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TIIVISTELMÄ 

Suomen biotalousklusterin (FIBIC Oy) EffFibre -tutkimusohjelman tavoit-
teena on kasvattaa kotimaisen puuraaka-aineen saatavuutta ja parantaa 
puunhankinnan ja puuntuotannon kustannustehokkuutta sekä koko kluste-
rin kilpailukykyä. Ohjelmassa on selvitetty uusien maaperää ja metsää ku-
vaavien informaatiolähteiden – erityisesti kaukokartoituksella tuotettujen 
paikkatietoaineistojen – käyttömahdollisuuksia puunhankinnan suunnitte-
lun ja ohjauksen tukena. Tämä raportti on yhteenveto tuloksista. 
 
Puunhankinnassa tavoitteena on kustannustehokas toimitusketju, jossa kor-
juu ja kuljetus voidaan toteuttaa joustavasti toimitustarpeisiin ja olosuhtei-
siin reagoiden. Suunnittelussa käytettävän tiedon tulisi olla nykyistä moni-
puolisempaa ja tarkempaa leimikon spatiaalisen pienvaihtelun kuvaamiseksi 
ja muutosten ennustamiseksi. Lisäksi sen pitäisi olla riittävän ajantasaista. 
Kehitettävillä menetelmillä tavoitellaan saatavan uudenlaista informaatiota 
maaston ja maaperän ominaisuuksista sekä siten leimikon korjuukelpoisuu-
desta ja ajourien, varastopaikkojen ja tiestön kantavuudesta. Sääolosuh-
teista johtuvia muutoksia pitäisi pystyä ennakoimaan tietoon ja malleihin 
perustuen. Informaatiota tarvitaan kohdetasoiseen leimikon rajaukseen ja 
korjuun ajoituksesta päättämiseen. Tiedon pitäisi olla myös yrittäjän ja ko-
neenkuljettajan käytettävissä työmaasuunnitteluun ja työn opastukseen. 
Saatujen kokemusten mukaan metsäkoneisiin olisikin kehitettävissä uusia 
kuljettajaa opastavia järjestelmiä havainnollistamaan maasto-olosuhteita. 
 
Uudet julkiset paikkatietoaineistot ja menetelmät puuston kuvaamiseksi 
ovat avanneet kiinnostavia näkymiä niiden hyödyntämiseksi puunhankinnan 
suunnittelun ja ohjauksen tietojärjestelmissä ja sovelluksissa. Tässä tutki-
muksessa selvitettiin laserkeilaukseen perustuvan 2 m x 2 m maaston kor-
keusmallin, maaperäkartan, lentogeofysikaalisten mittausaineistojen sekä 
laserkeilausdatasta laskettujen puustotunnusten käytettävyyttä. Avoimen 
säädatan käyttömahdollisuuksia on myös alustavasti arvioitu. 
 
Uusi aiempaa tarkempi korkeusmalli on puunhankinnan kannalta erityisen 
mielenkiintoinen ja jo nyt hyödynnettävissä oleva paikkatietoaineisto. Visu-
alisoitua korkeusmallia voidaan käyttää monin tavoin apuna havainnollista-
maan korkeusvaihtelua, rinteiden kaltevuuksia ja korjuun kannalta kriittisiä 
maastonkohtia. Maan pinnanmuotojen vaihtelu ohjaa veden virtausta ja sen 
voimakkuutta maaperässä. Korkeusmallista laskettu kosteusindeksi kuvaa 
tätä ilmiötä ja kosteusindeksin avulla voidaan tunnistaa paikkoja, joihin vesi 
todennäköisimmin kerääntyy ja jotka voivat olla maaston kantavuuden kan-
nalta kriittisiä. Tutkimuksessa havaittiin korrelaatiota maastovaurioiden ja 
kosteusindeksiarvon välillä, mutta yksiselitteistä raja-arvoa maastovaurioris-
kille ei pystytä esittämään.  
 
Laserkeilausaineistojen pistepilvistä johdetut puustoestimaatit ja latvuksen 
korkeusmallit ennustivat turvemaan kantavuutta ja raiteen muodostusta 
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melko heikosti, varsinkin kokeiltaessa tiheäpulssista laserkeilausaineistoa. 
Lentogeofysikaalisten mittausten gammasäteilyaineiston todettiin olevan 
erottelukyvyltään liian karkeaa puunkorjuun leimikkotasoiseen suunnitte-
luun. Ohut- ja paksuturpeisten alueiden rajaukseen se kuitenkin voi sopia. 
Maalajikartan käytettävyys puunhankinnan suunnitellun on myös varsin ra-
jallista, mutta sen antama informaatio aluetasolla voi olla hyödyllistä arvioi-
taessa maalajin ja sen pienvaihtelun merkitystä maaston kantavuuden en-
nakoimisessa. 
 
 
 
ABSTRACT 

New multi-source data sets in wood procurement 
 
This report is a part of Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC Ltd’s EffFibre re-
search program. The aim of the program is to increase the availability of 
Finnish supply for raw wood materials, to improve the cost-efficiency of 
wood procurement and wood production and to enhance competitiveness 
of the Finnish forest cluster. The potential of geographical information, es-
pecially remote-sensing based soil and forest data, were examined in the 
program. The focus was in using them to support the planning and decision 
making of wood supply operations. This report is a summary of the results. 
 
The aim in wood procurement is a cost-efficient supply chain in which har-
vesting and transporting can be done flexibly and reacting to varying delivery 
needs and to spatially and temporally changing operating conditions. The 
information that is needed in the planning of operations should be more 
precise and versatile than in conventional data sets in order to describe the 
spatial variation and anticipated change of the conditions on harvesting sites 
and forest roads. The data to be applied should also be sufficiently up-to-
date and preferably real time. An objective in the program has been to study 
the data sets and to develop methods and applications for giving new kind 
of information about the properties of the forest soil and terrain. This infor-
mation is assessed to be especially valuable in appraisal of harvesting site 
trafficability and bearing capacity of forest soil, landing areas and roads. 
Changes in conditions due to weather should be able to be anticipated based 
on spatial and weather data and modelling. The information is required in 
delineating the harvesting sites and making decision about the timing of the 
harvesting. The data is useful also for the contractor and machine operator 
for the planning of site operations and in the operator assisting systems. 
 
New public and free geographic information data sets and advanced remote 
sensing based methods for estimating stock and tree attributes have opened 
interesting views for utilizing them in information systems and applications 
of wood procurement planning and guidance. In this study the usability of 
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four different type of data sets were examined: 1) 2 meter x 2 meter resolu-
tion digital elevation model (DEM) based on airborne laser scanning data 
(National Land Survey of Finland), 2) surficial deposit map, 1:20 000 (GTK, 
Geological Survey of Finland), 3) airborne radiometric geophysical data 
(GTK) and 4) laser scanning data (ALS) and estimated forest attributes de-
rived from it (Metla and University of Helsinki). The opportunities for devel-
oping tailored weather forecasting services for the needs of wood procure-
ment were also assessed preliminary and found to be good. 
 
The data set with the most potential in terms of offering new terrain data 
for wood procurement is the new 2 m x 2 m elevation model. It is already 
available from a large part of Finland and applicable in information systems 
with minor preparations. Visualized elevation model can be used in many 
ways to show the variation in altitude, slope inclinations and other features 
of the terrain that should be considered in harvesting and machinery work. 
 
Topography and its variation controls water flows and hydrological pro-
cesses of the soil. Topographic wetness index (TWI) calculated from the dig-
ital elevation model is commonly used to describe the hydrological status of 
the terrain and to assess the moisture of the soil. TWI value can be used to 
discover areas in which the water most probably is gathered and which may 
be critical to logging and forwarding by their bearing capacity. Several TWI 
calculation methods were studied. The most promising of them was tested 
by comparing the values to field measurement data. There were clear corre-
lations between TWI values and certain topographic and soil properties as 
well as with observed soil damages due to harvesting. However, based on 
these results it is not possible to set an unambiguous TWI value for the soil 
damage risk. 
 
Usability of forest attribute estimates and vegetation height profiles calcu-
lated from ALS point cloud data in the planning of harvesting on peatlands 
was studied on one test area. The results showed that the data could not 
forecast the trafficability and risk of ground damages reliably enough. Espe-
cially it was true with high pulse density data. Reflected gamma radiation 
maps were produced from airborne radiometric geophysical data for a test 
area without any field control data. The ground resolution of the data seems 
to be too coarse for a forest stand or site level planning. However, this data 
might be useful for distinguishing between thin and thick peat layers and in 
delineating the work sites according to bearing capacity of the peatland. The 
potential of surficial deposit maps is also quite restricted in wood procure-
ment planning mainly due to its low resolution and the fact that mapping 
has been focused in describing only the dominating soil types. Yet the soil 
type information can be useful on area level in estimating the proportions 
of those soil types that generally are critical in regard to their bearing capac-
ity. 
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1 JOHDANTO 

Puunhankinnassa tavoitteena on kustannustehokas toimitusketju, jossa kor-
juu ja kuljetus voidaan toteuttaa joustavasti toimitustarpeisiin ja olosuhtei-
siin reagoiden. Olennaisia olosuhdemuutoksia tulisi pystyä seuraamaan ja 
ennakoimaan nykyistä paremmin, jotta toimintojen suunnittelussa ja oh-
jauksessa kyettäisiin varautumaan muutoksiin oikea-aikaisesti. Parhaat toi-
mintamallit eri olosuhteisiin on määritettävä, jotta reagointi muutoksiin olisi 
tehokasta. Puunhankinnan kausivaihtelu voimistuu herkästi olosuhteiden 
poiketessa normaalista. Puutavaratoimitusten varmistamiseksi kausivaihte-
lun vaikutukset pitäisi pystyä ennakoimaan koko ketjussa ostosta kuljetuk-
siin. Tieto leimikon korjuukelpoisuudesta eri olosuhteissa tarvitaan. Se voisi 
perustua nykyistä pienipiirteisempään luokitukseen, joka mahdollistaa esi-
merkiksi potentiaalisten kesäkorjuukohteiden valinnan ja tarkan rajauksen. 
On varauduttava olosuhteiden muuttumisesta johtuviin tilanteisiin, joissa 
toimitusten varmistamiseksi korjuu- ja kuljetusohjelmiin on tehtävä muutok-
sia. Tällöin yleensä syntyy ylimääräisiä kustannuksia mm. korjuun keskeytyk-
sistä ja koneiden siirroista. 
 
Operaatioiden työmaatason suunnittelu ja ohjaus on nykyisin entistä enem-
män yrittäjien vastuulla. Olosuhdetiedon on oltava myös heidän käytettävis-
sään. Toiminta-alueet ovat laajentuneet, joten yrittäjien ja kuljettajien pai-
kallistuntemus ei aina riitä. Perusteellinen tieto olosuhteista auttaa työtapo-
jen valinnassa ja parhaiden käytäntöjen omaksumisessa. Leimikkokeskitty-
mien muodostaminen on yksi keino hallita korjuukustannuksia. Resurssien 
oikealla kohdentamisella, korjuun ajoituksella ja koneiden varustelulla voi-
daan sekä vaikuttaa tuottavuuteen että ehkäistä korjuuvaurioita. Puusto- ja 
maastovaurioiden määrä on työn laatua kuvaava indikaattori ja vaurioiden 
runsas esiintyminen voi olla yrityksen ja myös koko toimialan imagoa hei-
kentävä tekijä. Korjuuvaurioiden määrää seurataan alueellisesti korjuujäljen 
tarkastuksilla. Vaurioituneiden puiden ja urapainumien osuudet ovat PEFC –
standardin ryhmäsertifioinnin kriteerien toteutumisessa seurattavia indi-
kaattoreita. Koneenkuljettajille nykyistä tarkemmasta leimikon olosuhteita 
kuvaavasta tiedosta arvioidaan olevan erityisesti hyötyä. Olosuhdetietoa 
hyödyntävät opastusjärjestelmät metsäkoneissa ovatkin kehittämistavoit-
teena. 
 
Suunnittelua varten korjuukohteiden ja niiden puuston sekä varastopaikko-
jen ja tiestön ominaisuuksista tulisi olla kattavaa ja ajantasaista tietoa saata-
villa. Maastossa tehtävää kallista suunnittelutyötä pitäisi kuitenkin vähen-
tää, joten tiedon tulisi olla saatavissa muista lähteistä etukäteen. Korjuun 
kannalta olennaista on tieto maaston kantavuudesta ja kulkukelpoisuudesta 
sekä sääolosuhteiden vaikutuksista niihin. Tarkoituksenmukaisinta olisi, että 
jo ennen ostoa tai viimeistään sen yhteydessä hankitaan tieto korjuun ajan-
kohtaan vaikuttavista tekijöistä ja siitä onko kohde miltä osin maastovauri-
oille altis. Korjuukohteen sisäistä ominaisuusvaihtelua tulisi myös kyetä ku-
vaamaan nykyistä tarkemmin, jotta pystytään arvioimaan korjuukelpoisuus  
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Kuva 1. Olosuhteita kuvaavan tiedon käyttö puunhankinnassa. 
 
 
 
eri osissa kohdetta. Puuston kuvauksessa tavoitteena on, että ennakkotie-
don perusteella voitaisiin saada vähintään riittävä tieto puulajisuhteista, 
puuston järeydestä ja laadusta. Katkonnan ja hinnoittelun simulointi runko-
lukusarjaennusteeseen perustuen on kehittämisen pitkän ajan tavoitteena. 
 
Olosuhteita ja puustoa kuvaavien tietojen hankintaan ja käyttöön on avau-
tunut kiinnostavia mahdollisuuksia uudenlaisten paikkatietoaineistojen 
myötä. Kaukokartoitustekniikalla – erityisesti laserkeilauksella – pystytään 
puustoa ja maaperää kuvaamaan aivan uudella tasolla ja tarkkuuksilla. Julki-
sin varoin kerättyjen tietoaineistojen osittainen avautuminen käyttäjille ja 
sovelluskehittäjille tarjoaa mahdollisuuden käyttää puunhankinnan kannalta 
hyödyllistä paikkatietoa tietojärjestelmissä ja eri sovelluksissa. Säädatan 
avautuminen ja ennustemallien kehittäminen puolestaan voi tulevaisuu-
dessa luoda uusia mahdollisuuksia reaaliaikaiseen olosuhteiden kuvaami-
seen ja ennustamiseen paikallisesti korjuun ja kuljetuksen tarpeita varten. 
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2 UUDET INFORMAATIOLÄHTEET 

2.1 Maaston korkeusmalli ja maastoa kuvaava  
laserkeilausdata 

Maaston topografiaa voidaan kuvata maastokartan korkeuskäyrien lisäksi 
erilaisilla korkeusmalleilla. Ruutu- eli rasterimallissa ruudun koko (esim. 2 m) 
ilmaisee korkeusasemia kuvaavan pisteistön pistevälin. Sen etuna on help-
pokäyttöisyys erilaisissa analyyseissä. Aiemmin rasterikorkeusmallit on tuo-
tettu korkeuskäyräaineistosta, mutta Maanmittauslaitoksen uusimman kor-
keusmallin (2 m x 2 m) tuotanto perustuu maanpinnan laserkeilausdataan. 
Sen korkeustarkkuus on 0,3 m. Korkeusmalli on jo nyt saatavissa suuresta 
osasta Etelä- ja Länsi-Suomea ja tavoitteena on, että se on valtakunnallisesti 
kattava v. 2020 mennessä. Maanmittauslaitoksen avoimen aineiston tiedos-
topalvelun kautta korkeusmalli on vapaasti käytettävissä. Paikkatieto-ohjel-
mistojen uudet työkalut mahdollistavat kolmiulotteisen maastomallin teke-
misen myös suoraan laserkeilausdatan pistepilvestä. 
 
Puunhankinnassa tarkkaa korkeusmallia voidaan käyttää työn suunnittelun 
ja toteutuksen tukena taustakarttojen tapaan. Sen avulla pystytään esittä-
mään maaston muotoja ja korkeusvaihteluita sekä havaitsemaan poikkeavia 
maastonkohtia. Korjuun suunnittelussa ja koneenkuljettajan työn avusta-
miseksi korkeusmallia voidaan käyttää rinnekaltevuuksien ja kulkukelpoi-
suuden visualisointiin paikkatietosovellusten avulla. Ojalinjat ja niiden si-
jainti näkyvät tarkassa maastomallissa hyvin. Näitä tietoja voidaan käyttää 
ajourasuunnittelussa hyväksi muiden paikkatietoaineistojen kanssa. 
 
