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ALKUSANAT

Tämä tutkimus on osa Paikkatiedon kerääminen ja hyödyntäminen hakkuu-
koneella -projektia. Projekti on tehty yhteistyössä Helsingin yliopiston met-
sävarojen käytön laitoksen Puustotiedon keruu koneellisen korjuun yhteydes-
sä -hankkeen kanssa. Koejärjestelyjen suunnittelu ja aineiston keruu sekä osa
paikkatietoanalyyseistä ovat olleet hankkeissa yhteisiä.

Timo Hokka raportoi tutkimuksen tulokset metsänarvioimistieteen opinnäy-
tetyönään Helsingin yliopiston metsävarojen käytön laitokselle.

Helsingissä 22.4.1999

Timo Hokka Tapio Räsänen
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TIIVISTELMÄ

Karttaohjelmistojen ja GPS-paikannuksen käyttö hakkuukoneissa kuljettajan
apuvälineenä on yleistynyt voimakkaasti. Tutkimuksen tavoitteena oli selvit-
tää voitaisiinko olemassa olevia laitteistoja käyttää hakkuutyön helpottamisen
lisäksi paikkatiedon keräämiseen hakkuun yhteydessä. Tutkimuksessa selvi-
tettiin GPS-paikannuksen tarkkuutta, sekä kokeiltiin hakkuupoistuman pai-
kantamista ja leimikon rajojen kartoitusta avohakkuilla. Tutkimuksessa ei
kehitetty valmiita teknisiä sovelluksia, vaan testattiin tiedonkeruun perusteita
koejärjestelyjen avulla.

Tutkimuksessa selvitettiin sekä useamman GPS-havainnon keskiarvona las-
ketun hakkuukoneen työpistesijainnin paikantamistarkkuutta että yksittäisen
paikannushavainnon tarkkuutta. Hakkuukoneen GPS:llä paikannettujen työ-
pisteiden ja todellisen sijainnin etäisyyden keskiarvo oli 3,0 metriä koko ai-
neistossa. Työpisteistä 95 % sijaitsi alle 6,4 metrin päässä todellisesta. Yk-
sittäisen paikannushavainnon etäisyys todellisesta sijainnista oli keskimäärin
4,9 metriä. Yksittäisistä paikannushavainnoista 95 % oli alle 12,9 metrin
päässä todellisesta sijainnista.

Hakkuupoistuman paikannuksessa käytettyä menetelmää testattiin sekä tar-
koilla sijainneilla että hakkuukoneen GPS-paikannuksilla. Tarkkoja sijainteja
käytettäessä hakkuupoistuman tilavuustunnukset pystyttiin tutkimuksessa
käytetyllä menetelmällä laskemaan suhteellisen luotettavasti yli 13 aarin ko-
koisille alueille. Keskiläpimitta ja keskipituus pystyttiin laskemaan luotetta-
vasti huomattavasti pienemmille alueille. Hakkuukoneen GPS-paikannuksia
käytettäessä tulokset huononivat osassa aineistoa huomattavasti.

Leimikon rajojen kartoittamista selvitettiin tallentamalla tutkimusleimikoilla
koneen sijainnit. Koneen sijainneista muodostettiin leimikon rajat kahdella eri
menetelmällä paikkatieto-ohjelman avulla. Koneen sijainneista tuotettua lei-
mikon rajausta verrattiin kannettavalla GPS-paikantimella mitattuun vertailu-
rajaukseen. Leimikon rajojen kartoitus onnistui molemmilla menetelmillä yli
hehtaarin suuruisilla avohakkuuleimikoilla hyvin, suhteellinen pinta-alavirhe
vertailukuvioon nähden oli alle 4 %. Harvennusleimikoilla ja alle hehtaarin
avohakkuuleimikoilla kartoitus onnistui heikommin.

Tutkimuksen perusteella hakkuukoneiden GPS-vastaanottimet sopivat tark-
kuutensa puolesta erittäin hyvin kuljettajan apuvälineeksi. Myös leimikonra-
jojen ja kuvion sisäisten kohteiden kartoittamiseen paikannustarkkuus on
riittävä. Puustotiedon työpisteittäiseen paikantamiseen tarkkuus ei näyttäisi
riittävän. Jatkoselvityksiä tarvittaisiin siitä, paljonko nykyisten laitteiden
tarkkuutta voitaisiin parantaa laitteistoasetuksia muuttamalla tai mittausha-
vaintoja matemaattisesti suodattamalla.
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KÄSITTEET

2d-paikannus Kaksiulotteinen mittausmenetelmä, tarvitaan sig-
naalit kolmesta satelliitista ja saadaan tuloksena
tasokoordinaatit. Korkeus on käyttäjän annetta-
va. Sopii paikantamiseen esim. vesillä, jolloin
korkeus pysyy koko ajan samana.

3d-paikannus Kolmiulotteinen mittausmenetelmä, tarvitaan
signaalit neljästä satelliitista. Tuloksena taso-
koordinaattien lisäksi korkeuskoordinaatti.

Antennin
korkeusmaski

Pienin korkeuskulma horisontin yläpuolella, josta
vastaanotin voi vielä seurata satelliittia.

Arc/Info Paikkatieto-ohjelmisto

ArcView Paikkatieto-ohjelmisto

Datumi Geodeettinen vertausjärjestelmä maapallon ku-
vaamiseen. WGS-84 on GPS-järjestelmän käyt-
tämä vertausjärjestelmä, jonka origona on maan
massakeskipiste.

DGPS Differentiaalinen GPS-paikannus, ks. Differenti-
aalikorjaus.

Differentiaali-
korjaus

Korjauslaskenta, jolla poistetaan tahallisen häirin-
nän ja ilmakehän aiheuttamat paikannusvirheet.
Liikkuvan vastaanottimen mittaamia etäisyyksiä
satelliitteihin korjataan tunnetussa pisteessä ole-
van tukiasemavastaanottimen laskemilla korjauk-
silla. Voidaan tehdä joko reaaliajassa tai jälkikä-
teen.

FOKUS-palvelu Yleisradio Oy:n RDS-lähetyksiin perustuva mak-
sullinen palvelu, jolla voidaan tehdä differentiaali-
korjaus reaaliaikaisena.

GPS Global Positioning System. Yhdysvaltain puo-
lustushallinnon kehittämä satelliittipaikannusjär-
jestelmä. Koostuu 24 satelliitista, 5 valvonta-
asemasta ja rajoittamattomasta määrästä paikan-
nusvastaanottimia. Kehitetty sotilaskäyttöön,
paikannustarkkuutta häiritään tahallisesti.

Jälkikorjaus Mittauksen ja tietojen purkamisen jälkeen tehtävä
differentiaalikorjaus.
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Motogis UPM-Kymmene Oyj:n hakkuukoneen tietoko-
neella toimiva ohjelma, jolla voidaan mm. käsi-
tellä työmaakarttoja ja -tietoja sekä seurata ko-
neen sijaintia työmaalla GPS:n avulla.

MSK Merenkulkulaitoksen lähettämä differentiaalikor-
jaussignaali, jolla differentiaalikorjaus voidaan
tehdä reaaliaikaisena.

NMEA-0183 GPS-vastaanottimien tiedon tulostusstandardi.
Tulostus on tekstimuotoista ja sisältää standardis-
sa määritellyt muuttujat. Standardin on kehittänyt
National Marine Electronics Association.

PDOP-maski PDOP (Position Dillution of Precision) on kolmi-
ulotteisen paikannustarkkuuden indikaattori. Ra-
ja-arvo, jota suuremman PDOP luvun omaavat
paikannushavainnot jätetään huomiotta.

RDS Radio Data System. Digitaalisen datan lähetys-
standardi, jota voidaan käyttää FM-taajuuksilla
ohjelmasta riippumattoman tiedon lähettämiseen.
Esimerkiksi GPS:n differentiaalikorjaukset.

Reaalikorjaus Reaaliajassa tehtävä differentiaalikorjaus. Korja-
ussignaali lähetetään tukiasemalta kartoitusvas-
taanottimelle radioteitse. Korjatut sijainnit käy-
tettävissä mittaushetkellä.

Reunavyöhyke Leimikolla hakkuukoneen tallentamien uloimpien
sijaintipisteiden ja oletetun leimikon rajan välinen
vyöhyke.

SNR-maski Raja-arvo signaalin kohinasuhteelle (Signal Noise
Ratio). Signaalin kohina heikentää paikannus-
tarkkuutta.

Stm-tiedosto Hakkuukoneen mittalaitteen tuottama tiedosto,
jossa on hakattujen runkojen läpimitta-, pituus- ja
pölkkytiedot.

Takymetri Optinen maanmittauskoje, joka mittaa vinoetäi-
syyttä ja vaakakulmaa. Kohteet mitataan kolmi-
ulotteisessa koordinaatistossa kojeen peruspis-
teen suhteen.

Thiessen-polygonit Rajaavat pistejoukon kunkin pisteen ympärille
alueen, jonka sisällä kaikki pisteet ovat lähimpänä
kyseistä pistettä.

Työpiste Piste, jossa hakkukone on paikallaan ja valmistaa
puutavaraa.
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1 JOHDANTO

GPS-paikannus ja karttaohjelmistot hakkuukoneissa ovat yleistyneet voi-
makkaasti. Osassa UPM-Kymmene Oyj:n hakkuukoneita numeerinen työ-
maakartta ja koneen sijainnin näyttö GPS-paikannuksen avulla ovat kuljetta-
jan apuvälineenä jokapäiväisessä käytössä. Myös muut metsäyhtiöt kehittävät
vastaavia järjestelmiä.

Kuljettajan apuvälineenä käyttämisen lisäksi hakkuukoneen GPS-paikannus
avaa monipuolisia mahdollisuuksia hakkuun yhteydessä tapahtuvaan paikka-
tiedon keräämiseen. Kiinnostuksen kohteena voivat olla leimikon rajat ja lei-
mikon sisäiset pienkohteet, kuten säästöpuuryhmät. Koneen mittalaitteelta
saatavaan poistumatietoon voidaan yhdistää koneen sijainti, jolloin saadaan
tietoa poistuman jakautumisesta leimikon sisällä.

Hakkuukoneella kerätty paikkatieto helpottaisi metsävaratietojen jatkuvaa
ylläpitoa. Metsäntutkimuksessa tietoa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi kas-
vupaikan tuotoskyvyn määrityksessä, puuntuotosmallien laadinnassa sekä
kaukokartoituksen maastoaineistona.

2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Tutkimuksessa selvitettiin hakkuukoneella tehtävän paikkatiedon keruun
perusteita avohakkuilla. Tutkimuksessa ei kehitetty valmiita teknisiä ratkai-
suja paikkatiedon keräämiseen hakkuukoneella, koska se olisi vaatinut paljon
aikaa ja resursseja. Tarvittavat aineistot hankittiin olemassa olevien laitteis-
tojen ja sopivien koejärjestelyjen avulla. Tutkimuksen tavoitteena oli selvit-
tää:

• Hakkuukoneiden GPS-laitteiden tarkkuutta ja soveltuvuutta paikka-
tiedon keruuseen

• Työpisteittäisen puustotiedon keräämistä hakkuukoneella
• Toimenpidealueen rajojen kartoitusta hakkuukoneella
• Hakkuukoneella kerättävän paikkatiedon hyödyntämismahdollisuuksia

3 PAIKKATIEDON KERUU HAKKUUKONEELLA

3.1 Leimikkotason paikkatieto

Paikkatieto koostuu kohteen sijainti- ja ominaisuustiedosta. Hakkuukoneen
mittaustieto on leimikkotasolla paikkatietoa. Leimikon rajat on merkitty
karttaan ja maastoon, ja leimikosta hakattu puumäärä saadaan hakkuun pää-
tyttyä koneen mittalaitteelta. Käytännössä leimikon paikannus on varsin epä-
tarkka. Leimikon rajauksessa käytetään usein metsäsuunnitelmaa, jonka ku-
viorajat eivät aina pidä paikkaansa. Leimikko merkitään maastoon, jonka
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jälkeen se hahmotellaan silmävaraisesti kartalle, jolloin sijainnissa voi olla
merkittäviä virheitä. Vaikka leimikon sijainti olisikin kohtuullisen oikea, niin
hakkuukoneella kerätty mittaustieto on koko leimikon summatietoa leimikon
rajojen sisäpuolella eikä sen jakautumisesta leimikon sisällä ole tietoa.

3.2 Hakkuukone mittalaitteena

Hakkuukonemittauksessa pölkkyjen pituus saadaan hakkuulaitteessa olevan
mittapyörän avulla ja läpimitat joko karsintateriin tai vetorulliin asennetuilla
antureilla. Rungon läpimittojen mittaus on jatkuvaa. Tilavuuksien laskentaa
varten läpimittahavainnoista suodatetaan pois virheelliset havainnot ja rungon
läpimitta tallennetaan 10 cm:n välein. Puun käyttöosan tilavuus saadaan oi-
kein säädetyllä laitteistolla tarkasti. Hakattujen puiden mittaustiedot on mah-
dollista tallentaa rungoittain tiedostoon, josta voidaan jälkikäteen muodostaa
puukohtaiset runkokäyrät.

Hakkuukoneen mittaustulos on käytännössä saatu puutavaralajikohtainen
hakkuukertymä. Katkonnassa huomioidaan puun laatu, kuten tyvilaho ja run-
gon vikaisuudet. Hakkuukertymä ei kuitenkaan määräydy pelkästään puuston
ominaisuuksien perusteella. Tuotantolaitoksen tarpeiden mukainen pölkkyjen
tavoitejakauma sekä kuljettajan tekemät valinnat vaikuttavat merkittävästi
toteutuneeseen hakkuukertymään. Hakkuukertymästä ei siten voida suoraan
johtaa puuston ominaisuuksia ennen hakkuuta. Kahden puustoltaan saman-
kaltaisen leimikon hakkuukertymä voi olla erilainen. Rungoista tallennettujen
läpimittatietojen perusteella voidaan kuitenkin laskea rungoille myös katkon-
nasta riippumattomia tunnuksia.

3.3 Satelliittipaikannus hakkuukoneessa

Osassa hakkuukoneita on jo karttaliittymä ja GPS-paikannus kuljettajan apu-
välineenä. Pisimmällä järjestelmä on UPM-Kymmene Oyj:llä, jonka hakkuu-
koneurakoitsijoilla on GPS-vastaanotin ja karttaliittymä tällä hetkellä noin
sadassa koneessa. UPM-Kymmenen järjestelmässä työmaakarttoihin on mer-
kitty leimikon rajat, varottavat kohteet, varastopaikat, ja muut tarpeelliset
kohteet. Työmaakartat lähetetään sähköisessä muodossa hakkuukoneelle.
Koneessa kuljettaja näkee GPS:n avulla sijaintinsa työmaakartalla. Myös
muilla metsäyhtiöillä on koekäytössä vastaavanlaisia järjestelmiä.

3.4 Leimikon rajan ja hakkuukertymän paikantaminen

Hakkuukoneella voidaan kerätä kahdenlaista paikkatietoa: kartoittaa leimi-
kon rajat sekä pienalueet ja pistemäiset kohteet leimikon sisällä sekä paikan-
taa hakkuukertymä. GPS-paikannuksen avulla voidaan tallentaa koneen si-
jainnit ja kulkureitti leimikolla. Paikkatieto-ohjelman avulla näistä sijainneista
pystytään kartoittamaan käsitellyn leimikon rajat ja pinta-ala. (kuva 1). Hak-
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kuukoneella tehtävän rajauksen onnistumiseen vaikuttaa GPS-paikannuksen
tarkkuus eli kuinka paljon yksittäinen sijaintihavainto poikkeaa todellisesta
sijainnista. Toinen vaikuttava tekijä on se, kuinka lähellä leimikon rajaa hak-
kuukone käy, eli mikä on etäisyys koneen sijaintien muodostaman pistepar-
ven uloimmista pisteistä leimikon rajaan.
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Kuva 1. Leimikon rajaus hakkuukoneen sijainneista.

Hakattujen puiden paikantaminen on oleellisesti hankalampaa kuin leimikon
rajojen. Käytössä olevissa hakkuukoneiden paikannussovelluksissa GPS-
vastaanottimen antenni on sijoitettu koneen ohjaamon katolle. Katolta on
hyvät yhteydet satelliitteihin, koska ainakin avohakkuuoloissa näkyvyys tai-
vaalle on avoin. Katolla antenni on myös suojassa mekaanisilta vaurioilta.
Kuitenkin katolla olevalla antennilla saadaan selville vain koneen sijainti.

Luontevin paikannetun puustotiedon yksikkö on yksittäinen hakattu puu.
Tällöin hakkuun jälkeen saataisiin puukartta, jossa jokaisella rungolla olisi
sijainti- ja ominaisuustiedot. Jotta koneen sijainnista saadaan selville yksittäi-
sen puun sijainti, tarvitaan suunta ja etäisyys koneen katolla olevasta anten-
nista hakattavaan puuhun. Suunnan ja etäisyyden mittauksessa voitaisiin
käyttää useita eri menetelmiä. Etäisyyden mittausta varten kourassa voi olla
ultraääntä lähettävä laite ja vastaanotin ohjaamossa. Etäisyys voidaan saada
myös lasersäteen avulla, jolloin puomin mukaan kääntyvä laite mittaa kaa-
tosahauksen aikana etäisyyden koneesta puuhun. Kolmas tapa etäisyyden
määrittämiseen on puomin nivelten anturointi siten, että etäisyys voidaan
laskea puomin asennon perusteella. Suunnan määrittämiseksi pitää saada
joko magneettiseen pohjoiseen sidottu suunta GPS-antennista puuhun tai
suunta puuhun koneen suhteen. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa tarvitaan li-
säksi koneen suunta magneettiseen pohjoiseen sidottuna. Lasersäteeseen ja
ultraääneen perustuvat laitteet vaativat lähes esteettömän näkyvyyden ko-
neesta puuhun, joten niiden toiminta hakkuuolosuhteissa on luultavasti epä-
varmaa. Puomin anturointi vaikuttaa realistisimmalta vaihtoehdolta määrittää
puun sijainti koneen suhteen. Tällöin kuitenkin ongelmaksi jää koneen suun-
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nan määrittäminen. Suunnan määrittämiseksi tarvitaan sellainen kompassi,
johon puomin liikkeet eivät vaikuta.

Puiden koordinaatit voitaisiin määrittää myös kiinnittämällä GPS-antenni
koneen hakkuulaitteeseen. Olosuhteet GPS-paikannukselle ovat kuitenkin
huomattavasti huonommat hakkuulaitteessa kuin koneen katolla. Satelliittien
näkyvyys puun juurella on heikko, lisäksi hakkuulaite pysyy paikoillaan puun
tyvellä vain joitakin sekunteja, jolloin luotettavaa paikannusta ei pystytä te-
kemään.

Yksittäisen puun sijainnin määritys vaatii monimutkaisia teknisiä ratkaisuja,
joista huolimatta se voi olla epävarmaa. Puittaista paikannusta ei tämän takia
voi ajatella käytettävän kuin erityisissä tutkimussovelluksissa.

Paikannetun puustotiedon yksiköksi voidaan yksittäisen puun sijasta ottaa
yhdestä koneen työpisteestä hakatut puut. Käytännössä tämä tapahtuu yh-
distämällä jokaisen rungon mittaustietoihin sen työpisteen sijainti, josta runko
on hakattu. Sijainnin yhdistäminen runkoihin ei kuitenkaan riitä, vaan pitää
määrittää pinta-ala, jolta puut on hakattu, jotta saadaan yhden työpisteen
hehtaarikohtaiset puustotiedot.

Yhdestä työpisteestä hakattava alue määräytyy koneen ominaisuuksien,
puuston, maaston, hakkuutavan ja kuljettajan työskentelytekniikan mukaan.
Avohakkuuleimikolla työskentelytekniikka on yleensä sellainen, että leimikko
aloitetaan hakkaamalla ensin leimikon yksi sivu auki koneen edestä. Tämän
jälkeen hakkaamista jatketaan kaistoittain edeten hakkaamattoman alueen
sivun suuntaisesti. Tällöin puut hakataan koneeseen nähden toiselta sivulta ja
edestä (kuva 2).

           Kuva 2.  Hakkuukoneen eteneminen leimikolla.
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             Kuva 3.  Puomin vaikutusalue työpisteessä.

Koneen hakkuupää liikkuu koneeseen (antenniin) nähden puomin liikeratojen
asettamissa rajoissa. Puomin asennon lisäksi hakkuupään sijaintiin antenniin
nähden vaikuttaa myös koneen suunta. Jotta koneen yhdestä työpisteestä
käsittelemän alueen pinta-ala voidaan määrittää koneen katolla olevan anten-
nin suhteen, on tiedettävä koneen asento työpisteessä sen kulkusuuntaan
nähden, kummalta puolelta konetta hakataan sekä puomin liikerata työpis-
teessä hakattaessa. Kuvassa 3 esitetään työpisteessä puomin vaikutusaluee-
seen liittyviä tekijöitä.

Määritettäessä yhdestä työpisteestä käsitellyn alueen pinta-alaa törmätään
suurelta osin samoihin ongelmiin kuin pohdittaessa yksittäisen puun paikan-
nusta. Yhden työpisteen edustama pinta-ala voidaan määrittää kaistana, jolla
on tietty leveys ja jonka pituus on kahden työpisteen välinen etäisyys. Kui-
tenkin edellä käsitellyistä syistä johtuen on vaikea löytää sopivaa kaistan va-
kioleveyttä.

Työpisteen edustamalle pinta-alalle saadaan estimaatti tarkastelemalla työ-
pisteiden keskinäistä sijaintia leimikonrajojen sisäpuolella. Työpisteille muo-
dostetaan Thiessen-polygonit (kuva 4).



Metsätehon raportti  74       21.5.1998 13

Työpiste

       Kuva 4.  Työpisteiden Thiessen-polygonit

Thiessen-polygonit rajaavat kunkin työpisteen ympärille alueen, jonka sisällä
kaikki pisteet ovat lähimpänä kyseistä työpistettä. Tällä lähestymistavalla
saadaan kullekin työpisteelle pinta-alaestimaatti, joka ei ole riippuvainen pui-
den sijainneista, vaan määräytyy sen mukaan, miten kaukana työpisteen naa-
purityöpisteet ovat. Näin ollen työpisteen pinta-alan määräytymiseen vaikut-
tavat tekijät tulevat huomioiduiksi työpisteiden välisen etäisyyden kautta.
Työpisteen pinta-alaestimaatin avulla voidaan laskea kyseiselle työpisteelle
hehtaarikohtaiset puustotunnukset työpisteestä hakattujen puiden perusteella.

3.5 Aikaisemmat tutkimukset

Paikkatiedon keruuta hakkuukoneilla ei ole Suomessa aiemmin tutkittu.
Ruotsissa SkogForsk on tutkinut automaattista harvennuspoistuman seuran-
taa koneellisen puunkorjuun yhteydessä. Lisäksi on tutkittu työn tuottavuu-
den ja käsitellyn pinta-alan seurantaa koneellisen taimikon perkauksen yhtey-
dessä (Eriksson, Mattson & Thor). Kanadassa on myös tutkittu GPS:n
käyttöä koneellisen taimikon harvennuksen yhteydessä (Reynolds 1997).
Suomessa Metsähallituksen kehittämisyksikkö on kokeillut GPS-paikannusta
maanmuokkausalojen pinta-alan mittaamisessa (Laitinen, Korhonen & Kum-
pare 1999). Kanadassa on kehitetty kaupallinen GPS-sovellus, jota käytetään
maanmuokkauskoneissa käsitellyn pinta-alan määrittämisessä (Stjernberg
1997).

GPS-paikannusta metsäolosuhteissa ovat tutkineet mm. Hämäläinen & Räsä-
nen (1994), Kontola (1996), Härkönen & Kumpare (1997), Courteau &
Darche (1997), Rouvinen, Varjo & Korhonen (1999), ja Darche (1998).
Näissä tutkimuksissa on tarkasteltu kannettavia GPS-vastaanottimia ja niiden
tulokset ovat sidoksissa käytettyihin laitteisiin. Niinpä niiden tuloksia ei voida
suoraan soveltaa hakkuukoneen GPS-vastaanottimeen. GPS-paikannusta
päätehakkuukuvion rajauksessa ovat tutkineet Hyppänen, Pasanen & Sara-
mäki (1996).
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4 AINEISTO

4.1 Yleiskuvaus

Tutkimusaineisto kerättiin syksyllä 1998 (23.10. - 22.12.) UPM-Kymmene
Oyj:n hakkuutyömailta. Kaikki kohteet olivat yksityismailla. Aineisto koos-
tuu työpisteittäisen puustotiedon ja GPS-tarkkuuden aineistoista sekä leimi-
kon rajausaineistoista. Työpisteittäisen puustotiedon keruun kohteilla tehtiin
mittauksia hakattujen puiden ja koneen sijainnista. Leimikon rajausaineistois-
sa tallennettiin sijainteja koneen työskennellessä leimikolla sekä mitattiin
hakkuun päätyttyä leimikon rajat vertailuaineistoksi.

Työpisteittäisen puustotiedon aineistoja oli kolme ja leimikon rajausaineistoja
kahdeksan. Leimikon rajauskohteista kaksi oli harvennushakkuita, muut
kohteet olivat avohakkuita. Kohteet sijaitsivat Tampereella, Nummi-
Pusulassa, Perniössä ja Suomusjärvellä. Tampereen kohteissa koneurakoitsija
oli Metsä-Rantanen Oy ja hakkuukoneena Timberjack 1270 B. Muissa koh-
teissa koneurakoitsija oli Korenius & Korenius ja hakkuukoneena Ponsse
Ergo HS 16.

Koejärjestelyjen suunnittelu ja aineiston keruu tapahtui yhteistyössä Helsingin
yliopiston metsävarojen käytön laitoksen ”Puustotiedon keruu koneellisen
korjuun yhteydessä” -hankkeen kanssa. Aineiston keruun työvoimana olivat
Metsätehosta opinnäytetyön tekijä ja työntutkija, metsävarojen käytön laitok-
selta projektitutkija ja harjoittelija.

4.2 Mittalaitteet

4.2.1 Hakkuukoneen GPS-vastaanotin

Hakkuukoneen GPS-vastaanotin oli molemmissa hakkuukoneissa Rockwell
Jupiter -merkkinen korttivastaanotin, joka on kytketty mikrotietokoneeseen.
Vastaanottimen tasotarkkuus on valmistajan ilmoituksen mukaan 1-5 metriä
differentiaalikorjattuna. Tietokoneeseen on kytketty myös RDS-vastaanotin,
jolla vastaanotetaan Yleisradion FOKUS-palvelun lähettämää differentiaali-
korjausignaalia. GPS-vastaanottimesta sijaintitiedot tulostuvat differentiaali-
korjattuina, NMEA-0183 -standardin mukaisessa muodossa.

Timberjackiin oli asennettu näitä laitteistoja ja UPM-Kymmenen Motogis
-karttaohjelmaa varten erillinen mikrotietokone. Ponssessa laitteet ja kartta-
ohjelma oli asennettu samaan tietokoneeseen, jossa koneen mittalaitekin toi-
mii. GPS-vastaanottimessa on valmistajan oletusasetukset GPS-vastaanotolle
(taulukko 1). Aineiston keruussa käytettiin oletusasetuksia, koska haluttiin
selvittää laitteiston suorituskykyä olemassa olevalla kokoonpanolla. Lisäksi
GPS-vastaanottimet on kytketty siten, että asetusten muuttamiseksi vastaan-
otin on irrotettava mikrotietokoneesta.
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TAULUKKO 1. Hakkuukoneen GPS-vastaanottimen
asetukset.

Parametri Arvo

Datumi WGS-84

Antennin korkeusmaski 10 astetta
Differentiaalikorjauksen maksimi-
ikä

300 sekuntia

Raja-arvo estimoidulle vaakatason
virheelle

10 metriä

Raja-arvo estimoidulle pystytason
virheelle

25 metriä

2d/3d-paikannus 2 d-paikannus sallitaan

Differentiaalikorjaus sallitaan korjaamattomat
havainnot

Mittausväli 1 sekunti

GPS-sijaintien tallentamiseen ja työpisteiden identifioimiseen muokattiin
Metsätehossa ohjelma, joka lukee GPS-vastaanottimelta tulostuvaa NMEA
0183 -muotoista koodia sekä tallentaa tiedostoon halutuin välein sijainnit ja
käyttäjän määrittelemät tunnistekoodit. Ohjelman perustana oli Internetissä
lähdekoodeineen vapaasti levityksessä oleva ohjelma, johon tehtiin tarvittavat
muutokset. Ohjelmassa oli suodatus, joka esti differentiaalikorjaamattomien
havaintojen lukemisen, mikäli niitä RDS-signaalin katkoksen takia tulostui
GPS-kortilta.

4.2.2 Kannettava GPS-vastaanotin

Koealueiden ja leimikoiden vertailurajat sekä takymetrimittauksissa takymet-
ripiste mitattiin kannettavalla Trimble Pro XR GPS-vastaanottimella. Lait-
teen tasotarkkuus on valmistajan ilmoituksen mukaan 0,5 - 1 metriä differen-
tiaalikorjattuna. Tätä vastaanotinta käytettiin myös hakkuukoneessa koneen
oman vastaanottimen lisäksi sekä kahdella kohteella koneen vertailusijainnin
mittaamiseen. Mittauksissa käytetyt asetukset esitetään taulukossa 2. Tampe-
reen kohteissa differentiaalikorjaus tehtiin jälkikorjauksena Hämeen ammatti-
korkeakoulun Evon yksikön keräämän tukiasematiedon perusteella. Muissa
mittauksissa käytettiin merenkulkulaitoksen reaaliaikaista MSK-
korjaussignaalia. Näissäkin mittauksissa tallennettiin jälkikorjauksia varten
raakadata, ja mittaukset jälkikorjattiin, mikäli MSK-signaalissa oli ollut kat-
koksia mitattaessa.
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TAULUKKO 2.   Trimble Pro XR vastaanottimen asetukset.

Parametri Arvo

Datumi WGS-84

Antennin korkeusmaski 15 astetta

PDOP-maski 8

SNR-maski 6

2d/3d -paikannus Vain 3d sallitaan

Mittausväli 2 sekuntia

4.3 Mittausten kulku

4.3.1 Työpisteittäisen puustotiedon aineistot

Työpisteittäisen puustotiedon aineistot kerättiin leimikoista rajatuilta koealu-
eilta. Koealueiden kuvaus on taulukoissa 3 ja 4.

Koealueilla U1 ja S toteutettiin keskenään samanlainen koejärjestely. Koe-
alueiden puut oli numeroitu ennen hakkuuta siten, että pystyttiin tunnista-
maan sekä pystypuu että hakkuun jälkeen sen kanto. Koealue hakattiin kaista
kerrallaan siten, että kaistan loputtua kone peruutti takaisin ja aloitti uuden
kaistan.

TAULUKKO 3.      Koealueiden yleistiedot.

Pinta-ala Puita Työpisteitä

ha kpl kpl

U1 Tampere 0,32 186 56

U2 Tampere 0,58 397 86

S Suomusjärvi 0,41 208 64

SijaintiKoealue

TAULUKKO 4.    Koealueiden metsikkötiedot.

Runkoluku

koko tukki kuitu ku mä muu

U1 OMT 396 341 51 591 97 3 0

U2 MT 411 302 105 712 26 74 0

S OMT 342 292 47 529 100 0 0

Koealue Metsätyyppi

Tilavuus Puulajisuhteet

r/ha
m3/ha % tilavuudesta
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Hakkuukoneen ohjaamon katolle oli kiinnitetty koneen oman GPS-antennin
lisäksi Trimble Pro XR:n antenni. Kussakin koneen työpisteessä mitattiin
koneen sijainti sekä koneen omalla GPS-vastaanottimella että Trimblellä.
Hakkuun aikana mittalaitteella tallennettiin runkotiedot, yksi stm-
tiedosto/runko. Kustakin työpisteestä hakattujen puiden numerot kirjattiin
hakkuun aikana.

Jokaisella työpisteellä merkittiin maastoon koneen oman GPS-antennin si-
jainti. Tämä tapahtui siten, että heti koneen siirryttyä ja pysähdyttyä uuteen
työpisteeseen, ulkopuolella ollut mittaaja merkitsi työpisteen maastoon kah-
den metallitikun avulla (kuva 5). Näiden merkintöjen perusteella maastoon
merkittiin koneen vertailusijainti koneen siirryttyä seuraavaan työpisteeseen.

Maastoon merkityt koneen vertailusijainnit ja kantojen sijainnit mitattiin ta-
kymetrilla. Kannot yksilöitiin juurenniskassa olevien numerolappujen ja työ-
pisteet merkintäkeppien numeroiden perusteella. Nämä mittaukset piti tehdä
sitä mukaa kun hakkuu eteni, koska seuraavaa kaistaa hakattaessa edellisen
kaistan kannot jäivät puutavaran ja oksien alle. Takymetrin peruspisteen si-
jainti mitattiin Trimblellä, koealueella U1 750 ja koealueella S 1500 havain-
non keskiarvona. Takymetripisteen koordinaattien perusteella kaikki taky-
metrimittaukset muutettiin yhtenäiskoordinaatistoon.

Hakkuun päätyttyä mitattiin koealueiden rajat Trimblellä. Tämä tehtiin siten,
että koealueen rajan käännepisteisiin mitattiin 50 havaintoa, joista laskettiin
keskiarvo. Näin saadut rajan käännepisteet yhdistettiin paikkatieto-ohjelmalla
monikulmioksi. Koealueen raja määriteltiin siten, että se kulki koealueen reu-
nimmaisen ja lähimmän koealueen ulkopuolisen puun puolivälissä.

Merkintävapa

GPS-antenni

Vertailusijainnin merkintä
koneen siirryttyä

Metallitikut

Kuva 5. Koneen GPS-antennin paikan merkintä.

Koealueella U2 paikannettiin koneen sijainnit, merkittiin koneen vertai-
lusijainti sekä mitattiin koealueen raja samoin kuin kahdella muulla koealu-
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eella. Maastoon merkityt koneen vertailusijainnit mitattiin takymetrin ase-
mesta Trimblellä 150 havainnon keskiarvona. Kohteella ei tehty kantojen
perusteella puukarttaa, vaan jokaisessa työpisteessä paikannettiin lähin ja
kaukaisin hakattu puu, sekä lähin jätetty puu. Näiden puiden sijainnit kiinni-
tettiin työpisteen vertailusijaintiin suunnan ja etäisyyden avulla mittanauhaa ja
bussolia käyttäen. Hakkuun yhteydessä tallennettiin runkotiedot, sekä jokai-
selle työpisteelle kirjattiin siitä hakattujen puiden lukumäärä. Trimblellä teh-
dyt mittaukset differentiaalikorjattiin kaikilla kohteilla jälkikorjauksena.

4.3.2 Leimikonrajausaineistot

Leimikonrajausaineistot olivat kokonaisia leimikoita lukuun ottamatta koh-
detta N1, joka oli rajattu suuremmasta avohakkuuleimikosta. Leimikkoja
hakattaessa koneen oman GPS-vastaanottimen mittaamia sijainteja tallennet-
tiin 15 sekunnin välein. Leimikonrajauskohteiden kuvaus on taulukoissa 5 ja
6.

Leimikoiden vertailuraja määritettiin koealueen uloimman kannon ja lähim-
män ulkopuolisen puun puoliväliin. Vertailurajat mitattiin pistemenetelmällä
siten, että rajauksen käännepisteissä paikannettiin piste 50 havainnon kes-
kiarvona. Rajan käännepisteet yhdistettiin monikulmioksi paikkatieto-
ohjelmalla.

Kohteiden N1, N2 ja N3 vertailurajan mittauksessa differentiaalikorjaus teh-
tiin reaaliaikaisena MSK:lla, muissa jälkikorjauksena MSK-signaalin katkojen
takia.

Kohteessa N1 tehtiin lisäksi koneen GPS-vastaanottimen tarkkuusmittauksia
30:llä työpisteellä. Työpisteet paikannettiin ja niiden vertailusijainti merkittiin
samoin kuin työpisteittäisen puustotiedon kohteissa. Vertailusijainnit paikan-
nettiin Trimblellä 150 havainnon keskiarvona, differentiaalikorjaus tehtiin
MSK:lla.
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TAULUKKO 5. Leimikonrajauskohteiden yleistiedot.

Pinta-ala Sijaintihavaintoja

ha kpl

N1 Nummi-Pusula 2,60 Avohakkuu 3440

N2 Nummi-Pusula 2,56 Avohakkuu 2530

N3 Nummi-Pusula 0,57 Avohakkuu 1060

N4 Nummi-Pusula 1,76 Avohakkuu 1850

N5 Nummi-Pusula 0,58 Avohakkuu 430

N6 Nummi-Pusula 0,22 Harvennus 320

P1 Perniö 4,95 Avohakkuu 7040

P2 Perniö 1,72 Harvennus 900

Kohde Sijainti Hakkuutapa

TAULUKKO 6.  Leimikonrajauskohteiden metsikkötiedot. Las-
kettu avohakkuilla poistuman perusteella, harvennushak-
kuilla poistuman ja arvioidun jäävän puuston perusteella.

Puulajisuhteet
% tilavuudesta

m3/ha r/ha ku mä muu

N1 OMT 436 616 84 15 1

N2 MT 254 311 82 9 9

N3 MT 291 968 66 23 11

N4 MT 258 488 88 6 6

N5 MT 340 580 59 19 22

N6 MT 340 580 59 19 22

P1 MT 245 860 75 22 3

P2 MT 233 880 58 40 2

Kohde Metsätyyppi
Tilavuus Runkoluku
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4.4 Aineiston käsittely

Kaikki GPS-vastaanottimet mittasivat kohteiden koordinaatit käyttäen maa-
pallon keskipisteeseen sidottua astekoordinaatistoa. Koordinaatit muunnettiin
Suomen yhtenäiskoordinaatistoon Trimble Pathfinder Office -ohjelman
muunnosyhtälöillä. Takymetrimittauksissa kohteet mitattiin takymetrin X, Y
-koordinaatistossa. Takymetrin koordinaatiston pohjoissuunta määritettiin
bussolilla. Bussolilukemaan tehtiin korjaus maastossa ja kartalla mitatun lin-
jan suunnan perusteella. Takymetrin sisäisessä koordinaatistossa tehdyt mit-
taukset muutettiin yhtenäiskoordinaatistoon takymetrin peruspisteen yhte-
näiskoordinaattien perusteella.

Aineisto tallennettiin Arc/Info-paikkatieto-ohjelmaan yhtenäiskoordinaatis-
tossa. Analyysit tehtiin Arc/Infolla ja tulokset visualisoitiin ArcView-paik-
katieto-ohjelmalla.

5 ANALYSOINTIMENETELMÄT

5.1 GPS -tarkkuus

5.1.1 Työpisteiden paikannus

Hakkuukoneen työpisteiden sijainti laskettiin työpisteessä mitattujen havain-
tojen keskiarvona. Hakkuukoneen GPS-vastaanottimella työpisteen koordi-
naatteja verrattiin koealueittain vertailusijainnin koordinaatteihin. Koneeseen
kiinnitetyllä Trimblellä paikannettuja työpisteen koordinaatteja tarkasteltiin
kohteissa U1 ja S, joissa työpisteen vertailusijainti oli mitattu takymetrilla.
Tarkasteltavia tunnuksia olivat etäisyys vertailusijaintiin, sekä I- ja P-
koordinaatin ero.

GPS-sijaintien etäisyydelle vertailusijainnista laskettiin minimi, maksimi, kes-
kiarvo, keskihajonta ja, keskipoikkeama (RMSE). Keskipoikkeama lasketaan
kaavalla:

n

)(
RMSE

2
n

1i
ii yŷ∑

=
−

=

P- ja I-koordinaateille laskettiin minimi, maksimi, keskiarvo, keskihajonta ja
keskipoikkeama erikseen – ja + -merkkisille poikkeamille. Näin voitiin arvi-
oida sijaintipoikkeamien suuntaa.
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5.1.2 Yksittäinen sijaintihavainto

Hakkuukoneen GPS-vastaanottimelle laskettiin yksittäisen GPS-havainnon
poikkeama vertailusijainnista. Yksittäiselle GPS-havainnolle laskettiin koe-
alueittain samat tunnukset kuin työpisteittäisille paikannushavainnoille. Yk-
sittäisen GPS-havainnon virheellä on merkitystä kartoitettaessa leimikon ra-
jaa koneen tallentamista sijaintihavainnoista. Lisäksi yksittäisen GPS-
havainnon virhe vaikuttaa paikantimen käyttöön hakkuutyön apuvälineenä.

5.2 Työpisteittäinen puustotieto

5.2.1 Puukohtaisten tunnusten laskenta mittalaitteen runkotiedoista

Puukohtaiset tunnukset laskettiin mittalaitteen tallentamien runkokohtaisten
stm-tiedostojen perusteella. Rungoille määritettiin läpimittojen perusteella
Laasasenahon polynomimallin runkokäyräyhtälön parametrit. Runkokäyrän
polynomimalli on muotoa:

h
l

x

pituuspuunh

ittaperusläpimolevaakorkeudelld h

maastalakorkeudeltläpimitta

xbxbxbxbxbxbxbxb
d h

d l

−=

=
=

=

+++++++=
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%202.

dl
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348217136855433221
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Rungoittain määritettiin parametrit b1 – b5, parametrit b6 – b8 olivat puulaji-
kohtaisia parametreja. Runkokäyrien perusteella laskettiin kullekin rungolle
pituus ja rinnankorkeusläpimitta, sekä tukkiosan, kuituosan ja koko rungon
tilavuus. Laskemalla tunnukset rungon läpimittojen perusteella saatiin las-
kettua toteutuneen hakkuukertymän sijasta pystypuuston tunnukset ennen
hakkuuta.

5.2.2 Työpisteittäisten keskitunnusten laskenta

Työpistekohtaisesti laskettiin pohjapinta-alalla painotettu keskiläpimitta ja
pituus, hehtaarikohtaiset tukki- ja kuitupuun tilavuudet, sekä kokonaistila-
vuus. Hehtaarikohtaisten tunnusten laskemiseen tarvitaan kunkin työpisteen
edustama pinta-ala. Koealueen sisällä olevista työpisteistä muodostettiin
Thiessen-polygonit. Kunkin työpisteen edustama pinta-ala on kyseisen työ-
pisteen Thiessen-polygonin pinta-alan suuruinen. Työpisteittäiset hehtaari-
kohtaiset tunnukset yhdistettiin työpisteiden sijaintiin. Koejärjestelyn takia
kaikki työpisteet eivät olleet koealueen rajan sisäpuolella ja osa työpisteistä
sijaitsi hyvin lähellä koealueen rajaa. Koealueen ulkopuoliset työpisteet jätet-
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tiin tarkastelun ulkopuolelle. Hyvin lähellä koealueen rajaa sijainneiden työ-
pisteiden puustotiedot yhdistettiin lähimpään työpisteeseen. Työpisteittäisten
puustotunnusten laskenta tehtiin sekä työpisteiden vertailusijainneille, että
hakkuukoneen GPS-vastaanottimella paikannetuille työpisteille.

5.2.3 Työpisteittäisen puustotiedon tarkastelu

Laskennan tuloksena saatiin koealueelle pisteistö, jossa kullakin hakkuuko-
neen työpisteellä on hehtaarikohtaiset puustotiedot. Piste sijaitsee koneen
työpisteessä GPS-antennin kohdalla eli eri paikassa kuin mistä työpisteen
puut on hakattu. Työpisteen sijainnit eivät ole tasaisesti jakautuneita kuviolle.
Nämä seikat vaikuttavat siihen, minkä kokoiselle kuvion osalle työpisteiden
perusteella voidaan hyväksyttävällä tarkkuudella laskea puustotiedot.

Työpisteittäisen puustotiedon hyödyntämistä simuloitiin muodostamalla koe-
alueen peittävä neliöruudukko kolmella eri ikkunakoolla, 20 x 20, 30 x 30 ja
40 x 40 metriä. Ruudukoiden lähtöpisteen koordinaatit olivat kullakin koe-
alueella koealueen rajan minimi I- ja P-koordinaatti. Ruudukoilla tehtiin
otanta siten, että kullekin ikkunalle laskettiin hehtaarikohtaiset puustotun-
nukset kahdella tavalla: ikkunalle osuvien työpisteiden sekä ikkunalle osuvien
puiden perusteella. Ikkunalle osuvista työpisteistä tunnukset laskettiin heh-
taarikohtaisten tunnusten keskiarvona. Ikkunalle osuvista puista summattiin
puittaiset tunnukset, jotka muutettiin hehtaarikohtaisiksi ikkunan pinta-alan
perusteella. Jakautuvat ikkunat koealueen rajoilla otettiin mukaan, niiden
pinta-ala oli koealueen sisäpuolelle osunut pinta-ala. Kullakin ikkunakoolla
tehtiin neljä eri otantaa siirtämällä otantojen välillä ruudukon lähtöpistettä
vuorotellen P- ja I-koordinaattien suhteen puolen ikkunan verran. (kuva 6)

Työpiste Puu

a) Puustotunnusten laskenta 
    ikkunoille osuvista
    työpisteistä

b) Puustotunnusten laskenta
    ikkunoille osuvista puista

Kuva 6. Puustotunnusten laskenta työpisteiden ja puiden
perusteella.
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Eri ikkunoille ja ikkunan osille työpisteiden perusteella laskettuja tunnuksia
verrattiin vastaaville ikkunoille osuvien puiden perusteella laskettuihin tun-
nuksiin. Tunnusten eroa tarkasteltiin pinta-alan funktiona.

5.3 Leimikon rajaus hakkuukoneen sijaintien perusteella

5.3.1 Leimikon rajan muodostus koneen sijainneista

Leimikon rajan muodostaminen koneen sijainneista tehtiin kahdella menetel-
mällä: puskuroimalla sijainnit ja muodostamalla siten pisteistä alue sekä di-
gitoimalla sijaintipistejoukon muodostaman alueen raja.

Puskurointimenetelmässä (kuva 7) laskettiin jokaiselle sijaintipisteelle etäi-
syys lähimpään sijaintipisteeseen, sekä laskettiin tämän etäisyyden maksi-
miarvo koko leimikossa. Koneen sijaintipisteet puskuroitiin säteellä, joka oli
maksimietäisyyden suuruinen. Puskuroinnin tuloksena saatiin sulkeutuva mo-
nikulmio. Monikulmion sisälle jäi useimmissa tapauksissa pienempiä moni-
kulmioita. Tämä johtui siitä, että leimikon reunoissa koneen sijaintipisteet
olivat yleensä lähempänä toisiaan kuin keskellä. Nämä leimikon keskelle jää-
neet monikulmiot yhdistettiin kuuluvaksi leimikkoon, koska tutkimusleimi-
koissa ei ollut sellaisia kohteita, joissa leimikon sisällä olisi ollut puuton tai
hakkaamatta jätetty alue. Puskuroinnilla muodostettua leimikon rajaviivaa
käsiteltiin suodatusalgoritmilla, joka poistaa siitä pisteet, jotka ovat annettua
toleranssia lähempänä toisiaan. Suodatusalgoritmina käytettiin Arc/Infon
GENERALIZE-funktion BENDSIMPLIFY-algoritmia ja toleranssina 10
metriä.

Puskurimenetelmällä saatu leimikon raja kulkee kuvion muodostuksessa
käytetyn puskurietäisyyden päässä koneen uloimmasta sijaintipisteestä. Pus-
kurietäisyys voi olla suurempi kuin koneen oletettu etäisyys leimikon rajasta.
Tämä otettiin huomioon puskuroimalla valmista leimikon rajaa negatiivisella
puskurietäisyydellä. Negatiivisen puskuroinnin etäisyys riippui kuvion muo-
dostuksessa käytetystä puskurietäisyydestä ja siitä, miten kaukana uloim-
masta sijaintipisteestä rajan oletettiin olevan. Esimerkiksi, jos kuvion muo-
dostuksessa käytetty puskurietäisyys oli 7 metriä ja leimikon rajan oletettiin
olevan 2 metrin päässä koneen uloimmasta sijaintipisteestä, niin negatiivisen
puskuroinnin etäisyys oli –5 metriä.

Digitointimenetelmässä koneen sijaintipisteiden muodostama pistejoukko
digitoidaan uloimpien pisteiden kautta ja sen jälkeen puskuroidaan saatu mo-
nikulmio sillä etäisyydellä, jonka päässä leimikon reunasta koneen oletetaan
kulkeneen.

Sekä puskurointi- että digitointimenetelmällä muodostettiin leimikon rajaus-
aineiston kohteista leimikon rajaukset siten, että leimikonraja on 2, 4 ja 6
metriä uloimpien sijaintipisteiden ulkopuolella.
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a) Sija intipisteiden
    puskurointi

b) Puskuroinnin tulos

c) Ra ja  saarekkeiden 
    poiston jä lkeen

d) Ra jan Suodatus ja
    negatiivinen puskurointi 

Suodatettu ra ja

Lopullinen ra ja

Kuva 7. Periaatekuva leimikonrajan muodostamisesta
digitointimenetelmällä.

5.3.2 Hakkuukonerajauksen ja vertailurajauksen tarkastelu

Hakkuukonerajausta eri menetelmillä ja puskurietäisyyksillä verrattiin kan-
nettavalla GPS-vastaanottimella mitattuun vertailurajaukseen. Tarkastelussa
verrattiin havaintokuvion ja vertailukuvion pinta-alan ja ympärysmitan abso-
luuttista ja suhteellista eroa, kuvioiden sijainnin virheprosenttia sekä havain-
tokuvion ympärysmitan harhaa.
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Pinta-alan absoluuttinen ja suhteellinen ero kuvaavat, paljonko havaintokuvi-
on ja vertailukuvion pinta-alat eroavat toisistaan, mutta eivät kuvaa eroa ku-
vioiden keskinäisessä sijainnissa ja muodossa. Sijainnin virheprosentti kuvaa
vertailukuvion ja havaintokuvion muodon ja sijainnin virhettä (kuva 8). Ym-
pärysmitan harha kuvaa havaintokuvion rajan poikkeaman suuntaa vertailu-
kuvion sisä- tai ulkopuolelle (kuva 9). (Courteau & Darche 1997) Lasketta-
vien tunnusten määritelmät ovat:

havaintoala = hakkuukoneen sijaintipisteistä muodostetun rajauksen pinta-ala

vertailuala = leimikon vertailurajauksen pinta-ala

leikkaus = havaintoalan ja vertailualan leikkauksen (yhteisen alueen) pinta-ala

taympärysmitvionvertailuku
avertailualahavaintoal

harhaanympärysmit

% 100
avertailual

leikkaus)(2ahavaintoalavertailual
%virhesijainnin

%100
avertailual

avertailualahavaintoal
alaeropintaensuhteellin

−=

××−+=

×−=−
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Kuva 8.  Sijainnin virhe.

Harha

Aliarvio

Yliarvio

Havaintoa la =  1,5ha

Vertailuala  =  1ha
Vertailualan ympärysmitta  =  900 m

Ympärysmitan harha 
=  (1,5-1)/900 =  5,6 m

Kuva 9.  Ympärysmitan harha.
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6 TULOKSET

6.1 GPS-tarkkuus

6.1.1 Työpisteen sijainti

Hakkuukoneen GPS-vastaanottimella paikannettujen työpistesijaintien etäi-
syys vertailusijainnista vaihteli koko aineistossa 0,3 metristä 12,2 metriin
(taulukko 7). Koealueittain laskettu etäisyyden keskipoikkeama hakkuuko-
neen vastaanottimella vaihteli 2,2 metristä 4,0 metriin. Koko aineiston etäi-
syyden keskipoikkeama oli 3,6 metriä. Kaikista koneen GPS-laitteella pai-
kannetuista työpisteistä 68 % oli alle 3,6 metrin etäisyydellä vertailusijain-
nista.

Paikannustarkkuus koneen GPS-laitteella oli eri kohteissa samaa suuruus-
luokkaa kohdetta N1 lukuun ottamatta. Kohteessa N1 oli muita kohteita pa-
remmat olosuhteet paikannukselle, sillä kohde sijaitsi ympäristöään korke-
ammalla ja laajan peltoaukean reunassa. Koneeseen kiinnitetyn Trimblen työ-
pistesijaintien etäisyys vertailusijainnista vaihteli kohteissa U1 ja S 0,1 met-
ristä 2,4 metriin (taulukko 8). Koealueittain laskettu etäisyyden keskipoik-
keama Trimblellä oli 0,6 ja 1,0 metriä. Koealueiden yhteinen keskipoikkeama
oli 0,9 metriä. Trimblellä paikannetuista työpisteistä 68 % oli alle 0,9 metrin
etäisyydellä vertailusijainnista. Taulukoiden 7 ja 8 työpisteiden lukumäärät
poikkeavat luvussa 4.3.1 esitetyistä, koska tallennusvirheiden vuoksi kaikista
työpisteistä ei ollut käytettävissä vertailusijaintia.
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TAULUKKO 7. Työpistesijainnin ero vertailusijaintiin.
Koneen GPS.

U1 U2 N1 S Kaikki

Minimi 0,77 0,35 0,28 0,31 0,28

Maksimi 8,08 12,21 5,21 9,23 12,21

Keskiarvo 3,38 3,19 1,74 2,97 2,96

Keskihajonta 2,04 2,06 1,27 1,78 1,95

RMSE 3,95 3,79 2,15 3,46 3,55

68 % työpisteistä 4,18 3,64 1,89 3,50 3,63

95 % työpisteistä 6,72 6,62 5,21 6,22 6,41

Työpisteitä 53 63 30 55 201

Havaintoja/työpiste 

keskimäärin
46 50 35 34 42

etäisyys vertailusijainnista, m

Tunnus

Koealue

TAULUKKO 8. Työpistesijainnin ero vertailusijaintiin.
Koneen Trimble.

U1 S Kaikki

Minimi 0,12 0,10 0,10

Maksimi 1,51 2,42 2,42

Keskiarvo 0,54 0,89 0,78

Keskihajonta 0,30 0,47 0,46

RMSE 0,61 1,01 0,90

68 % työpisteistä 0,57 1,04 0,90

95 % työpisteistä 1,08 2,10 1,74

Työpisteitä 24 55 79

Havaintoja/työpiste 

keskimäärin
99 73 81

Tunnus

Koealue

etäisyys vertailusijainnista, m
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Työpistesijaintien virhekomponentit ovat I- ja P-koordinaatin poikkeama
vertailusijainnin koordinaateista. Koneen GPS-vastaanottimella paikannetut
työpisteet näyttäisivät poikkeavan koealueiden sisällä systemaattisesti vertai-
lusijainnista (kuvat 10 ja 11). Koko aineistossa koneen GPS-vastaanottimen
työpistepaikannukset näyttäisivät poikkeavan vertailusijainnista luoteeseen
(taulukko 12). Trimblen työpistepaikannukset näyttävät poikkeavan molem-
missa tarkasteltavissa kohteissa vertailusijainnista itään (kuva 12).

Koealue U2

-15

-10

-5

0

5

10

15
-15 -10 -5 0 5 10 15

I, m

P, mKoealue U1

-15

-10

-5

0

5

10

15
-15 -10 -5 0 5 10 15

I, m

P, m

Kuva 10. Koneen GPS:llä paikannettujen keskiarvoistettujen
työpistesijaintien sijoittuminen vertailusijainnin ympärillä.
Koealueet U1 ja U2.

Koealue S
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0
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15
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P, mKoealue N1

-15

-10

-5

0

5

10

15
-15 -10 -5 0 5 10 15

I, m
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Kuva 11. Koneen GPS:llä paikannettujen keskiarvoistettujen
työpistesijaintien sijoittuminen vertailusijainnin ympärillä.
Koealueet N1 ja S.
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Koealue U1
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Kuva 12. Koneen Trimblellä paikannettujen keskiarvoistettujen
työpistesijaintien sijoittuminen vertailusijainnin ympärillä.
Koealueet U1 ja S.

TAULUKKO 9. