautteen ja kehittämisen kautta. 
Palaute, joka mittaa työn laatua suhteessa asetettuihin tavoitteisiin nähden, voi olla reaaliaikaista, 
jolloin työsuoritusta voidaan parantaa jo työn aikana, tai jälkikäteen tehtyä tuloksen arviointia, 
jolloin palaute vaikuttaa työsuoritukseen viiveellä. Tärkeintä kuitenkin on palautteeseen reagoimi-
nen ja laadunhallinnan jatkuvuus. 
 
Puunkorjuussa toimenpiteiden laatu voidaan jakaa kahteen käsitteeseen: korjuujälkeen ja työjäl-
keen. Korjuujäljellä tarkoitetaan vaikutuksia, joita hakkuutyö aiheuttaa jäävälle puustolle ja maa-
perälle. Korjuujälkeä mitataan yleensä vain harvennushakkuilta. Työjälki sen sijaan on laajempi 
termi ja käsittää edellisten lisäksi puutavaran laadun ja katkonnan, metsään jääneen puutavaran, 
kannonkorkeudet, latvahukkapuun määrän, ajourien tunnukset, kantokäsittelyn käytön, varasto-
paikan ja työmaan siisteyden sekä ympäristötekijöiden huomioimisen. Terminä työjälki soveltuu 
käytettäväksi niin pääte- kuin harvennushakkuilla. Tässä raportissa käsitellään korjuujälkeä. 
 
Omavalvonta on keino mitata ja arvioida asetettujen laaturajojen saavuttamista. Omavalvontaa 
suoritetaan monen eri tahon toimesta. Tavallisesti omavalvonnalla ymmärretään työntekijän it-
sensä, esimerkiksi metsäkoneen kuljettajan, tekemä työn laadun valvonta. Omavalvonnaksi kä-
sitetään myös työntekijän työnantajan (esim. koneyrittäjän) sekä asiakkaan (esim. metsäfirman) 
suorittama laadunvalvonta. Metsäkeskuksen suorittama korjuujäljen laadunvalvonta kuuluu sen 
sijaan viranomaistehtäviin. 
 
Metsässä tehtyjen korjuutoimenpiteiden on lähtökohtaisesti täytettävä sekä metsälain vaatimuk-
set että metsänhoitosuositusten laatukriteerit. Harvennushakkuissa tärkeimpiä seurattavia laatu-
tekijöitä ovat jäävän puuston tunnukset, ajouraväli, ajouraleveys sekä puusto- ja maastovauriot. 
Puustotunnuksista mitattavia tunnuksia ovat puuston pituus, läpimitta, runkoluku ja pohjapinta-
ala puulajeittain. Ajouravälillä tarkoitetaan ajourien kohtisuoraa etäisyyttä toisistaan. Suositusten 
mukaan ajouravälin tulisi olla vähintään 19 metriä. Ajouraleveys mitataan ajouran varrella olevien 
puiden kohtisuorana etäisyytenä ajouran keskeltä. Suosituksena on 4–4,5 metrin leveys kiven-
näismaalla ja 4–5 metrin leveys turvemaalla. 
 
Puustovauriot jaetaan runko- ja juurivaurioihin. Runkovauriot jaetaan taasen pintavaurioihin ja 
syvävaurioihin. Pintavauriossa ainoastaan puun kuori on rikkoontunut. Syvävauriossa puuaines 
on vaurioitunut. Juurivauriot sijaitsevat puun juurenniskan alapuolella ja voivat olla paikoitellen 
haastavia havaita. Suositusten mukaan puustovaurioiden enimmäismäärä saa olla 5 %. Ajoura-
painumaksi luokitellaan yli 10 cm painumat ajouralla. Kivennäismaalla ajourien enimmäismäärä 
saa olla 5 % ja turvemaalla 10 % urien kokonaispituudesta. 
 
Tänä päivänä em. laatutunnuksia mitataan pääsääntöisesti manuaalisesti otantaluonteisissa 
maastoinventoinneissa metsäfirman, koneyrittäjän ja Metsäkeskuksen toimesta. Kuljettaja voi olla 
omavalvonnan kautta velvoitettu mittaamaan ja tallentamaan tietoa jäävästä puustosta esimer-
kiksi jokaiselta korjuukohteelta. Korjuukohdekohtainen laatutieto ei välttämättä ole kattavaa.  
 
Kuten aiemmasta on havaittavissa, esimerkiksi leimikkokohtaisen kattavan laatutiedon keräämi-
nen on työlästä. Tiedosta hyötyviä osapuolia on kuitenkin useita. Näin ollen kattavalle tiedolle on 
tarve, mutta se pitäisi pystyä tuottamaan ja jakamaan nykyistä helpommin. Tavoitteena on kehit-
tää mahdollisimman automaattinen työn laadun hallintajärjestelmä puunkorjuuta varten, jonka 
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avulla hakkuukohteen puustoon ja maaperään liittyvän korjuujäljen laatutunnusten automaattinen 
mittaaminen, käsittely ja hyödyntäminen työn aikana mahdollistuisivat sekä tieto voitaisiin välittää 
ja raportoida eri käyttötarkoituksiin. 
 
Toisena keskeisenä tavoitteena automaattisella korjuun laatutiedon keruujärjestelmällä on päivit-
tää metsävaratiedot kuvaamaan korjuun jälkeistä tilannetta. Järjestelmällä tuotettavaa tietoa hyö-
dynnettäisiin välittömästi työn omavalvontaan korjuutyön aikana, mutta kertyvää laatutietoa voi-
daan hyödyntää myös yleisenä metsätöiden laatutilastona ja -tietovarastona, eritoten puustotun-
nusten osalta metsävaratietojen päivitystietona sekä referenssiaineistona esim. maaston kanta-
vuusennusteiden kalibroinnissa ja kehittämisessä. 
 
Metsäkoneiden keräämästä datasta pystytään jo nyt saamaan tietoa useimmista laatutunnuk-
sista. Kaikkea tietoa ei voida kuitenkaan tuottaa nykyisillä sensoreilla. Toisaalta metsäkoneisiin 
kiinnitettävien sensoreiden määrää pyritään minimoimaan, sillä ylimääräiset sensorit ovat herkkiä 
vikaantumiselle vaativissa maasto-olosuhteissa. Liitteen taulukossa 1 on arvioitu sitä, mitä laatu-
tunnuksia milläkin mittaus-, laskenta- ja sensoriteknologialla voidaan mitata. 
 
Tämän raportin tavoitteena oli tarkastella, kuinka metsäkoneiden nykyisin tallentamalla datalla ja 
eri sensoriteknologioilla voidaan havaita perinteisiä korjuujäljen laatutunnuksia, joista useimmat 
on tähän asti mitattu manuaalisesti maastossa. Lisäksi raportin lopun yhteenvetävänä tarkaste-
lukulmana oli arvioida, voidaanko laatutunnustiedot tuottaa metsäkoneiden nykyisten sensorei-
den mittauksista suoraan tai epäsuoraan. 
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2 URAPAINUMIEN MITTAAMISEN TEKNOLOGIOIDEN 
SOVELTUVUUS JA TARKKUUS 

2.1 Time-of-flight imaging -tekniikka (Kinect-kamera) 

Lari Melander, tohtorikoulutettava, Tampereen yliopisto 
 
 
Taustaa 
 
Time-of-flight-tekniikalla (TOF) voidaan määrittää etäisyyksiä mittaamalla lähetetyn valon kulku-
aikaa kamerasta kohteeseen. Valon kulkuaika riippuu suoraan verrannollisesti kameran ja koh-
teen välisestä matkasta, koska valon nopeus mitattavassa väliaineessa (ilma) voidaan ajatella 
vakioksi. Käytännössä TOF-tekniikalla toteutetut syvyyskamerat valaisevat kohteen moduloiduilla 
valopulsseilla, yleensä infrapunan aallonpituuksilla, ja mittaavat valon kulkuajan erikseen kame-
ran kennon jokaiselle pikselille. Kun kuvan jokaisen pikselin etäisyys kohteesta tiedetään, voidaan 
mitattujen etäisyyksien ja kameran optiikan perusteella laskea jokaiselle pikselille koordinaatit 
kolmiulotteisessa maailmassa. Tuloksena on tällöin ns. pistepilvi. Syvyyskuvan lisäksi syvyyska-
merat voivat kuvata myös värikuvia näkyvän valon aallonpituuksilla. Tällainen yhdistelmäkamera 
tuottaa siis pistepilveä, jossa jokaiselle pikselille on kolmen sijaintikoordinaatin lisäksi myös RGB-
väriarvo. 
 
TOF-tekniikkaa hyödyntäviä kameroita on saatavilla erilaisiin käyttötarkoituksiin. Teolliseen käyt-
töön valmistetuissa laitteissa on usein pyritty pitkään kantamaan ja hyvään suoriutumiseen ulko-
tiloissa. Teollisten syvyyskameroiden resoluutiot ovat kuitenkin edelleen varsin matalia 
urasyvyyksien mittaamista ajatellen (luokkaa 64x16), ja ne onkin suunniteltu pääasiassa tunnis-
tamaan ympäröiviä kohteita esimerkiksi törmäyksien välttämiseksi. Viihdekäyttöön tarkoitetuissa 
laitteissa resoluutiot ovat tällä hetkellä selvästi edellä teollisuuden TOF-kameroita. Esimerkiksi 
Microsoftin XBOX-pelikonsolia varten valmistetun Kinect-kameran resoluutio on 512x424. Suurin 
mittausetäisyys Kinectissä on neljä metriä, mutta ulkotiloissa ja etenkin suorassa auringonpais-
teessa mittausominaisuuden huononevat. 
 
Urasyvyyksien mittausta varten haluttiin kokeilla korkearesoluutioista syvyyskameraa. Microsoftin 
Kinect oli tutkimuksen tekohetkellä markkinoiden korkearesoluutioisin TOF-kamera ja se kuvaa 
myös korkearesoluutioista värikuvaa. Kinect on kuitenkin sisätiloihin suunniteltu laite, joten suo-
jakuoret ja kiinnitys metsätraktoriin toteutettiin itse (kuva 1). Metsätraktoriin kiinnitettiin kaksi Ki-
nectiä: molempien takapyörien päälle viimeiseen takapankoon (kuva 2). Mitatut syvyyskuvat tal-
lennettiin erilliselle mittaus-PC:lle. Urasyvyysmittaukset suoritettiin kolmella testiradalla Vihdissä. 



 
 

Metsätehon raportti 251 15.4.2019                         9 

 

 
Kuva 1. Suojattu Kinect-syvyyskamera kiinnitettynä metsätraktoriin. 
 

 
Kuva 2. Kaaviokuva Kinect-kameroiden sijainneista metsätraktorissa. 
 
 
Kinectit mittasivat syntyneitä uria noin 1,7 metrin korkeudesta. Jokaisesta mitatusta syvyysku-
vasta määritettiin uran pohjan sekä uran reunojen etäisyys kamerasta käyttäen kiinteitä mittaus-
ikkunoita (kuva 3).  
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Kuva 3. Syvyyskuvasta käytetyt mittausalueet. 
 
 
Mittausikkunan sisälle jääneistä syvyysarvoista laskettiin mediaani oksien ja muiden häiriöiden 
suodattamiseksi. Urasyvyys laskettiin uran reunojen etäisyyden keskiarvon ja uran pohjan etäi-
syyden erotuksena.  
 
 
Mittaustulokset 
 
Mittaustulokset syvyyskuvista ja manuaalimittauksista on esitetty kuvassa 4. Kuvassa esitetään 
eri testiratojen mitatut urasyvyydet kahdella eri ajokerralla. Syvyyskameramittaukset on keskiar-
votettu vastaamaan metrin välein suoritettuja manuaalimittauksia, todellisuudessa syvyyskame-
ran mittauksia saatiin kymmenen sekunnissa.  
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Kuva 4. Mitatut urasyvyydet manuaalimittauksista ja syvyyskuvista. 
 
 
TOF-mittauksilla mitattiin keskimäärin 5 senttimetriä syvempiä urasyvyyksiä kuin manuaalimit-
tauksilla. Mittausvirhe vaihtelee jonkin verran maasto-olosuhteiden mukaan. 
 
 
Johtopäätökset ja soveltuvuus 
 
Mittaustuloksien perusteella Kinectin tasoisella TOF-kameralla on mahdollista luotettavasti mitata 
syntyneiden urien syvyyksiä. Erot manuaalisesti tehtäviin urasyvyysmittauksiin syntyvät erityisesti 
aluskasvillisuuden vaikutuksesta, koska Kinect mittaa etäisyyttä päällimmäisestä näkyvästä ker-
roksesta. Tästä syystä esimerkiksi havutus häiritsee merkittävästi urasyvyyden mittausta. Suora 
auringonpaiste ja virtaava vesi syntyneessä urassa aiheuttavat jonkin verran häiriötä mittauksiin, 
mutta suurin osa häiriöistä on suodatettavissa mittauksista. 
 
TOF-tekniikan käyttö tarjoaa joitakin etuja moniin muihin teknologioihin nähden. Mittausteknolo-
giasta johtuen TOF-kameroissa on aina sisäänrakennettu valonlähde (infrapuna), joten niitä voi-
daan käyttää vuorokaudenajasta riippumatta. Urasyvyyksien lisäksi jatkuvalla kuvantamisella 
pystytään mittaamaan siirtymää kuvien välillä käyttäen peräkkäisten kuvien ristikorrelaatiota. Ku-
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vien välisestä siirtymästä voidaan laskea työkoneen nopeus varsin tarkasti. Kahta kameraa käyt-
tämällä pystytään myös estimoimaan koneen kääntymistä, jolloin voidaan esimerkiksi tukea GPS-
signaalia katvealueilla. Korkearesoluutioinen kuva mahdollistaa kameran asentamisen kohtisuo-
raan maata kohden, jolloin urasyvyyden ja työkoneen nopeuden mittaukset onnistuvat kohtuulli-
sen vähäisellä laskentateholla. Korkea resoluutio mahdollistaa myös häiriöiden, kuten heiluvien 
oksien, suodattamisen urasyvyysmittauksista. 
 
Kinect itsessään on hankalasti sovellettavissa isommassa mittakaavassa urasyvyyksien mittaa-
miseen. Laite ei ole tarkoitettu ulkokäyttöön, ja sen tuki on lopetettu Microsoftin puolesta. On 
kuitenkin odotettavissa, että vastaavaa teknologiaa nähdään tulevaisuudessa myös teollisuuteen 
tarkoitetuissa laitteissa, jolloin ne luovat varteenotettavan vaihtoehdon esimerkiksi laser-tekniik-
kaa käyttäville etäisyysmittauksille. 
 
 
Kirjallisuus 
 
Melander, L. & Ritala, R. 2018. Time-of-flight imaging for assessing soil deformations and improv-
ing forestry vehicle tracking accuracy. International Journal of Forest Engineering, vol 29, issue 
2. Saatavissa: https://doi.org/10.1080/14942119.2018.1421341. [Viitattu: 15.4.2019.] 
 
