
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metsätehon raportti 229 
20.12.2013 

 
Kosteusindeksi puunkorjuun 
olosuhteiden ennakoinnissa 

 
Kosteusindeksin laskennan kuvaus ja  

pilottitutkimuksen tulokset 
 

 
Mika Salmi 
Tapio Räsänen 
Jarmo Hämäläinen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN1796-2374 (Verkkojulkaisu) 
 

METSÄTEHO OY 
Vernissakatu 4 
01300 Vantaa 

 
www.metsateho.fi



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kosteusindeksi puunkorjuun  
olosuhteiden ennakoinnissa 

Kosteusindeksin laskennan kuvaus ja  
pilottitutkimuksen tulokset 

 

Mika Salmi 
Tapio Räsänen 
Jarmo Hämäläinen 

Metsätehon raportti 229  
20.12.2013 
 
 
ISSN1796-2374 (Verkkojulkaisu) 
 
© Metsäteho Oy 
 
 

 
 



 

Metsätehon raportti 229 20.12.2013  2 

SISÄLLYS 

TIIVISTELMÄ ............................................................................................ 3 

ABSTRACT ............................................................................................... 4 

1 JOHDANTO ......................................................................................... 5 

2 AINEISTO JA MENETELMÄT ................................................................. 6 

2.1 Topografinen kosteusindeksi ............................................................. 6 

2.2 Virtaussuunta-algoritmit .................................................................... 8 

2.2.1 D8 ............................................................................................. 8 

2.2.2 Rho8 ......................................................................................... 8 

2.2.3 FD8 ........................................................................................... 9 

2.2.4 D ∞ .......................................................................................... 9 

2.3 Maastoinventointi ............................................................................ 10 

2.4 Aineiston käsittely ............................................................................ 13 

3 TULOKSET ......................................................................................... 14 

3.1 Somero ............................................................................................. 14 

3.1.1 Kosteusindeksi ....................................................................... 14 

3.1.2 Kosteusindeksin jakautuminen topografian mukaan ............ 14 

3.1.3 Kosteusindeksin jakautuminen kuivatustilanteen mukaan .. 15 

3.1.4 Kosteusindeksi suhteessa humuksen paksuuteen ................ 16 

Kosteusindeksi suhteessa suosammalien peittävyyteen ................. 16 

3.1.5 Kosteusindeksin arvot ja korjuuvaurioiden esiintyminen ..... 17 

3.2 Pieksämäki ....................................................................................... 19 

3.2.1 Kosteusindeksin arvot ja korjuuvaurioiden esiintyminen ..... 19 

3.2.2 Hakkuuajankohdan vaikutus maastovaurioihin  
päätehakkuuleimikoilla .................................................................... 24 

4 TULOSTEN TARKASTELU .................................................................... 26 

4.1 Kosteusindeksin jakautuminen topografian mukaan ...................... 26 

4.2 Kosteusindeksin jakautuminen kuivatustilanteen mukaan ............. 26 

4.3 Kosteusindeksi ja humuksen paksuus .............................................. 26 

4.4 Kosteusindeksin arvot suhteessa suosammalien  peittävyyteen .... 27 

4.5 Kosteusindeksi ja maastovaurioalttius Someron leimikolla ............ 27 

4.6 Kosteusindeksi ja maastovaurioalttius Pieksämäen alueen 
leimikoilla ................................................................................................. 27 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET ............................................................................ 30 

LÄHTEET ................................................................................................ 31 
 
LIITTEET 



 

Metsätehon raportti 229 20.12.2013  3 

TIIVISTELMÄ 

Laserkeilaukseen perustuva 2 m x 2 m korkeusmalli tarjoaa tarkan infor-
maation maan pinnanmuodoista ja korkeusvaihtelusta. Korkeusmalliin pe-
rustuva topografinen kosteusindeksi ennustaa veden virtausta ja kertymä-
kohtia maastossa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kosteusindek-
sin toimivuutta maaperän kantavuusluokittelun apuvälineenä puunkorjuun 
suunnittelua ja toteutusta varten. Tutkimus on osa Suomen biotalousklus-
teri FIBIC Oy:n EffFibre -tutkimusohjelmaa. 
 
Tutkimuksessa tarkastellaan topografisen kosteusindeksin käytettävyyttä 
maaperän kosteuden spatiaalisen vaihtelun kuvauksessa sekä sen toimi-
vuutta puunkorjuussa tapahtuvien maastovaurioiden ennustamisessa. Kos-
teusindeksin laskenta perustuu maan pinnanmuotojen vaihteluun ja las-
kennallisen valuma-alueen kokoon. 
 
Maastoaineisto tutkimukseen kerättiin Somerolta toukokuussa 2012 ja 
Pieksämäen alueelta touko-kesäkuussa 2013. Tutkimusta varten inventoi-
tiin erilaisia metsämaan kosteutta kuvaavia ominaisuuksia, kuten maape-
rän kosteutta indikoivaa kasvillisuutta sekä tarkasteltiin korjuu-uria ja niillä 
esiintyviä maastovaurioita. Maastotiedoille ja korjuu-urille tallennettiin si-
jaintitiedot Trimblen GeoXH GPS -paikantimella. Varsinaisessa analyysissä 
tietoja verrattiin kosteusindeksin arvoihin. 
 
Kosteusindeksin ja kosteutta indikoivan kasvillisuuden (suosammalien peit-
tävyys) välillä todettiin olevan yhteyttä. Kosteusindeksin arvot olivat keski-
määrin suurempia, mitä enemmän rahkasammalet peittivät maaperää. 
Tutkimus osoitti myös, että korjuu vaurioita esiintyy suhteessa enemmän 
alueilla joilla kosteusindeksit saavat keskimäärin suurempia arvoja. Kos-
teusindeksille ei löydetty kuitenkaan raja-arvoja, joilla maastovaurioita ei 
esiintyisi tai jonka jälkeen maastovaurioita esiintyisi varmuudella. 
 
Kosteusindeksi yhdistettynä muihin kohteen olosuhdetietoihin on tutki-
muksen perusteella hyödyllinen tunnus kun arvioidaan kohteen korjuukel-
poisuutta sulan maan aikana. Tunnus on laskettavissa digitaalisen kor-
keusmallin pohjalta ja yhdistettävissä esim. omana karttatasonaan nykyisiin 
puunhankinnan paikkatietojärjestelmiin. Laskennan perustana oleva tarkka 
maastomalli on nyt käytettävissä noin 50 %:lla Suomen maa-alasta ja sen 
on arvioitu olevan kattava vuoteen 2019 mennessä.  
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ABSTRACT 

The topographic wetness index in assessing of  
wood harvesting conditions 
 
The digital elevation model (DEM) in 2 m by 2 m raster resolution based on 
airborne laser scanning offers the best information of Finnish land surface 
and height variation. The topographic wetness index (TWI), derived from 
DEM is cost-effective way to produce index, which describes the wetness 
of surface. The aim of this study is to research how topographic wetness 
index map works in terrain characterization for trafficability. This research 
is carried out as a part of the EffFibre research program of the Finnish bio-
economy Clusters FIBIC Ltd. 
 
Field surveys for this study were made in Somero and Pieksämäki. Somero 
is located in south-western Finland and the field survey was executed in 
May 2012. In Pieksämäki the field survey was made May-June 2013. 
Pieksämäki is in southern Savo. In Somero the study was focused to a sur-
vey indicator, which defines the wetness of surface: for example the cover-
age of bog mosses like sphagnums. In Pieksämäki the main focus was on 
mapping terrain damages from harvesting rut. In the actual analysis of the 
study the values of the topographic wetness index were compared to the 
field data. 
 
The study demonstrates there is a correlation between indicators which 
defined the wetness of surface. The average values of wetness index were 
greater when the coverage of bog mosses were larger. The study also 
demonstrates that there are bigger amount of terrain damages when the 
values of the TWI are greater. In this study we couldn’t find a limit value 
which would have indicated a point, where there were no terrain damages 
anymore.  



 

Metsätehon raportti 229 20.12.2013  5 

1 JOHDANTO 

Sulanmaan aikana tehtävässä koneellisessa puunkorjuussa ei maastovauri-
oita voida nykytekniikalla täysin välttää. Korjuun suunnittelussa pyritään 
kuitenkin ohjaamaan korjuut alueille joilla maastovaurioiden riski on mah-
dollisimman pieni. Huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella pyritään en-
nalta ehkäisemään vaurioiden määrää ja löytämään ennakkoon ne kohteet, 
joilla maastovaurioriski on erityisen suuri. 
 
Maanmittauslaitoksen avoimen aineiston tiedostopalvelun avauduttua 
ovat erilaiset paikkatietoaineistot olleet yleisesti käytettävissä metsänhoi-
don ja puunkorjuun suunnittelun tukena. Tavoitteena on käyttää aineistoja 
hyödyksi kehitettäessä menetelmiä ja sovelluksia korjuutyön toteutuksen 
tueksi. Tutkimuksen lähtökohtana on ollut pyrkiä selvittämään korkeusmal-
lista johdetun topografisen kosteusindeksin avulla maaperän kosteuden 
spatiaalista vaihtelua ja löytää maastovauriolle alttiita vedenvaivaamia 
kohteita maastossa. 
 
