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Tausta ja tavoite
• Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää maaperää ja puustoa kuvaavien 

paikkatietolähteiden käytettävyyttä puunkorjuun ja puutavaran kuljetusten 
olosuhteiden ja niiden muutosten kuvaamisessa.

• Päämääränä on kehittää uusia monilähteiseen informaatioon perustuvia  
puunhankinnan suunnittelun ja ohjauksen menetelmiä ja 
päätöstukijärjestelmiä.

• Työ on tehty osana Fibic Oy:n EffFibre-tutkimusohjelmaa
– ohjelman tavoitteena on kasvattaa kotimaisen puuraaka-aineen saatavuutta ja 

parantaa puunhankinnan kustannustehokkuutta sekä klusterin kilpailukykyä.

• Tuloskalvosarja perustuu Metsätehon raporttiin 226.
– Räsänen, T., Hämäläinen, J., Lamminen, S., Lindeman, H., Salmi, M. & Väätäinen, 

K. 2013. Uudet informaatiolähteet puunhankinnan tukena. Metsätehon raportti 
226.
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Olosuhteita kuvaava tieto puunhankinnassa
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Monilähdeinformaation kehittämistavoitteet 

• Korjuukohteiden ja tiestön olosuhteiden kuvaaminen ja muutosten 
ennakointi olennaisesti nykyistä monipuolisemman tietosisällön, 
sijainniltaan tarkemman ja ajantasaisen tiedon avulla

– pysyvien olosuhteiden kuvaaminen
– vuodenajasta ja säästä johtuvien olosuhteiden muuttumisen ennakointi
– tarkennetun puustotiedon käyttö katkonnan ohjauksessa ja kantavuuden 

arvioinnissa.

• Päätöstukijärjestelmien kehittäminen
– korjuukohdetason suunnitteluun
– korjuukohteen sisäiseen työmaasuunnitteluun ja työn opastukseen
– metsäautotiestön ajettavuuden ennakointiin muuttuvissa olosuhteissa.

• Avoimen ja julkisen paikkatiedon hyödyntäminen käyttösovelluksissa.
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Avoin paikkatieto

• Julkisin varoin tuotettuja paikkatietoaineistoja on avattu sovelluskehittäjien 
ja käyttäjien hyödynnettäviksi.

– Tarjolla on maksuttomia paikkatietoja, joiden käyttöehdot sallivat vähintään 
tiedon julkaisemisen osana sovellusta, palvelua tai muuta tuotetta sellaisenaan 
taikka muokattuna tai yhdisteltynä toisten aineistojen kanssa.

– Aineistojen jakelua varten on kehitetty rajapintapalveluita.
– Lähde ja lisätietoa: www.paikkatietoikkuna.fi

• Avoimia paikkatietoaineistoja
– Maanmittauslaitos: mm. maaston korkeusmallit, laserkeilausaineistot,  

ortoilmakuvat ja maastotietokannan tiedot eri muodoissa, mm. maastokarttana
– Geologian tutkimuskeskus: maa- ja kallioperää kuvaavia aineistoja
– Ilmatieteen laitos: mm. sää- ja tiesäähavainnot, sääennustedata, säätutkakuvat
– Metsäntutkimuslaitos: metsävaroja kuvaavat MVMI -kartat
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Tutkimuksen maaperää kuvaavat aineistot
1. Maastomalli 2 m x 2 m

– Maanmittauslaitoksen laserkeilauksella muodostettu maanpinnan korkeutta 
kuvaava malli, jonka ruutukoko on 2 m x 2 m ja korkeustiedon tarkkuus 0,3 m.

– Malli on saatavissa jo suuresta osasta Etelä- ja Länsi-Suomea ja se täydentyy 
valtakunnan kattavaksi vuoteen 2020 mennessä.

2. Maaperäkartta
– GTK:n maaperäkartta (1:20 000), joka on saatavissa noin 1/3 Suomen alueesta.
– Maaperäkuvioiden vähimmäiskoko on yleensä 2 ha. Karttaan on kuvattu 1 

metrin syvyydessä oleva maalaji. Maalajit kuvataan RT-luokituksen mukaisesti.