 
2.2 Urapainumien mittaaminen 2D-laserskannerilla 

Jari Ala-Ilomäki, tutkija, Luonnonvarakeskus 
Harri Lindeman, tutkija, Luonnonvarakeskus 
Aura Salmivaara, tutkija, Luonnonvarakeskus 
 
 
Jatkuvatoiminen automatisoitu raiteenmittaus voidaan ratkaista monella menetelmällä, joista la-
sermittauksen etuna on aktiivisesta sensorista johtuva tunteettomuus vallitseville valoisuusoloille. 
Luke tutki SICK LMS-511 -laserskannerin käyttöä raiteenmittaamiseen kahdessa maastoko-
keessa. Näistä ensimmäinen tehtiin vuonna 2016 Vihdissä ja toinen vuonna 2017 Kurussa. Vuo-
den 2016 kokeessa skanneri oli asennettu mittaamaan 45 asteen kulmassa koneen taakse. Ma-
nuaalinen raiteensyvyyden kontrollimittaus tehtiin mittauskehikoilla. Vuoden 2017 kokeessa laite 
mittasi koneen takana suoraan alaspäin ja kontrollimittauksessa käytettiin tasolaseria. 
 
Laserskannerin datan prosessointiin käytettiin Argone Oy:n kehittämää ohjelmaa, joka 2016 ver-
siossa tunnisti myös puut uran vieressä sekä laski koneelle ajonopeustiedon. Vuoden 2017 ko-
keeseen ohjelmisto kehitettiin kuljettajan apuvälineeksi reaaliaikaiseen raiteensyvyyden tarkkai-
luun. Laskennan piti siten olla nopeampaa, joten algoritmia oli yksinkertaistettu, ja laitteisto toimi 
omalla kannettavalla tietokoneella täysin metsäkoneen järjestelmistä riippumatta. Paikannustieto 
saatiin 10 kertaa sekunnissa erilliseltä GPS/GLONASS-paikantimella. 
 
Vuoden 2016 kokeiden tulokset koealoittain ja ajokerroittain on esitetty kuvassa 5. Lineaarisen 
mallin kulmakerroin on lähes 1 ja tilastollisesti ei-merkitsevä vakiotermi 0,32, joten lasermittaus 
on tässä mielessä luotettava. Laserskannerin keskivirhe oli 3,49 cm kontrollimittaukseen verrat-
tuna. On lisäksi huomioitava, että kontrollimittauskaan ei ole absoluuttisen tarkka. Luokiteltaessa 
raiteensyvyys luokkiin 0…10 cm, 10…20 cm ja yli 20 cm, lasermittauksella saatiin koealoittain ja 

https://doi.org/10.1080/14942119.2018.1421341
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ajokerroittain tarkasteltuna oikea luokka 37 tapauksessa 42:sta. Nopeudenmääritys laserilla oli 
epäluotettava. 

 
Kuva 5. Lasermitattu raiteensyvyys (cm) manuaalisesti mitatun funktiona sekä aineistoon sovi-
tettu lineaarinen malli. 
 
 
Vuoden 2017 kokeissa suoraan alaspäin mittaavan laserin keskivirhe kontrollimittaan verrattuna 
oli 1,52 cm. Koealoittaiset ja ajokerroittaiset tulokset on esitetty kuvassa 6. Tulosten perusteella 
on jo nyt mahdollista piirtää kartta, jossa ajourapainumat on luokiteltu värikoodein syvyyden mu-
kaan (kuva 7). 
 
 

 
Kuva 6. Vuoden 2017 koealoittaiset ja ajokerroittaiset lasermittaukset manuaalimittauksien funk-
tiona. 
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Kuva 7. Esimerkki vuoden 2017 kokeiden paluu-uran raiteensyvyydestä liikennevalotyyppisesti 
koodattuna. 
 
 
Tulosten perusteella 2D-laserskanneri on luotettava ja tehokas väline urapainumien jatkuvaan 
automaattiseen mittaukseen. Pystysuora mittaussuunta paransi mittaustarkkuutta. Periaatteessa 
suurin ongelma liittyy raiteiden ulkopuolisen maanpinnan tunnistamiseen, mikä vuoden 2017 ko-
keissa ratkaistiin valitsemalla mittausdatasta suurinta etäisyyttä edustava 2 %. Käytännön sovel-
luksessa laitteen tulisi rikkoutumisvaaran minimoimiseksi olla integroituna koneen rakenteisiin. 
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3 AJOURATUNNUSTEN LASKEMINEN METSÄKONEEN 
SIJAINTITIEDON PERUSTEELLA 

3.1 Ajouratiheyden, määrän ja paikan määrittäminen metsäkoneen 
puukohtaisen sijaintitiedon perusteella 

Kirsi Riekki, erikoistutkija, Metsäteho 
Timo Melkas, tutkija, Metsäteho 
Heikki Ovaskainen, erikoistutkija, Metsäteho 
Asko Poikela, erikoistutkija, Metsäteho 
 
 
Taustaa 
 
Ajouratunnusten määrittämiseksi kehitettiin laskentamenetelmä tuottamaan hakkuuvaiheessa 
käytetty ajouraverkosto hakkuukoneen sijaintitietojen perusteella. Hakkuukoneen sijainti voidaan 
tallentaa StanForD-standardin mukaisesti STM- tai HPR-runkotiedostoon samalla, kun yksittäi-
nen puu kaadetaan (Skogforsk 2018). Sijaintihavaintoja kertyy siten yhtä monta kuin on kaadet-
tuja puita korjuulohkolla. Hakkuukoneen paikannus perustuu maailmanlaajuiseen satelliittipaikan-
nukseen (GNSS-paikannus), joista yleisimmin tunnettu on GPS-järjestelmä. Aineistona tutkimuk-
sessa oli kuudelta hakkuukoneelta kerättyä operatiivista sijainti- ja lohkotietoa (455 lohkoa, 634 
656 runkoa). Ennen ajouraverkoston tuottamista hakkuukoneaineisto on esikäsitelty Metsätehon 
automaattisella kuviointialgoritmilla (Melkas ym. 2018). Kuvioinnista on saatu tieto siitä, mihin ku-
vioon yksittäinen puukohtainen hakkuukoneen sijainti kuuluu sekä kuviorajaukset pinta-aloineen. 
Nämä ovat lähtötietoina ajouraverkoston muodostamisessa. 
 
Automaattisesti tuotettujen ajourien sijainnin paikkansapitävyyttä tarkasteltiin vertaamalla niitä 
maastossa tarkkuuspaikannuslaitteella kartoitettuihin ajouriin, ja tuloksista nähdään uraverkoston 
yksityiskohtien lisäksi myös hakkuukoneen GNSS-paikannustarkkuuden vaikutus tuotettuihin 
ajouriin. Ajouratunnusten määrittämisessä käytetään lähtötietoina automaattista kuviorajausta ja 
ajouraverkostoa, jonka oletusleveys on 4,5 m. 
 
Luku perustuu Metsätehon tuloskalvosarjaan 4/2019 (Riekki ym. 2019), jossa on lisätietoja ai-
heesta. 
 
 
Automaattisen ajouraverkoston tuottaminen 
 
Ajouraverkosto muodostetaan kuviolle seuraavasti. Koska koneen sijaintipisteet voivat olla välillä 
edempänä tai taaempana suhteessa koneen etenemään pääkulkusuunnassa johtuen puiden kä-
sittelyjärjestyksestä ja GNSS-paikannuksen epätarkkuudesta, ei käsittelemätöntä sijaintitietoa 
voida käyttää suoraan ajouraverkoston muodostamisessa. Sen vuoksi sijaintipistearvot ensin 
keskiarvoistetaan (kuva 8) ilman, että sijaintipistejärjestystä huomioidaan. Keskiarvoistuksen voi-
makkuuteen vaikuttaa hakkuukoneen GNSS-vastaanottimen tarkkuustaso (tarkempi/epätar-
kempi). Tarkempien GNSS-vastaanottimien osalta riittää hyvin lievä keskiarvoistus, kun taas epä-
tarkempien vastaanotinten tapauksessa joudutaan keskiarvoistamaan huomattavasti voimak-
kaammin. 
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Kuva 8. Vasemmassa kuvassa hakkuukoneen käsittelemätön sijaintitieto ja oikealla keskiarvois-
tettu sijaintitieto. Hakkuukoneessa oli epätarkempi GNSS-paikannus käytössä. 
 
Seuraavaksi muodostetaan ns. ajouraosuudet, jotka ovat yhtenäisiä, peräkkäisten sijaintipistei-
den joukkoja, jotka huomioivat kuitenkin hakkuun työjärjestystä toimenpidekuviolla riittävissä 
määrin. Menetelmä piirtää ajouraosuuksille murtoviivat kuvaamaan ajouran reittiä (kuva 9). Mikäli 
hakkuukone on ajanut samaa uraa pitkin useita kertoja edestakaisin puita hakaten, tuotetaan ky-
seiseen kohtaan tästä huolimatta vain yksi reittiviiva kuvaamaan uraa. Mahdolliset pistot lisätään 
ajouraviivalta ulospäin piston pituuden perusteella. Näin saadut ajouraviivat yhdistetään lopulta 
verkostoksi. 
 

 
 
Kuva 9. Lohkon ajouraverkosto muodostettu yhdistämällä murtoviivat. 
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Kuten edellä mainittiin, ajouraverkoston sijoittumisen onnistuminen suhteessa puukohtaiseen 
hakkuukoneen sijaintiaineistoon riippuu GNSS-paikannuksen tarkkuuden tasosta. Epätarkem-
pien vastaanotinten, jotka ovat usein vanhempia laitteita, paikannustarkkuus on 6–7 m. Tämä 
vaikeuttaa keskimääräisen uran paikan löytämistä ja pistojen sijoittamista, koska tällaisilla koh-
teilla koneen sijaintipisteitä voi sijaita laaja-alaisissa ryppäissä, eli kahdelta eri uralta hakattuja 
puita kuvaavat koneen sijainnit saattavat sekoittua. Kuten kuvista 1 ja 2 voidaan havaita, hajanai-
sessa sijaintipistedatassa tarvitaan voimakas keskiarvoistus, jotta automaattisesta ajouraverkos-
tosta saadaan todenmukaisempi. 
 
Testiaineiston parhaimmilla GNSS-tarkkuuksilla (arviolta n. 2 m) pystyttäisiin sen sijaan käyttä-
mään jopa keskiarvoistamatonta hakkuukoneen sijaintidataa ajourien piirtoon ilman, että loppu-
tulos muuttuisi merkittävästi keskiarvoistetusta datasta tuotettuun ajouraverkostoon nähden 
(kuva 10). Näin hyvät tarkkuudet on mahdollista saavuttaa hyvissä paikannusolosuhteissa pää-
tehakkuilla, kun hakkuukoneessa on moderni GNSS-paikannus. Paikannuksen tarkkuus riippuu 
näin ollen myös hakkuutavasta siten, että harvennuksilla tarkkuus on useimmiten huonompi kuin 
päätehakkuilla, koska pystyssä oleva puusto peittää enemmän paikannussatelliitteja. Paikannus-
laitteiden tarkkuuserot vaikuttavat myös. 
 

 
 
Kuva 10. Vasemmassa kuvassa on keskiarvoistamattomasta ja oikeassa kuvassa keskiarvoiste-
tusta datasta tarkemman GNSS-vastaanottimen perusteella muodostetut ajouraverkostot. Kes-
kiarvoistamattoman datan paikannustarkkuus ja piston pituudet ovat samaa suuruusluokkaa. 
 
 
Hakkuun työjärjestys vaikuttaa uraverkoston yhtenäisyyteen. Jos leimikolla on edetty systemaat-
tisesti, tuottaa laskentamenetelmä yleensä pitkiä yhtäjaksoisia ajouria, joista saadaan edelleen 
yhtenäinen uraverkosto. Sen sijaan, jos hakkuun työskentelyjaksot ovat alkaneet aina eri kohdista 
kuin mihin edellinen jakso on päättynyt, tulee urastosta katkonaisempi. Harvennuksilla työjärjes-
tys on usein melko systemaattinen, mikä osaltaan kompensoi huonompaa GNSS-tarkkuutta lop-
putuloksessa. 
 
Menetelmän kehitysvaiheessa uraverkostot tuotettiin myös kaikille aineiston päätehakkuuku-
vioille. Havaittiin, että päätehakkuilla työjärjestyksen ollessa systemaattinen ja GNSS-tarkkuuden 
hyvä, saadaan tuotettua hyvinkin selkeitä ajouraverkostoja (kuva 11). Toisaalta päätehakkuilla 
leimikon hakkuujärjestys voi perustellusti myös olla hyvin vaihteleva eli kuljettaja saattaa tilanteen 
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mukaan jatkaa leimikon korjuuta eri kohdista, jolloin laskennallisesti tuotettu uraverkosto on ha-
janaisempi ja tuloksen luotettavuus on heikompi (Kuva 11). 
 
 

 
 
Kuva 11. Päätehakkuiden ajouraverkostoja eri tilanteissa. Vasemmalla tarkempi GNSS-
vastaanotin, oikealla epätarkempi vastaanotin. Hakkuun etenemisjärjestystä on kuvattu väreillä. 
 
 
Ajouraverkoston sijoittumiseen suhteessa puukohtaiseen hakkuukoneen sijaintiaineistoon vaikut-
tavat lisäksi ajouran piirtämisessä käytetyt parametriarvot, jotka etupäässä hienosäätävät uravii-
vojen mutkittelua, kaareutumista ja pistojen muodostumista. Esimerkiksi loivasti haarautuvien 
ajourien tapauksessa uraviiva sijoittuu eri kohtaan kuin mistä hakkuukone on luultavimmin kulke-
nut. Referenssiaineiston määrän kasvaessa parametrien arvoja on mahdollista säätää tilantee-
seen sopiviksi. 
 
 
Automaattisen ajouraverkoston sijainti suhteessa maastoreferenssiin  
 
Automaattisesti tuotettujen ajourien kokonaispituuden ja sijainnin paikkansapitävyyttä ensihar-
vennuksilla selvitettiin vertaamalla niitä tarkkuuspaikannuslaitteen kanssa maastossa tehtyihin 
ajourakartoituksiin (referenssiuriin). Maastotyö tehtiin vasta kaksi vuotta hakkuuajankohdan jäl-
keen, mikä on voinut paikoitellen vaikeuttaa hakkuukoneen urien erottamista kuviolla. Käytetyllä 
tarkkuuspaikantimella päästään noin yhden metrin paikannustarkkuuteen. 
 
Pituusvertailu tehtiin laskemalla ajourien pituudet ja suhteuttamalla automaattisesti tuotetun 
ajouraverkoston pituus referenssiuraston pituuteen. Sijaintivertailu tehtiin seuraavasti. Ensin 
koko referenssiuralle tuotettiin havainnointipisteet, joiden välimatka vaihteli muutamasta met-
ristä alle kymmeneen metriin. Tämän jälkeen etsittiin jokaisesta referenssiuran havaintopis-
teestä lähin löytyvä automaattisen uraverkoston kohta ja määritettiin näiden kohtisuora etäisyys. 
Mikäli etäisyys oli liian suuri suhteessa tyypilliseen koneen sivuttaisulottumaan, havainto hylät-
tiin. Hylättyjä havaintopisteitä oli koko aineistossa noin 6 % kaikista havaintopisteistä. Etäisyys-
arvoista muodostettiin kuvioittain jakauma ja laskettiin keskineliövirheen neliöjuuri urien väliselle 
kohtisuoralle etäisyydelle (RMSE), joka kuvaa automaattisen ja referenssiajouraverkoston kes-
kimääräistä sijaintipoikkeamaa suhteessa toisiinsa (taulukko 1). 
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Taulukko 1. Automaattisten ja maastossa kartoitettujen ajourien vertailu kuvioittain. Tulokset on järjestetty kasvavan RMSE:n mukaan. Havain-
topisteistä on näkyvillä toteutuneet määrät. 
 

Kuvion  
tunniste 

Kuvion 
pinta-ala, 
ha 

Automaatti-
sen uran  
pituus, m 

Referenssi-
uran  
pituus, m 

Automaattisen 
uran pituus/  
referenssiuran 
pituus, % 

Havainto- 
pisteiden 
määrä 

Havaintoja/ 
100 m ref.-
uraa 

Automaattisen vs. 
referenssiuran  
sijainnin RMSE, m 

GNSS- 
tarkkuus 

Automaattisen 
uran keskimää-
räinen uraväli, m 

Referenssiuran 
keskimääräinen 
uraväli, m 

1_2 0,9 444 453 97,9 86 19,0 1,51 tarkempi 20,5 21,5 
1_1 0,7 347 349 99,4 69 19,8 1,69 tarkempi 20,7 21,8 
231_1 1,4 742 720 102,9 141 19,6 1,97 tarkempi 21,8 20,8 
23_1 0,8 448 466 96,1 78 16,7 2,14 tarkempi 17,7 20,0 
400_1 7,9 4446 4560 97,5 857 18,8 2,31 tarkempi 19,3 19,6 
252_1 2,8 1623 1601 101,4 367 22,9 2,45 tarkempi 20,6 21,7 
337_1 1,5 840 840 99,9 143 17,0 2,47 tarkempi 21,2 22,4 
20_1 0,5 259 278 93,2 67 24,1 2,48 tarkempi 17,5 20,1 
361_1 2,1 1283 1179 108,8 233 19,8 2,51 tarkempi 19,1 19,3 
370_11 3,9 2352 2009 117,1 428 21,3 2,53 tarkempi 19,1 19,8 
83_1 0,6 342 313 109,4 73 23,3 2,61 tarkempi 21,6 18,4 
168_2 1,9 975 1112 87,7 191 17,2 2,63 epätarkempi 19,9 17,1 
310_1 3,0 1976 1703 116,1 444 26,1 3,00 tarkempi 18,8 20,5 
370_12 1,8 1087 882 123,2 185 21,0 3,06 tarkempi 19,4 19,0 
30_1 0,7 357 365 98,0 54 14,8 3,10 tarkempi 23,5 22,4 
401_2 1,0 548 622 88,0 111 17,8 3,18 epätarkempi 19,3 19,4 
375_1 2,1 1159 1149 100,9 235 20,5 3,40 epätarkempi 22,4 18,3 
401_1 2,4 1108 1175 94,2 235 20,0 3,43 epätarkempi 19,7 20,6 
326_1 0,8 1076 1285 83,8 224 17,4 3,46 epätarkempi 21,2 22,0 
384_1 1,8 859 862 99,6 157 18,2 3,47 epätarkempi 21,6 20,3 
61_1 5,1 2381 2374 100,3 454 19,1 3,69 epätarkempi 20,2 22,9 
405_5 0,6 312 337 92,4 81 24,0 3,75 epätarkempi 16,3 15,9 

Keskiarvo 2,0 1135 1120 100,4 223 19,9 tarkempi 2,42 m      
epätarkempi 3,38 m   20,1 20,2 
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Paikannustarkkuuden hetkittäistä vaihtelua tarkasteltiin laskemalla sivuttaissiirtymät uraosuuksit-
tain keskiarvoina automaattisen uran etäisyydestä referenssiurasta, huomioiden kummalla puo-
lella automaattinen ura sijaitsee. Tällöin havaitaan mahdolliset systemaattiset sivuttaissiirtymät 
kuvion eri osissa (kuvat 12 ja 13). Uraosuuskohtainen sivuttaissiirtymä on määritetty vain, jos 
osuudelta on saatu tarpeeksi havaintopisteitä. 
 
 

 
 
 

Uraosuus Sivuttaissiirtymä/m 

3 1,21 
6 0,70 
7 1,24 
8 1,45 

10 0,16 
12 0,08 
14 0,39 
 15 0,22 
17 0,94 
18 0,85 
19 0,69 

  
 
Kuva 12. Kuvion automaattiset ajourat ja maastoreferenssi, etäisyysarvojen jakauma ja uraosuus-
kohtaiset sivuttaissiirtymät taulukoituna. Kuvan numerot ovat ajouraosuuksia. Hakkuukoneessa 
on ollut tarkempi GNSS-paikannuslaite. Tuloksista nähdään, että ajourat vastaavat toisiaan hyvin, 
eikä hakkuukoneen paikannustarkkuuden vaihtelusta johtuvaa siirtymää ole kuin paikoitellen. Au-
tomaattisen uran sijainnin RMSE maastoreferenssiin nähden koko kuviolla on 2,45 m. Etäisyys-
havaintoja on 367 kpl. 
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Uraosuus Sivuttaissiirtymä/m Uraosuus Sivuttaissiirtymä/m 

0 3,02 46 3,98 
2 0,04 48 2,86 
4 2,77 52 3,85 
6 4,71 54 3,60 
11 2,55 55 3,54 
13 5,54 57 0,66 
17 1,43 60 0,36 
19 0,75 61 2,28 
20 1,01 64 3,20 
24 1,53 69 1,56 
28 1,53 70 1,00 
31 2,17 71 0,01 
37 0,52 72 1,13 
40 0,67 74 1,75 

 
Kuva 13. Kuvion automaattiset ajourat ja maastoreferenssi, etäisyysarvojen jakauma ja uraosuus-
kohtaiset sivuttaissiirtymät taulukoituna. Kuvan numerot ovat ajouraosuuksia. Hakkuukoneessa 
on ollut epätarkempi GNSS-paikannuslaite. Sen takia osassa leimikkoa automaattinen ura on 
siirtynyt useamman metrin sivusuunnassa, esimerkiksi uraosuuksilla 6 ja 13. Automaattisen uran 
sijainnin RMSE maastoreferenssiin nähden koko kuviolla on 3,69 m. Etäisyyshavaintoja on 454 
kpl. 
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Tämän aineiston perusteella automaattisten ajourien kuvioittaiset kokonaispituudet vastasivat hy-
vin referenssiurien pituuksia. Osalla kuvioista pituudet olivat lähes täysin yhtä suuret. Joillakin 
kuvioilla oli havaittavissa eri syistä johtuvaa eroa urastojen pituuksissa. Epätarkempi paikannus 
on voinut vaikeuttaa automaattisen uraston piirtämistä oikeaan paikkaan, tai sen seurauksena voi 
jopa jäädä joskus osia urista kokonaan tuottamatta, koska kahden uran sijaintipisteet voivat sijaita 
niin lähellä toisiaan, että niitä käsitellään yhtenä urana. Uralenkkien päädyt voivat olla mukana tai 
poissa kummastakin uraverkostosta, mikä aiheuttaa helposti muutamien kymmenien metrien 
eron urastojen pituuksiin. Uran päiden katkaisukohdista voi aiheutua pituuseroja. On myös mah-
dollista, että maastoreferenssistä on jäänyt esimerkiksi pistoja kartoittamatta, koska kartoituksen 
ajankohta oli noin kaksi vuotta hakkuun jälkeen. 
 
Sijaintivastaavuus maastoreferensseihin nähden oli pääsääntöisesti hyvä. Tarkemmalla paikan-
nuslaitteella joillakin kuvioilla voi olla vain paikoitellen heittoa automaattisen uran ja referenssin 
välillä – joissakin tilanteissa erot voivat johtua myös maastoreferenssin kartoituksesta, ja ura-
osuuskohtaiset siirtymät olivat tällöin enimmäkseen alle kahden metrin luokkaa. Paikannustark-
kuuden vaihtelusta johtuen tarkemmallakin paikannuslaitteella hakatuista kuvioista havaitaan 
joissakin tilanteissa enemmän poikkeamaa (RMSE) ja sivuttaissiirtymää, ja tarkkuus on tällöin 
kuviotasolla likimain sama kuin mihin parhaimmillaan voidaan päästä epätarkemmalla paikannus-
laitteella. Epätarkempi paikannuslaite ja vähemmän otolliset paikannusolosuhteet aiheuttavat au-
tomaattisen uraston poikkeamaa (RMSE) pääosin vähintään kolmen metrin verran, ja sivuttais-
siirtymää uraosuuksilla voi olla paikoitellen vielä tätäkin enemmän. Tällöin uraston poikkeamassa 
näkyy myös menetelmästä peräisin olevien yksityiskohtien vaikutus, koska epätarkempaan sijain-
tiaineistoon on vaikeampi tuottaa edustavia ajouraviivoja. 
 
Tehdyssä vertailussa ei ole huomioitu sitä, mitkä ajourat ovat todellisuudessa toistensa vastin-
kohteita. Kuitenkin tilanteessa, jossa urien sivusuuntaiset sijaintierot ovat yleensä pieniä suh-
teessa ajouraväliin, tulokset ovat käyttökelpoisia. 
 
Kaadettuihin runkoihin perustuvan koneen sijaintitiedon lisäksi toinen mahdollinen tapa tallentaa 
hakkuukoneen ajouratietoa on laittaa metsäkoneen tietojärjestelmä tallentamaan automaattisesti, 
ns. nauhoittamaan, koneen sijainteja tietyin välimatkoin tai -ajoin. Tämän sijaintitiedon avulla voi-
daan tuottaa samantyyppistä uratietoa kuin edellä kuvatulla laskentamenetelmällä (kuva 14 a). 
Raakanauhoitusaineiston muuttaminen uratiedoksi edellyttää sijaintitiedon riittävän tiheää tallen-
nusfrekvenssiä, sekä aineiston jälkikäsittelyä. Kuljettaja on voinut ajaa samaa uraa useita kertoja 
edestakaisin, jolloin saman uran sijaintipisteet tulee osata tulkita yhdeksi uraksi (kuva 14 b). Jos 
sijaintipisteiden tallennusfrekvenssi on harva ja käytössä on epätarkempi GNSS-laite, niin uran 
sijainti voi jäädä poukkoilevaksi. Lisäksi tallennusfrekvenssit voivat olla keskenään erilaiset eri 
hakkuukoneilla, tai kuljettaja voi muuttaa tallennusfrekvenssiä, jolloin raakanauhoituksista tuotet-
tujen urien vertailtavuus heikkenee. Hakkuukonenauhoitus sisältää usein myös käynnit korjuu-
kohteen ulkopuolelle eli käynnit varastopaikalla/huoltopisteellä, ellei nauhoitusta ole katkaistu sen 
ajaksi.  
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a)            b) 
 
Kuva 14. Hakkuukoneella nauhoitettuja uria suhteessa automaattisesti tuotettuihin uriin. Kuvassa 
a on tarkemmalla GNSS-laitteella nauhoitettu ura ja kuvassa b epätarkemman GNSS-laitteen 
uranauhoitusjälkeä sisältäen myös siirtymiset varastopaikalle. 
 
 
Ajouratunnukset 
 
Automaattisesta ajouraverkostosta määritetään ajouratunnuksia varten kokonaispituus ja pinta-
ala oletusleveydellä 4,5 m. Kuvion pinta-alana käytetään automaattisen kuvioinnin tuottamaa 
pinta-alaa. Keskimääräinen ajouraväli lasketaan tilastollisesti koko verkostolle poimimalla etäi-
syydet viereisiin ajouriin kaikista verkoston osaviivoista, paitsi urien risteyksistä. Etäisyysarvoista 
muodostetaan jakauma, josta saadaan keskimääräinen ajouraväli ja sen keskihajonta (kuvat 15 
ja 16).  
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Kuva 15. Ensiharvennuskuvio, jonka pinta-ala on 2,84 ha. Automaattista ajouraa 570 m/ha (1,62 
km), ajouran osuus pinta-alasta 26 % (0,73 ha oletusleveydellä 4,5 m), keskimääräinen ajouraväli 
20,6 m ja hajonta 4,5 m, uravälihavaintoja 214 kpl. Hakkuukoneessa on ollut tarkempi GNSS-
vastaanotin. 
 
 

 
 
Kuva 16. Ensiharvennuskuvio, jonka pinta-ala on 5,14 ha. Automaattista ajouraa 460 m/ha (2,38 
km), ajouran osuus pinta-alasta 21 % (1,06 ha oletusleveydellä 4,5 m), keskimääräinen ajouraväli 
20,2 m ja hajonta 7,6 m, uravälihavaintoja 274 kpl. Hakkuukoneessa on ollut epätarkempi GNSS-
vastaanotin. 
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Maastoreferenssivertailun ja muun aineiston läpikäynnin pohjalta ajouraverkoston pituudessa ar-
vioidaan olevan vähemmän virhettä kuin uraviivojen sijainneissa. Joistakin kohdista osaviiva näyt-
tää puuttuvan, mutta toisaalla näyttää olevan ylimääräisiä osaviivoja. Joissakin kohdissa osaviiva 
taas näyttää olevan hieman ”väärässä kohdassa”, mutta jos se korvattaisiin arvion mukaan pa-
remmassa kohdassa olevalla osaviivalla, olisi korvaava viiva usein lähestulkoon saman pituinen.  
 
Kuvioilla, joilla hakkuukoneessa on ollut tarkempi GNSS-paikannuslaite, ajouravälijakauma on 
tässä aineistossa tyypillisesti normaalijakaumaa muistuttava, kuten kuvassa 15. Sen sijaan epä-
tarkempien paikannuslaitteiden tapauksessa kuvioiden ajouravälijakauma leviää erityisesti mata-
lampiin arvoihin päin, ja samalla jakauman tyyppiarvo (moodi) kasvaa. Nämä muutokset uravä-
leissä johtuvat epätarkemman GNSS-paikannuksen aiheuttamista sivuttaissiirtymistä, jotka ta-
pahtuvat eri suuntiin eri uraosuuksilla (ks. kuva 13) ja kasvattavat jakauman keskihajontaa epä-
tarkemmilla paikannuslaitteilla. Jakaumien keskiarvo muuttuu vähemmän, koska tilastollinen lä-
hestymistapa auttaa tasoittamaan uran virheellisestä sijoittumisesta ja hakkuukoneen paikannuk-
sen epätarkkuudesta johtuvia vaihteluja jakaumassa. Koko aineiston osalta nähdään, että kuvioi-
den keskimääräiset ajouravälit noudattelevat hakkuutapojen mukaisia tyypillisiä uraväliarvoja 
(kuva 17).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kuva 17. Keskimääräinen uraväli kuvioittain tämän tutkimuksen aineistossa (ks. Melkas ym. 
2018, jossa tarkempi kuvaus aineistosta). Mukana kuviot, joiden uraverkostolta on saatu määri-
tettyä yli 100 etäisyysarvoa, harvennuksia 76 kpl ja päätehakkuita 138 kpl. 
 