Maaperän kosteuden spatiaaliseen vaihteluun vaikuttavat maalaji, topogra-
fia ja kasvillisuus. Maan pinnanmuotojen vaihtelu eli topografia ohjaa ve-
den virtausta ja sen voimakkuutta maaperässä. Maaperän topografista 
vaihtelua voidaan kuvata digitaalisen korkeusmallin avulla (DEM). Digitaali-
nen korkeusmalli on maanpinnan korkeutta kuvaava numeerinen malli. 
Korkeusmallista voidaan johtaa veden kertymistä kuvaava topografinen 
kosteusindeksi. Indeksin perusoletuksena on, että topografia ohjaa veden 
kulkua. Suomen maaperäoloissa oletuksen voidaan olettaa pitävän paik-
kansa varsin hyvin, koska Suomessa yleensä esiintyvillä moreenimailla ve-
den johtavuus maaperässä alenee syvemmälle maaprofiiliin mentäessä 
(Lind ja Lundin 1990). Veden liikkeitä ja spatiaalista jakautumista maape-
rässä tutkittiin topografisen kosteusindeksin avulla (TWI = Topographical 
Wetness Index) (Beven ja Kirkby 1979). Indeksi kuvaa veden virtauksen ja-
kautumista maaperässä. Topografinen kosteusindeksi on yleisesti käytetty 
menetelmä tuottamaan informaatiota maaperän kosteusolosuhteiden spa-
tiaalisesta jakautumisesta. Se on myös kustannustehokas verrattuna maas-
tossa tehtyyn kartoitukseen (Grabs ym. 2009). 
 
Tutkimus on osa kokonaisuutta, jossa selvitetään uusia informaatiolähteitä 
puunhankinnan tueksi. Työn tarkoituksena on selvittää korkeusmallista 
johdettavan topografisen kosteusindeksin käytettävyyttä maaston kulku-
kelpoisuuden ja kantavuuden arvioinnissa. Tutkimuksen maastomittaukset 
tehtiin Someron ja Pieksämäen alueilla. Pieksämäellä tutkimuskohteina oli-
vat Metsä Groupin 2012–2013 korjatut leimikot. Somerolla maastotyöt 
painottuivat ympäristön kosteutta indikoivien tunnusten kartoitukseen. 
Metsä Groupin leimikoilta Pieksämäellä puolestaan määritettiin ajourat ja 
niillä esiintyvät maastovauriot. Työn tarkoituksena oli selvittää voidaanko 
topografisen kosteusindeksin avulla määrittää maastovaurioille alttiiden 
kohteiden sijaintia ja laajuutta maastossa ja miten luotettava kosteusin-
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deksi on kuvaamaan maaperän kosteuden spatiaalista vaihtelua. Samalla 
selvitettiin pystytäänkö kosteusindeksin avulla määrittämään riskiä korjuu-
vaurioiden esiintymiselle tietyllä alueella. 
 
 

2 AINEISTO JA MENETELMÄT 

2.1 Topografinen kosteusindeksi 

Maaperän kosteutta kuvaavan topografisen kosteusindeksin (TWI) oletuk-
sena on, että maan pinnanmuodot ohjaavat veden liikkeitä ja virtausta 
maaperässä. Kosteusindeksin laskenta perustuu Maanmittauslaitoksen 
tuottamaan rasterimuotoiseen digitaaliseen korkeusmalliin, jonka ruutuko-
ko on 2 m x 2 m ja korkeustiedon tarkkuus 0,3 metriä (MML, 2013). Kor-
keusmallin peittävyys on tällä hetkellä noin 160 500 m2 (Mikkanen, 2013). 
 
Kosteusindeksi (twi) on laskettu kaavalla: 
 

𝑡𝑤𝑖 = 𝑙𝑛 (
𝐴𝑠

𝑡𝑎𝑛𝛽
) 

 
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 mene-
telmää, joita ovat yhden virtaussuunnan (SFD) algoritmi sekä useamman 
virtaussuunnan algoritmi (MFD). 
 
Kosteusindeksissä on tiettyjä taustaoletuksia, jotka osaltaan heikentävät 
sen toimivuutta. Indeksissä oletetaan, että alueen jokainen piste on jatku-
vasti yhteydessä sen koko yläpuoliseen valuma-alueeseen. Indeksillä ei siis 
kyetä kuvaamaan alueen ajallista kosteusvaihtelua, jossa varsinainen valu-
ma-alueen koko  vaihtelee. Indeksin oletetaan auttavan hahmottamaan 
veden kertymiselle alttiita maastonkohtia. Merkittävämpi rajoite kosteus-
indeksin käyttökelpoisuuteen on, että indeksi ei ota huomioon alapuolisen 
valuma-alueen vaikutusta laskentapisteen kosteusoloihin. Laskennasta 
puuttuu näin ollen ns. allasvaikutus eli valuma-alueen viimeisiin pikseleihin 
ei oleteta kerääntyvän kosteutta vaan indeksin arvo tulee siihen laskevien 
solujen lukumäärästä. Indeksi olettaa myös maalajin olevan homogeeninen 
eli indeksissä ei oteta huomioon maalajin vaihtelua.  
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Yläpuolinen valuma-alue A on tarkasteltavaan soluun vaikuttava alue (Kuva 
1) ja se lasketaan niiden solujen, joiden suunta on kohti tarkasteltavaa so-
lua lukumäärän ja solun alan tulona. Ominaisvaluma-alue 𝐴𝑠 saadaan 
osamääränä: 

𝐴𝑠 =
𝐴

𝐿
  

 
jossa 𝐿 on solun leveys (Tarboton, 1997). 
 
 

 
Kuva 1. Yläpuolisen valuma-alueen laskenta soluille 

 
Laskennassa käytetyt virtaussuunta-algoritmit jaetaan sen mukaan kulkee-
ko niistä laskettu virtaus aina vain yhteen suuntaan vai jakautuuko virtaus 
yhdestä solusta useampaan. Yhden suunnan algoritmissa jokainen solu saa 
yhden arvon kahdeksasta mahdollisesta riippuen siitä, mikä sen naapuriso-
luista on jyrkimmän alamäen suunnassa. Yhden virtaussuunnan algoritmeja 
ovat D8 (O’Callahan ja Mark, 1984) ja Rho8 (Fairfield ja Leymarie, 1991). 
 
Laskennassa käytettyjen usean suunnan algoritmien määritelmä kuuluu 
seuraavasti: numeerinen esitys virtauskentästä, jossa virtaus jakautuu yh-
teen tai useampaan kahdeksasta naapurisolusta siten, että suhteiden 
summan tulee olla yksi. Usean suunnan algoritmeja ovat mm. FD8 (Quinn 
ym. 1991) ja D∞ (D infinity) (Tarboton, 1997).  
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2.2 Virtaussuunta-algoritmit 

2.2.1 D8 

Yksinkertaisin menetelmä virtaussuunnan määrittämiseksi on nimeltään D8 
(Deterministic eight-node). Se on deterministinen algoritmi kahdeksalle 
naapurille. Algoritmi laskee yhden virtaussuunnan kohti jyrkintä alamäkeä, 
vertaamalla solun korkeutta naapurisoluihin. Mahdollisia virtaussuuntia on 
kahdeksan, joten suunta on 45 asteen monikerta. 
 
Kaltevuus lasketaan D8-algoritmilla seuraavasti: 
 

𝑆𝐷8 = max
𝑖=1,8

𝑍9 − 𝑍𝑖

ℎ∅(𝑖)
 

 
jossa ∅(i) = 1 pääilmansuunnan (pohjoinen, etelä, itä ja länsi) naapureille 

(i = 2, 4, 6 ja 8 (Kuva 2.)) ja ∅(𝑖) =  √2  diagonaali naapureille (i = 3, 5, 7 ja 
1 (kuva 1.)) (kyseisille soluille etäisyys kasvaa). 
 

 
Kuva 2. 3 x 3 gridi-muotoisen DEM:n (a) solujen numerointi järjestys 
ja (b) virtaussuunnan numerointijärjestys. 

 
D8 algoritmi sallii virtauksen vain yhteen soluun sen kahdeksasta naapuri-
solusta. Soluun voi siis kohdistua virtausta useammasta yläpuolisesta solus-
ta, mutta virtaus solusta tapahtuu vain yhteen suuntaan. Näin ollen algo-
ritmi toimii hyvin laaksoissa, mutta ei kykene erottelemaan virtauksen ja-
kautumista harjanteilla. 
 
2.2.2 Rho8 

Rho8 (Random eight-node) on satunnainen eli ei-deterministinen (stokasti-
nen) versio D8-algoritmista. Algoritmin tavoitteena on rikkoa rinnakkaiset 
virtausreitit ja tuottaa suunnan mukainen keskivirtaussuunta. Tämä saavu-
tetaan korvaamalla D8 virtaussuunta algoritmin laskenta kaavassa esiintyvä 
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etäisyyskerroin ∅(𝑖) diagonaali naapureille luvulla 2 − 𝑟, jossa r on tasai-
sesti jakautunut satunnaisluku nollan ja yhden välillä. Algoritmi kykenee 
tuottamaan hieman realistisempaa virtausverkostoa kuin D8, mutta sen-
kään avulla ei kyetä mallintamaan virtauksen hajaantumista (Wilsson ja 
Gallant, 2000). Virtaussuunnan satunnaistaminen johtaa myös erilaisiin vir-
tausreitteihin jokaisella laskenta kerralla. 
 