3. Maaperän gammasäteilyn mittausaineisto
– GTK:n valtakunnalliset lentogeofysikaaliset mittausaineistot kuvastavat 

maankamaran pintaosien sähkönjohtavuusominaisuuksia. Gammasäteily-
aineistoa voidaan käyttää mm. kosteikkojen erottamiseen ja turvekerroksen 
paksuuden arviointiin. Resoluutio 50 m.
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Kosteusindeksi
• Maaperän kosteuden spatiaaliseen vaihteluun vaikuttavat maalaji, 

topografia ja kasvillisuus. Maan pinnanmuotojen vaihtelu ohjaa veden 
virtausta ja sen voimakkuutta maaperässä.

• Korkeusmallista voidaan laskea veden kertymistä kuvaava topografinen 
kosteusindeksi. Laskennassa voidaan käyttää erilaisia virtaussuunta-
algoritmeja.
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• Valuma-alueen pinta-ala ja rinteen 
kaltevuus vaikuttavat kosteusindeksin 
arvoon.

• Maastonkohdat, joihin vesi kerääntyy 
topografian ohjaamana, saavat 
korkeita kosteusindeksin arvoja.
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Kosteusindeksin ja maastovaurioiden yhteys

9/2013           29.11.2013 8Tapio Räsänen ym.

• Tutkimuksessa selvitettiin, indikoiko kosteusindeksin arvo maastovaurioiden 
esiintymisen todennäköisyyttä tai onko sillä korrelaatiota topografisten 
ominaisuuksien ja maaston kantavuutta kuvaavien tekijöiden kanssa (Salmi 
ym. 2013).

• Tutkimuskohteina olivat Metsä Groupin leimikot kahdella alueella
1. Somero (181 koealaa)

• Selvitettiin alustavasti ympäristön kosteutta kuvaavien tunnusten 
korrelaatiota kosteusindeksin kanssa

– mm. maaston topografia, maalaji, humuksen paksuus, kivisyys, turvekerroksen paksuus,  
suosammalien peittävyys, kuivatustilanne, ojien kunto ja metsätyyppi.

2. Pieksämäki (18 leimikkoa, joista 10 päätehakkuita)
• Valittiin leimikoita, joilla tiedettiin korjuuvaurioita erityisesti esiintyneen.
• Kohteilta määritettiin korjuu-urat, niiden käyttöaste ja uralla esiintyvät 

maastovauriot, mm. painuman maksimisyvyys. 
• Kosteusindeksit laskettiin alueelle ennen maastomittauksia.
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Kosteusindeksin arvojen jakautuminen 
maastossa määritetyn topografialuokan 
suhteen Someron tutkimusaineistossa.

• Kosteusindeksin havaittiin toimivan loogisesti maanpinnan muotojen ja 
kuivatustilanteen suhteen sekä korreloivan suosammalien peittävyyden kanssa.

• Kosteusindeksin keskiarvon ja maastovaurioiden esiintymisen välillä oli sekä 
päätehakkuu- että ensiharvennusleimikoilla tilastollisesti merkittävä ero. Selvää 
kosteusindeksin raja-arvoa vaurioiden esiintymiselle ei kuitenkaan löytynyt.

• Ensiharvennuksilla kosteusindeksin keskiarvot olivat korkeimmat urilla, joilla todettiin 
olevan potentiaalia vaurioiden syntymiseen, mutta joilla oli käytetty runsasta havutusta. 

Vaurioiden ja vaurioitumattomien urien 
jakautuminen Pieksämäen päätehakkuuleimikoilla 
kosteusindeksin arvon mukaan.
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Esimerkki maastovaurioiden esiintymisestä
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Gammasäteilyaineistot maaperän kosteuden kuvaajana
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• Gammasäteilyaineiston käytettävyyttä maaston 
kantavuuden ja kulkukelpoisuuden kuvaajana 
arvioitiin Someron tutkimusalueella (Räsänen 
ym. 2013).

– Aineistona gammasäteilyn kaliumkomponentti-
arvoa kuvaavat kartat, joihin GTK oli tehnyt neljä 
luokkaa kuvaamaan matalaa suota / kosteikkoa 
ja paksuturpeista suota.

• Maastokäynneillä todettiin, että kantavuuden 
arvioinnissa gammasäteilykarttojen antama 
tieto on melko vähäistä ja useissa tapauksissa 
myös hankalasti tulkittavissa olevaa suuren 
pikselikoon vuoksi.

– Kaliumkomponenttiarvon ja kosteus-
indeksiarvon välillä oli vain lievä korrelaatio.

• Turvemailla turvekerroksen paksuuden arviointiin gammasäteilyaineisto saattaa 
tuoda lisäarvoa.
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Maaperäkartta kantavuuden tulkinnassa
• Tutkimuksessa selvitettiin numeerisen maaperäkartan luotettavuutta 

tunnistettaessa korjuussa maastovaurioille alttiita maalajeja kahdella alueella 
Hyytiälässä (Juupajoki) ja Orivedellä (Salmi 2011).

– Tarkasteluissa käytettiin 25 m x 25 m korkeusmallin topografiatietoa. 
– Maastoaineisto kerättiin linjoittaisena koealaotantana.
– Maastoinventoinnin tuloksia verrattiin maaperäkartan maalajitietoihin. 
– Maalajit jaettiin kulkukelpoisiin (sora- ja hiekkamoreeni, hiekka, hieta ja kallio) sekä 

kulkukelvottomiin hienojakoisiin (hieno hieta, hiesu, savi ja turvemaat). 
– Hienojakoisten maalajien topografista sijoittumista tarkasteltiin erityisesti. 
– Lisäksi selvitettiin alueita, joilla kartta antaa liian optimistisen kuvan suhteessa maalajin 

kulkukelpoisuuteen (optimistiset pisteet) ja erityisesti niiden topografista sijaintia. 

• Maaperäkartan kuvaaman maalajin osuvuus koealapisteillä vaihteli alueittain 
– maalaji oli sama Hyytiälässä 59 %:lla, mutta Orivedellä vain 35 %:lla koealoista.

• Maalajien luokittelussa kulkukelpoisiksi ja -kelvottomiksi luokittuivat kulkukelpoiset 
maalajit 78 % tarkkuudella oikein. Kulkukelvottomista maalajeista vain 60 % luokittui 
oikein. 
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• Tulosten mukaan maaperäkartan tuottama maalajitieto on osittain virheellistä ja 
maaperän kantavuuden kannalta harhaanjohtavaa.

– Maaperäkartan maalajikuvioiden sisällä on vaihtelua maalajin suhteen ja saman kuvion 
sisällä esiintyy useampia maalajeja, mikä johtuu pääosin kartan suuresta kuviokoosta. 

– Kartta yliarvioi hiekkamoreenin ja hiekan sekä aliarvioi hienoainesmoreenin määrää.
– Turvemaiden esiintyminen näyttäisi myös olevan yleisempää kuin maaperäkartassa, jossa 

ei kuvata soistumia eikä pienialaisia turvemaakuvioita ja jossa turpeen paksuuden tulee 
olla vähintään yksi metri.

• Maaperäkartta antaa kuitenkin arvokasta informaatiota hienojakoisten maalajien 
esiintymisestä alueella, vaikka maalajien kuviorajat eivät olekaan täysin vastaavia 
maastossa ja kartalla. Ajourasuunnitteluun karttaa ei silti voida käyttää.
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Maaston korkeusvaihtelu
• Laserkeilauksen korkeusmallin perusteella pystytään paikkatietosovelluksilla 

muodostamaan tarkka kuva maaston muodoista ja niiden vaihtelusta.
– Metlassa tai EffFibressä toteutetussa tutkimuksessa kehitettiin ja demonstroitiin 

korkeusmallin käyttöön perustuvaa LoggingMap –konseptia (Väätäinen ym. 2013).
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• Korkeusmallia käsittelemällä 
aineistosta on mahdollista tuoda 
esiin maaston pienipiirteistä 
vaihtelua ja joissain tapauksissa 
puunkorjuun kannalta tärkeää 
informaatiota.

• Korkeusmallin antama 
informaatio voidaan esittää 
jatkuvana pintana tai aineisto 
voidaan luokitella haluttujen 
raja-arvojen perusteella.

Laserkeilatun korkeusmallin perusteella on mahdollista 
visualisoida turvemaiden puunkorjuun kannalta tärkeitä maaston 
pienialaisia korkeusvaihteluita peruskarttaa tarkemmin. 
Aineisto Maanmittauslaitos 2013, analyysit Metla 2013.
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Rinteiden kaltevuudet
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• Korjuukelpoisuuden ja metsäkoneiden 
liikkuvuuden kannalta tärkeimpiä 
tekijöitä on maaston rinnekaltevuus.