Korkeusmallista voidaan siitä johdetun topografisen kosteusindeksin avulla 
arvioida maaperän kosteuden spatiaalista vaihtelua ja löytää maastovau-
riolle alttiita veden vaivaamia kohteita maastossa. Kosteusindeksin ja muun 
maaperätiedon avulla on mahdollista muodostaa koneiden kantavuusluoki-
tus, jota voidaan käyttää sellaisenaan karttamuotoisena tietona tai yhtenä 
lähtötietona kulkukelpoisuuden mallinnuksessa. Paikkatietopohjaisesti on 
mahdollista mallintaa kulkukelpoisuutta korkeusmalliin ja muuhun maape-
rää kuvaavaan ominaisuustietoon ja puustotietoon perustuen. Automaatti-
nen ajouraverkoston sijoittelu voisi olla tätä hyödyntävä käytännön työ-
maasuunnittelua tukeva sovellus, jonka kehittämiseen pyritään jatkossa. 
 

 
Kuva 2. Korkeusmalli yhdistettynä peruskarttaan kuvaa hyvin maas-
ton olosuhteita ja korkeusvaihtelua. 
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2.2 Maaperää kuvaavat aineistot 

Maaperäkartta 
 
Maaston kantavuuden ja kulkukelpoisuuden arvioinnissa tarvitaan tietoa 
maalajien ominaisuuksista. Metsäkoneiden kuormitus aiheuttaa maastoon 
erilaisia maanpinnan muodonmuutoksia, jotka voivat olla palautuvia (mm. 
urapainumat) tai palautumattomia, jolloin maa-aines siirtyy, huuhtoutuu tai 
tiivistyy tai mineraalimaa paljastuu. Maaperän leikkauslujuus- ja muodon-
muutosominaisuudet ovat koneiden liikkumisen kannalta olennaisia teki-
jöitä, jotka ovat erilaisia kivennäis- ja turvemailla sekä eri maalajeilla. Maa-
perän ylimmän kerroksen kantavuudella on kulkukelpoisuuden kannalta 
merkitystä, ei niinkään pohjamaan maalajin. Maaperävaurioille alttiita koh-
teita ovat hienojakoiset kivennäismaalajit (hienoainesmoreeni, hiesu ja savi) 
sekä eloperäiset maalajit, lähinnä sara- ja rahkaturpeet. 
 
Maaperän jakautumista eri maalajeihin kuvaavan peruskartan (1: 20 000) 
tuotanto aloitettiin GTK:n ja maanmittauslaitoksen yhteistyönä v. 1979. Kar-
toitus kuitenkin päättyi v. 1995, jolloin Suomesta oli peruskarttamittakaa-
vaan ehditty kartoittaa noin kolmannes. Maaperäkartassa maaperäkuvioi-
den vähimmäiskoko on yleensä 2 ha ja kuvion vähimmäisleveys 30 m. Kart-
taan on kuvattu 1 metrin syvyydessä oleva maalaji (ns. pohjamaa). Pohja-
maan päällä olevan ja siitä poikkeavan alle 0,9 metrin paksuisen pintamaa-
kerroksen kuviokoon on oltava vähintään 4 ha. Tieto on siis resoluutioltaan 
varsin karkeaa toimintaolosuhteiden yksityiskohtaiseen kuvaukseen. Maala-
jikuvioinnissa ei näy sellaista maaperätietoa, joka on tulkittavissa pohjakar-
tan pohjakuvioaineistoista (avokalliot, pienet alle 2 ha:n suot, ohutturpeiset 
alle 0,4 m:n paksuiset soistumat sekä kivikot ja louhikot). Maalajit kuvataan 
RT-luokituksen mukaisesti, joka vastaa maa- ja metsätaloudessa käytettyä 
maalajiluokitusta.  
 
Maaperäkartan voidaan sanoa olevan mittakaavansa mukainen yleistys alu-
eella esiintyvistä maalajeista. Sen käytettävyyttä yleisesti puunhankinnan 
tarpeisiin heikentää kartan painottuminen pohjamaan kuvaamiseen, suu-
rehko kuviokoko erityisesti pintamaalajien kuvauksessa sekä puutteet kar-
tan alueellisessa kattavuudessa. Maaperäkartalta on kuitenkin saatavissa 
alustavaa tietoa mm. moreenimaalajeista, kaksoismaalajien yleisyydestä ja 
maalajikuvioiden rikkonaisuudesta. Maaperäkartta voi myös antaa hyödyl-
listä lisäinformaatiota hienojakoisten kivennäismaiden esiintymisestä, var-
sinkin kun kartta pääosin kattaa alueet, joilla hiesuja ja savia esiintyy. 
 
Maaperän yleiskarttahankkeessa on 2000-luvulla tuotettu koko maan kat-
tava digitaalinen maaperäkartta-aineisto mittakaavassa 1:200 000. Kartoi-
tusohjelmassa tuotettiin numeeriset maalajikuviot ja niihin liittyvät ominai-
suus- ja laatutiedot etupäässä tulkitsemalla, muokkaamalla ja yleistämällä 
olemassa olevia aineistoja GIS- ja kuvankäsittelytekniikoita käyttäen. Maa-
perän yleiskartta soveltuu käytettäväksi mittakaavassa 1:100 000. Käytössä 

Metsätehon raportti 226 29.11.2013  9 



 

on otettava huomioon, että kartan maalajikuviointi on yleistys ja tulkinta to-
dellisesta maalajista ja maalajivaihtelusta alueella, joten se sopii lähinnä 
aluetason tarkasteluihin. 
 
Lentogeofysikaaliset mittausaineistot 
 
GTK:n valtakunnallinen lentogeofysikaalinen kartoitusohjelma on tuottanut 
magneettiset, sähköiset sekä radiometriset mittausaineistot koko Suomen 
alueelta. Aineistot on interpoloitu 50 metrin pikselikokoon ja ne ovat saata-
vina numeerisina. Aineistoista sähköiset ja radiometriset mittaukset antavat 
tietoa maaperän ominaisuuksista. Sähköinen aineisto kuvastaa maankama-
ran pintaosien sähkönjohtavuusominaisuuksia ja sillä voidaan erottaa johta-
vat sulfidi/liejusavet, eloperäiset pohjakerrostumat sekä kosteikot. Radio-
metrisessä mittauksessa havainnoidaan maaperässä luonnostaan esiinty-
vien radioaktiivisten isotooppien (kalium, thorium ja uraani) emittoimaa 
gammasäteilyä.  
 
Radiometrisen aineiston kalium- ja totaalisäteilyn komponentteja voidaan 
käyttää soiden turvekerroksen paksuuden ja kosteikkojen arviointiin kun 
hyödynnetään tietoa gammasäteilyn vaimenemisesta vesikerroksessa. 
Luonnonkosteudessa olevilta soilta gammasäteilyä ei enää voida havaita mi-
käli turvekerroksen paksuus on yli 0,6–0,7 m. Tätä rajaa hyödynnetään 
GTK:n turvekartoituksessa erottelemaan ohut- ja paksuturpeiset suot toisis-
taan ja jaottelu näkyy kuviokoon sallimissa rajoissa myös em. maaperän 
yleiskartalla. Gammasäteilykartoilla paksuturpeisten soiden turvekerros vai-
mentaa gammasäteilyn ja ne näkyvät yleisesti säteilyn minimialueina. Ohut-
turpeiset suot päästävät osan gammasäteilystä läpi, jolloin ne tulevat esiin 
heikon säteilyn alueina. Mineraalimailla säteily on täysin esteetöntä. Tällöin 
edellytyksenä on, että suon pohjamaa on säteilevää. 
 
2.3 Muuttuvia olosuhteita kuvaavat aineistot 

Puunhankinnan ja metsätalouden tarpeita palvelevia sääennustepalveluita 
ei ole toistaiseksi kehitetty. Siihen on kuitenkin avautumassa mahdollisuuk-
sia avoimen ilmastodatapalvelun avauduttua keväällä 2013. Ilmatieteen lai-
toksen säähavaintoaineistot, aikasarjat ja mallitiedot ovat sen kautta sovel-
luskehittäjien käytettävissä. Muuttuvista olosuhteista saadaan uusilla kau-
kokartoitustekniikoilla tarkentuvaa tietoa ja mallinnuksella pystytään sääda-
tasta tekemään erilaisia ennusteita. Maaperän roudan, kosteuden ja lumen 
määrän ennustamista varten on Ilmatieteen laitoksella kehitetty menetel-
miä ja simulointia. Laitos tuottaa jo nyt laajasti sääpalveluita eri toimialoille, 
mm. liikenteeseen tehdään kelirikkoennusteita. 
 
Kelirikkoon vaikuttavien tekijöiden osalta roudan ja sulamisen syvyyden ar-
viointi on suhteellisen luotettavaa tienpinnan mitatun pakkasmäärän ja läm-
pöastesumman perusteella. Kelirikon vaikeutta voidaan puolestaan arvioida 
syystalven routaantumisnopeudella. Sulamisajan pituutta voidaan arvioida 
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lopputalvella toteutuneen pakkasmäärän perusteella. Sulamisen aikana ar-
viota voidaan tarkentaa tienpinnan lämpöastesumman ja tilastoista määri-
tetyn ennusteen perusteella. Olemassa olevien tieverkon routamallien im-
plementointi alemman asteen sorateille ja metsäteille on mahdollista mm. 
maaperän hydrologian kuvaukseen kehitettyä VIC -mallia soveltamalla. Se 
edellyttää kuitenkin teiden rakenteiden kuvausta. 
 
Metsien maaperäluokkien routaantumisen ja roudan syvyyden karkeat en-
nusteet voisi myös olla mahdollista tehdä samantapaisella menetelmällä, 
jossa maaperän ja sen hydrologian kuvaus perustuisi VIC -mallin sovittami-
seen suomalaisiin metsämaaolosuhteisiin ja eri maalajityyppien routaantu-
miseen mallinnukseen. Routaennustetta voitaisiin käyttää puunkorjuun ajoi-
tuksen suunnitteluun ja leimikon rajaukseen. 
 
Turvemaiden kantavuuden määrityksessä ja kantavuusluokituksen perus-
tana on yhtenä tekijänä perusteltua käyttää pohjaveden korkeustietoa. Sen 
tarkentamiseksi voitaisiin käyttää sademäärätietoihin perustuvaa pohjave-
den korkeuden ennustetta, jossa myös voidaan käyttää VIC -mallia ja mah-
dollisesti valuma-aluemalleja. Ennustemalli voi hyvin olla karkearesoluutioi-
nen. Sademäärätiedot saadaan alueellisesti säähavaintodatasta. 
 
 
3 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT 

3.1 Kosteusindeksi  

3.1.1 Kosteusindeksin laskenta 

Maaperän kosteuden spatiaaliseen vaihteluun vaikuttavat maalaji, topogra-
fia ja kasvillisuus. Maan pinnanmuotojen vaihtelu ohjaa veden virtausta ja 
sen voimakkuutta maaperässä. Digitaalisesta korkeusmallista voidaan laskea 
veden kertymistä kuvaava topografinen kosteusindeksi. Se on yleisesti käy-
tetty menetelmä tuottamaan informaatiota maaperän kosteusolosuhteiden 
spatiaalisesta jakautumisesta. Indeksin perusoletuksena on, että topografia 
ohjaa veden kulkua. Suomen maaperäoloissa oletuksen voidaan olettaa pi-
tävän paikkansa varsin hyvin, koska Suomessa yleensä esiintyvillä moree-
nimailla veden johtavuus maaperässä alenee syvemmälle maaprofiiliin men-
täessä (Lind ja Lundin 1990). Veden liikkeitä ja spatiaalista jakautumista 
maaperässä tutkittiin topografisen kosteusindeksin avulla (TWI = Topo-
graphical Wetness Index) (Beven ja Kirkby 1979). Tutkimuksessa kosteusin-
deksin laskenta perustuu luvussa 2.1 kuvattuun Maanmittauslaitoksen 2 m 
x 2 m korkeusmalliin. Kosteusindeksi (twi) on laskettu kaavalla: 
 

𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 = 𝒍𝒍𝒍𝒍 � 𝑨𝑨𝒔𝒔
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒍𝒍𝒕𝒕

�  
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jossa twi on topografisen kosteusindeksin arvo rasteripikselissä, A on ylä-
puolisen valuma-alueen pinta-ala (m2m-1) ja β on rinnekaltevuus (asteina) 
(Moore ja Wilson 1992). Kosteusindeksin arvoon vaikuttavat virtaussuunta-
algoritmit, joita käytetään yläpuolisen valuma-alueen A laskennassa. Vir-
taussuunta-algoritmien laskennassa käytetään kahta pääasiallista menetel-
mää, joita ovat yhden virtaussuunnan (SFD) algoritmi sekä useamman vir-
taussuunnan algoritmi (MFD). 
 
 

 
 

Kuva 3. Kosteusindeksin laskennan periaate. 
 
 
Tutkimuksessa kokeiltiin kosteusindeksin muodostusta Someron aineistolle 
neljällä eri virtaussuunta-algoritmilla (D8, Rho8, FD8 ja D∞) mittakaavoissa 
2 m x 2 m ja 10 m x 10 m. Aineiston perusteella todettiin, että ruutukooltaan 
2 m x 2 m korkeusmallista FD8 -virtaussuunta-algoritmilla laskettu kosteus-
indeksi korreloi parhaiten niin humuksen paksuuden, rahkasammalien peit-
tävyyden kuin korjuuvaurioidenkin kanssa. Ko. algoritmin mukaan kosteus-
indeksit laskettiin myös Pieksämäen aineiston kohteille. 
 
3.1.2 Maastomittaukset ja aineistot 

Tutkimuksen maastoaineiston muodostivat Metsä Groupin Somerolta ke-
väällä 2012 ja Pieksämäeltä touko-kesäkuussa 2013 kartoitetut leimikkoai-
neistot. Someron kohteet olivat osin vasta hakkuuseen suunniteltuja koh-
teita ja osin jo hakattuja, enimmäkseen myrskytuholeimikoita. Aineiston 
pohjalta oli tarkoitus saada alustava käsitys eri informaatiolähteiden käytet-
tävyydestä maaston kantavuuden ja korjuukelpoisuuden arvioinnissa. Tutki-
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musalueelle hankittiin 2 m korkeusmalli, GTK:n gammasäteilyarvoja kuvaa-
vat kartat peruskarttaan yhdistettyinä sekä kasvillisuuden korkeutta kuvaava 
laserkeilausdata. Metsä Groupin työmaakartat olivat käytettävissä. 
 
Someron maastotyöt painottuivat ympäristön kosteutta indikoivien tunnus-
ten kartoitukseen. Koepisteet (181 kappaletta) sijoitettiin ryppäisiin pääasi-
assa 30 metrin linjavälein. Maastokohteilta määritettiin maaperätiedoista 
maaston topografia, maalaji, humuksen paksuus, kivisyys, turvekerroksen 
paksuus ja suosammalien peittävyys koepisteellä, kuivatustilanne, ojien 
kunto sekä metsätyyppi. Puustotiedoista kerättiin kehitysluokka, pääpuulaji, 
valtapituus sekä pohjapinta-ala. Mukana oli yksi leimikko, jolta kartoitettiin 
korjuu-urat ja niiden maastovauriot. Tarkoituksena oli selvittää, voitaisiinko 
kosteusindeksiä hyödyntää korjuun maastovaurioiden ennustamisessa. 
 
Pieksämäellä tutkimuskohteina oli 18 leimikkoa (10 päätehakkuukohdetta ja 
loput pääasiassa harvennuksia), jotka oli hakattu 2012 – 2013. Tutkimukseen 
valittiin leimikoita, joilla tiedettiin korjuuvaurioita erityisesti esiintyneen, jo-
ten ne eivät edusta alueen ja ajankohdan yleistä tilannetta maastovaurioi-
den suhteen. Kohteilta määritettiin korjuu-urat, niiden käyttöaste ja uralla 
esiintyvät maastovauriot, mm. painuman maksimisyvyys. Urat määritettiin 
luokituksella: ei vaurioita, lievä vaurio, vaurio ja potentiaalinen vaurio. Koe-
alat ja ajourat paikannettiin tarkasti GPS:llä. Alueelle oli etukäteen laskettu 
kosteusindeksit. Yhteensä urat osuivat 47 057 2 m x 2m pikselille. Gam-
masäteilyaineistojen käytettävyyttä ei arvioitu Pieksämäellä. 
 
3.2 Metlan aineistot ja menetelmät 

Metlan tarkoituksena oli selvittää olemassa olevien laserkeilausaineistojen 
hyödyntämismahdollisuutta puunhankinnan tukijärjestelmissä. Lähtökoh-
tana oli, että Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoa prosessoimalla py-
ritään tuomaan esille puunkorjuun kannalta kriittisiä maastonkohtia. Näillä 
keinoilla pyritään helpottamaan puunhankinnan suunnittelua ja suoravii-
vaistamaan puunkorjuukohteiden luokittelua korjuukelpoisuuden mukaan. 
Tärkeänä kohtana oli maastonmuodoltaan vaihtelevien alueiden visuali-
sointi kriittisten tekijöiden mukaan.  
 
Lähtöaineistona olevasta laserkeilaustiedosta on mahdollista johtaa kahden-
laisia karttatasoja. Karttatasot voidaan jakaa ominaisuustietoa sisältäviin 
karttatasoihin, visualisointitarkoituksiin luotuihin karttatasoihin tai näiden 
yhdistelmiin. 
 
Tuloksissa tuodaan esille myös laserkeilausaineistosta laadittujen puusto-
tunnusten soveltuvuutta maaperän kantavuuden ennustamisessa turve-
maille. Tutkimus oli osa EffFibre-ohjelman WP2-työpakettia ja hanketta johti 
Metsähallitus. Tutkimus on julkaistu Metsäntutkimuslaitoksen työrapor-
teissa (Lindeman ym. 2013). 
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4 KOKEILUJEN TULOKSET 

4.1 Pysyvät maasto-olosuhteet 

Kosteusindeksi 
 
Korkeusmallin perusteella muodostetun kosteusindeksin ja maaston kanta-
vuuden välinen yhteys oli tutkimuksen keskeinen mielenkiinnon kohde. Kat-
tavaa maastoaineistoa ei pystytty hankkimaan, joten tulokset ovat siltä osin 
vielä suuntaa-antavia. Kosteusindeksin korrelaatiot maastossa havainnoitui-
hin ja mitattuihin tunnuksiin laskettiin sekä tehtiin tilastollisia testejä. 
 
Someron alueella tehdyssä topografian ja kosteusindeksin vertailussa osoit-
tautui, että kosteusindeksi toimii loogisesti maanpinnan muotojen suhteen 
(kuva 4). Kosteusindeksin arvot olivat keskimäärin suurempia notkoissa ja 
mäkien lailla. Tasamaalla ja alarinteessä tai viettävässä notkossa kosteusin-
deksin arvot olivat keskimäärin korkeampia kuin notkoissa, mutta matalam-
pia kuin mäkien lailla tai rinteissä. Kuivatustilanteen mukaan tehty luokittelu 
näyttäisi myös olevan looginen kosteusindeksin suhteen. Kosteusindeksin 
arvojen todettiin korreloivan suosammalien peittävyyden kanssa positiivi-
sesti. Humuksen paksuuden ei sen sijaan todettu korreloivan tilastollisesti 
merkittävästi kosteusindeksin arvojen kanssa.  
 
Someron yhdestä leimikosta kartoitettiin korjuu-urat ja niillä esiintyvät vau-
riot. Kosteusindeksin keskimääräisissä arvoissa oli selkeät erot vaurioitumat-
tomien ja vaurioituneiden urien välillä.  
 

 
Kuva 4. Kosteusindeksin arvojen jakautuminen maastossa määritetyn 
topografialuokan suhteen Someron aineistossa. 
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Pieksämäen päätehakkuuleimikoilla selviä vaurioita korjuu-urilla oli yh-
teensä 37 prosentilla korjuu-urien pituudesta. Lieviä vaurioita esiintyi 8,4 
prosentilla urien pituudesta. Kosteusindeksin arvot korjuu-urilla vaihtelivat 
4,0 ja 18,9 välillä ja niiden keskiarvo oli 7,7. Päätehakkuuleimikoiden korjuu-
urien keskimääräiset kosteusindeksiarvot eivät eronneet toisistaan yhtä sel-
keästi kuin Someron leimikolta mitatussa aineistossa. Keskiarvoissa oli kui-
tenkin eroja niin, että arvot olivat pienimpiä (7,6) niillä pisteillä, joilla vauri-
oita ei esiintynyt (kuva 5). Arvot olivat suurempia lievillä vaurioilla, selkeillä 
vaurioilla sekä potentiaalisilla vaurioilla. Erot olivat tilastollisesti merkittäviä, 
mutta keskiarvojen ero ei ollut kovin suuri. Tarkasteltaessa kosteusindeksin 
arvojen jakautumista eri uraluokissa todettiin, että selvää kosteusindeksin 
raja-arvoa vaurioiden esiintymiselle ei löytynyt. Korjuuvaurioita esiintyy 
myös melko runsaasti pienillä kosteusindeksin arvoilla, joten suoraan indek-
sipohjaiseen riskiluokitukseen kosteusindeksistä ei tämän perusteella ole 
päätehakkuuleimikoilla. 
 
Ensiharvennusleimikoilla kosteusindeksin keskimääräiset arvot olivat suu-
rempia urilla, joilla maastovaurioita esiintyi kuin urilla joilla ei maastovauri-
oita ollut. Erot keskiarvoissa olivat kuitenkin varsin pieniä, vaikkakin tilastol-
lisesti merkittäviä. Keskimäärin kosteusindeksin keskimääräiset arvot olivat 
ensiharvennusleimikoilla korkeimmat urilla, joilla todettiin potentiaalia vau-
rioiden syntymiseen. Ensiharvennusleimikolla käytettiinkin runsaasti havu-
tusta, mikä vähensi vaurioiden esiintymistä, mutta havutuksen alta määrittyi 
selkeästi kosteampia pisteitä potentiaalisiksi kohteiksi vaurioiden esiintymi-
selle. 
 
 

 
 

Kuva 5. Vaurioiden ja vaurioitumattomien urien jakautuminen  
Pieksämäen päätehakkuuleimikoilla kosteusindeksin arvon mukaan. 
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Kuva 6. Kosteusindeksikartta, kahden päätehakkuuleimikon urat ja 
uraluokitus ja esimerkkikuvia tietyllä kosteusindeksin (Twi) arvolla. 
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Gammasäteilyaineisto 
 
Gammasäteilyaineiston käyttömahdollisuutta maaston kantavuuden ja kul-
kukelpoisuuden arvioimiseksi haluttiin selvittää tutkimuksessa. Sitä varten 
GTK:lta hankittiin gammasäteilymittausten kaliumkomponenttiarvoa kuvaa-
vat kartat Someron alueelle (kuva 7). Niissä säteilyn kaliumkomponenttia ku-
vaava arvo (vaihteluväli 0 – 3.25 %) esitettiin sellaisenaan, kosteimpia alueita 
esittävänä leikattuna arvona sekä GTK:n omana luokituksena tehtynä (neljä 
luokkaa kuvaamaan matalaa suota / kosteikkoa ja paksuturpeista suota). 
 

 
 

Kuva 7. Gammasäteilyaineiston luokitettu kaliumkomponenttiarvo. 
Aineisto GTK 2011. 

 
 
Maastokäynneillä todettiin, että maaston kantavuuden tarkastelussa gam-
masäteilykarttojen peruskarttainformaatiota tarkentava tieto on melko vä-
häistä ja useissa tapauksissa myös hankalasti tulkittavissa olevaa niiden suu-
ren pikselikoon vuoksi. Samasta syystä kaliumkomponenttiarvon ja kosteus-
indeksiarvon välillä oli vain lievä korrelaatio koealapisteillä. Päätelmänä oli, 
että ainakaan ilman maaston kantavuutta kuvaava tukiaineistoa tehtyä luo-
kitusta ei voida käyttää kivennäismaiden korjuukelpoisuuden arvioinnissa. 
Turvemailla turvekerroksen paksuuden selvittäminen vaatisi oman erillisen 
selvityksensä. Siinä gammasäteilyaineisto voisi tuoda lisäarvoa tulkintaan. 
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4.2 Laserkeilausaineisto kivennäis- ja turvemaiden  
korjuukelpoisuuden tulkinnassa 

4.2.1 Maaston kaltevuuden visualisointi 

Laserkeilatun korkeusmalliaineiston perusteella pystytään paikkatietoai-
neistojen analysointiin kehitetyillä sovelluksilla muodostamaan erittäin 
tarkka kuva maaston muodoista ja niiden vaihtelusta. Puunhankinnan suun-
nittelun ja toteutuksen kannalta tärkeitä ja korjuukelpoisuusluokitteluun 
vaikuttavia tekijöitä ovat maaperän kantavuus ja kaltevuus. Paikkatietoana-
lyysiohjelmistoissa on varsin kattavia korkeusmalliaineistojen käsittelyyn so-
veltuvia ominaisuuksia ja informaatio voidaan esittää jatkuvana pintana tai 
aineisto voidaan luokitella haluttujen raja-arvojen perusteella.  
 
