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Tavoite
• Tutkimuksessa selvitettiin hakkuukoneeseen kehitetyn 

puukarttajärjestelmän (Optical Tree Measurement System, 
OTMS) toimivuus ja mittaustarkkuus erilaisissa olosuhteissa.

• Järjestelmä tuottaa hakkuun yhteydessä reaaliaikaista tietoa 
leimikon puuston ominaisuuksista, tunnistaa puut 
automaattisesti, laskee yksittäisten puiden tunnuksia ja 
muodostaa puiden sijaintikartan. 

• Puukarttajärjestelmää on kehitetty Tekesin, Argone Oy:n ja 
Ponsse Oyj:n rahoittamassa tuotekehitysprojektissa vuosina 
2011-2013. 

• Tuotekehitysprojektissa kehitettyä järjestelmää testattiin 
FIBIC-biotalousklusterin rahoittamassa EffFibre-tutkimus-
ohjelmassa (2010-2013).
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Aineisto
• Aineisto kerättiin vuosina 2011-2012 Mänttä-Vilppulan alueelta Metsä 

Groupin harvennusleimikoilta, yhteensä 53 koealalta (r=10m) 
Metsätehon, Metsä Groupin ja Argone Oy:n yhteistyönä. 

• Testialueita oli kolme: Kolho (22 koealaa), Kurkisalo (16 koealaa) ja 
Viitaniemi (15 koealaa). 

1/2014           5.2.2014 3Melkas, Miettinen, Hämäläinen & Einola

Puustotunnus Keskiarvo Hajonta Minimi Maksimi Keskiarvo Hajonta Minimi Maksimi
G, m2/ha (relaskooppi) 31,3 8,7 15,0 49,0
G, m2/ha (ympyräkoeala) 29,1 8,0 14,0 47,0 17,5 4,6 10,1 32,2
Puulajiosuus, % (mänty) 58,9 42,1 0,0 100,0 60,7 42,8 0,0 100,0
Puulajiosuus, % (kuusi) 34,9 40,9 0,0 100,0 34,7 41,5 0,0 100,0
Puulajiosuus, % (koivu) 6,2 17,0 0,0 87,8 4,5 16,3 0,0 98,0
Runkoluku, rl/koeala 42,3 15,2 22,0 78,0 20,5 4,8 13,0 33,0
Runkoluku, rl/ha 1347,1 484,3 700,3 2482,8 652,2 152,9 413,8 1050,4
D1,3, cm 18,8 2,9 13,9 26,3 20,0 3,0 15,2 29,0
D1,3med, cm 16,1 3,4 9,6 23,9 18,2 3,0 13,4 26,0
Hmed, m 16,3 2,6 11,8 23,0 16,8 2,1 13,8 21,6
Hdom, m 18,6 2,6 14,3 24,3 18,5 2,6 14,3 24,2
V, m3/ha 246,1 81,7 100,3 469,1 149,6 52,8 71,1 319,5

Ennen hakkuuta (n=53) Hakkuun jälkeen (n=53)
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Aineisto
Puuston pohjapinta-alan vaihtelu puulajeittain koealoilla (n=53) ennen hakkuuta.
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Menetelmät
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• Mittauslaitteisto kostui SICK AG LMS111 
-laserkeilaimesta, kääntyvästä mittausalustasta 
sekä IMU-inertiayksiköstä.

• Hakkuun yhteydessä laserkeilain keräsi 
reaaliaikaisesti 3D-mittauspistepilveä 
ympäristöstä. 

• Ylemmässä kuvassa nähdään mittalaitteen 
mittausalue, joka on 270 astetta. 
– Mittausalue on kuvattu vihreällä, kun mittalaite on 

asennettu koneen vasempaan etukulmaan skannaamaan 
hakattavaa puustoa

– ja keltaisella, kun mittalaite skannaa jäljelle jäävää 
puustoa. 
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Menetelmät
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• Laserkeilaimen mittauspisteistä 
muodostettiin pienin yksittäinen 
puukarttakomponentti eli osakartta, 
jossa oli tietoina yksilöidyt puut 
mittaus- ja laatutietoineen sekä 
niiden paikat hakkuukoneen 
ympärillä 1,3 metrin korkeudella 
maanpinnasta. 

• Peräkkäisiä osakarttoja yhdistämällä 
muodostettiin koealasta laajempi 
otantapuukartta. 

• Kaikki tässä raportissa lasketut 
tulokset laskettiin ilman 
heilahdusten korjausta.
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Menetelmät

• Puukarttajärjestelmällä muodostettua puukarttaa ja laserkeilaimella
mitattuja läpimittoja ja runkokäyrää verrattiin maastomittauksissa 
elektronisilla mittasaksilla mitattuihin läpimittoihin sekä sijainteihin.
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Puiden tunnistaminen
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Koealojen lkm
Kehitysluokka N, kpl (referenssi) N, % (laser) N, kpl (referenssi) N, % (laser) N, kpl (referenssi) N, % (laser) N

KL 3 (I harvennus) 759 97 906 79 1665 87 33/34
KL 4 (II harvennus) 327 100 227 75 554 90 19

1086 98 1133 78 2219 88 52/53

Jäljelle jäävät puut Hakatut puut Yhteensä
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Läpimitan mittauksen onnistuminen

• Rinnankorkeusläpimitan mittauksen 
mittaero, mm (d1.3laser-d1.3reference) 
männyllä, kuusella ja koivulla koko 
aineistossa (ylhäällä) ja OTMS-
järjestelmän hyväksymien havaintojen 
osalta (alhaalla).