 
Johtopäätökset 
 
Esitellyt hakkuukoneen sijaintietoon perustuvat ajouratietojen laskenta- ja määritysmenetelmät 
tuottavat puunkorjuun automaattisen laadunhallinnan seurannan ja dokumentoinnin sekä käytet-
tävyyden kannalta riittävän tarkat tunnusluvut. Etuna menetelmässä on aineiston kattavuus, ob-
jektiivisuus ja datan tuottaminen automaattisesti hakkuutyön yhteydessä, kunhan vain hakkuuko-
neen GNSS-sijainnin tallennus on kytketty päälle. Jatkossa tarkentuvien GNSS-laitteiden kautta 
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ajouraverkostot voi olla mahdollista tuottaa ilman sijaintitiedon keskiarvoistamista. Keskimääräi-
sen uravälin laskentamenetelmä toimii periaatteessa myös muulla tavoin tuotettuihin viivamaisiin 
ajoura-aineistoihin, kunhan niiden geometria saadaan ”puhdistettua” paikkatieto-ohjelmassa riit-
tävän siistiksi. 
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4  PUUSTOTUNNUSTEN MITTAAMISEN TEKNOLOGIOIDEN 
SOVELTUVUUS JA TARKKUUS 

4.1 Metsäkoneisiin asennetut laserit puustotunnusten arvioimi-
sessa 

Eero Järviluoma, tutkija, Aalto-yliopisto 
Arto Visala, professori, Aalto-yliopisto 
Timo Melkas, tutkija, Metsäteho 
 
 
Taustaa 
 
Lentokoneesta käsin tehtyä laserkeilausta (ALS) on käytetty metsävarojen inventoinnissa ope-
ratiivisessa toiminnassa 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Yksityismetsien osalta ensimmäinen 
laserkeilaukseen perustuva operatiivinen inventointi tehtiin vuonna 2010, jolloin metsäsuunnit-
telua varten keilattiin yli 2 miljoonaa hehtaaria. Tällä hetkellä 88 % (12,4 milj. ha) yksityismet-
sistä on inventoitu ja ensimmäinen keilauskierto koko maan osalta saadaan päätökseen 
vuonna 2020. Vuosittain inventoitava alue on ollut noin 1,5 milj. ha, joka on jakaantunut noin 
10–12 inventointialueeseen. Kultakin alueelta on mitattu noin 600–800 maastokoealaa. Tule-
vaisuudessa kansallisen laserkeilausohjelman (2020) tavoitteena on, että Suomi keilattaisiin 
läpi kuuden vuoden välein, ilmakuvaus tehtäisiin joka kolmas vuosi. Tavoitteena on entistä 
ajantasaisempi ja tarkempi metsävaratieto. Jatkossa inventointitiedon ajantasaistuksessa hyö-
dynnetään myös entistä tehokkaammin puunkorjuun ja metsänhoitotöiden toteutusvaiheessa 
kertyvää tietoa. Hakkuukoneet tulevat olemaan keskeinen ajantasaistuksen tietolähde ja tie-
donkeruualusta. 
 
Maastolaserkeilainten (TLS) käyttö etenkin metsikkökoealojen mittauksessa on myös yleisty-
nyt. Esimerkiksi valtakunnan metsien inventoinnissa testataan maastolaserkeilainten hyödyn-
tämistä ja kehitetään mallinnustyökaluja operatiiviseen toimintaan. Suomessa on maastolaser-
keilaustutkimusta, rungon mallinnusta laserkeilauspisteparvesta ja laatutunnusten laskentaa 
tehty mm. prof. Juha Hyypän johdolla Geodeettisella laitoksen (nyk. Maanmittauslaitoksen 
Paikkatietokeskus FGI), Helsingin ja Oulun yliopiston yhteisessä laserkeilaustutkimuksen 
huippuyksikössä sekä prof. Arto Visalan tutkimusryhmässä Aalto-yliopistossa, että Tampereen 
ja viime aikoina myös Turun yliopistossa.  Kaupalliset toimijat, kuten esim. irlantilainen Tree-
metrics, tarjoavat inventointipalveluja, joissa ALS-inventointiin vaadittavat maastokoealat mi-
tataan maastolaserkeilausta hyödyntäen. 
 
Metsäkoneiden puuta koskemattomia aistin- ja mittausjärjestelmiä on kehitetty etenkin Aalto 
yliopistossa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa Forestrix- ja Metrix-hankkeissa (Miettinen 
 ym, 2011). Hakkuukoneympäristöön soveltuvaa kohtuuhintaista laserkeilainjärjestelmä  
(puukarttajärjestelmä), joka perustui 2,5D-laserkeilaimeen ja SLAM-algoritmiin (Miettinen ym. 
2007, Öhman ym. 2007), testattiin leimikon puuston puukartan muodostuksessa ja puiden di-
mensioiden mittauksessa Effibre-tutkimushankkeessa vuosina 2011–2013 (Melkas ym. 2014). 
Tuolloin testattiin lähinnä SICK AG:n teollisuus- ja ulkokäyttöön soveltuvia laserkeilaimia. 
Maastomittaukset tehtiin SICK AG LMS111 -2D-mittalaitteella (SICK AG 2012), jonka mittaus-
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kulma oli 270 astetta. Mittausalustaa kääntämällä voitiin mittauskulmaa kasvattaa poikkeutta-
malla mittalaitetta ±30 astetta vaakatasosta. Laitteen etuja olivat tuolloin erinomainen toimin-
nallisuus ulkona (IP67, –30°C ... 50°C), luotettavuus, kohtuullinen hinta sekä mittaustarkkuus. 
Tulokset olivat lupaavia, mutta laite vaati erillisen alustan, jotta voitiin tuottaa 2,5D-pisteparvea 
ja laitteiden hinnat tuotteistusta ajatellen olivat tuolloin vielä liian korkeita.   
 
Nykyään 3D LiDAR -laitteita on käytössä yhä enemmän robottien ja itseohjautuvien autojen 
navigoinnissa ja turvalaitteina.  Autoteollisuuden lisääntyvän kysynnän myötä myös laitteiden 
hintojen oletetaan laskevan. Laitteet ovat myös käytettävyydeltään ja kestävyydeltään paljon 
aikaisempaa sukupolvea edellä, ja ovat siten erityisen mielenkiintoisia mm. harvennushak-
kuissa jäljellä jäävän puuston tunnusten mittauksessa ja korjuun tukena puiden laadun mit-
tauksen näkökulmasta. Laserkeilauksella tuotettua reaaliaikaista puukarttaa voitaisiin hyödyn-
tää niin kuljettajan opastuksessa, korjuujäljen todentamisessa kuin referenssinaineistona kau-
kokartoituksessa. 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten hyvin nykyiset yleisesti saatavilla olevat LiDAR-
laitteet soveltuvat puiden tunnistamiseen, niiden dimensioiden mittaukseen ja ulkoisten laatu-
tunnusten analysointiin kuljettajan opastusjärjestelmiä ja metsävaratiedon päivitystä silmällä 
pitäen. Työ on tehty Aalto-yliopiston, Ponsse Oyj:n ja Metsäteho Oy:n yhteistyönä. Tässä esi-
tetyt tulokset pohjautuvat Eero Järviluoman (2018) diplomityöhön Puuston laatutietojen mit-
taus hakkuukoneen lähiympäristöstä. 
 
 
Aineisto ja menetelmät 
 
Tutkimusaineisto kerättiin kesäkuussa 2017 Tornator Oyj:n mailta Ponsse Oyj:n valmistamaan 
hakkuukoneeseen kiinnitetyillä laserkeilaimilla. Aineisto koostui 20:stä koealasta, joista puolet 
olivat varttuneen kasvatusmetsän ja puolet nuoren kasvatusmetsän kohteita. Tässä tutkimuk-
sessa keskityttiin varttuneisiin kohteisiin. Jokaiselta koealalta mitattiin 15 puuta, joille tehtiin 
referenssimittaukset (puulaji, rungon sijainti, d0,3, d1,3).  Lisäksi osalle koealoista tehtiin tarkem-
pia mittauksia (d2,3, d3,3, h, hlatvusraja) ja koepuiden vikaisuudet (mutkat, lenkous jne.) ja niiden 
sijainnit rungossa kirjattiin ylös. 
 
Tutkimuksessa tutkittiin Velodyne HDL-32 (kuva 18) ja Lase 3000D-C3-225 -laitteilla (kuva 19) 
mitattuja pistepilviä. Lisäksi Velodyne HDL-32 -laitteen pistepilvestä generoitiin kolmas piste-
pilvi, jonka oli tarkoitus simuloida esimerkiksi Velodyne VLP-16 -tyyppisen laitteen tuottamaa 
harvempaa pistepilveä (taulukko 2). Kaikki mitatut pistepilvet oli generoitu siten, että useam-
pien mittauskertojen tuloksia ei yhdistelty, eikä mittalaitetta siirretty mittauksen aikana. 
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Kuva 18. Vasemmalla Velodyne HDL-32 -sensorin tuottama pistepilvi ja oikealla LASE-3000D-
C3-225 -sensorin tuottama pistepilvi. 
 

 
 

Kuva 19. Esimerkki Lase 3000D-C3-225 -pistepilvestä generoiduista klustereista. 
 
 
Taulukko 2. Valmistajan ilmoittamat spesifikaatiot LiDAR-laitteille. (HDL-32E, LASE 3000D-
C3-22x, VLP-16) 
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Aineiston analyysiä varten kehitettiin algoritmi, joka erotteli yksittäiset puut pistepilvestä ja es-
timoi niiden laatua erinäisillä laatutunnuksilla. Puista analysoidut laatutunnukset olivat: puun 
rinnankorkeusläpimitta, kuivaoksaraja, elävän latvuksen raja sekä mutkat ja lenkous. Algoritmi 
tehtiin C++11-ohjelmointikielellä, käyttäen hyväksi pistepilvien analysointiin kehitettyä avoimen 
lähdekoodin PCL-kirjastoa. Tuloksia verrattiin maastossa tehtyihin referenssimittauksiin. 
 
 
Tulokset  
 
Rinnankorkeusläpimitan estimointiin käytettiin RANSAC-sovitusta, jossa puun rungon poikki-
leikkaukseen sovitettiin 2D-ympyrämalli. Algoritmin tuloksia verrattiin käsin mitattuihin refe-
renssiarvoihin. Rinnankorkeusläpimitan estimaatin RMSE-arvoksi saatiin 52,87–22,17 mm, 
käytetystä laitteesta riippuen.  Tulokset olivat tarkkuudeltaan hieman huonompia, kuin muilla 
vastaavilla Suomessa toteutetuilla tutkimuksilla keskimäärin (taulukko 3). Rinnankorkeusläpi-
mitan estimoinnin suurimmaksi haasteeksi arvioitiin metsien aluskasvillisuus sekä yksittäiset 
puut, joilla oli runsaasti alaoksia, jolloin klusterointi epäonnistui. Myös pistepilven katvealueet 
heikensivät estimaatin tarkkuutta ja tunnistettujen puiden määrää. 
 
 
Taulukko 3. LiDAR-mittauksiin perustuvien DBH-estimaattien tarkkuuksia eri tutkimuksissa 
(Järviluoma 2018) 

 
 
Oksarajojen, mutkien ja lenkouden estimoinnin todettiin olevan mahdollista, mutta tuloksia ei 
voitu validoida numeerisesti. Puiden oksarajojen estimointi vaatii kuitenkin LiDAR-laitetta, 
jonka maksimaalinen vertikaalinen kallistuskulma on tarpeeksi suuri, jotta puun latvustoa ja 
yläoksia on mahdollista analysoida. Puun mutkien tai lenkouden osalta algoritmi vaatii myös 
jatkokehitystä, jotta tuloksia voidaan validoida. Visuaalisen tarkastelun sekä aikaisempien tut-
kimusten perusteella mutkien ja lenkouden estimointi on kuitenkin mahdollista. 
 
Mikäli mobiililaserkeilaimella hakkuun aikana kerätty laserpisteparvi ja siitä tunnistetut puut 
voitaisiin tulevaisuudessa yhdistää hakkuukoneen keräämään tietoon hakattujen puiden di-
mensioista, voitaisiin laserkeilauksella saatuja läpimittaestimaatteja kalibroida hakkuukoneen 
mittaamien tietojen ja runkokäyräsovituksen avulla. Tällöin jäävän puuston runkoluku saatai-
siin laserkeilauksella ja puiden tarkennetut dimensiot, kuten rinnankorkeusläpimitta ja esti-
maatti puun pituudesta, tietoja yhdistämällä sekä runkokäyräsovitusta hyödyntäen. Varsinaiset 
jäävän puuston puustotunnukset voitaisiin laskea näin saatujen runkoluvun, rinnankorkeuslä-
pimittatietojen ja pituusestimaattien avulla.  Kyse olisi tällöin lähestulkoon puuston totaalimit-
tauksesta. Toinen vaihtoehto olisi, että puiden keskitunnukset laskettaisiin hakkuun aikana la-
serkeilaimella mitattujen otantapuiden avulla – puiden, joiden dimensiot pystytään mittaamaan 
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riittävällä luotettavuudella joko suoraan tai hakkuukoneen mittaustietoja hyödyntäen. Runko-
luku saataisiin laserkeilauksella tuotetusta jäävän puuston puukartasta. Otantapuiden ja puu-
karttatiedon perusteella voitaisiin johtaa jäävän puuston tunnukset leimikolla. Tässä tutkimuk-
sessa ei tuotettu puukarttaa eikä laskettu koealoille puustotunnuksia (keskipituutta, keskiläpi-
mittaa, pohjapinta-alaa tai runkolukua eikä tilavuutta), joten näiden menetelmien toimivuutta 
olisi hyvä testata jatkotutkimuksissa. Algoritmin jatkokehityksessä tärkein painopiste tulisi olla 
alaoksien ja aluskasvillisuuden tehokkaammassa suodatuksessa. Lisäksi mutkien ja lenkou-
den analysointia varten tulisi kokeilla erilaisia menetelmiä estimaatin tarkkuuden paranta-
miseksi. Jatkokehityksen kannalta myös aikaisempaa kattavampi referenssiaineisto, etenkin 
vikaisuuksien osalta, auttaisi työn tulosten optimoinnissa, sekä varmistaisi tulosten paikkansa-
pitävyyden kaikilla maastotyypeillä. 
 
Kaikkien tutkimuksessa käytettyjen LiDAR-laitteiden voidaan todeta soveltuvan puiden tunnis-
tamiseen ja puiden laatutietojen estimointiin. Tutkimuksen perusteella LiDAR-laitteen tärkeim-
piä ominaisuuksia ovat tarpeeksi tiheä mittaustaajuus, laitteen suuntauksen tarpeeksi kattava 
vertikaalinen ja horisontaalinen sektori, sekä laitteen tarkkuus ja resoluutio. Lisäksi laitteen 
kestävyys maasto-olosuhteissa, sekä laitteen hinta ovat ratkaisevia tekijöitä laitteiden saatta-
misessa tuotantokäyttöön. 
 
 
Johtopäätökset 
 
Tutkimuksessa testatuilla laitteilla on selkeät vahvuudet ja heikkoudet, jotka olisi hyvä ottaa 
huomioon esimerkiksi algoritmia ja sovelluskohdetta valittaessa. Velodyne HDL-32 ja simuloitu 
LiDAR-laite, jonka ominaisuudet vastaavat esimerkiksi Velodyne VLP-16 -tyyppisiä laitteita, 
olivat vahvuuksiltaan ja heikkouksiltaan hyvin samanlaisia. Näiden laitteiden suurin vahvuus 
oli epäilemättä laitteiden verrattaen korkea mittaustaajuus. Suuri mittaustaajuus mahdollistaa 
suhteellisen tarkkojen pistepilvien tuottamisen myös liikkeestä. Koska laitteet on suunniteltu 
liikkeestä tehtävää mittausta varten, on niissä myös valmiit rajapinnat IMU- ja GPS-tietojen 
hyödyntämiseen. Laitteiden heikkouksia olivat esimerkiksi suhteellisen pieni vertikaalisen kal-
listuskulman kattama sektori, minkä takia erityisesti puiden latvuksen ja oksarajojen havain-
nointi on vaikeampaa, ainakin yhden mittauksen perusteella. Yksittäisen mittauksen pistepil-
ven kattavuus simuloidulla LiDAR-laitteella oli niin pieni, että puiden rinnankorkeusläpimitan 
estimointi oli mielekästä ainoastaan verrattaen lähellä sijaitsevista ja varttuneista puista.  
 
Lase 3000D-C3-225 -laitteen suurimpia vahvuuksia olivat korkea vertikaalisen kallistuskulman 
kattama sektori sekä tarkka ja kattava pistepilvi. Laitteessa on potentiaalia esimerkiksi puiden 
latvuksen ja oksarajojen tutkimiseen, joskin tämä vaatisi algoritmin huomattavaa jatkokehitystä 
ja optimointia. Oikeanlaisella algoritmilla myös puiden tunnistaminen ja rinnankorkeusläpimi-
tan estimointi on mahdollista. Laitteen suurin heikkous oli sen verrattaen matala mittaustaa-
juus. Matalasta mittaustaajuudesta johtuen laitteen tulee olla paikallaan, jos halutaan mitata 
kattava ja tarkka pistepilvi. 
 
Yleisesti Velodyne HDL-32 ja simuloidun LiDAR-laitteen kaltaisia laitteita olisi suositeltavaa 
käyttää liikkeestä, jolloin useampia mittauksia voitaisiin yhdistää laajemmaksi pistepilveksi tai 
useampien mittauksien tuloksia voitaisiin verrata keskenään. Tämä vähentäisi esimerkiksi kat-
vealueiden vaikutusta estimaattien tarkkuuteen. Laitteiden rajapinnat IMU- ja GPS-mittauksille 
tukevat tätä ratkaisua. Laitteet sopisivat tällöin parhaiten esimerkiksi puukartan tekemiseen 
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sekä metsän runkolukumäärän ja rinnankorkeusläpimitan estimointiin. Lase 3000D-C3-225 -
laite puolestaan sopisi parhaiten tilanteisiin, joissa mittausalusta joutuisi muutenkin olemaan 
hetkittäin paikallaan tai joissa oltaisiin erityisen kiinnostuneita puiden oksarajoista ja latvus-
tosta. Lase 3000D-C3-225 -laitteen käyttö kattavan puukartan tai runkolukumäärän estimoin-
tiin voi olla haastavaa. Velodyne HDL-32 ja Velodyne VLP-16 -laitteiden mittaustaajuus on niin 
suuri, että mittausten tallentamista tietokantaan myöhempää analyysiä varten ei voida pitää 
järkevänä. Sen sijaan laitteiden potentiaalin maksimoimiseksi laitteiden dataa tulisi analysoida 
mittausten aikana, jolloin tietokantaan tallennettavaa datavolyymiä saataisiin pienennettyä. 
Myös Lase 3000D-C3-225 -laitteen kohdalla ainakin jonkin tasoinen aineiston analysointi ja 
prosessointi mittausten aikana olisi suositeltavaa, joskaan ei yhtä tärkeää, kuin muilla tutki-
muksen laitteilla.  Prosessointitarve riippuu myös käyttötarkoituksesta, eli kun kuljettajaa tue-
taan poistettavien puiden valinnassa (laatutunnukset) tai harvennusvoimakkuuden seuran-
nassa (tiheys), on puukarttaa ja laatutunnuksia laskettava kaiken aikaa. Koko leimikkoa kos-
kevia työjälkitunnuksia voidaan ajatella laskettavaksi lohkon lopussa tai myöhemminkin. 
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4.2 Trestima-sovellus ensiharvennetun metsän puuston pohjapinta-

alan arvioimisessa 

Akseli Juurinen, opiskelija, Itä-Suomen yliopisto 
Teijo Palander, professori, Itä-Suomen yliopisto 
 
 
Taustaa 
 
Trestima-metsänmittaussovellus on metsän inventointiin kehitetty älypuhelimeen ladattava so-
vellus, jolla otetaan valokuvia metsästä puhelimen kameralla. Otetut kuvat ladataan pilvipalve-
luun, jossa niiden perusteella estimoidaan puustotunnukset. Pilvipalvelussa on mahdollista tar-
kastella koko kuvion puustotunnusten lisäksi yksittäiselle kuvalle estimoituja tunnuksia. Tutki-
muksen tavoitteena oli arvioida Trestima-metsänmittaussovelluksen tarkkuutta ensiharvenne-
tuissa kangasmetsissä. Trestimalla havaittuja pohjapinta-aloja verrattiin kahteen ennakkomit-
tausmenetelmään, jotka olivat relaskooppi- ja ympyräkoealamittaus. Tarkkuutta arvioitiin las-
kemalla harha ja keskivirhe Trestimalla havaituille pohjapinta-aloille. 
    
                           
Aineisto ja menetelmät 
 
Tutkimuksessa koealalla tarkoitetaan suunnikkaan muotoista, 30×50 metrin koealaa, joita si-
joitettiin 59 kappaletta ensiharvennusmetsiköihin Itä-Suomessa. Ympyräkoealalla tarkoitetaan 
säteeltään 3,99 metrin ympyränmuotoista alaa, jotka sijoitettiin koealoille (kuva 20). Lyhyem-
pien sivujen puolivälien välinen linja muodosti keskilinjan, jolle sijoitettiin 10 metrin välein neljä 
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ympyräkoealaa. Jokaiselta ympyräkoealalta mitattiin 3,99 metrin säteellä kaikkien puiden rin-
nankorkeusläpimitta mittasaksilla ja määritettiin puulaji. Lisäksi jokaisen ympyräkoealan kes-
kipisteestä määritettiin pohjapinta-ala puulajikohtaisesti relaskoopilla. 

 

Kuva 20. Koealajärjestely sekä Trestimalla otettujen kuvien suunnat ja kuvauspisteet. 
 
Jokainen ympyräkoeala kuvattiin kahdesta suunnasta Trestima-sovelluksella (kuva 21). Kuvat 
otettiin keskilinjalta 6,3 metrin etäisyydeltä ympyräkoealan keskipisteestä, eli ympyräkoealoille 
päin kuvia otettiin yhteensä kahdeksan kappaletta jokaiselta koealalta. Lisäksi koealan jokai-
sen sivun puolivälistä otettiin kuva kohti koealan keskipistettä eli neljä kuvaa koealaa kohden. 
Jokaiselta koealalta otettiin siis yhteensä 12 kuvaa. Puulajit jaettiin neljään eri luokkaan, jotka 
olivat mänty, kuusi, koivu ja muut puulajit. Ympyräkoealoilta havaitusta puustosta mäntyä oli 
63,6 %, kuusta 28,2 %, koivua 7,9 % ja muita puulajeja 0,3 % pohjapinta-alasta. 
 

  
Kuva 21. Esimerkkikuva Trestima-pilvipalvelusta. Älypuhelimella otettu kuva on ladattu pilvi-
palveluun, jossa puustotunnukset on laskettu. Tunnistetut puut on merkitty kuvaan ympyrällä 
(männyt keltaisella). 



 
 

Metsätehon raportti 251 15.4.2019                         35 

 
 
Yhdeltä ympyräkoealalta laskettiin läpimittojen perusteella hehtaarikohtaiset pohjapinta-alat 
puulajeittain ympyrän kaavalla. Neljän ympyräkoealan perusteella laskettiin keskiarvot jokai-
selle koealalle sekä läpimitan että relaskoopin avulla havaituista hehtaarikohtaisista pohja-
pinta-aloista. Tässä yhteydessä ympyräkoealaan vertailulla tarkoitetaan ympyräkoealoilta mi-
tattujen läpimittojen perusteella laskettuja pohjapinta-aloja. Näitä keskiarvoja verrattiin Tresti-
man kahdeksan ympyräkoealoille päin otettujen kuvien keskiarvoon, neljän reunoilta otetun 
kuvan keskiarvoon sekä kaikkien 12 kuvan keskiarvoon. Sovelluksen antamat keskiarvot on 
laskettu pilvipalvelusta ladattujen tietojen perusteella valitsemalla halutut kuvat. Harha ja kes-
kivirhe laskettiin sekä absoluuttisena että suhteellisena. 
 
 
Trestiman vertailu relaskooppi- ja ympyräkoealamittaukseen 
 
Verrattaessa Trestiman tarkkuutta relaskooppimittaukseen, puulajeittain tarkasteltuna männyn 
pohjapinta-alan harha vaihteli välillä 2,8–7,7 % ja keskivirhe välillä 18,3–29,1 % (taulukko 4).  
Kuusten osalta harha oli pienin, vain 0,5–3,2 %, keskivirheen ollessa samaa luokkaa kuin män-
nylläkin. Koivulla ja muilla puulajeilla tulokset olivat huomattavasti epätarkempia harhan ol-
lessa 9,7–40,3 % ja keskivirheen 60,7–205,0 %. Kokonaispohjapinta-alaa tarkasteltaessa tu-
los oli lähes sama sekä 8 että 12 kuvalla, jolloin harha vaihteli välillä 5,5–6,9 % ja keskivirhe 
välillä 15,6–16,7 %. 
 
Kaikissa luokissa muita puulajeja lukuun ottamatta tarkimmat tulokset keskivirhettä tarkastel-
taessa saatiin kuvajoukolla, jossa on mukana kaikki kuvat. 8 kuvalla päästiin kuitenkin lähes 
yhtä tarkkoihin tuloksiin kuin 12 kuvalla, mutta toisaalta harha on pienempi käytettäessä 8 ku-
vaa. Kaikkein epätarkimpia tuloksia saatiin käyttämällä 4 kuvaa. Muista luokista poiketen koi-
vulla harha oli kaikkein pienin käytettäessä vertailussa neljää kuvaa, mutta keskivirhe oli tällöin 
suurempi. 
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Taulukko 4. Puulajeittaiset harhat ja keskivirheet sekä absoluuttisina että suhteellisina verrat-
tuna relaskooppimittaukseen ja ympyräkoealamittaukseen. 

Relaskooppi       Ympyräkoeala     

Kuvien 
määrä 

Harha,  
m2/ha 

Harha,  
% 

RMSE, 
m2/ha 

RMSE,  
% 

Harha,  
m2/ha  

Harha,  
% 

RMSE,  
m2/ha  

RMSE,  
% 

 
 Mänty     Mänty   

8 kuvaa  0,3 2,8 2,4 20,1 0,7 6,3 2,6 21,9 

4 kuvaa  0,9 7,7 3,4 29,1 1,3 11,3 4,1 35,0 

12 kuvaa 0,5 4,4 2,2 18,3 0,9 8,0 2,7 27,1 
 

 Kuusi  
   Kuusi   

8 kuvaa  0,0 0,5 1,6 21,4 0,4 4,6 2,8 35,0 

4 kuvaa  0,2 3,2 2,3 31,4 0,6 7,1 3,6 44,6 

12 kuvaa 0,1 1,4 1,5 20,7 0,4 5,4 2,9 36,2 
 

 Koivu     Koivu   
8 kuvaa  0,4 29,9 1,2 80,6 0,5 26,7 1,7 98 

4 kuvaa  0,1 9,7 1,5 104,6 0,2 9,8 2,2 124,6 

12 kuvaa 0,4 23,2 1,0 65,6 0,4 21,1 1,7 94,8 
 

 Muu     Muu   
8 kuvaa  0,1 12,7 0,5 68,7 0,1 10,6 0,6 60,7 

4 kuvaa  0,3 43,1 1,4 205,0 0,3 30,1 1,4 130,5 

12 kuvaa 0,2 22,9 0,5 80,4 0,2 17,1 0,6 61,3 
 

 Kaikki     Kaikki   
8 kuvaa  0,9 5,5 2,7 16,7 1,3 8,2 3,4 21,2 

4 kuvaa  1,6 9,7 4,5 27,6 2,0 12,5 5,3 33,6 

12 kuvaa 1,1 6,9 2,5 15,6 1,5 9,6 3,4 21,7 

 
 
Verrattaessa Trestiman tarkkuutta ympyräkoealamittaukseen männyn kohdalla harha vaihteli 
6,3–11,3 % välillä ja keskivirhe oli 21,9–35,0 % (taulukko 4). Kuten relaskooppimittaukseen 
verrattaessa, kuusella harha oli pienin vaihdellen välillä 4,6–7,1 %. Keskivirhe kuitenkin kasvoi 
merkittävästi vaihdellen välillä 35,0–44,6 %. Koivulla ja muilla puulajeilla tulokset olivat epä-
tarkkoja samoin kuin relaskooppimittaukseen verrattaessa. Kokonaispohjapinta-alan harha oli 
1,3–2,0 % ja keskivirhe 21,2–33,6 %. 8 ja 12 kuvan tarkkuus oli lähes samalla tasolla, mutta 8 
kuvan joukko tuotti tarkemman tuloksen.  
 
Kaikissa luokissa koivua lukuun ottamatta tarkimmat tulokset saatiin käyttämällä 8 kuvaa. Koi-
vulla pienin harha kuitenkin saavutettiin käyttämällä 4 kuvaa, mutta tällöin keskivirhe oli suu-
rempi verrattuna kahteen muuhun kuvajoukkoon. Samoin kuin relaskooppiin verrattaessa, 
epätarkimpia tuloksia saatiin vertaamalla 4 kuvaan. Muista luokista poiketen keskivirhe oli koi-
vulla pienin verrattaessa 12 kuvaan. 
 
 
Tarkastelu ja johtopäätökset 
 
Tulosten perusteella Trestima-metsänmittaussovellus tuottaa yliarvioita. Estimaatit olivat lä-
hempänä relaskoopilla havaittuja pohjapinta-aloja kuin läpimittojen perusteella laskettuja. Yksi 
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selittävä tekijä on, että relaskoopilla päädytään todennäköisesti yliarvioon pohjapinta-alan ol-
lessa alle 17,2 m2/ha (Saari & Kangas 2005). Toinen selitys on, että ympyräkoealojen keski-
pisteitä sattui ajourille, jolloin relaskoopilla havaittu pohjapinta-ala oli suurempi kuin läpimitto-
jen perusteella laskettu. Relaskoopin tavoin myös Trestima havaitsee puita tutkimuksessa käy-
tettyä ympyräkoealaa laajemmalta alueelta. Tosin Trestima havaitsee puita sektorin muotoi-
selta alueelta, mutta relaskoopilla pyörähdetään täysi ympyrä. Näin ollen voidaan siis todeta, 
ettei relaskooppi tai ympyräkoeala vastaa täysin aluetta, jolta Trestima havaitsee puita. Tämän 
seikan merkitys oli tutkimuksessa suurempi koivulla ja muilla puulajeilla, sillä ne olivat jakau-
tuneet satunnaisesti koealoilla. Myös kuusella sama vaikutus on mahdollinen, muttei yhtä mer-
kittävä. 
 
Esimerkiksi Solmu-menetelmää käytettäessä harha on ollut -0,8–9,0 % ja keskivirhe 18,3–20,5 
% kokonaispuustolle. Puulajeittain tarkasteltuna keskivirhe männylle oli 28,4 %, kuuselle 43,3 
% ja koivulle 58,3 % harhojen vaihdellessa samalla välillä kuin kokonaispuustolla. (Haara & 
Korhonen 2004) Tässä tutkimuksessa Trestimalla mitatun kokonaispuuston pohjapinta-alan 
keskivirhe ja harha olivat hyvin lähellä perinteisillä menetelmillä kerätyn aineiston vastaavia 
lukuja. Tehdyn tutkimuksen perusteella Trestima-metsänmittaussovellusta voidaan pitää riittä-
vän kuitenkin tarkkana työkaluna pohjapinta-alan estimointiin ensiharvennetuissa metsiköissä 
kangasmaalla. 
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5 PUUSTOVAURIOIDEN HAVAITSEMINEN 
KAMERATEKNIIKALLA 

5.1 Puustovaurioiden automaattinen tunnistaminen valokuvista 

Jyry Eronen, jatko-opiskelija, Itä-Suomen yliopisto 
Antti Matikainen, nuorempi tutkija, Itä-Suomen yliopisto 
 
 
Taustaa  
 
Harvennushakkuiden koneellisesta puunkorjuusta aiheutuu kasvamaan jätettävään puustoon 
aina jonkin verran runkovaurioita, jotka ovat merkittävä puuston laatua heikentävä ja taloudel-
lisia menetyksiä aiheuttava tekijä. Puustovaurioiden määrä on kasvanut huolestuttavasti suo-
malaisessa puunkorjuussa tämän vuosituhannen aikana, joten puunkorjuun laadunvalvonnan 
kehittämiselle tältä osin on ilmeinen tarve. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, pystytäänkö pui-
den runkoja ja etenkin rungoissa olevia puustovaurioita havaitsemaan 2D-kuvamateriaalia pro-
sessoivalla väriarvojen tarkasteluun pohjautuvalla algoritmilla. 
 
 
Tutkimusaineisto 
 
Tutkimuksen aineisto kuvattiin digitaalikameralla vaihtelevissa valaistusolosuhteissa kesä-
kuussa 2016 (kuva 22). Tutkimuksessa simuloitiin 54 puustovaurioita, joista 23 mäntyihin  ja 
31 kuusiin. Simuloinnissa jäljiteltiin koneellisessa korjuutyössä syntyvien vaurioiden ilmiasua. 
Havainnot kuvattiin systemaattisesti ajouralta vakioiduista työpisteistä siten, että tutkimusai-
neisto sisälsi 104 valokuvaa, jotka käsittivät 248 rungon ja vaurion sisältävää havaintoa (tau-
lukko 5). 
 

 
Kuva 22. Kuva-aineisto koostui ajouran varrelta otetusta kuvamateriaalista. Kameran sijoittelu 
ajouran reunassa työpisteessä. Vaurioita kuvattiin kolmesta eri suunnasta. 
 
 
Taulukko 5. Kuvattujen puustovaurioiden perustiedot. 
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Tutkimuksessa käytetty tunnistusalgoritmi 
 
Tutkimuksessa kehitetyn algoritmin ensimmäisessä vaiheessa (kuva 23, vaihe 1) rungot ero-
tetaan taustasta eliminoimalla kasvillisuudelle ja taivaalle ominaisia väriarvoja, kuten vihreitä, 
valkoisia ja sinisiä sävyjä. Seuraavaksi (vaihe 2) kuvamatriisi mediaanifiltteröidään, jonka tar-
koituksena on korostaa runkojen pitkänomaisia luontaisia muotoja. Sitten (vaihe 3) kuvasta 
poistetaan rungon osiksi kelpaamattomat pikseliklusterit sekä muutetaan matriisi kaksiar-
voiseksi. Tämän jälkeen (vaihe 4) mahdolliset runkojen sisään jääneet aukot täytetään. Lo-
puksi (vaihe 5) alkuperäinen tekstuuri palautetaan kuvamatriisiin. 
 

             
Kuva 23. Tutkimuksessa käytetyn värianalyyseihin pohjautuvan algoritmin toiminta visualisoi-
tuna välivaiheittain. Tutkimusaineisto sisälsi havainnot puihin kiinnitettyjen lappujen (kuvassa) 
kanssa sekä ilman lappua. Lapuilla ei ollut vaikutusta tunnistusprosessin toimivuuteen. 
 
Vaurion tunnistuksessa (vaihe 6) korostetaan pikseleitä, joiden väri poikkeaa rungon kuoren 
keskimääräisestä väristä, eli käytännössä keltaisia puuaineen sävyjä. Seuraavaksi (vaihe 7) 
kuvasta poistetaan liian vihreitä, sinisiä tai valkoisia pikseleitä, kuten algoritmin ensimmäisessä 
vaiheessa. Näin pyritään eliminoimaan mahdollisia vaurioiden valetunnistuksia aiheuttavia te-
kijöitä, kuten auringonvalon heijastuksia. Seuraavaksi (vaihe 8) kuvamatriisia mediaanifiltteröi-
dään jälleen, minkä tarkoituksena on edelleen väärien vauriotunnistuksien vähentäminen. Li-
säksi matriisi muutetaan kaksiarvoiseksi. Lopuksi (vaihe 9) liian pieniksi määritellyt pikseliklus-
terit poistetaan. 
 
 
Tulokset 
 
Tutkimuksessa Matlab-ohjelmistolla kehitetty algoritmi tunnisti 80,6 % runkohavainnoista ja 
50,4 % vauriohavainnoista. Syitä tunnistusten onnistumiseen ja epäonnistumisiin selvitettiin 
kohteesta mitattujen ja kuvamateriaalista havaittujen taustamuuttujien avulla (taulukko 6). Luo-
kittelevina taustamuuttujina olivat kuvauspisteen sijainti, auringon valon vaikutuksesta johtuvat 
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tekijät, puulaji, vaurion tyyppi, vaurion sijainti rungossa sekä kuvauspisteen etäisyyden suhteet 
rungon rinnankorkeuteen, vaurion korkeuteen ja leveyteen.  
 
Runkojen tunnistus onnistui parhaiten silloin, kun auringon paiste ei heijastunut suoraan tar-
kasteltavaan runkoon (91,7 %) ja kun aurinko ei paistanut kuvamateriaalissa ollenkaan (87,5 
%). Runkojen tunnistus onnistui heikoimmin tapauksissa, joissa tarkasteltavassa rungossa oli 
auringon heijastuksia (57,5 %) ja kun vauriot sijaitsivat rungon sivussa ja alhaalla (58,8 %). 
Erot onnistuneiden ja epäonnistuneiden tunnistusten välillä olivat näiden taustamuuttujien 
osalta tilastollisesti merkitseviä (taulukko 6). 
 

 
 
Taulukko 6. Runko- ja vauriotunnistuksen onnistuminen taustamuuttujittain. 
 
 
Vaurion tunnistaminen onnistui parhaiten tapauksissa, joissa kuvamateriaali oli otettu työpis-
teiden keskikohdista, eli kohtisuoraan vauriota kohden (67,6 %), ja kun aurinko ei aiheuttanut 
heijastuksia tarkasteltavaan runkoon (61,3 %). Heikoiten vaurioiden tunnistaminen onnistui, 
kun vaurio sijaitsi rungon sivussa tai huomattavan alhaalla (17,6 %) ja kun tarkasteltavassa 
rungossa oli voimakkaita auringon heijastuksia (28,8 %). Erot onnistuneiden ja epäonnistunei-
den tunnistusten välillä olivat näiden taustamuuttujien osalta tilastollisesti merkitseviä (taulukko 
6). 
 
 
Pohdinta 
 
Tutkimuksessa selvisi, että runsas auringon valo ja sen aiheuttamat heijastukset tuottivat suu-
ria vaikeuksia tutkimuksessa käytetylle kuvatunnistustekniikalle. Valon vaihtelun aiheuttamat 
ongelmat olivat merkittävin yksittäinen tunnistamista vaikeuttava tekijä. Suorassa auringon 
paisteessa luotettava tunnistus voi olla jopa mahdotonta. Vaurioiden tunnistamisen ongelmien 
lisäksi auringon aiheuttamat väärät vauriohavainnot olivat merkittävä vaurioiden tunnistamisen 
luotettavuuteen vaikuttava tekijä. Auringon paiste kuvamateriaalissa (Pearson r = 0,163, p = 
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0,010) ja auringon heijastukset tarkasteltavissa rungoissa (Pearson r = 0,287, p < 0,001) kor-
reloivat kuvissa esiintyvien väärien vauriohavaintojen ilmenemisen kanssa. Käytännön puun-
korjuussa metsäkoneiden työvalot aiheuttanevat samantyyppisiä ongelmia kuin auringon va-
losta johtuvat heijastukset. Toisaalta kuvatunnistusalgoritmien ominaisuuksia voidaan kehittää 
siten, ettei niitä edes pyritä käyttämään kirkkaassa auringon paisteessa ja niitä käytettäisiin 
ainoastaan silloin, kun luonnonvalo riittää taustavalaistukseksi. 
 
Runkojen oksikkuus ja etenkin runkojen ja kameran väliin jäävät oksat vaikeuttivat algoritmin 
toimintaa. Käytännön puunkorjuussa ongelmia esiintynee todennäköisesti etenkin kuusikon 
ensiharvennuskohteissa, joissa runkojen alaoksaisuus on paikoittain voimakasta. Lisäksi har-
vennuskohteiden ohut runkopaksuus voi aiheuttaa ongelmia. Ohuemmassa puustossa use-
ammat vauriot sijaitsivat kuvauspisteestä nähden rungon reunassa ja tämä voisi aiheuttaa 
tässä tutkimuksessa havaitun kaltaisia ongelmia. Ongelman voisi kuitenkin todennäköisesti 
ratkaista kehittämällä runkotunnistusta siten, että algoritmi estimoisi rungon kokonaisrajapin-
nan havaittujen rajapintojen pystysuorista osista, eikä suorista havainnoista kuten tässä tutki-
muksessa käytetyssä algoritmissa. Tunnistamisen kannalta kriittisimmissä ja eniten virheitä 
sisältävissä vaiheissa (algoritmin vaiheet 3 ja 4) tapahtui runsaasti virheitä, koska algoritmiin 
ei ollut liitetty tämän tyyppisiä korjaavia mekanismeja. 
 
Tutkimuksen tulokset kuitenkin osoittavat, että puiden runkojen ja vaurioiden tunnistaminen 
kuvatunnistusalgoritmilla on mahdollista kohtalaisen stabiileissa ja esteettömissä valaistusolo-
suhteissa. Tutkimuksen tulokset onnistuneiden tunnistusten osalta ovat kohtalaisen hyviä sii-
hen nähden, ettei käytettyyn algoritmiin kehitetty älykkäitä korjaavia mekanismeja vaan tun-
nistukset pohjautuivat suoriin havaintoihin väriarvoista. Lisäksi suurimmassa osassa tapauk-
sista, joissa rungon tai vaurion tunnistaminen ei onnistunut, syy tunnistuksen epäonnistumi-
seen oli tiedossa ja osaan ongelmista on nähtävissä ratkaisumalli. Tämän tutkimuksen tuloksia 
voidaan käyttää kehittyneempien kuvatulkintaan pohjautuvien puiden runkojen ja puustovauri-
oiden tunnistustekniikoiden kehitystyössä. 
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5.2 Puustovaurioiden määrän ennustaminen uralle päin näkyvien 
vaurioiden perusteella 

Niklas Peltoniemi, opiskelija, Itä-Suomen yliopisto 
Jyry Eronen, jatko-opiskelija Itä-Suomen yliopisto 
Teijo Palander, professori, Itä-Suomen yliopisto 
Heikki Ovaskainen, erikoistutkija, Metsäteho Oy 
Kalle Kärhä, tutkimuspäällikkö, Stora Enso Metsä 
 
 
Tutkimuksen tausta ja tavoite 
 
Tulevaisuudessa yhtenä puunkorjuun laadun automaattisena havainnointivaihtoehtona voi olla 
hakkuukoneisiin ja/tai kuormatraktoreihin kiinnitettyjen kameroiden ottamat kuvat ja kuvatul-
kinta niiden avulla. Metsäkoneeseen kiinnitetty kamerajärjestelmä ei välttämättä havaitse kaik-
kia runkovauriota ajouralta päin, vaan tuottaa korjuukohteen runkovaurioista näytteen (Eronen 
ym. 2016). Kun mennään automaattiseen puustovaurioiden seurantaan, on ensiarvoisen tär-
keää tietää, mikä on todellisten puustovaurioiden ja uralta päin otettujen kuvien kuvatulkintaan 
perustuvan järjestelmän tuottaman puustovaurioennusteen suhde. Tällöin kameroiden ottama 
näyte toimisi esimerkiksi ”tarkastusindeksinä”, joka kertoisi korjuujäljen tarkastustarpeesta lei-
mikolla. 
 
Tämän tutkimuksen päätavoitteina oli: 1) määrittää leimikon kokonaisvaurioasteen ja ajouralle 
päin näkyvien puustovaurioiden välinen yhteys ja 2) laatia malli, joka ennustaa kasvatushak-
kuun jälkeistä puustovaurioprosenttia työmaalla koko leimikolla. Tässä luvussa esitellään en-
nakkotuloksia tehdystä tutkimuksesta (Peltoniemi 2019). 
 
 
Aineisto ja menetelmät 
 
Tutkimusaineisto kerättiin mäntyvaltaisilta harvennusleimikoilta kesä–lokakuussa 2017 Itä-
Suomessa Joensuun ympäristössä. Tutkimuskoealoja oli yhteensä 60 kappaletta (ks. luku 4.2, 
kuva 20). Jokainen koeala sijoitettiin siten, että sen halki kulki kaksi vierekkäistä ajouraa. Kukin 
koeala oli kooltaan 30×50 metriä eli 0,15 hehtaaria. Täten tutkimuksessa totaali-inventoitu yh-
teispinta-ala oli 9,0 hehtaaria. Inventoitujen harvennusleimikoiden kokonaispinta-ala oli 174,7 
hehtaaria, joten totaali-inventoidut koealat kattoivat 5,2 % inventoitujen leimikoiden kokonais-
pinta-alasta. 
 
Valtaosa (91,7 %) koealoista oli ensiharvennusleimikoissa. Inventoitujen leimikoiden hak-
kuussa yleisimmät hakkuutyömenetelmät olivat sivullepäin kaato (48,3 % koealoista) ja sekto-
rihakkuumenetelmä (43,3 % koealoista). Tutkimuskoealoilla arvioitiin myös ennakkoraivaus: 
Pääosalla (67,7 %) koealoista ennakkoraivausta ei ollut tehty, eikä siihen ollut tarvetta. Koe-
aloista 27,6 %:lla ennakkoraivaus oli suoritettu. 
 
Suomen metsäkeskuksen maastotarkastusohjeesta (Leivo ym. 2015) poiketen tässä tutkimuk-
sessa puustovaurioiksi luettiin kaikki juurenniskasta neljän metrin korkeuteen sijainneet, yli 6 
cm2:n kokoiset vauriot, joista kuori oli irronnut. Vakaviksi puustovaurioiksi luettiin kaikki vauriot, 
joista puuaine oli rikkoutunut (kuva 24). Puustovaurioprosentti laskettiin hehtaarikohtaisen 
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vauriopuumäärän ja runkoluvun suhteena. Puustovaurioiden lisäksi tutkimuksessa mitattiin 
harvennusvoimakkuus, ajouran leveys sekä ajouraväli (taulukko 7). 
 

 
Kuva 24. Koivun puuaineeseen ulottuva hakkuulaitteen terälaipan aiheuttama vakava puusto-
vaurio (vasemmalla) ja ajouran varrella olevassa männyssä pintavaurio (oikealla). 
 
Taulukko 7. Koealakohtaisia tunnuslukuja ajourista ja ajouraväleistä sekä jäävästä puustosta 
ja poistumasta. 
  Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi 

Ajouraleveys (cm) 499 49 415 640 
Ajouraväli (m) 21,3 2,9 15,3 28,7 

Puuston pohjapinta-ala (m2) 16,2 4,0 9,1 25,9 

Runkoluku (r/ha) 770 226 300 1400 
Poistuma (r/ha) 790 276 250 1450 
Puuston keskiläpimitta (cm) 14,9 2,5 10,1 20,6 
Puuston keskipituus (m) 14,0 1,6 9,7 16,7 

 
 
Tulokset 
 
Tutkimuksessa inventoitiin yhteensä 558 puustovauriota ominaisuustietoineen. Inventoiduista 
puustovaurioista 61,0 % oli männyissä, 24,8 % kuusissa ja 13,7 % koivuissa. Valtaosa (83,9 
%) puustovaurioista oli pintavaurioita, ja vaurioista loput (16,1 %) olivat vakavia puuaineeseen 
ulottuvia vaurioita. Kullekin inventoidulle puustovauriolle pyrittiin määrittämään aiheuttaja. 
Vaurion syntytapa kyettiin määrittämään 433 puustovauriolle. Yleisimmät aiheuttajat olivat 
hakkuukoneen hakkuulaite, kuormatraktorin koura tai koneen nosturi (35,6 %) ja kaadettavan 
puun osuminen kasvamaan jätettyyn puustoon (29,3 %). 
 
Suomen metsäkeskuksen (Leivo ym. 2015) mukaan puustovaurioprosentti ei saa ylittää 15 % 
harvennushakkuulla. Yhteensä tutkimuksessa inventoitiin 461 vaurioitunutta, kasvamaan jä-
tettyä runkoa, eli tutkimuksessa 84 puustovauriorungossa oli useampi kuin yksi puustovaurio 
(taulukko 8). Tutkimuksessa selvitettiin myös ajouralle päin kohtisuoraan näkyvien vaurioitu-
neiden puiden osuus: Yhteensä tutkimuksessa oli 183 ajouralle päin kohtisuoraan näkyvää 
puustovauriopuuta, joista muodostettiin ”uravaurioprosentti”. Taulukossa 8 on esitetty koeala-
kohtaisia puustovauriomittaustuloksia. 
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Taulukko 8. Keskimääräisiä koealojen puustovauriomittaustuloksia. 

  Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi 

Puustovauriot (558 kpl), kpl 9,3 5,8 0,0 24,0 
Vaurioituneet puut (461 kpl), kpl 7,7 4,6 0,0 21,0 
Uravauriopuut (183 kpl), kpl 3,1 2,4 0,0 12,0 
Puustovaurioprosentti, % 7,2 4,6 0,0 20,0 
Uravauriopuiden vaurioprosentti, % 2,7 1,9 0,0 7,1 

 
Tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan ajouralle päin näkyvien ja ei-näkyvien puustovau-
riopuiden ominaisuuksia. Parhaiten ajouralle päin näkyviä ja ei-näkyviä puustovauriopuita erot-
teli vauriopuun etäisyys ajouran keskilinjaan, vauriopuun vauriokulman suuruus ajouran kes-
kilinjaan nähden sekä vaurion alku- ja loppupisteen korkeudet (taulukko 9). Puustovaurio, joka 
oli lähellä ajouraa, joka oli pienemmässä kulmassa ajouran keskilinjan suhteen ja joka oli al-
haalla vaurioituneessa puussa, näkyi todennäköisemmin ajouralle päin. 
 
Taulukko 9. Tutkimuksessa havaitut puustovauriot luokiteltiin ajouralle päin kohtisuoraan nä-
kyviin (n = 211) ja ei-näkyviin (n = 347) vaurioihin niiden visuaalisen erotettavuuden ja digitaa-
likameran kuvasta erotettavuuden puolesta. 
 

Vaurion  
ominaisuustieto 

Näkyvyys 
ajouralle 

Keski-
arvo 

Keski-
hajonta Min Max Tilastollinen ero 

ryhmien välillä  

Alkupisteen korkeus 
(cm) 

Ei näy 160,5 100,8 0,0 399,0 
**  

Näkyy 135,0 88,6 0,0 393,0 
Loppupisteen korkeus 
(cm) 

Ei näy 173,1 103,7 1,0 420,0 
*  

Näkyy 151,0 94,1 18,0 515,0 
Vauriokulma uran  
keskilinjaan (°) 

Ei näy 104,0 37,0 0,0 179,0 
**  

Näkyy 40,1 25,5 0,0 129,0 
Etäisyys ajourasta (cm) Ei näy 730,8 441,7 111,0 2080,0 

**  
Näkyy 486,1 252,7 160,0 1450,0 

Vaurion leveys (cm) Ei näy 4,9 3,2 1,0 45,0 
 

 
Näkyy 5,1 2,6 1,0 15,0 

Vaurion korkeus (cm) Ei näy 13,1 14,2 1,0 115,0 
 

 
Näkyy 15,3 25,2 1,0 280,0 

Vauriopuun d 1.3 (cm) Ei näy 14,8 3,7 7,5 27,0 
 

  Näkyy 14,7 3,9 7,0 27,0 
** p<0,01; * p<0,05. 
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Edellä mainittujen vaurio-ominaisuustietojen lisäksi koealakohtaisilla tunnusluvuilla oli yhteys 
siihen, näkyikö puustovaurio ajouralle päin vai ei: koealatiedoista koealan runkoluvulla, jäävän 
puuston pohjapinta-alalla ja ajouraleveydellä havaittiin olevan yhteyttä. Nämä muuttujat selit-
tivät tutkimuksessa parhaiten myös koealakohtaista kokonaispuustovaurioprosenttia (taulukko 
10). Tutkimuksessa koealakohtaisen kokonaispuustovaurioprosentin ja uravaurioprosentin vä-
lillä oli selvä riippuvuus (kuva 25). 
 
Taulukko 10. Tilastollisesti merkitsevimpiä leimikon kokonaisvaurioasteeseen vaikuttavia 
muuttujia.  

Ominaisuustieto Korrelaatiokerroin Merkitsevyys 

Ajouraväli (m) -0,280 * 

Poistuma (r/ha) 0,258 * 

Vauriopuu näkyi uralle päin -valemuuttuja (1/0) 0,626 ** 

Runkoluku (r/ha) -0,460 ** 
** p<0,01; * p<0,05. 
 
 
 

 
Kuva 25. Ajourallepäin näkyvien puustovaurioiden perusteella lasketun puustovaurioprosentin 
ja kaikkien puustovaurioiden perusteella lasketun puustovaurioprosentin välinen riippuvuus. 
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Tarkastelu ja johtopäätökset 
 
Tutkimus tuotti uutta tietoa puustovaurioista, sillä esimerkiksi puustovaurioiden suunnasta ja 
näkyvyydestä ajouralle päin ei ole aiempaa tutkimustietoa. Tutkimus loi myös valmiuksia ra-
kentaa puustovaurioiden automaattista mittaamista ja seurantaa. Tutkimustulokset korjuujäl-
jestä olivat linjassa Suomen metsäkeskuksen raportoimiin korjuujälkimittauksiin; korjuujälki ei 
ole hyvällä tasolla: puustovaurioita on runsaasti, ajourat ovat useasti ohjeistusta leveämpiä ja 
runkoluku leimikoissa harvennushakkuun jälkeen ei ole riittävällä tasolla (Suomen metsäkes-
kus 2019). 
 
Tutkimuksessa mallinnettiin uravaurioprosentin ja kokonaispuustovaurioprosentin välistä yh-
teyttä. Lisäksi aineistosta löydettiin ne puustovaurioiden ominaisuustiedot ja leimikkotekijät, 
joilla on vaikutusta puustovaurioiden ajouralle päin näkymiseen. Niin ikään tutkimuksessa kyet-
tiin löytämään muuttujat, jotka selittivät leimikon kokonaispuustovaurioastetta. 
 
Lisätutkimuksia on tehtävä vielä sää- ja valaistusolojen sekä näköesteiden vaikutuksesta 
puustovaurioiden havainnointiin, jotta pystytään luotettavasti ennustamaan harvennuskohteen 
kokonaisvaurioaste sekä automatisoimaan puunkorjuun laadunhallinta ja sen seuranta tule-
vaisuudessa. 
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6 TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
6.1 Hakkuukoneen mittalaitetieto puustotunnusten ja pinta-alan ar-

vioinnissa Ruotsissa: Skogforskin kehittämä menetelmä 

Referoinut Heikki Ovaskainen, erikoistutkija, Metsäteho Oy 
 
 
Harvennushakkuiden reaaliaikaiseen seurantaan, kuljettajien tukijärjestelmäksi ja metsävara-
tietojen päivittämiseen Skogforsk on kehittänyt hprGallring-nimisen ohjelman. Ohjelman toi-
minta perustuu algoritmiin, joka laskee estimaatit jäävän puuston pohjapinta-alalle, tilavuu-
delle, pohjapinta-alalla painotetulle rinnankorkeusläpimitalle, runkoluvulle, yläläpimitalle ja 
site-indeksille (Hannrup ym. 2011). Laskentamenetelmä hyödyntää harvennuksessa poistet-
tujen puiden tietoja pääasiassa ja puiden luokittelua ajouralta tai urien väliseltä alueelta pois-
tetuksi. 
 
Ohjelman avulla kuljettajalle voidaan välittää informaatiota hakkuukohteesta työnaikaisesti. 
Ohjelman syöttötiedot käsittävät metsäkonetiedon standardin mukaisesti standardoidut tuo-
tantotiedot hpr-muodossa (StanForD 2010). Tiedostot sisältävät tietoja yksittäisistä kaade-
tuista puista, mukaan lukien puutavaralajit, puutavaralajien dimensiot, laadut ja hakkuukoneen 
sijainnin puun kaadon hetkellä. Tiedoista lasketut muuttujat ovat hakatun alueen pinta-ala, ha-
katut puumäärät, harvennuksen intensiteetti ja jäävän puuston tunnukset harvennuksen jäl-
keen. Kuljettajalle hprGallring-ohjelma antaa koko ajan päivittyvää tietoa leimikkotunnuksista. 
Esitetyt tunnukset ovat käsitelty kokonaispinta-ala, poistettu pohjapinta-ala hehtaaria kohden, 
jäävän puuston pohjapinta-ala, poistettu tilavuus hehtaaria kohden ja kokonaistilavuus, pois-
tettujen runkojen lukumäärä hehtaarilta ja kokonaispinta-alalta, pinta-alalla painotettu rinnan-
korkeusläpimitta ja poistuman pituus, yläläpimitta ja poistuman puulajijakauma. (Möller ym. 
2015) 
 
Puustotunnusten laskennassa hyödynnetään iteratiivista menetelmää, jossa hakkuun kerty-
mätietoa käytetään yhdessä kolmen säätöparametrin kanssa, jotka on kehitetty yhtiökohtais-
ten harvennusseurantojen pohjalta. Nämä kolme säätöparametria ovat harvennusvoimakkuus, 
harvennussuhde sekä yläläpimitan ja pohjapinta-alan välinen suhde harvennuksen jälkeen. 
Tarkasteltaessa laskentamenetelmän ja käsin tehdyn referenssimittauksen tarkkuutta pienellä 
aineistolla tehdyn vertailun perusteella, muut tunnukset kuin runkoluku pystyttiin estimoimaan 
5–12 % virhemarginaalilla. Runkolukuestimaatissa virhe oli 21 %. 
 
Skogforsk oli haastatellut kuljettajia ohjelman toimivuudesta ja soveltuvuudesta. Ohjelma oli 
toiminut teknisesti hyvin. Ohjelma oli tarjonnut arvokasta tietoa harvennustyöstä ja erityisesti 
jäävän puuston tilasta saatava informaatio koettiin arvokkaaksi. Kuljettajat luottivat ohjelmassa 
esitettyihin tunnuslukuihin ja katsoivat toimitettujen kuviopäivitystietojen laadun kasvaneen 
suhteessa heidän itsensä tekemiin arvioihin. Siirtymisen automaattiseen seurantaan voi odot-
taa nostavan harvesterien tehokkaan työskentelyn tuottavuutta kolmesta viiteen prosenttia. 
(Hannrup ym. 2016) 
 
Ohjelmiston toisena keskeisenä tavoitteena on metsävaratietojen päivittäminen. Oleellinen 
osa tietojen päivittämistä on käsitellyn kuvion pinta-alan laskeminen. Laskennassa käytetään 
menetelmää, jossa asetetaan ruudukko harvennusalueen päälle. Kaadettujen puiden sijainnit 
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tallennetaan ruuduille hpr-tiedoston tietojen perusteella. Harvennuspoistumaa laskettaessa 
summataan hakattujen puiden verkkoa koskevat tiedot. Harvennusvoimakkuuden lasken-
nassa ja harvennuksen jälkeisten kuviotunnusten laskennassa käytetään aiemmin kuvattua 
menetelmää (Möller ym. 2011). 
 
Metsävaratietojen päivittämisen osalta kyselytutkimus osoitti, että useimmat keskeiset leimi-
kon tunnusluvut, joita seurataan nykyisen harvennuksen seurannan yhteydessä, voidaan tuot-
taa suoraan automatisoidun järjestelmän avulla. Tosin tietoja korjuuvaurioista ja ajouratunnuk-
sista ei saada muuten havainnoitua kuin manuaalisesti. Käyttäjien hyödyn katsotaan muodos-
tuvan pääasiassa tietojen paremmasta laadusta ja mahdollisuudesta antaa palautetta korjuu-
yrittäjälle. (Hannrup ym. 2016) 
 
Kyselytutkimuksen lisäksi metsävaratietojen päivittämistä oli tutkittu 60 harvennushakkuu-
koealalta ympäri Ruotsia. Verrokkina oli käytetty harvennuskuvioilta manuaalisesti tehtyjä 
koealamittauksia. Kuviotunnuksissa pohjapinta-alalla, tilavuudella, pohjapinta-alalla painote-
tulla keskiläpimitalla, runkolukumäärällä ja valtapituudella oli pieni systemaattinen poikkeama 
(< 2,2 %) referenssimittaukseen nähden. Pohjapinta-alan ja tilavuuden keskihajontojen erot 
lasketun ja referenssimittauksen välillä olivat 12–13 %. Vastaava arvo pohjapinta-alalla pai-
notetulle keskiläpimitalle oli 4 % ja valtapituudelle 8 %. Alhaisin tarkkuus sen sijaan oli runko-
luvulla, jossa keskihajonnat poikkesivat 16–20 %. Suuri ero johtui koealoista, joilla poistettu-
jen puiden puulajijakaumat poikkesivat huomattavasti puulajijakaumista lähtötilanteissa. 
(Hannrup ym. 2015) 
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6.2 Laatutunnusten mittaaminen eri teknologioiden avulla ja auto-
maattisen laadunhallinnan tavoitetila 

Automaattisesti tuotetusta leimikkokohtaisesta laatutiedosta hyödynsaajina ovat metsäfirma, 
koneyrittäjä ja kuljettaja työn laadun palautteena ja raportointina, metsänomistajat hakkuukoh-
teen työjäljen laaturaportoinnin muodossa sekä metsävaratietojen haltijat päivitettyjen metsä-
varatietojen muodossa. Jos automaattisesti kerätyllä tiedolla saadaan katettua metsäfirman, 
koneyrittäjän, kuljettajan, metsävaratietojen päivittäjien ja metsänomistajien tietotarpeet ma-
nuaalista aineistonkeruuta kustannustehokkaammin verrattuna nykyisiin menettelyihin, on 
kustannussäästöjä saavutettavissa. On myös hyvä huomioida, että osin lisämittalaitteisiin pe-
rustuvalla automatisoidulla tiedonkeruulla saatava tieto on tarkempaa, kattavampaa ja objek-
tiivisempaa kuin nykyisillä menettelyillä. Tosin, eri mittaustekniikoilla on omasta mittaustekno-
logiasta johtuvat rajoitteet mittauksen tarkkuudessa. 
 
Haasteena automaattisessa tiedonkeruussa on metsäkoneisiin asennettavat herkkää elektro-
niikkaa sisältävät mittalaitteet. Metsäympäristö mittausympäristönä on haastavin mahdollinen. 
Metsäkoneen kuljettaja ensisijaisena laitteiden käyttäjänä vastaa raakadatan tuottamisesta, 
joten hänellä tulisi olla riittävä osaaminen lisämittalaitteiden käyttämiseen ja virhetilanteiden 
hallintaan. Vaarana on myös laitteiden vikaantuminen, jolloin aineiston kerääminen keskeytyy, 
aineisto ei kata koko korjuukohdetta tai ei onnistu ollenkaan. Metsäkoneilla tapahtuvaa tiedon 
keräämistä on epätodennäköistä priorisoida korjuutyön keskeytymättömyyden edelle. Näin ol-
len tavoitteena voisi olla tilanne, jossa laatutieto tuotettaisiin niin pitkälti kuin mahdollista met-
säkoneiden nykyisten mittalaitteiden ja sensoreiden keräämistä tunnuksista, jolloin vain tiettyä 
tarkoitusta varten kiinnitettyjä ylimääräisiä havainnointilaitteita tai sensoreita ei tarvittaisi.  
 
Seuraavassa on pohdittu edellä kuvattujen ja kokeiltujen teknologioiden soveltuvuutta laatu-
tunnusten mittaamiseksi tai laskemiseksi laatutunnusluokittain. Lisänäkökulmana on myös, 
kuinka tunnus olisi laskettavissa joko suoraan, epäsuoraan tai indikaattorin omaisena häly-
tysindeksinä metsäkoneen nykyisin keräämästä datasta ilman lisäsensoreita. Liitteessä 1 on 
kuvattu laatutunnustyypeittäin eri mittausmenetelmiä laatutunnusten mittaamiseksi. 
 
 
Vauriot maaperässä ja rungoissa 
 
TOF-kamera ja laser ovat soveltuvia ja tehokkaita menetelmiä ajourasyvyyksien automaatti-
seen mittaamiseen. Kamera- ja lasertekniikoiden hyödyntämisessä on oleellista luoda sellai-
nen mittaustilanne, että mitattavan kohteen pinta näkyy. Urapainumien mittaamisessa kamera 
ja laser mittaavat päällimmäistä näkyvää kerrosta, vaikka maanpinta eli mitattava taso voi olla 
havujen tai veden peitossa. Laser teknologiana ei ole riippuvainen valaistusolosuhteista, kun 
sen sijaan valokuvatulkinta vaatii lisäksi sopivat valaistusolosuhteet. Automaattisen kuvatul-
kinnan voitaneen arvioida soveltuvan myös rajoitteiden valossa ajourapainumien estimoimi-
seen. 
 
Ajourapainumia voi olla mahdollista estimoida metsäkoneiden tallentamien CAN-väylätietojen 
avulla. CAN-väylätiedoista on laskettavissa koneen kulkuvastus: mitä suuremmaksi kulkuvas-
tus kasvaa, sitä syvempiä uria kone todennäköisesti aiheuttaa. Kulkuvastustieto tulee kohden-
taa paikkatietoon ajourille. 
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Juuristo- ja juurenniskavauriot ovat suurelta osin näkymättömissä havujen alla, joten niitä on 
mahdoton saada tallennettua valokuviin. Niiden syntyminen korreloi kuitenkin todennäköisesti 
kapean ajouraleveyden kanssa, jolloin koneella on ajettu läheltä puiden runkoja. Lisäksi, jos 
koneen kulkuvastus on suuri ja ajouraleveys on alhainen, voi juuristo- ja juurenniskavaurioita 
olla syntynyt. Edellä kuvatun laisesta yhteydestä voi olla muodostettavissa hälytysindeksin kal-
tainen tunnusluku. Maaperävauriot voivat korreloida juuristovaurioiden kanssa, jos ajourale-
veys on alhainen. 
 
Puustovauriotietojen tuottaminen koneen tallentamasta datasta on hyvin haastavaa, ellei mah-
dotonta. Vaurion syntyminen voi olla mahdollista päätellä koneen CAN-väylässä kulkevista 
koneen ohjaustiedoista oletuksella, että kuljettaja tekee normaalista työsyklistä poikkeavan 
ohjausliikkeen välittömästi vaurion syntyessä. Menetelmässä haastavinta on päästä kiinni vau-
rioihin, jotka syntyvät puuta kaadettaessa tai syötettäessä. Kaadon aikana tapahtuvat kaadet-
tavan puun oksista aiheutuvat viiltovauriot jäävien puiden yläosiin tai hakkuulaitteen läpi syö-
tettävän rungon runko-osan pyyhkäisyt puiden alaosiin ovat mahdottomia tunnistaa ohjausliik-
keistä, saati jos kuljettaja ei edes huomaa osuman syntymistä. 
 
Puustovauriot korreloivat hienoisesti poistetun runkolukumäärän kanssa: kun hakkuulaitteen 
liiketyömäärä kasvaa poistettavan runkolukumäärän myötä, kasvaa todennäköisyys osua 
myös jäljelle jääviin puihin. Tästä voitaneen ajatella muodostettavan hälytysindeksin tyyppinen 
indeksi. 
 
Puustovaurioiden syntymisen varma todentaminen konedatojen perusteella on kuitenkin niin 
heikkoa, että niistä ei saada varmaa tietoa ilman lisähavaintolaitteita metsäkoneissa. Tässä 
tutkimuksessa vaurioiden automaattista tunnistamista tarkasteltiin kuvatulkinnan avulla, joka 
osoittautui toimivaksi menetelmäksi hyvissä olosuhteissa. Metsäkoneesta päin valokuvatta-
essa runkojen ajouralle päin näkyvien ja näkymättömien vaurioiden määrien suhteella on riip-
puvuus, jonka perusteella leimikon kokonaisvauriomäärä voidaan estimoida. 
 
 
Uratiedot 
 
Metsäkoneiden sijaintitietojen (GNSS) hyödyntäminen syntyneen ajouraston ominaisuuksien 
määrittämisessä ja paikantamisessa on toimiva menetelmä. Tiedon tuottaminen onnistuu ko-
neissa olevalla nykyisellä teknologialla. Menetelmän tarkkuus riippuu paikannuslaitteen hyvyy-
destä ja edellyttää aineiston esikäsittelyä ennen laskentaa. Tulevaisuudessa tarkempien pai-
kannuslaitteiden osuus kasvaa konekannan uudistumisen myötä, joten entistä useammalle 
kohteelle on laskettavissa tarkemmat ajouratunnukset. 
 
Ainut uratunnus, jonka mittaaminen edellyttää lisämittalaitteen mittatietoa, on ajouraleveys. 
Ajouraleveyttä on esimerkiksi haastava estimoida poistettujen puiden kuormaimen ottokulmien 
avulla. Kouran anturointi saattaisi parantaa estimaattia. Tarkka ajouran leveyden määrittämi-
nen onnistuu puukartan avulla, jossa sekä jäävät puut että ajoura ovat merkittyinä. Laseria tai 
kuvatulkintaa voi hyödyntää myös ajouranvarsipuiden määrittämisessä. 
 
 
  



 
 

Metsätehon raportti 251 15.4.2019                         51 

Puustotiedot 
 
Ensiharvennuksella jäävän puuston tunnuksia on mahdollista arvioida kattavasti poistettujen 
puiden tunnusten ja poistettujen puiden sijaintien perusteella (urapuu/uran ulkopuolelta), kuten 
edellä kuvatusta hprGalring-ohjelmiston kuvauksesta voidaan päätellä. Myöhemmillä harven-
nuskerroilla ajourilta poistettavia puita ei tosin ole, jos käytetään ensiharvennuksessa tehtyjä 
ajouria, joten laskennassa on hyödynnettävä vain urien välistä poistettujen puiden mittaustie-
toja, mikä voi johtaa systemaattiseen virheeseen. Tällöin apuna on käytettävä harvennusmal-
leja jäävän puuston tunnusten estimoimisessa. Anturoimalla koneen koura poistetuille puille 
saadaan tarkka sijainti suhteessa koneeseen ja ajouraan. 
 
Trestiman tyyppiset valokuvatulkintaan perustuvat metsänmittaussovellukset ovat myös toimi-
via ratkaisuja. Trestima-metsämittaussovellusta testattiin puustovaurioinventointitutkimuksen 
yhteydessä, ja se todettiin toimivaksi mittalaitteeksi ainakin pohjapinta-alan mittaamisen 
osalta. Muiden puustotunnusten mittamisesta on tehty useita aiempia tutkimuksia, jotka ovat 
tosin kohdistuneet varttuneempiin puustoihin (Siipilehto ym. 2016). Niissä tulokset ovat olleet 
hyviä. 
 
 
Kestävyystunnukset 
 
Hakkuutyön ja koneiden käyttämien kulkureittien ulkopuolelle jääneet, vähintään tietynkokoi-
set, alueet leimikolla on mahdollista kartoittaa koneen sijainteihin perustuvalla algoritmilla. Tä-
män tiedon perusteella on mahdollista todentaa käsittelemättä jätettävien kohteiden koske-
mattomuus ja suojavyöhykkeiden jättäminen (Melkas ym. 2018). 
 
 
Kantokäsittely 
 
Kameratekniikalla voidaan havaita väriaineen käyttö kantokäsittelyaineessa. 
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Liite 1. Taulukossa on arvioitu metsikön laatua kuvaavien tunnusten mittaamismahdollisuutta hakkuukoneesta tai kuormatraktorista käsin eri tekniikoiden 
avulla. Puoliautomaatiolla tarkoitetaan, että kuljettaja osallistuu mittauksen suorittamiseen. 

 Laserkeilain GNSS (/GPS) Kuvatulkinta Syvyyskamera Mittalaitetieto Puoliautomaatio CAN-väylätieto 

 Hak Ktr Hak Ktr Hak Ktr Hak Ktr Hak Ktr Hak Ktr Hak Ktr 
Puustotiedot               
Pohjapinta-ala, m2 X X   X X X X X  X X  

 
Keskipituus, m X X   X X X X X  X   

 
Keskiläpimitta, cm X X   X X X X X  X   

 
Runkoluku, kpl X X   X X X X X  X   

 
              

 
Uratiedot              

 
Ajouratiheys, m/ha   X X          

 
Ajouraleveys, m X X   X X     X X  

 
Ajouraväli, m   X X       X X  

 
Uraston pinta-ala, 
%/ha 

  X           
 

              
 

Vauriotiedot              
 

Puustovauriot, kpl/%     X X   X  X X  
 

Juuristovauriot, kpl X X     X X      
 

Ajourapainumat, m X X     X X   X X X X 
              

 
Kantokäsittely     X X     X X  

 
              

 
Kestävyysasiat 
(FSC, PEFC)  

             
 

Metsälakikohteet   X        X X  
 

Säästetyt kohteet   X        X X  
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