2.2.3 FD8 

FD8 virtaussuunta-algoritmi (Quinn ym. 1991) on D8-ja Rho8-algoritmeista 
muokattu algoritmi, joka sallii virtauksen jakautumisen useammalle lähim-
mälle naapurisolulle ylänköalueilla määriteltyjen uomien yläpuolella. Uo-
mien yläpuolisella alueella virtaaman tai yläpuolisen vaikuttavan valuma-
alueen osa, joka kohdistuu alapuolella olevaan naapuriin, määritetään kal-
tevuuden painon perusteella. Naapurisoluun 𝑖 vaikuttavan valuma-alueen 
osuus, määritetään seuraavasti: 
 

𝐹𝑖 =  
max(O, S)𝑆𝑖

𝑣

∑ max (𝑂, 𝑆𝑖
𝑣8

𝑖=1

 

 
jossa 𝑆𝑖 on keskimmäisen solun kaltevuus naapurille 𝑖 ja 𝑣 on positiivinen 
vakio. Keinotekoisilla kartiomaisilla pinnoilla tarkimmat tulokset saadaan 
kun vakion 𝑣 arvo on 1,1 (Freeman 1991), joka oli myös tässä tutkimukses-
sa FD8 virtaussuunnan laskemisessa käytetty arvo. FD8 algoritmi laskee 
realistisemman jakauman valuma-alueelle uomien yläpuolisilla alueilla kuin 
D8 (Wilsson ja Gallant, 2000). 
 
2.2.4 D ∞ 

D ∞-virtaussuunta algoritmi määritetään jyrkimmän alamäen suuntaan ja 
esitetään jatkuvana kulmana 0 ja 2π radiaanin välillä. Virtaussuunnan koh-
distuessa suoraan pää- tai väli-ilmansuuntiin virtaus solusta kohdistuu vai 
yhteen soluun. Kuva 3 osoittaa virtaussuunnan laskentaperiaatteen, jossa 
käytetään kahdeksaa kolmikulmaista tasoa 3 x 3 rasteriverkostossa. Vir-
taussuunta kohdistuu solun keskeltä kohti seuraavaa solua. Yläpuolinen 
valuma-alue lasketaan jakamalla virtaus kahden jyrkimmässä alamäessä 
olevan solun kesken sen mukaan, kuinka lähellä kyseisen solun suunta on 
virtaussuunnan kulmaan (Tarboton, 1997). 
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Kuva 3. D ∞-algoritmin toiminta (Tarboton 1997). 

 

2.3 Maastoinventointi 

Tutkimuksen maastoaineiston muodosti Somerolta touko-kesäkuun vaih-
teessa vuonna 2012 ja Pieksämäeltä touko-kesäkuussa 2013 kartoitettu 
aineisto. Someron aineisto oli osana pilottitutkimusta, jonka pohjalta oli 
tarkoitus saada alustavia tuloksia, tehdä aineiston esikäsittelyä ja saada in-
formaatiota Pieksämäen tutkimuksen taustalle. Someron alueen koepisteet 
sijoitettiin satunnaisesti ryppäisiin Someron ympäristöön. Osa koealoista oli 
sijoitettu ryppäisiin Metsä Groupin leimikoille, joilta oli korjattu pääasiassa 
edellisen talven myrskytuhoja (Liite 1). Koepisteet sijoitettiin ryppäisiin 
pääasiassa 30 metrin linjavälein. Maastokohteilta määritettiin maaperätie-
doista maaston topografia, maalaji, humuksen paksuus, kivisyys, turveker-
roksen paksuus ja suosammalien peittävyys koepisteellä, kuivatustilanne, 
ojien kunto sekä metsätyyppi. Puustotiedoista kerättiin kehitysluokka, pää-
puulaji, valtapituus sekä pohjapinta-ala (Liitteet 2 ja 3). Topografialla kuvat-
tiin koepisteen alueen pinnanmuotoa sekä kaltevuutta, lähinnä veden vir-
taamisen kannalta. Tarkastelualue oli noin 15 metrin säteinen ympyrä koe-
alan keskipisteestä katsoen. Humuksen paksuus ja suosammalien peittä-
vyys olivat koepisteen kosteutta kuvaavia tunnuksia. Suosammaleiksi luet-
tiin rahkasammalet. 
 
Kuivatustilanne kertoo pisteen metsäojitustilanteesta. Metsäojituksella on 
pyritty parantamaan alueen vesitaloutta puuston kasvun kannalta. Kuiva-
tustilanne erottelee luonnontilaiset ja ojitetut metsätalousmaakuviot toi-
sistaan sekä luokittelee ojitetut suot kuivatusasteen mukaan (VMI 9, 1998). 
Someron kohteilla oli mukana yksi leimikko, jolta kartoitettiin korjuu-urat ja 
niissä esiintyvät maastovauriot. Kartoituksen tarkoituksena oli selvittää voi-
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taisiinko kosteusindeksiä hyödyntää korjuussa tapahtuvien maastovaurioi-
den ennustamisessa. Kosteusindeksin arvoille laskettiin osuudet kuinka pal-
jon tietyllä arvolla korjuuvaurioita esiintyisi. Tavoitteena oli lisäksi löytää 
raja-arvot, joilla korjuuvaurioita joko esiintyisi tai ei esiintyisi. Inventoitujen 
tietojen luokituksen löytää maastolomakkeen selitteestä liitteestä 3. Some-
ron aineistoa käytettiin myös eri algoritmeillä laskettujen kosteusindeksien 
vertailuun. Someron aineiston perusteella todettiin FD8 virtaussuunta-
algoritmillä lasketun indeksin kuvaavan tarkimmin maastovaurioille alttiita 
kohteita (kuva 4). 
 

 
Kuva 4. Someron leimikolta määritetyt ajourat ja niillä esiintyvät 
maastovauriot. Taustakarttana eri virtaussuunta-algoritmeillä laske-
tut kosteusindeksikartat. 

 
Somerolta saatujen tulosten perusteella Pieksämäen leimikoilta päädyttiin 
määrittämään leimikoiden korjuu-urat, niillä esiintyvät maastovauriot ja 
urapainuman maksimisyvyys. Urat määritettiin luokituksella: ei vaurioita, 
lievä vaurio, vaurio ja potentiaalinen vaurio. Maksimisyvyys määritettiin 
kivirassilla kymmenen senttimetrin tarkkuudella syvimmästä kohtaa 
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ajouraa. Lisäksi tarkasteltiin, onko leimikoiden korjuu-uria vahvistettu hak-
kuutähteillä ja urien käyttöastetta. Käyttöaste arvioitiin luokituksella ”ker-
ran” ajettu, ”useampia kertoja ajettu” ja ”kokoojaura”. Luokittelu oli hyvin 
subjektiivista ja ajokertojen arviointi ajoittain hankalaa. 
 
Urat, joilla ei esiintynyt maastovaurioita, luokiteltiin luokkaan ”ei vaurioi-
ta”. Lieviä vaurioita olivat urat, joilla urapainauma oli keskimäärin 10–20 
cm, ”selvä vaurio” -luokkaan kuuluivat tätä syvemmät urapainumat. Luok-
kaan ”potentiaalinen vaurio” määrittyivät urat, joilla esiintyi selvästi kos-
teampia pisteitä, missä jostakin syystä ei vaurioita esiintynyt. Näitä kohtei-
ta olivat esimerkiksi kohteet, joilla esiintyi runsaasti rahkasammalta, mutta 
hakkuutähteet ajouralla ehkäisivät vaurioita. 
 
Koealat ja ajourat paikannettiin Trimble GeoXH 6000 GPS -paikantimella 
ilman reaaliaikaista korjausta. Ajourat paikannettiin koko uran matkalta 
molempien rengasurien keskeltä. Koealojen ja urien sijainnille tehtiin jälki-
käteen differentiaalikorjaukset GPS Pathfinder office -ohjelmalla paranta-
maan maastossa kerätyn tiedon sijainti tarkkuutta. 
 
Pieksämäen alueelta tutkimukseen valikoitui yhteensä 18 leimik-
koa/lohkoa. Raportoinnin selkeyttämiseksi jatkossa leimikoita ja lohkoja ei 
eritellä vaan niitä kutsutaan leimikoiksi. Päätehakkuuleimikoita valikoitui 
tutkimukseen kymmenen, ensiharvennuksia kaksi, muita harvennuksia viisi 
sekä yksi leimikko, jolta oli suoritettu ylispuiden poisto. Tutkimukseen valit-
tiin leimikoita, joilla tiedettiin korjuuvaurioita esiintyneen, joten ne eivät 
edusta alueen ja ajankohdan yleistä tilannetta ajankohdan suhteen. Liit-
teessä 4 on esimerkkikuva kosteusindekseistä kahdelta leimikolta sekä ku-
via korjuuvaurioista tietyllä kosteusindeksin arvolla.  
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2.4 Aineiston käsittely 

Kosteusindeksin laskennassa virtaussuunnat ja virtauskertymät laskettiin 
Whitebox Geospatial Analysis Tools -ohjelmalla (Whitebox GAT) (Lindsay 
2005). Whitebox GAT -ohjelma sisältää Flow-pointer-työkalun erilaisien vir-
taussuunta-algoritmien laskentaan. Virtauskertymät laskettiin Flow Accu-
mulation-työkalulla. Kosteusindeksi laskettiin ArcGis Desktop 10 -ohjelman 
Raster calculator-työkalulla. 
 
Aineiston tallennus ja esikäsittely suoritettiin Microsoft Office Excel-
taulukkolaskentaohjelmalla. Kosteusindeksin arvot koepisteille sekä korjuu-
urille poimittiin ArcGis Desktop -ohjelman  Extract values to points-
työkalulla, jonka jälkeen pisteiden arvoja ja eri ryhmien keskiarvoja verrat-
tiin ristiintaulukoinnein, varianssianalyysillä sekä Kruskalin-Wallisin varians-
sianalyysillä. Tilastollisessa analyysissä käytettiin Excel-taulukkolaskenta-
ohjelmaa sekä IBM SPSS Statistics 21 -ohjelmaa. Kosteusindeksin arvoille 
laskettiin osuus vaurioista ja pyrittiin luomaan arvio maastovaurion riskistä 
kullakin kosteusindeksin arvolla. Ristiintaulukoinneissa kosteusindeksin ar-
vot luokiteltiin pyöristäen desimaalit seuraavaan suurempaan kokonaislu-
kuun. 
 
Varianssianalyysi on parametrinen testi, jota käytettiin vertailemaan kos-
teusindeksien keskiarvoja tietyn tarkasteltavan ryhmän sisällä. Testissä voi-
daan verrata useita ryhmiä yhtäaikaisesti. Testin avulla selvitetään keskiar-
vojen välistä tilastollista merkitsevyyttä. Hypoteesina testissä on oletus, 
että kaikkien ryhmien keskiarvot ovat yhtä suuret eli ryhmien jakautumi-
nen vertailtavan asian suhteen on samanlaista. 
 
Kruskal-Wallisin yksisuuntaisella varianssianalyysillä voidaan testata, onko 
populaation keskiarvoissa eroja (Ranta ym. 1991). Kruskal-Wallisin testiä 
käytetään varianssianalyysin sijasta ei-normaalien jakaumien ja järjestysas-
teikollisten muuttujien ryhmien välistä eroa arvioitaessa. Kruskal-Wallisin ja 
Mannin-Whitneyn nollahypoteesi on, että ryhmien välillä ei ole eroa. 
 
Somerolta kerätylle aineistolle laskettiin kosteusindeksit edellä mainituilla 
neljällä virtaussuunta-algoritmilla mittakaavoissa 2 m x 2 m ja 10 m x 10 m. 
Aineiston perusteella todettiin, että ruutukooltaan 2 m x 2 m korkeusmal-
lista FD8 virtaussuunta-algoritmilla laskettu kosteusindeksi korreloi parhai-
ten niin humuksen paksuuden, rahkasammalien peittävyyden kuin korjuu-
vaurioidenkin kanssa. Myös Vaze ja Teng (2010) ovat todenneet, että mitä 
tarkempi korkeusmallin resoluutio, sitä parempiin tuloksiin päästään maa-
perän hydrologisia ominaisuuksia laskettaessa. 
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3 TULOKSET 

3.1 Somero 

3.1.1 Kosteusindeksi 

Someron alueelta kartoitettiin maastotiedot yhteensä 181 koepisteelle. 
Kaikkien pisteiden kosteusindeksien keskiarvo oli 8,2 ja mediaani 7,5. Arvot 
vaihtelivat 4,1 ja 16,9 välillä. 
 
3.1.2 Kosteusindeksin jakautuminen topografian mukaan 

Tasamaalle luokiteltujen koepisteiden kosteusindeksin keskiarvo oli 8,3 
(N=58), maksimi arvo oli 16,9 ja pienin arvo 4,7. Mäkien lailla ja rinteiden 
yläreunassa kosteusindeksin arvot olivat keskimäärin toiseksi pienimpiä 6,9 
(N=9), maksimarvon ollessa 11,3 ja pienimmän 4,1. Rinteet luokittuivat kui-
vimmiksi keskimääräisten arvojen ollessa 6,8 (N=20), maksimiarvo oli 8,8 ja 
pienin arvo 4,7. Alarinteiden tai viettävien notkojen arvot vaihtelivat välillä 
4,4–16,0 keskiarvon ollessa 8,3 (N=58). Notkot luokittuivat indeksin mu-
kaan kosteimmiksi keskiarvon ollessa 10 (N=17) ja kosteusindeksin arvojen 
vaihdellessa 5,4 ja 16,5 välillä (Kuva 5.). Varianssianalyysin p-arvo oli 0,004. 
 

 

Kuva 5. Box plot -kuvio kosteusindeksin arvojen jakautumisesta maas-
tossa määritetyn topografia luokan suhteen. Kuviossa x kuvaa kos-
teusindeksin keskiarvoa topografia luokassa ja viiva mediaania.  
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3.1.3 Kosteusindeksin jakautuminen kuivatustilanteen mukaan 

Ojittamattomilla kankailla kosteusindeksin keskiarvo oli 7,7 (N=95), soistu-
neilla kankailla 10,0 (N=9), ojitetuilla kankailla 7,9 (N=15), muuttumilla 10,3 
(N=1) ja turvekankailla 9,4 (N=41) (Kuva 6). Varianssianalyysin p-arvo oli 
0,002. 
 

 
Kuva 6. Box plot -kuvio kosteusindeksin arvojen jakautumisesta kuiva-
tustilanteen mukaan. Kuviossa x kuvaa kosteusindeksin keskiarvoa 
kuivatustilaneen mukaan ja viiva mediaania. 
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3.1.4 Kosteusindeksi suhteessa humuksen paksuuteen 

Kruskalin-Wallisin varianssianalyysissä alkuperäiset kosteusindeksin arvot 
korvataan niiden järjestysluvuilla. Taulukossa ovat humusluokkien kosteus-
indeksin järjestyslukujen keskiarvot, sekä muuttujien otoskoot (N). Humus-
luokkien välisessä vertailussa osoittautui, että humusluokat eivät poikkea 
tilastollisesti merkittävästi toisistaan p-arvon ollessa 0,64. 
 
Taulukko 1. Kruskal-Wallisin testin humusluokkien järjestyslukujen  
keskiarvot sekä ryhmien otoskoot (N). 

 

 
Humuksen paksuus, 

cm 

N Järjestyslukujen 

keskiarvo 

Fd8 kosteusin-

deksi 

5 42 57,38 

10 43 48,93 

15 15 55,00 

20 6 55,33 

Yhteensä 106  

 

Kosteusindeksi suhteessa suosammalien peittävyyteen 

Koepisteillä joilla suosammalia ei esiintynyt, kosteusindeksin keskiarvo oli 
8,0 (N=115). Niillä pisteillä, joilla  suosammaleet peittivät maaperää 1–25 
prosenttia (N=35) maapinta-alasta, kosteusindeksin keskiarvo oli 8,5. 
Suosammalien peittäessä maapinta-alasta 25–50 prosenttia (N=9) oli kos-
teusindeksin keskiarvo 6,8. Vastaavat keskiarvot 50–75 prosentin (N=11) 
peittävyydelle oli 8,9 ja 75–100 prosentin (N=11) peittävyydelle oli 10,4 
(Kuva 7). Kaikkien Someron alueen koepisteiden keskiarvo oli 8,3 ja kaik-
kien pisteiden, joilla rahkasammalta esiintyi, keskiarvo oli 8,7. Pisteiden, 
joilla suosammalia ei esiintynyt, kosteusindeksin keskiarvo oli 8,0. Varians-
sianalyysin p-arvo oli 0,02. 
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Kuva 7. Box plot -kuvio suosammalien peittävyydestä ja kosteus-
indeksin arvoista. Kuviossa x kuvaa kosteusindeksin keskiarvoa 
suosammalien peittävyysluokassa ja viiva mediaania. 

 
 
3.1.5 Kosteusindeksin arvot ja korjuuvaurioiden esiintyminen 

Someron alueelta yhdeltä leimikolta määritettiin korjuu-urat ja urilla esiin-
tyvät maastovauriot. Urat luokiteltiin luokkiin ”ei vaurioita” ja ”vauriota”. 
Kartoitettujen urien kosteusindeksin arvot vaihtelivat 4,9 ja 14,2 välillä ja 
kaikkien pisteiden keskiarvo oli 8,2, mediaanin ollessa 8,1. Urat osuivat yh-
teensä 705 2 m x 2 m pikselille. Kosteusindeksin pikseliarvojen keskiarvot 
urille, joilla ei esiintynyt vaurioita, oli 7,4 (N=355) ja pikseleille, joilla vauri-
oita esiintyi, oli 9,0 (N=350). Urilla, joilla ei esiintynyt vaurioita pienin kos-
teusindeksin arvo oli 4,6 ja suurin 11,2. Vastaavat arvot urilla, joissa ilmeni 
vaurioita olivat 4,7 ja 14,2. Taulukosta 2 ja kuvasta 8 ilmenee maastovauri-
oiden osuus tietyllä kosteusindeksin arvolla. Taulukosta 2 voi myös tarkas-
tella uraluokituksen sisäistä kosteusindeksin jakaumaa. 
 
  



 

Metsätehon raportti 229 20.12.2013  18 

Taulukko 2. Ristiintaulukointi kuvaa Someron leimikolta prosenttiosuuden 
uraluokituksen sisällä olevasta kosteusindeksin jakaumasta sekä prosentti-
osuuden vaurioiden jakautumisesta tietyllä kosteusindeksin arvolla. 

 

 
 
 
 

 
 

Kuva 8. Vaurioiden ja vaurioitumattomien urien jakautuminen Some-
ron leimikolla kosteusindeksin arvon mukaan.  

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lkm 19 71 54 149 56 5 1 0 0 0 355

% osuus 

uraluokituksesta 5,4% 20,0% 15,2% 42,0% 15,8% 1,4% ,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

% osuus 

kosteusindeksistä 67,9% 65,7% 57,4% 73,0% 51,9% 6,5% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 50,4%

Lkm 9 37 40 55 52 72 63 15 6 1 350

% osuus 

uraluokituksesta 2,6% 10,6% 11,4% 15,7% 14,9% 20,6% 18,0% 4,3% 1,7% ,3% 100,0%

% osuus 

kosteusindeksistä 32,1% 34,3% 42,6% 27,0% 48,1% 93,5% 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 49,6%

Lkm 28 108 94 204 108 77 64 15 6 1 705

% osuus 

uraluokituksesta 4,0% 15,3% 13,3% 28,9% 15,3% 10,9% 9,1% 2,1% ,9% ,1% 100,0%

% osuus 

kosteusindeksistä 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Luokiteltu kosteusindeksi

Yhteensä

Uraluokitus Ei ura 

vaurioita

Vaurioita

Yhteensä

 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Luokiteltu kosteusindeksi

Ei ura vaurioita %
osuus
kosteusindeksistä

Vaurioita % osuus
kosteusindeksistä
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3.2 Pieksämäki 

3.2.1 Kosteusindeksin arvot ja korjuuvaurioiden esiintyminen 

Kosteusindeksin arvot Pieksämäen alueen korjuu-urilla vaihtelivat 4,0 ja 
18,9 välillä. Yhteensä urat osuivat 47 057 2 m x 2m pikselille. Korjuu-urien 
pikseleiden kosteusindeksin keskiarvo oli 7,7 ja mediaani 7,3. Keskihajonta 
oli 1,9. 
 
Päätehakkuuleimikoilla selviä vaurioita korjuu-urilla oli yhteensä 36,6 pro-
sentilla korjuu-urien pituudesta. Lieviä vaurioita esiintyi 8,4 prosentilla 
urien pituudesta ja potentiaalisia kohteita oli 0,7 %. 
 
Pieksämäen alueen leimikoilta kartoitettiin korjuu-urat ja näillä esiintyneet 
vauriot. Päätehakkuuleimikoiden kaikkien urien kosteusindeksin keskiarvo 
oli 7,8 (N=22 690). Ei vaurioita -luokan pikselien kosteusindeksien keskiarvo 
oli 7,6 (N=12 541) 95 prosentin luottamusvälin alarajan ollessa 7,6 ja ylära-
jan 7,7, lievillä vaurioilla keskiarvo oli 7,9 (N=1915) alaraja oli 7,8 ja yläraja 
8,0, selvillä vaurioilla 8,2 (N=8072) alaraja oli 8,1 ja yläraja 8,2 sekä potenti-
aalisilla vaurioilla keskiarvo oli 8,3 (N=162) ja alaraja 8,0 sekä yläraja 8,6. 
Varianssianalyysin p-arvo oli < 0,001. Taulukosta 3 ja kuvasta 9 ilmenee 
maastovaurioiden osuus tietyllä kosteusindeksin arvolla Taulukosta 3 voi 
myös tarkastella uraluokituksen sisäistä kosteusindeksin jakaumaa. 
 
Taulukko 3. Ristiintaulukointi kuvaa Pieksämäen päätehakkuuleimikoiden 
prosenttiosuuden uraluokituksen sisällä olevasta kosteusindeksin ja-
kaumasta, sekä prosenttiosuuden vaurioiden jakautumisesta tietyllä kos-
teusindeksin arvolla. 

 

 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Lkm 85 1861 3398 3025 1881 1130 590 273 141 75 35 29 12 6 12541

% osuus 

uraluokituksesta
,7% 14,8% 27,1% 24,1% 15,0% 9,0% 4,7% 2,2% 1,1% ,6% ,3% ,2% ,1% ,0% 100,0%

% osuus 

kosteusindeksistä
55,2% 57,7% 61,2% 61,1% 53,2% 47,2% 41,7% 38,1% 42,9% 35,9% 41,2% 42,0% 27,9% 60,0% 55,3%

Lkm 13 272 466 396 289 213 142 68 27 11 8 4 6 0 1915

% osuus 

uraluokituksesta
,7% 14,2% 24,3% 20,7% 15,1% 11,1% 7,4% 3,6% 1,4% ,6% ,4% ,2% ,3% 0,0% 100,0%

% osuus 

kosteusindeksistä
8,4% 8,4% 8,4% 8,0% 8,2% 8,9% 10,0% 9,5% 8,2% 5,3% 9,4% 5,8% 14,0% 0,0% 8,4%

Lkm 56 1068 1668 1509 1333 1018 664 370 157 122 42 36 25 4 8072

% osuus 

uraluokituksesta
,7% 13,2% 20,7% 18,7% 16,5% 12,6% 8,2% 4,6% 1,9% 1,5% ,5% ,4% ,3% ,0% 100,0%

% osuus 

kosteusindeksistä
36,4% 33,1% 30,1% 30,5% 37,7% 42,5% 47,0% 51,7% 47,7% 58,4% 49,4% 52,2% 58,1% 40,0% 35,6%

Lkm 0 27 18 22 33 34 18 5 4 1 0 0 0 0 162

% osuus 

uraluokituksesta
0,0% 16,7% 11,1% 13,6% 20,4% 21,0% 11,1% 3,1% 2,5% ,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

% osuus 

kosteusindeksistä
0,0% ,8% ,3% ,4% ,9% 1,4% 1,3% ,7% 1,2% ,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,7%

Lkm 154 3228 5550 4952 3536 2395 1414 716 329 209 85 69 43 10 22690

% osuus 

uraluokituksesta
,7% 14,2% 24,5% 21,8% 15,6% 10,6% 6,2% 3,2% 1,4% ,9% ,4% ,3% ,2% ,0% 100,0%

% osuus 

kosteusindeksistä
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Yhteensä

Luokiteltu kosteusindeksi

Yhteensä

Ura 

luokitus

Ei ura 

vauriota

Lievä ura 

vaurio

Selvä ura 

vaurio

Potentiaali-

nen ura 

vaurio
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Kuva 9. Vaurioiden ja vaurioitumattomien urien jakautuminen  
Pieksämäen päätehakkuuleimikoilla kosteusindeksin arvon mukaan. 

 
Ensiharvennuksissa korjuu-urien kosteusindeksin keskiarvo oli 7,6 
(N=6380). Urien, joilla maastovaurioita ei esiintynyt, kosteusindeksin kes-
kiarvo oli 7,5 (N=5483), lievien vaurioiden keskiarvo 7,8 (N=253), selkeiden 
vaurioiden 7,9 (N=543) ja potentiaalisten vaurioiden 8,9 (N=101). Varians-
sianalyysin p-arvo oli < 0,001. Taulukosta 4 ja kuvasta 10 ilmenee maasto-
vaurioiden osuus tietyllä kosteusindeksin arvolla sekä uraluokituksen sisäi-
nen kosteusindeksin jakauma. 
 
Taulukko 4. Ristiintaulukointi kuvaa Pieksämäen ensiharvennusleimikoiden 
prosenttiosuuden uraluokituksen sisällä olevasta kosteusindeksin  
jakaumasta, sekä prosenttiosuuden vaurioiden jakautumisesta tietyllä  
kosteusindeksin arvolla. 

 
 

 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Luokiteltu kosteusindeksi

Ei ura vauriota % osuus
kosteusindeksistä

Selvä ura vaurio %
osuus
kosteusindeksistä

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lkm 68 910 1407 1208 922 548 211 82 52 32 3 2 0 5 4 5454

% osuus 

uraluokituksesta 1,2% 16,7% 25,8% 22,1% 16,9% 10,0% 3,9% 1,5% 1,0% ,6% ,1% ,0% 0,0% ,1% ,1% 100,0%

% osuus 

kosteusindeksistä 84,0% 85,7% 86,3% 90,6% 86,0% 85,6% 79,9% 77,4% 69,3% 57,1% 37,5% 28,6% 0,0% 83,3% 57,1% 85,9%

Lkm 0 37 68 45 47 25 12 12 5 1 0 0 0 0 0 252

% osuus 

uraluokituksesta 0,0% 14,7% 27,0% 17,9% 18,7% 9,9% 4,8% 4,8% 2,0% ,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

% osuus 

kosteusindeksistä 0,0% 3,5% 4,2% 3,4% 4,4% 3,9% 4,5% 11,3% 6,7% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0%

Lkm 13 102 125 72 92 59 41 9 12 4 3 5 2 1 3 543

% osuus 

uraluokituksesta 2,4% 18,8% 23,0% 13,3% 16,9% 10,9% 7,6% 1,7% 2,2% ,7% ,6% ,9% ,4% ,2% ,6% 100,0%

% osuus 

kosteusindeksistä 16,0% 9,6% 7,7% 5,4% 8,6% 9,2% 15,5% 8,5% 16,0% 7,1% 37,5% 71,4% 100,0% 16,7% 42,9% 8,6%

Lkm 0 13 31 8 11 8 0 3 6 19 2 0 0 0 0 101

% osuus 

uraluokituksesta 0,0% 12,9% 30,7% 7,9% 10,9% 7,9% 0,0% 3,0% 5,9% 18,8% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

% osuus 

kosteusindeksistä 0,0% 1,2% 1,9% ,6% 1,0% 1,3% 0,0% 2,8% 8,0% 33,9% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6%

Lkm 81 1062 1631 1333 1072 640 264 106 75 56 8 7 2 6 7 6350

% osuus 

uraluokituksesta 1,3% 16,7% 25,7% 21,0% 16,9% 10,1% 4,2% 1,7% 1,2% ,9% ,1% ,1% ,0% ,1% ,1% 100,0%

% osuus 

kosteusindeksistä 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Yhteensä

Luokiteltu kosteusindeksi

Yhteensä

Uraluokitus Ei ura 

vauriota

Lievä ura 

vaurio

Selvä ura 

vaurio

Potentiaali-

nen 

uravaurio
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Kuva 10. Vaurioiden ja vaurioitumattomien urien jakautuminen  
Pieksämäen ensiharvennuksissa kosteusindeksin arvon mukaan. 

 
Muissa harvennuksissa korjuu-urien kosteusindeksin keskiarvo oli 7,5 
(N=15 706). Vauriottomien urien keskiarvo oli 7,4 (N=13 363), lievien vauri-
oiden 7,7 (N=796), selkeiden vaurioiden 8,1 (N=1364) ja potentiaalisten 
vaurioiden 8,0 (N=183). Taulukosta 5 ja kuvasta 11 ilmenee maastovaurioi-
den osuus tietyllä kosteusindeksin arvolla sekä uraluokituksen sisäinen kos-
teusindeksin jakauma. 
 
Taulukko 5. Ristiintaulukointi kuvaa Pieksämäen muu harvennus leimikoi-
den prosenttiosuuden uraluokituksen sisällä olevasta kosteusindeksi-
jakaumasta, sekä prosenttiosuuden vaurioiden jakautumisesta tietyllä  
kosteusindeksin arvolla. 

 
 

 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Luokiteltu kosteusindeksi

Ei ura vauriota % osuus
kosteusindeksistä

Selvä ura vaurio %
osuus
kosteusindeksistä

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Lkm 1 364 3249 3511 2224 1469 1024 650 379 241 154 67 29 1 13363

% osuus 

uraluokituksesta ,0% 2,7% 24,3% 26,3% 16,6% 11,0% 7,7% 4,9% 2,8% 1,8% 1,2% ,5% ,2% ,0% 100,0%

% osuus 

kosteusindeksistä 100,0% 88,6% 89,4% 86,3% 84,9% 84,1% 80,7% 80,0% 72,2% 75,8% 79,4% 91,8% 93,5% 50,0% 85,1%

Lkm 0 26 129 216 147 75 81 45 37 30 10 0 0 0 796

% osuus 

uraluokituksesta 0,0% 3,3% 16,2% 27,1% 18,5% 9,4% 10,2% 5,7% 4,6% 3,8% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

% osuus 

kosteusindeksistä 0,0% 6,3% 3,6% 5,3% 5,6% 4,3% 6,4% 5,5% 7,0% 9,4% 5,2% 0,0% 0,0% 0,0% 5,1%

Lkm 0 21 224 312 213 160 145 107 105 44 25 6 1 1 1364

% osuus 

uraluokituksesta 0,0% 1,5% 16,4% 22,9% 15,6% 11,7% 10,6% 7,8% 7,7% 3,2% 1,8% ,4% ,1% ,1% 100,0%

% osuus 

kosteusindeksistä 0,0% 5,1% 6,2% 7,7% 8,1% 9,2% 11,4% 13,2% 20,0% 13,8% 12,9% 8,2% 3,2% 50,0% 8,7%

Lkm 0 0 31 30 37 42 19 11 4 3 5 0 1 0 183

% osuus 

uraluokituksesta 0,0% 0,0% 16,9% 16,4% 20,2% 23,0% 10,4% 6,0% 2,2% 1,6% 2,7% 0,0% ,5% 0,0% 100,0%

% osuus 

kosteusindeksistä 0,0% 0,0% ,9% ,7% 1,4% 2,4% 1,5% 1,4% ,8% ,9% 2,6% 0,0% 3,2% 0,0% 1,2%

Lkm 1 411 3633 4069 2621 1746 1269 813 525 318 194 73 31 2 15706

% osuus 

uraluokituksesta
,0% 2,6% 23,1% 25,9% 16,7% 11,1% 8,1% 5,2% 3,3% 2,0% 1,2% ,5% ,2% ,0% 100,0%

% osuus 

kosteusindeksistä
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Yhteensä

Luokiteltu kosteusindeksi

Yhteensä

Ura 

luokitus

Ei ura 

vauriota

Lievä ura 

vaurio

Selvä ura 

vaurio

Potentiaali-

nen ura 

vaurio
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Kuva 11. Vaurioiden ja vaurioitumattomien urien jakautuminen  
Pieksämäen muissa harvennuksissa kosteusindeksin arvon mukaan. 

 
Yhdellä leimikolla oli suoritettu ylispuiden poisto. Tällä leimikolla korjuu-
urien kosteusindeksin keskiarvo oli 7,2 (N=2247). Vaurioitumattomilla urilla 
kosteusindeksin keskiarvo oli 7,6 (N=1781), lievästi vaurioituneilla 8,3 
(N=101) ja selkeästi maastovaurioita sisältäneillä 8,0 (N=365). Taulukosta 6 
ja kuvasta 12 ilmenee maastovaurioiden osuus tietyllä kosteusindeksin ar-
volla sekä uraluokituksen sisäinen kosteusindeksin jakauma. 
 
Taulukko 6. Ristiintaulukointi kuvaa Pieksämäen ylispuiden poisto leimikon 
prosenttiosuuden uraluokituksen sisällä olevasta kosteusindeksin  
jakaumasta, sekä prosenttiosuuden maastovaurioiden jakautumisesta  
tietyllä kosteusindeksin arvolla. 

 
 

 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Luokiteltu kosteusindeksi

Ei ura vauriota % osuus
kosteusindeksistä

Selvä ura vaurio %
osuus
kosteusindeksistä

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lkm 6 215 464 510 305 142 49 53 32 5 1781

% osuus 

uraluokituksesta ,3% 12,1% 26,1% 28,6% 17,1% 8,0% 2,8% 3,0% 1,8% ,3% 100,0%

% osuus 

kosteusindeksistä 54,5% 79,3% 83,2% 85,6% 76,1% 71,7% 59,8% 71,6% 68,1% 55,6% 79,3%

Lkm 0 13 15 21 23 15 0 4 8 2 101

% osuus 

uraluokituksesta 0,0% 12,9% 14,9% 20,8% 22,8% 14,9% 0,0% 4,0% 7,9% 2,0% 100,0%

% osuus 

kosteusindeksistä 0,0% 4,8% 2,7% 3,5% 5,7% 7,6% 0,0% 5,4% 17,0% 22,2% 4,5%

Lkm 5 43 79 65 73 41 33 17 7 2 365

% osuus 

uraluokituksesta 1,4% 11,8% 21,6% 17,8% 20,0% 11,2% 9,0% 4,7% 1,9% ,5% 100,0%

% osuus 

kosteusindeksistä 45,5% 15,9% 14,2% 10,9% 18,2% 20,7% 40,2% 23,0% 14,9% 22,2% 16,2%

Lkm 11 271 558 596 401 198 82 74 47 9 2247

% osuus 

uraluokituksesta ,5% 12,1% 24,8% 26,5% 17,8% 8,8% 3,6% 3,3% 2,1% ,4% 100,0%

% osuus 

kosteusindeksistä 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Yhteensä

Luokiteltu kosteusindeksi

Yhteensä

Ura 

luokitus

Ei ura 

vauriota

Lievä ura 

vaurio

Selvä ura 

vaurio
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Kuva 12. Vaurioiden ja vaurioitumattomien urien jakautuminen  
Pieksämäen ylispuuhakkuussa kosteusindeksin arvon mukaan. 
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3.2.2 Hakkuuajankohdan vaikutus maastovaurioihin  
päätehakkuuleimikoilla 

 
Taulukosta 7 voi nähdä eri leimikoiden kosteusindeksin keskiarvot hakkuun 
ajankohdan mukaan. Lokakuussa hakatut leimikot on eritelty, koska niiden 
keskiarvot eroavat selkeästi toisistaan ja toisella leimikolla kosteusindeksin 
arvot toimivat päinvastoin kuin muilla leimikoilla. Etäisyys näiden leimikoi-
den välillä oli noin 12 kilometriä (noin 9 km itään ja 7 km pohjoiseen). 
 

 

Kuva 13. Box plot -kuvio ajouraluokkien jakautumisesta päätehakkuu-
leimikoilla ajankohdan mukaan. Kuviossa x kuvaa uraluokituksen kos-
teusindeksin keskiarvoa ja viiva mediaania.  
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Taulukko 7. Päätehakkuuleimikoiden kosteusindeksin keskiarvot hakkuun 
ajankohdan mukaan luokiteltuna. 

Ajankohtaleimikko Keskiarvo Keskivirhe N 

Lokakuu 
2012 

Ei ura vauriota 8,17 1,67 2051 

Lievä ura vaurio 8,76 1,64 224 

Selvä ura vaurio 8,94 1,84 476 

Potentiaalinen ura vaurio 7,73 2,35 23 

Kaikki 8,34 1,73 2774 

Syyskuu 
2012 

Ei ura vauriota 7,64 1,93 2298 

Lievä ura vaurio 7,89 2,08 343 

Selvä ura vaurio 8,25 2,33 1048 

Kaikki 7,84 2,08 3689 

Lokakuu 
2012 

Ei ura vauriota 7,59 2,34 594 

Lievä ura vaurio 7,24 1,78 32 

Selvä ura vaurio 6,72 1,46 47 

Kaikki 7,51 2,27 673 

Huhtikuu 
2013 

Ei ura vauriota 8,03 2,36 787 

Lievä ura vaurio 7,70 1,95 313 

Selvä ura vaurio 8,77 2,83 852 

Kaikki 8,30 2,55 1952 

Toukokuu 
2013 

Ei ura vauriota 6,96 1,29 915 

Lievä ura vaurio 7,85 1,72 128 

Selvä ura vaurio 8,06 1,65 277 

Kaikki 7,28 1,50 1320 

Marraskuu 
2012 

Ei ura vauriota 7,48 1,50 5896 

Lievä ura vaurio 7,72 1,85 875 

Selvä ura vaurio 7,99 1,87 5372 

Potentiaalinen ura vaurio 8,40 1,76 139 

Kaikki 7,73 1,72 12282 

Kaikki Ei ura vauriota 7,62 1,74 12541 

Lievä ura vaurio 7,87 1,91 1915 

Selvä ura vaurio 8,16 2,07 8072 

Potentiaalinen ura vaurio 8,31 1,86 162 

Kaikki 7,84 1,89 22690 
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4 TULOSTEN TARKASTELU 

4.1 Kosteusindeksin jakautuminen topografian mukaan 

Someron alueella tehdyssä topografian ja kosteusindeksin vertailussa osoit-
tautui, että kosteusindeksi toimii loogisesti maan pinnanmuotojen suhteen. 
Kosteusindeksin arvot olivat keskimäärin suurimpia notkoissa. Mäkien lailla 
ja rinteen yläreunassa sekä rinteissä indeksin arvot olivat keskimäärin sel-
keästi pienempiä. Tasamaalla ja alarinteessä tai viettävässä notkossa kos-
teusindeksin arvot olivat keskimäärin korkeampia kuin notkoissa, mutta 
matalampia kuin mäkien lailla tai rinteissä. Mäen lailla ja rinteen yläreunas-
sa sekä rinteissä kosteusindeksin maksimiarvot olivat selkeästi pienempiä 
kuin muissa topografia luokissa. Tämä onkin ymmärrettävää sillä indeksin 
laskennassa yksittäiset painaumat täytetään ja näin ollen rinteistä kosteus-
indeksin kertymäkohdat tasoittuvat. 
 
Tulokset osoittavat, että topografinen kosteusindeksi kuvaa maaperän kos-
teutta maan pinnanmuotojen suhteen ja että maan pinnanmuodoilla on 
merkittävä rooli kosteusindeksin arvojen muodostumisessa. Varianssiana-
lyysin p-arvo oli myös niin pieni, että luokkien välisen vaihtelun voidaan 
todeta olevan tilastollisesti merkittävä. Topografian ja kosteusindeksin ver-
tailu ei ota kantaa maaperässä esiintyvään todelliseen kosteuteen. 
 

4.2 Kosteusindeksin jakautuminen kuivatustilanteen mukaan 

Kosteusindeksit saivat keskimäärin pienimmät arvot ojittamattomilla kan-
kailla. Tuloksia voidaan pitää loogisina sillä kivennäismailla maaperän kos-
teus ei ole yhtä suuri ongelma kuin turvemailla. Soistuneilla kankailla kos-
teusindeksin keskimääräiset arvot olivatkin selkeästi suuremmat kuin muis-
sa kuivatustilanteen mukaisissa luokissa. Ojitetuilla kankailla kosteusindek-
sin arvot olivat keskimäärin hieman suurempia kuin ojittamattomilla kan-
kailla. Erot olivat kuitenkin varsin pieniä. Turvekankailla kosteusindeksin 
arvot olivat myös keskimäärin suurempia kuin ojittamattomilla ja ojitetuilla 
kankailla. Kuivatustilanteen mukaan tehty luokittelu näyttäisi toimivan loo-
gisesti kosteusindeksin suhteen. Varianssianalyysin p-arvo oli myös niin 
pieni, että erot luokkien välillä voidaan todeta tilastollisesti merkittäviksi. 
 

4.3 Kosteusindeksi ja humuksen paksuus 

Tutkimuksessaan Seibert ym. (2007) ovat todenneet kosteusindeksin arvo-
jen korreloivan positiivisesti humuksen paksuuden kanssa. Tässä tutkimuk-
sessa humuksen paksuuden ei kuitenkaan todettu korreloivan tilastollisesti 
merkittävästi kosteusindeksin arvojen kanssa. 
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4.4 Kosteusindeksin arvot suhteessa suosammalien  
peittävyyteen 

Kosteusindeksin arvot olivat keskimäärin suurempia mitä enemmän 
suosammalet peittivät maaperän pinta-alaa kaikissa muissa luokissa paitsi 
luokassa 26–50 prosenttia maapinta-alan peittävyydestä. Kosteusindeksin 
keskiarvo tässä luokassa oli varsin matala (6,8) mikä kuvaa sitä, että maa-
perä saattaa olla kostea myös niillä alueilla, joilla kosteusindeksi ei määritä 
alueita kosteiksi. Muuten kosteusindeksin keskimääräiset arvot olivat kui-
tenkin loogisia suhteessa suosammalien peittävyyteen. Korkeammat arvot 
niillä pisteillä joilla rahkasammalia ei esiintynyt selittynee osittain myös sil-
lä, että vaikka alueella ei aina suosammalia esiintyisikään voi alueen maa-
perä olla silti kostea ja altis maastovaurioille. Myöskään kaikki pisteet joilla 
suosammalia esiintyy, eivät ole alttiita maastovaurioille. Maastotöissä olisi-
kin tarvetta myös muille indikaattoreille, jotka kertovat maaperän kosteu-
desta. 
 

4.5 Kosteusindeksi ja maastovaurioalttius Someron leimikolla 

Somerolta yhdestä leimikosta kartoitettiin korjuu-urat ja niillä esiintyvät 
vauriot. Kosteusindeksin keskimääräisissä arvoissa oli selkeät erot vaurioi-
tumattomien ja vaurioituneiden urien välillä. Kosteusindeksi näytti toimi-
van leimikolla hyvin ja korjuuvaurioiden esiintymisen raja-arvoksi määrittyi 
leimikolla arvo 11,2. Arvolla 10 korjuuvaurioiden suhteellinen osuus oli 
93,5 prosenttia urista ja arvolla 11 vaurioita oli 98,5 prosentilla urista. Otos 
oli pieni, mutta antoi viitteitä kosteusindeksin käyttömahdollisuuksista kor-
juuvaurioiden ennustamisessa ja riskin arvioimisessa. Pienilläkin kosteusin-
deksin arvoilla esiintyi kuitenkin melko runsaasti korjuuvaurioita. Kosteus-
indeksin arvolla 5 esiintyi edelleen 32,1 prosenttiosuudella vaurioita. So-
meron leimikolla korjuuvaurioiden urapainuman syvyyttä ei tarkasteltu. 
 

4.6 Kosteusindeksi ja maastovaurioalttius Pieksämäen alueen 
leimikoilla 

Pieksämäen päätehakkuuleimikoiden korjuu-urien keskimääräiset kosteus-
indeksiarvot eivät eronneet toisistaan yhtä selkeästi kuin Someron leimi-
kolta mitatussa aineistossa. Keskiarvoissa oli kuitenkin eroja niin, että kos-
teusindeksin keskimääräiset arvot olivat pienimpiä (7,6) niillä pisteillä joilla 
vaurioita ei esiintynyt. Arvot olivat suurempia lievillä vaurioilla, selkeillä 
vaurioilla sekä potentiaalisilla vaurioilla. Erot olivat tilastollisesti merkitse-
viä, mutta keskiarvojen ero ei ollut kovin suuri. 
 
Päätehakkuuleimikoiden kosteusindeksin arvojen jakautumista eri ura-
luokissa tarkasteltaessa, vaurioita esiintyy suhteellisesti vähemmän kos-
teusindeksin pienillä arvoilla kuin suurilla (taulukko 3), mutta kosteusindek-
sin raja-arvoa vaurioiden esiintymiselle ei löytynyt. Korjuuvaurioita esiintyy 
myös melko runsaasti pienillä kosteusindeksin arvoilla, joten suoraan in-
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deksipohjaiseen riskiluokitukseen kosteusindeksistä ei ole päätehakkuu-
leimikoilla. Päätehakkuuleimikoilla korjuu-urien kantavuutta voidaan pa-
rantaa hakkuutähteillä, mutta tutkimusalueen leimikoilla ei vahvistusta ol-
lut käytetty. Tarkastelussa ei siis kyetä ottamaan kantaa mahdolliseen urien 
vahvistamisen vaikutukseen päätehakkuiden puunkorjuussa. Päätehakkuu-
leimikoilla urien kartoitusta hankaloittivat rinnakkaiset ajourat, jolloin vau-
rioita oli pyritty välttämään ajamalla heikosti kantavan kohdan vierestä 
käyttämättä samaa uraa useampaan kertaan. Korjuuajankohtaa tarkastel-
taessa päätehakkuissa kosteusindeksin keskiarvot vaihtelivat eri ajankoh-
tien välillä (Taulukko 7). Tutkimusalueen sääolosuhteita ei kuitenkaan tut-
kimuksessa kyetty selvittämään, mutta vaikutusta maastovaurioiden esiin-
tymiseen voi olla. 
 
Kosteusindeksin keskimääräiset arvot olivat suurempia ensiharvennuslei-
mikoilla urilla joilla maastovaurioita esiintyi kuin urilla joilla ei maastovauri-
oita ollut. Erot keskiarvoissa olivat kuitenkin varsin pieniä vaikkakin tilastol-
lisesti merkitseviä. Keskimäärin kosteusindeksin keskimääräiset arvot olivat 
ensiharvennusleimikoilla korkeimmat urilla joilla todettiin potentiaalia vau-
rioiden esiintymiseen. Tämä on ymmärrettävää sillä ensiharvennusleimikol-
la käytettiin runsaasti havutusta mikä vähensi vaurioiden esiintymistä, mut-
ta havutuksen alta määrittyi selkeästi kosteampia pisteitä potentiaalisiksi 
kohteiksi vaurioiden esiintymiselle. Tällaisia kosteampia kohtia olivat muun 
muassa alueet, joilla rahkasammalen peittävyys oli runsasta ja kosteutta 
selvästi havaittavissa maaperässä. 
 
Maastovaurioalttius kasvoi myös ensiharvennuksissa kosteusindeksin arvo-
jen kasvaessa (taulukko 4). Kosteusindeksin suurimmilla arvoilla 18 ja 19 ei 
maastovaurioita juuri esiintynyt. Nämä urapisteet sijaitsivat kuitenkin jat-
kona vaurioituneelle uralle (Liite 5). Samasta kuvasta voi myös havaita kor-
juuvaurioita esiintyvän pienillä (alle 7) kosteusindeksin arvoilla, mutta kor-
juu-uran viereiset pikselit saavat korkeita indeksin arvoja. Ensiharvennus-
leimikoissa vaurioita esiintyi myös kokonaisuudessaan vähemmän kuin 
päätehakkuilla. Ensiharvennuksilla uria oli vahvistettu mekaanisesti havu-
tuksella, mikä vähensi vaurioiden esiintymistä ja luo osaltaan virheellistä 
kuvaa kosteusindeksin toimivuudesta. Havutus on korjuun tuottavuutta 
pienentävä tekijä, joten kosteusindeksin avulla saatava tieto mekaanisen 
vahvistuksen tarpeesta on korjuun suunnittelun kannalta hyödyllinen tieto 
harvennusleimikoissa edellyttäen, että korjuun ajankohtaan ja ajourien si-
joitteluun voidaan vaikuttaa. 
 
Muiden harvennusten kosteusindeksin keskiarvo noudatteli samaa kaavaa 
kuin päätehakkuilla ja ensiharvennuksilla. Pienimmät keskiarvot olivat vau-
rioitumattomilla korjuu-urilla, suurimmat vaurioituneilla. Kosteusindeksin 
jakaumaa tarkasteltaessa selvien vaurioiden osuus alkaa nousta tasaisesti 
kosteusindeksin arvojen ollessa 7 kunnes vaurioiden määrä taas laskee kos-
teusindeksin arvojen noustessa 13–14 yli. Myös muilla harvennuksilla käy-
tettiin hakkuutähteitä korjuuvaurioiden ennalta ehkäisemisessä. 
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Metsäkone kulkee leimikoilla eri ajoreittejä usein hyvin epätasaisesti. Rasi-
tus on pienintä niillä ajourilla, joilla kuormatraktori ajaa vain kerran. Usein 
palstauralle tulee kuitenkin vähintään kaksi ajokertaa. Monille ajourille, 
etenkin nk. kokoojaurille ajokertojen ja rasituksen määrä kasvaa ja on sitä 
suurempaa mitä lähempänä ajoura sijaitsee varastopaikkaa. Varastopaikko-
jen läheisyydessä korjuu-urat luokittuivat usein luokkaan lieviä vaurioita 
ajokertojen aiheuttaman rasituksen johdosta. Korjuu-urien käyttöasteen 
silmävarainen arviointi olikin ajoittain haastavaa ja luokittelussa on varmas-
ti vaihtelua rajatapauksissa lievien vaurioiden ja vaurioitumattomien 
ajourien välillä sekä lievien vaurioiden ja selkeiden vaurioiden välillä. Tut-
kimuksessa ei kyetty tarkastelemaan, onko ajouralla liikkunut vain hakkuu-
kone vai oliko uralla liikkunut myös kuormatraktori. 
 
Hakkuun ajankohdalla on vaikutusta maastovaurioiden esiintymiseen riip-
puen alueen paikallisista sääolosuhteista, kuten sateiden määrästä, maan 
routimisesta ja lumen määrästä sekä niiden sulamisesta. Tutkimuksessa 
olleiden leimikoiden sääoloista ei saatu tietoa tutkimusta varten, mutta 
paikalliset sääolosuhteet voivat olla tekijä, joka vaikuttaa maastovaurioiden 
esiintymiseen tietyllä kosteusindeksin arvolla.  Esimerkiksi sateisina aikoina 
pienemmillä kosteusindeksin arvoilla saattaa esiintyä maastovaurioita kuin 
kuivina aikoina.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Someron alueelta kerätyn aineiston otoskoko on varsin pieni ja sisältää vain 
yhden leimikon. Alueelta saatuihin tuloksiin tuleekin suhtautua varauksella. 
Tuloksista voidaan kuitenkin todeta, että kosteusindeksi ei kykene kuvaa-
maan täysin luotettavasti maaperän kosteutta kuvaavien indikaattorien 
esiintymistä. Kosteusindeksin arvot olivat keskimäärin suurempia rahka-
sammalten peittävyyden lisääntyessä, mikä osoittaa, että kosteusindeksin 
arvojen ja maaperän kosteuden välillä on yhteyttä. Tulokset olivat rohkai-
sevia varsinkin leimikon osalta joilta urat ja maastovauriot kartoitettiin. 
 
Tutkimuksen koko aineiston pohjalta laserkeilaus aineistosta 2 m x 2 m ruu-
tukokoon tuotetusta korkeusmallista johdetulla kosteusindeksillä ei löydet-
ty raja-arvoa, joilla puunkorjuun maastovaurioilta vältyttäisiin. Tulosten 
perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että korkeilla kosteusindeksin arvoilla 
riski maastovaurioiden esiintymiseen korjuu-urilla kasvaa. Luotettavaa tie-
toa, mikä on maastovaurioiden osuus tietyllä kosteusindeksin arvolla, ei 
tuloksista saada, sillä vaurioiden osuus eri leimikoiden välillä vaihteli huo-
mattavasti. 
 
Puunkorjuun metsäkuljetuksia varten ei ole karttaa, joka selittäisi maape-
rän kulkukelpoisuutta tarkasti. Erilaiset maaperää ja sen ominaisuuksia ku-
vaavat kartat kuten maaperäkartta ja maastokartta soistuma tietoineen 
ovat jo osaltaan käytössä korjuun suunnittelussa. Näistä kartoista  suunnit-
telija saa tietoa mahdollisista riskialttiista kohteista, joilla vaurioita voi 
esiintyä, mutta usein tieto on liian suurpiirteistä pienialaiseen maaperän 
kantavuuden arviointiin. Kosteusindeksikartta sopisikin täydentämään tätä 
aineistoa antamaan lisäinformaatiota mahdollisista riskialttiista kohteista, 
joilla maaperän kosteus heikentää sen kantavuutta.  
 
Kosteusindeksikartan käyttö korjuukoneen karttajärjestelmässä antaisi 
mahdollisesti lisää informaatiota korjuukoneen kuljettajalle riskikohteista, 
joilla maaperän kosteus tuottaa ongelmia kantavuudessa. Kartan käyttämi-
nen osana leimikon suunnittelussa voisi helpottaa pehmeikköjen paikan-
tamisessa ja rajaamisessa. Tutkimuksen tulosten perusteella näiden kokei-
lemiseen käytännössä olisi järkevät perusteet. 
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