Peruskartalla maanpinnan korkeus kuvataan korkeuskäyrillä, joiden perus-
teella korkeusvaihtelun havainnointi voi olla kohteesta riippuen haastavaa. 
Korkeusmallin perusteella on mahdollista laskea keinotekoisen valonlähteen 
perusteella maaston valoisia ja varjoisia alueita esittävä ns. vinovalovarjo-
kuva (kuva 8). Tällä tavoin maaston kolmiulotteisuutta pystytään tuomaan 
paremmin esiin korkeuskäyriin verrattuna. Vinovalovarjokuva on täysin ai-
neistojen visualisointiin käytettävä karttataso, eikä se sisällä maaston kor-
keuteen liittyvää informaatiota. Korkeusmalliaineistoa voidaan käyttää läh-
töaineistona siitä johdettaville tunnuksille tai se voidaan visualisoida havain-
nollistamaan korkeusvaihtelua jollain tietyllä alueella (kuva 9).  
 

 
Kuva 8. Laserkeilatun korkeusmallista on keinotekoisen valonlähteen 
avulla laskettu vinovalovarjokuva. Vinovalovarjokuvan aiheuttaman 
3D-vaikutelman perusteella maaston korkeusvaihtelu on helposti ha-
vaittavissa. Aineisto Maanmittauslaitos 2013, analyysit Metla 2013. 
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Kuva 9. Korkeusmallin väripalettia on skaalattu korkeusvaihtelun  
kuvaamiseksi, jolloin korkeuserojen havainnointi helpottuu korkeus-
käyriin verrattuna. Aineisto Maanmittauslaitos 2013, analyysit Metla 
2013. 

 

Korkeusmallia käsittelemällä aineistosta on mahdollista tuoda esiin maaston 
pienipiirteistä vaihtelua ja joissain tapauksissa puunkorjuun kannalta tär-
keää informaatiota. Kuvassa 10 on esitetty peruskartta suolta sekä samalta 
suolta korkeusmallin perusteella laskettu vinovalovarjokuva. Korkeusmallin 
väripalettia on skaalattu, jolloin suon pinnan korkeusvaihtelu tulee esille ja 
kuvasta voidaan havaita suon keskialueen olevan selvästi suon muuta pintaa 
korkeammalla ja tämä indikoi myös muuta suota parempaa kantavuutta. 
Ojien kuntoa ei ole mahdollista määrittää korkeusmallista, koska laserkei-
lauksella pystytään mittamaan vain vedenpinnan taso ojissa. 
 

 
 

Kuva 10. Laserkeilatun korkeusmallin perusteella on mahdollista visu-
alisoida turvemaiden puunkorjuun kannalta tärkeitä maaston pieni- 
alaisia korkeusvaihteluita peruskarttaa tarkemmin. Aineisto Maan-
mittauslaitos 2013, analyysit Metla 2013. 
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Korjuukelpoisuuden ja metsäkoneiden liikkuvuuden kannalta tärkeimpiä te-
kijöitä on maaston rinnekaltevuus. Työturvallisuuden ja työn tuottavuuden 
kannalta ajouria ei tulisi sijoittaa maastonkohtiin, joissa uran sivusuuntainen 
kaltevuus ylittää 10 astetta. Puutavaran lähikuljetuksen kannalta kriittisenä 
raja-arvona ajouran pitkittäiskaltevuudelle voidaan pitää n. 25 astetta kor-
juuolosuhteista riippuen. Kuvassa 11 maaston rinnekaltevuudet on luoki-
teltu lähikuljetuksen kannalta kriittisten raja-arvojen mukaan. Kivennäis-
maillakaan rinnekaltevuuden määrittäminen ei voi olla ainoa korjuukelpoi-
suutta määrittävä kriteeri. Demonstroitaessa LoggingMap-konseptia ja sel-
vitettäessä hakkuukoneen kuljettajalle esitettävän informaation tarvetta 
(Väätäinen ym. 2013) Metsähallituksen korjuukohteilla Rautavaaralla syk-
syllä 2012 havaittiin, että maaperän kaltevuuden kannalta suotuisimmat 
maastonkohdat olivatkin maaperän kantavuuden kannalta kaikkein hei-
koimmat. Maaperän kantavuutta ei pystytä määrittämään suorasti laserkei-
latusta maaston korkeusmallista. 
 

 
 

Kuva 11. Maaston korkeusmallin perusteella laskettu rinnekaltevuus 
on luokiteltu kuormatraktorin liikkuvuuden kannalta kriittisten raja-
arvojen mukaan. Aineisto Maanmittauslaitos 2013, analyysit Metla 
2013. 

 
4.2.2 Kantavuuden ennustaminen puustotunnuksista 

Laserkeilausaineistojen pistepilvistä ennustetaan puustoestimaatit yleensä 
tilastollisesti aluepohjaisella menetelmällä. Aluepohjaisessa menetelmässä 
puusto ennustetaan usein 16 m x 16 m hilaruudukkoon. Pistepilvestä voi-
daan laatia myös latvuksen korkeusmalli, joka kuvaa kasvillisuuden kor-
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keutta maanpinnasta. Laserkeilausaineistojen avulla voidaan esittää puusto-
tietojen ja niistä johdettujen korjuukelpoisuustietojen vaihtelua korjuukoh-
teella.  
 
Puuston määrä on ollut merkittävänä tekijänä useissa aiemmissa turvemaan 
kantavuuden tutkimuksissa ja korjuukelpoisuus luokituksissa (mm. Uusitalo 
ja Ala-Ilomäki 2013 ja Högnäs ym. 2011). Haaviston ym. (2011) ja Uusitalon 
ym. (2012) tutkimusten perusteella laserkeilausaineistoja voitaisiin käyttää 
kantavuuden ennustamisessa turvemaille. EffFibressä toteutetussa tutki-
muksessa selvitettiin tarkemmin laserkeilausaineistojen hyödyntämistä tur-
vemaan kantavuuden ja raiteenmuodostuksen ennustamisessa sulanmaan 
aikaisessa puunkorjuussa (Lindeman ym. 2013). Hankkeessa kuvion sisäisen 
puustovaihtelun perusteella korjuukuviolta pyrittiin ennustamaan kanta-
vimmat ja heikoimmin kantavat alueet (Kuvat 12 ja 13).  
 
Laserkeilausaineistoina käytettiin sekä harvapulssista aineistoa (1 pulssi/m²) 
ja tiheäpulssista aineistoa (4 pulssia/m²).  Harvapulssiseen aineistoon oli laa-
dittu aluepohjainen puustotulkinta ja tiheäpulssiseen aineistoon laadittiin 
puustotulkinta ryväsmenetelmällä, jossa ennustettava puustosegmentti 
määräytyy puuston latvusryppäiden perusteella. Puustoestimaattien lisäksi 
tutkimuksessa käytettiin kantavuuden ennustamisessa latvuksen korkeus-
mallia ja maan korkeusmallia. 
 
Tutkimuksen maastomittauskoealojen hakkuun jälkeen ajettiin ensin kuor-
maamattomalla kuormatraktorilla ja seuraavat ajokerrat noin 6700 kg:n 
kuormalla. Heikosta kantavuudesta johtuen suurella osalla koealoista ei 
voitu ajaa kuin kolme kertaa ja osalla koealoista vain kaksi kertaa. Muodos-
tuneet raiteet mitattiin koealoilta jokaisen ajokerran jälkeen. 
 
Puustoestimaatit ja latvuksen korkeusmallit, lukuun ottamatta tiheäpulssi-
sen aineiston puustoestimaatteja, ennustivat tilastollisesti merkittävästi rai-
teen muodostusta. Regressiomallien selitysasteet vaihtelivat 10 %:sta 19 
%:in. Tiheäpulssisen laserkeilausaineiston puustoestimaatit eivät ennusta-
neet puuston vaihtelua riittävästi, jotta raiteen muodostusta olisi voinut en-
nustaa. Maan korkeusmallit selittivät raiteen muodostusta epäloogisesti. 
 
Tutkimus tehtiin vain yhdellä alueella, jossa oli kuitenkin vaihtelua puustossa 
ja turpeen paksuudessa. Heikko kantavuus koealueella rajoitti maastoko-
keen suorittamista ja ajokertojen määrää koealoilla. Turvemaan kantavuus 
vaihtelee luontaisesti ja pienialaisesti hyvin paljon. Puustoaineistojen reg-
ressiomallit olivat loogisia, mutta mallien selitysasteet olivat melko heikkoja. 
Laserkeilausaineistot vaikuttavat lupaavilta apuvälineiltä puunkorjuun suun-
nitteluun turvemaille. Korkeusmalli ei toiminut loogisesti ennustettaessa 
koealojen raiteen muodostusta, mutta laajemmassa aineistossa korkeus-
malli voisi toimia. 
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Kuva 12. Esimerkki harvapulssisen laserkeilausaineiston puuston poh-
japinta-alan estimaatti rasterina. Tummanvihreät alueet ovat runsas-
puustoisimpia ja tummanpunaiset alueet vähäpuustoisimpia (Linde-
man ym. 2013).  

 
 
 

 
 

Kuva 13. Esimerkkialue tiheäpulssisen laserkeilausaineiston latvuksen 
korkeusmallista. Korkein kasvillisuus on tummanvihreää ja matalin 
kasvillisuus tummanpunaista (Lindeman ym. 2013). 
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4.3 Maaperäkartta 

Tutkimuksessa selvitettiin numeerisen maaperäkartan luotettavuutta tun-
nistettaessa korjuussa maastovaurioille alttiita maalajeja kahdella alueella 
Hyytiälässä (Juupajoki) ja Orivedellä. Tarkasteluissa käytettiin 25 m x 25 m 
korkeusmallista johdettavissa olevaa topografiatietoa. Maastoaineisto ke-
rättiin linjoittaisena koealaotantana. Koealat mitattiin 30 m välein, jotta saa-
tiin riittävä tarkkuus maalajikuvioiden vaihtelusta. Koealoilta määritettiin 
maalaji 20 cm syvyydestä, kivennäismailta humuksen paksuus, turvemailta 
turvelaji ja kivisyysindeksi sekä keskeiset puustotunnukset. Maalaji määri-
tettiin aistihavaintoihin perustuvilla menetelmillä. Maastoinventoinnin tu-
loksia verrattiin maaperäkartan maalajitietoihin. Maalajit jaettiin kulkukel-
poisiin (sora- ja hiekkamoreeni, hiekka, hieta ja kallio) sekä kulkukelvotto-
miin hienojakoisiin (hieno hieta, hiesu, savi ja turvemaat). Hienojakoisten 
maalajien topografista sijoittumista tarkasteltiin erityisesti. Lisäksi selvitet-
tiin alueita, joilla kartta antaa liian optimistisen kuvan suhteessa maalajin 
kulkukelpoisuuteen (optimistiset pisteet) ja erityisesti niiden topografista si-
jaintia. Analyyseissa tutkittiin, voidaanko maalajikuviot luokitella eri maala-
jiluokkiin ja pystytäänkö kivennäis- ja turvemaat luokittamaan oikein kor-
keusmallista johdettujen topografisten ominaisuuksien perusteella (kor-
keus, kaltevuus, profiilikaarevuus ja rinteen suunta).  
 
Maaperäkartan kuvaaman maalajin osuvuus koealapisteillä vaihteli tutki-
musalueittain (kuva 14). Hyytiälässä 59 %:lla pisteistä se osui oikeaan, mutta 
Orivedellä maalaji oli sama vain 35 %:lla koealoista. Optimistisia pisteitä oli 
Hyytiälässä 19 % ja Orivedellä 28 %. Niitä oli lähes kaikissa topografisissa luo-
kissa, joten maaston pinnanmuotojen perusteella ei riskitöntä aluetta maas-
tovaurioille voida ennustaa. 
 
 

  
 

Kuva 14. Maalajien jakaumat tutkimusalueiden koealoilla maaperä-
kartan ja maastoinventoinnin mukaan. 
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Maaperäkartan kivennäismaiden ja turvemaiden luokittelussa kivennäis-
maista oikein luokittui 83 %. Turvemaasta 66 % luokittui turvemaaksi ja loput 
kivennäismaaksi. Maalajien luokittelussa kulkukelpoisiksi ja -kelvottomiksi 
luokittuivat kulkukelpoiset maalajit 78 % tarkkuudella oikein. Kulkukelvotto-
mista maalajeista vain 60 % luokittui oikein ja 40 % luokittui kulkukelpoisiksi. 
Erotteluanalyysin erottelufunktion perusteella suurempi korkeus merenpin-
nasta kuvaa maalajia kulkukelpoisemmaksi. Se myös kuvaa, että kaltevam-
milla rinteillä on kulkukelpoisempia maalajeja kuin loivemmilla rinteillä. Pro-
fiilikaarevuuden mukaan maastonmuotojen ollessa kuperia maaperä on kul-
kukelpoisempaa kuin maaston muotojen ollessa koveria. Rinteen suunnalla 
ei todettu olevan merkitystä. Erotteluanalyysin luokittelun tulos ei kuiten-
kaan anna luotettavampaa kuvaa maalajin vaihtelusta kuin maaperäkartta, 
eikä sillä siten voida saada varsinaista lisätietoa maalajien ja soistumien en-
nustettavuudesta. 
 
Tutkimus tehtiin pieneltä alueelta, joten tuloksia voidaan pitää vain suuntaa 
antavina. Tulosten mukaan nykyisen maaperäkartan tuottama maalajitieto 
on osittain virheellistä ja maaperän kantavuuden kannalta harhaanjohtavaa. 
Maaperäkartan maalajikuvioiden sisällä on vaihtelua maalajin suhteen ja sa-
man kuvion sisällä esiintyy useampia maalajeja, mikä johtuu pääosin kartan 
suuresta kuviokoosta. Maaperäkartta yliarvioi hiekkamoreenin ja hiekan 
sekä aliarvioi hienoainesmoreenin määrää tämän tutkimuksen perusteella. 
Turvemaiden esiintyminen näyttäisi myös olevan yleisempää kuin maaperä-
kartassa, jossa ei kuvata soistumia eikä pienialaisia turvemaakuvioita ja jossa 
turpeen paksuuden tulee olla vähintään yksi metri. Kartta antaa kuitenkin 
arvokasta informaatiota nimenomaan hienojakoisten maalajien esiintymi-
sestä alueella, vaikka maalajien kuviorajat eivät olekaan täysin vastaavia 
maastossa ja maaperäkartalla. Tutkimuksessa osoittautui, että jos alueelli-
sesti esiintyy hienojakoisia maalajeja, voidaan luottaa siihen, että alueella on 
korjuun maastovaurioille alttiita kohteita. Ajourasuunnitteluun maaperä-
karttaa ei silti voida käyttää (Salmi 2011). 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN 

Tutkimuksessa haettiin uusiin tietolähteisiin perustuvia keinoja puunkorjuun 
ja puutavaran kuljetusten olosuhteiden ja niiden muutosten kuvaamiseksi. 
Uudet julkiset paikkatietoaineistot ja menetelmät puuston kuvaamiseksi 
ovatkin avanneet kiinnostavia näkymiä niiden hyödyntämiseksi puunhankin-
nan toimintojen suunnittelun ja ohjauksen tietojärjestelmissä ja käytännön 
tason sovelluksissa. Olemassa oleva peruskartta- ja ilmakuvamateriaali on 
tietosisällöltään ja tarkkuudeltaan kohtuullisen hyvää suunnittelun perus-
taksi, mutta sen avulla ei pystytä yleensä esittämään olosuhteiden pienvaih-
telua eikä ennakoimaan laskennallisesti olosuhdemuutoksia tai niihin johta-
via ilmiöitä. Tutkimuksessa haluttiinkin saada alustava käsitys siitä, mitkä uu-
sista tietolähteistä voisivat antaa lisäarvoa ja kuinka paljon. 
 
Laserkeilaukseen perustuva uusi maaston korkeusmalli on hankkeen koke-
musten perusteella tärkein ja jo heti hyödynnettävissä oleva paikkatietoai-
neisto. Se on jo saatavissa suuresta osasta maata ja aineisto tulee suunnitel-
mien mukaan kattamaan koko Suomen vuoteen 2020 mennessä. Korkeus-
malli kuvaa aiempaa huomattavasti tarkemmin maaston korkeuden. Visuali-
soitua maaston korkeusmallia voidaan käyttää puunkorjuun suunnittelussa 
monin tavoin apuna havainnollistamaan maasto-olosuhteita. Sen avulla 
metsäkoneen kuljettaja pystyy paremmin arvioimaan ajourien sijoittamista 
ja suunnittelemaan korjuun toteutuksen hankalissa paikoissa. Metsäko-
nevalmistajat voisivatkin ryhtyä kehittämään kokemusten pohjalta koneen-
kuljettajan työkaluksi sovellusta, jolla maaston korkeusvaihteluita voidaan 
selkeästi esittää karttasovelluksen näytöllä. 
 
Korkeusmallin avulla laskettu kosteusindeksi puolestaan pystyy tuottamaan 
maaperän kosteuden kuvaamiseen täysin uudenlaista informaatiota sekä 
leimikkotasoisen että leimikon sisäisen vaihtelun arviointia varten. Kosteik-
koalueiden sijainti on yleensä kuvattu peruskartoilla melko hyvin, mutta nii-
den rajaus ja pienvaihtelun esittäminen ei ole kovin tarkkaa. Kosteusindeksin 
arvioitiin pystyvän havainnollistamaan maaston kantavuuden kannalta ole-
via riskikohteita melko luotettavasti, mutta luonnollisesti sääolosuhteet vai-
kuttavat myös maaperän kosteusolosuhteisiin.  
 
Kosteusindeksit kannattaisikin laskea valmiiksi kaikille niille alueille, joille 
uusi korkeusmalli on saatavissa. Ensi vaiheessa ne voisi olla tarkoituksenmu-
kaisinta tehdä metsäyhtiöiden omana työnä, koska korjuun erilaiset tietojär-
jestelmät voivat edellyttää eri formaateissa olevaa paikkatietodataa. Kos-
teusindeksitieto voitaisiin lisätä korjuun suunnittelussa käytettäviin paikka-
tietoaineistoihin omaksi tasokseen, josta se olisi otettavissa näkyville aina 
tarvittaessa, mikäli suunnittelujärjestelmässä on sitä tukeva ominaisuus. 
Kosteusindeksitieto kannattaisi samalla viedä myös metsäkoneiden työ-
maasovelluksiin erilliseksi karttatasokseen tai yhdistää se olemassa olevaan 
maastokarttaan. Pidemmän aikavälin tavoitteena voisi olla, että kosteusin-
deksit tuotetaan koko avoimen paikkatietodatan aineistoksi, josta ne olisivat 
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saatavissa erilaisiin suunnittelusovelluksiin tiedontuottajan käyttöehtojen ja 
avoimen paikkatietodatan jakeluperiaatteiden mukaisesti. 
 
Korkeusmallin käytön hyötyjen arviointi on tutkimuksen tulosten perusteella 
vielä alustavaa. Arvio on kuitenkin, että hyödyt olisivat merkittävät ja kasvai-
sivat sitä mukaa, kun mallia voidaan käyttää tietojärjestelmissä ja konesovel-
luksissa laajasti ja kun työn suunnittelussa opitaan käyttämään ja luotta-
maan sen antamaan informaatioon. Hyödyt realisoituvat varsinaisen korjuu-
työn tuottavuuden kasvun ja maastossa tehtävän tiedonkeruun ja työ-
maasuunnittelun vähenemisen myötä. Olosuhteiden muuttuessa ja korjuun 
kannalta hankalissa kohteissa korkeusmallin antaman lisätiedon arvo koros-
tuu erityisesti. Merkittävää lisäarvoa sen arvioidaan antavan ajouraverkos-
ton sijoittamisen suunnittelusovelluksessa yhdistettynä muihin työmaan 
olosuhteita ja puustoa kuvaaviin aineistoihin. Tämän työkalun kehittämi-
seen olisikin jatkossa syytä suunnata kehittämispanoksia. 
 
Tutkimuksessa todettiin, että GTK:n lentogeofysikaalisten mittausten gam-
masäteilyaineisto ei ole erottelukyvyltään tarpeeksi tarkkaa puunkorjuun 
leimikkotasoiseen suunnitteluun. On kuitenkin selvitettävä vielä tarkemmin 
olisiko siitä apua turvemaiden korjuun suunnittelussa ohut- ja paksuturpeis-
ten alueiden rajauksessa. Maalajikartan käytettävyys puunhankinnan suun-
nitellun on myös varsin rajallista, mutta sen antama informaatio aluetasolla 
voi olla hyödyllistä arvioitaessa maalajin ja sen pienvaihtelun merkitystä 
maaston kantavuuden ennakoimisessa. 
 
Menetelmiä ja päätöstukijärjestelmiä puunkorjuun suunnitteluun on kehi-
tetty myös Ruotsissa Skogforskin STIG -projektissa (Skoglig Terrängplanering 
I GIS). Tavoitteena on ollut erityisesti korjuun maastovaurioiden vähentämi-
nen ja maasto-olosuhteet huomioon ottavan metsäkuljetuksen suunnittelun 
ja optimoinnin kehittäminen. Maaston kantavuuden arvioinnissa on kokeiltu 
mm. pohjavesikarttoja, jotka kuvaavat pikseleittäin etäisyyttä pohjaveden 
tasoon. Kartat perustuvat laserkeilauksesta muodostettuun korkeusmalliin 
ja New Brunswickin yliopistossa kehitettyihin hydrologisiin malleihin (Short-
Cuts 2013, Vision 2013).  
 
Ajouraverkoston optimaaliseen sijoittamiseen on Skogforskissa kehitetty 
paikkatietosovelluksen prototyyppi, jossa käytetään laserkeilauksella muo-
dostettua digitaalista korkeusmallia, maaperäkarttoja ja muuta paikkatie-
toa. Työkalulla lasketaan paikkatietoaineistoja eri tavoin painottamalla met-
säkuljetuksen kustannusindeksipinta, jota käyttäen ajourat leimikon pistei-
den välille sijoitetaan optimaalisesti kustannusta minimoiden. Prototyyppiä 
on testattu kahdella alueella, mutta siitä ei ole vielä tehty varsinaista käyttö-
versiota (Mohtashami 2011, Sonesson ym. 2012). 
 
Julkisten aineistojen hyödyntämistä on aloitettu selvittää uudessa Tekesin 
rahoittamassa tutkimuskonsortiossa, jota koordinoi Turun yliopisto ja jossa 
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mukana ovat Geodeettinen laitos, Ilmatieteen laitos ja Metla (Metlassa Uu-
det laskentamenetelmät julkisten aineistojen tehokkaaseen hyödyntämi-
seen -hanke). Koko ohjelman päätavoitteena on massiivisten ja monilähteis-
ten aineistojen laskentamenetelmien ja tiedonhallinnan kehittäminen. Li-
säksi siinä on tarkoitus kehittää tehokkaita tiedonlouhinnan (data mining) ja 
analysoinnin menetelmiä erilaisia käyttötarpeita varten. Ohjelman lopputu-
lemana tavoitellaan syntyvän julkisia aineistoja hyödyntävää kaupallista toi-
mintaa. Metlan osahankkeessa (Mobility of harvesting machinery in forest 
conditions) tavoitteena on kehittää korjuukaluston kantavuuden ennusta-
mismenetelmä, jossa hyödynnetään pysyvien maaperää ja metsätyyppiä ku-
vaavien tietojen lisäksi myös säätilaa kuvaavia aineistoja (sademäärän, lu-
men ja roudan säädatat) sekä ennustemalleja. Hankkeessa selvitetään myös 
metsäkoneiden tuottaman telemetrisen informaation käytettävyyttä kanta-
vuuden reaaliaikaisessa ennustamisessa. 
 
Monilähteisen informaation hankinnan ja hallinnan menetelmiä sekä tiedon 
käyttöä puunhankinnan suunnittelussa ja ohjauksessa jatketaan Digilen Data 
to Intelligence (D2I) –tutkimusohjelman uudessa Forest Big Data -mi-
niekosysteemissä, jonka on tarkoitus käynnistyä vuoden 2014 alussa. Tavoit-
teena on mm. suurten datamassojen hallinnan ja laskentamenetelmien ke-
hittäminen. Korjuun ja metsänhoidon tuottavuuden ja kustannustehokkuu-
den lisäämiseksi ja ympäristövaikutusten pienentämiseksi pyrkimyksenä on 
kehittää älykkäitä päätöstukijärjestelmiä, jotka käyttävät olosuhteita ja 
puustoa tarkasti kuvaavaa ja reaaliaikaista dataa. 
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