– Työturvallisuuden ja työntuottavuuden 
kannalta ajouria ei tulisi sijoittaa 
maastonkohtiin, joissa uran 
sivusuuntainen kaltevuus ylittää 10 
astetta. 

– Puutavaran lähikuljetuksen ajouran 
pitkittäiskaltevuuden kriittinen raja-arvo 
on n. 25 astetta korjuuolosuhteista 
riippuen.

• Tutkimuksen korjuukohteilla 
(Metsähallitus, Rautavaara) havaittiin, 
että maaperän kaltevuuden kannalta 
suotuisimmat maastonkohdat olivatkin 
maaperän kantavuuden kannalta kaikkein 
heikoimmat (Väätäinen ym. 2013).

Maaston korkeusmallin perusteella laskettu 
rinnekaltevuus on luokiteltu kuormatraktorin 
liikkuvuuden kannalta kriittisten raja-arvojen mukaan. 
Aineisto Maanmittauslaitos 2013, analyysit Metla 
2013.
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Kantavuuden ennustaminen puustotunnuksista
• Puuston määrä on ollut merkittävänä tekijänä useissa aiemmissa turvemaan 

kantavuuden tutkimuksissa ja korjuukelpoisuusluokituksissa.

• Laserkeilausaineistojen avulla voidaan esittää puustotietojen ja niistä johdettujen 
korjuukelpoisuustietojen vaihtelua korjuukohteella

– aluepohjaiset puustotunnusten estimointimenetelmät tai keilausdatan pistepilvestä 
laadittu latvuksen korkeusmalli.

• EffFibressä toteutetussa tutkimuksessa selvitettiin laserkeilausaineistojen 
hyödyntämistä turvemaan kantavuuden ja raiteenmuodostuksen ennustamisessa 
sulan maan aikaisessa puunkorjuussa (Lindeman ym. 2013).

– Kuvion sisäisen puustovaihtelun perusteella korjuukuviolta pyrittiin ennustamaan 
kantavimmat ja heikoimmin kantavat alueet.

– Laserkeilausaineistoina käytettiin sekä harvapulssista (1 pulssi/m²) että tiheäpulssista 
aineistoa (4 pulssia/m²).

– Tutkimus tehtiin vain yhdellä alueella, jossa oli kuitenkin vaihtelua puustossa ja turpeen 
paksuudessa. Heikko kantavuus koealueella rajoitti maastokokeen suorittamista ja 
ajokertojen määrää koealoilla. 
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Esimerkkialue tiheäpulssisen laserkeilausaineiston 
latvuksen korkeusmallista.

Tuloksia (Lindeman ym. 2013)
• Puustoestimaatit ja latvuksen korkeusmallit, lukuun ottamatta tiheäpulssisen aineiston 

puustoestimaatteja, ennustivat tilastollisesti merkittävästi raiteen muodostusta.
– Regressiomallit olivat loogisia, mutta mallien selitysasteet olivat melko heikkoja (10 - 19 %).

• Tiheäpulssisen laserkeilausaineiston puustoestimaatit eivät ennustaneet puuston 
vaihtelua riittävästi, jotta raiteen muodostusta olisi voinut ennustaa. 

• Korkeusmallit selittivät raiteen muodostusta epäloogisesti.

Esimerkki: harvapulssisen laserkeilausaineiston 
puuston pohjapinta-alan estimaatti rasterina. 
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Johtopäätökset (1)

• Laserkeilaukseen perustuva uusi maastomalli on hankkeen kokemusten perusteella 
tärkein ja jo heti hyödynnettävissä oleva paikkatietoaineisto.

– Metsäkonevalmistajat voisivatkin ryhtyä kehittämään kokemusten pohjalta 
koneenkuljettajan työkaluksi sovellusta, jolla maaston korkeusvaihteluita voidaan selkeästi 
esittää karttasovelluksen näytöllä.

• Kosteusindeksistä pystytään saamaan maaperän kosteuden kuvaamiseen täysin 
uudenlaista informaatiota sekä leimikkotasoisen että leimikon sisäisen vaihtelun 
arviointia varten.

– Kosteusindeksit voitaisiin laskea valmiiksi kaikille niille alueille, joille uusi maastomalli on 
saatavissa.

– Aluksi ne olisi tarkoituksenmukaisinta tehdä metsäyhtiöiden omana työnä, koska korjuun 
erilaiset tietojärjestelmät käyttävät eri formaateissa olevaa paikkatietodataa.

– Kosteusindeksitieto voidaan viedä myös metsäkoneiden työmaasovelluksiin erilliseksi 
karttatasokseen tai yhdistää se olemassa olevaan maastokarttaan.

– Pidemmän aikavälin tavoitteena voisi olla, että kosteusindeksit tuotetaan avoimen 
paikkatietodatan aineistoksi, josta ne olisivat saatavissa erilaisiin suunnittelusovelluksiin. 
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Johtopäätökset (2)
• Maastomallin käytön hyötyjen arvioidaan olevan merkittävät ja kasvavat sitä mukaa, 

kun maastomallia ja siitä muodostettua uutta tietoa voidaan käyttää 
tietojärjestelmissä ja konesovelluksissa laajasti ja kun työn suunnittelussa opitaan 
luottamaan sen antamaan informaatioon. 

• Hyödyt realisoituvat varsinaisen korjuutyön tuottavuuden kasvun ja maastossa 
tehtävän tiedonkeruun ja työmaasuunnittelun vähenemisen myötä. Olosuhteiden 
muuttuessa ja korjuun kannalta hankalissa kohteissa maastomallin antaman 
lisätiedon arvo korostuu erityisesti. 

• Merkittävää lisäarvoa maastomallin arvioidaan antavan ajouraverkoston 
sijoittamisen suunnittelusovelluksessa yhdistettynä muihin olosuhteita ja puustoa 
kuvaaviin aineistoihin. 

• Dynaamiseen korjuuolosuhteiden muutosten ennakointiin säädatan ja niiden 
käyttöön perustuvien mallien avulla on jatkossa syytä suunnata kehitystä

– mm. maaperän ja tiestön routamallit ja pohjaveden korkeuden ennustaminen turvemailla.
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Jatkotutkimus

• Monilähteisen informaation hankinnan ja hallinnan menetelmien sekä 
päätöstukijärjestelmien kehittämistä puunhankinnan suunnitteluun ja ohjaukseen 
jatketaan Digilen Data to Intelligence (D2I) –tutkimusohjelman Forest Big Data -
miniekosysteemissä, jonka on tarkoitus käynnistyä vuoden 2014 alussa. 

• Tavoitteena on mm. suurten datamassojen hallinnan ja laskentamenetelmien 
kehittäminen

– esim. metsäkoneiden tuottama data

• Korjuun ja metsänhoidon tuottavuuden ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi ja 
ympäristövaikutusten pienentämiseksi pyrkimyksenä on kehittää älykkäitä 
päätöstukijärjestelmiä, jotka käyttävät olosuhteita ja puustoa tarkasti kuvaavaa ja 
reaaliaikaista dataa.

• Tutkimusohjelman puitteissa käynnistettävissä konsortiohankkeissa tavoitteena on 
kehittää monilähteistä dataa hyödyntäviä loppukäyttäjäsovelluksia.
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Aihepiirin tutkimus muualla
• Menetelmiä ja päätöstukijärjestelmiä puunkorjuun suunnitteluun on kehitetty 

Ruotsissa Skogforskin STIG -projektissa.
– Tavoitteena on ollut korjuun maastovaurioiden vähentäminen ja maasto-

olosuhteet huomioon ottavan metsäkuljetuksen suunnittelun ja optimoinnin 
kehittäminen. Maaston kantavuuden arvioinnissa on kokeiltu mm. 
pohjavesikarttoja, jotka kuvaavat pikseleittäin etäisyyttä pohjaveden tasoon.

– Ajouraverkoston optimaaliseen sijoittamiseen on kehitetty prototyyppi, jossa 
käytetään laserkeilauksella muodostettua digitaalista korkeusmallia, 
maaperäkarttoja ja muuta paikkatietoa.

• Julkisten aineistojen hyödyntämistä on aloitettu selvittää Turun yliopiston 
koordinoimassa tutkimuskonsortiossa.

– Ohjelman päätavoitteena on massiivisten ja monilähteisten aineistojen 
laskentamenetelmien ja tiedonhallinnan kehittäminen.

– Metlan osahankkeessa tavoitteena on kehittää korjuukaluston kantavuuden 
ennustamismenetelmä, jossa hyödynnetään pysyvien maaperää ja metsätyyppiä 
kuvaavien tietojen lisäksi säätilaa kuvaavia aineistoja ja ennustemalleja.
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