• OTMS-järjestelmän valitsemista puista 
pääosa (95,6 %) oli hakkuun jälkeen 
jäljelle jääviä puita.

• Läpimitan mittauksen onnistuminen 
OTMS-järjestelmällä ennen hakkuuta. 
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% N = 2243
Puiden löytyminen 88 1967
Läpimitan mittauksen onnistuminen 82 1843
d1,3 55 1223
d1,3valitut 9 203
d4 49 1108
dbest 75 1687
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Läpimitan (d1,3) mittaustarkkuus
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Harha, mm Hajonta, mm N, kpl
mänty -2,7 23,3 134
kuusi -15,5 70,8 62
koivu 1,0 15,6 7
yht. -6,5 43,8 203
mänty 33,5 94,1 684
kuusi 38,6 92,2 467
koivu 31,1 64,7 72
yht. 35,3 91,9 1223

Rinnankorkeusläpimitta (d1,3)

OTMS -järjestelmän 
valitsemat

Kaikki puut, joille OTMS -
järjestelmä laskee läpimitan

• Läpimitan mittaustarkkuuteen vaikuttaa laserkeilaimen ominaisuuk-
sien ja mittausetäisyyden lisäksi mittauskerrat, aluskasvillisuus, 
puiden oksat sekä hakkuukoneen heilahdukset ja tärinä. 

• Parhaimmillaan järjestelmä pystyi vastaavaan mittaustarkkuuteen 
kuin hakkuukoneen mittalaite. 

• Suurempi harha ja hajonta kuusella johtui pääasiassa oksista, jotka 
ulottuivat kuusikoissa puun tyvelle saakka. 
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Läpimitan (d1,3) mittaustarkkuus
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• Valituista puista (n=203) tarkkuusluokkaan 1 (-5 mm<d1,3laser<5mm) 
männyllä osui 17,6 % havainnoista harhan ollessa 0,3 mm ja 
hajonnan 3,4 mm. Kuusella vastaavasti 6,9 % havainnoista harhan 
ollessa -0,2 mm ja hajonnan 1,9 mm. 
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Läpimitan (d4) mittaustarkkuus
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Harha, mm Hajonta, mm N, kpl
mänty -7,0 20,6 37
kuusi -47,3 54,1 13
koivu -12,5 - 1
yht, -17,4 36,3 51
mänty 10,6 58,8 184
kuusi 0,4 78,7 125
koivu -14,7 21,1 3
yht, 6,2 67,4 312

OTMS -järjestelmän 
valitsemat

Kaikki puut, joille OTMS -
järjestelmä laskee läpimitan

Yläläpimitta (d4)
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Laatutunnusten mittaaminen

• Laatutunnusten (laatutyven 
päättymiskorkeus, lenkous) 
mittaamiseen kehitettiin 
ensimmäiset algoritmit.

• Alustavan tarkastelun 
perusteella osa maastossa 
mitatuista lengoista puista, 
pystyttiin löytämään OTMS-
järjestelmällä. 

• Lenkouden tunnistaminen 
vaatii kuitenkin vielä paljon 
mittausjärjestelmän ja 
laskenta-algoritmien 
kehittämistä. 
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Lenkouden määritys
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Kuvion keskitunnusten laskenta
• Keskiläpimitta ja runkoluku pystyttiin järjestelmällä määrittämään 

riittävällä tarkkuudelle pääosalle koealoista ja kuvioista. Kuviolle 
lasketuista keskiläpimitta havainnoista 75 % oli vaaditun ± 3 cm:n 
tarkkuustason sisällä. 
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Hakkuukoneen paikannustarkkuus
• Hakkuukoneissa olevien GPS-

vastaanottimien paikannustarkkuutta 
selvitettiin paikantamalla koealat ennen 
ja jälkeen hakkuun sekä hakkuukoneen 
ajourat hakkuun aikana.  Saatuja 
sijainteja verrattiin ajoura- ja 
koealatasolla. 
– Hakkuukoneen vakiovarusteena olevan ja 

Trimble GeoXH GPS -vastaanottimen 
keskimääräinen ero oli Viitaniemessä 
3,91 m (hajonta = 1,35 m) ja 
Kurkisalossa 2,07 m (hajonta = 1,04 m).

• Satelliittigeometrian ja puuston 
peitteisyyden todettiin vaikuttavan 
paikannustarkkuuteen. Hakkuun jälkeen 
paikannustarkkuus oli parempi kuin 
ennen hakkuuta.
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Hakkuukoneen paikannustarkkuus

• Koealojen paikannus onnistui parhaiten Trimblen Pathfinder ProXH–
vastaanottimella käytettäessä VRS-korjauksessa kolmea lähintä 
tukiasemaa.

• Käytettäessä jälkikorjauksessa lähintä virtuaalitukiasemaa päästiin 
lähes yhtä hyvään paikannustarkkuuteen kuin kolmella lähimmällä 
virtuaalitukiasemalla. Sitä vastoin, mikäli jälkikorjausta ei tehty 
huononi paikannustarkkuus merkittävästi. 

Taulukko. Sijainnin korjaustavan vaikutus paikannustarkkuuteen. Vertailutasona 
(0) kolmeen tukiasemaan perustuva  differentiaalikorjattu sijainti. 
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Tulosten tarkastelu
• Jäävän puuston koealakohtainen (työpistekohtainen) runkoluku 

pystyttiin määrittämään järjestelmällä riittävällä luotettavuudella. 
Läpimitanmittauksen estimointi vaatii vielä laite- ja 
menetelmäkehitystä, jotta läpimitta pystytään mittaamaan 
suuremmalle joukolle mitatuista puista.

• Tällä erää järjestelmä soveltuu kuvion keskitunnusten 
estimointiin parhaiten männiköissä ja koivikoissa. Tiheissä 
kuusikoissa ja kohteissa, joissa on paljon aluskasvillisuutta 
mittaustarkkuus huononee ja hajonta kasvaa – tämä johtuu 
osittain käytetyn keilaimen mittaustarkkuudesta.

• Tavoitteena on, että jatkotutkimuksilla selvitetään uuden 
tarkemman laserkeilaimen mittaustarkkuus ja soveltuvuus 
puuston mittaukseen sekä kehitetään läpimitan ja laatutunnusten 
mittausta.
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Puukarttajärjestelmän hyödyt ja 
kehittämistarpeet
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Soveltamisalue Hyötyjä Arvio nykyjärjestelmän toimivuudesta Kehittämistarve
Harvennusvoimakkuuden 
opastus

Parempi hakkuun tuottavuus (jatkuva 
palaute kuljettajalle puuston tiheydestä 
ilman kontrollimittauksia)

Runkoluvun mittaus hakkuun jälkeen 
onnistuu koealakohtaisesti. 

Läpimitan mittausta ja laskentaa 
parannettava (ml. oikean 
mittauskorkeuden hallinta)

Hakkuumahdollisuuden tehokas 
hyödyntäminen (kertymä)

Läpimitan mittaus ei onnistu kaikista puista 
etenkään kuusikoissa, joten 
koealakohtainen pohjapinta-ala joudu-taan 
määrittämään osin laskennallisesti.

Puuston pituuden laskentaperiaatteita 
kehitettävä.

Puuston pituuden mittaus suoraan ei 
onnistu, mutta voidaan laskea runkokäyrän 
avulla.

(Pää)puulajitunnistus kehitettävä

Pääpuulaji- ja kasvupaikkatieto syötettävä 
harvennusmallin valintaa varten.

Jäävän puuston mittaus Laatutietoa metsänomistajalle. Kuviokohtainen runkoluku, keskiläpimitta ja 
pohjapinta-ala tuotettavissa riittävällä 
tarkkuudella koko puustolle (ei puulajeit- 
tain).

Läpimitan mittauksen ja laskennan 
tarkkuutta parannettava.

Metsävaratiedon automaattinen 
päivitys.

Runkolukusarja tuotettavissa 
laskennallisesti.

Puulajitunnistus kehitettävä.

Läpimitan mittaus ei onnistu kaikista puista 
etenkään kuusikoissa, joten koeala-
kohtainen pohjapinta-ala joudutaan 
määrittämään osin laskennallisesti.
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Puukarttajärjestelmän hyödyt ja 
kehittämistarpeet
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Soveltamisalue Hyötyjä Arvio nykyjärjestelmän toimivuudesta Kehittämistarve
Kustannustehokkaampi kaukokartoitus 
(maastotyön väheneminen)

Vaatii lisätutkimuksia. Koealojen/puiden paikannustarkkuuden 
parantaminen.

Tarkempi kaukokartoitustulos. Hyödyntämis- ja laskentaperiaatteiden 
määrittely. 

Puustotunnusten mittaustarkkuuden 
selvittäminen.

Kaadettavien puiden 
valinnan tukeminen

Tehostaa hakkuuta ja helpottaa 
kuljettajan työtä etenkin huonoissa 
näkyvyysolosuhteissa (pimeys ja  sade)

Puiden tunnistus toimii ainakin 
helpoimmissa puusto-olosuhteissa (esim. 
2. harvennus)

Laatutunnusten mittausta ja laskentaa 
kehitettävä (mutkat ja lengot)

Jäävän puuston laatujakauma paranee. Laatutunnusten havainnointi vaikuttaa 
mahdolliselta.

Katkonnan ohjauksen 
tukeminen

Puun laatutunnusten havainnointi 
parantaa katkontatulosta.

Oksarajojen ja mutkien tunnistus toimii 
ainakin helpoimmissa puusto-olosuhteissa 
(2. harvennus)

Laatutunnusten mittausta ja laskentaa 
kehitettävä 

Kaukokartoituksen 
referenssitiedon 
tuottaminen
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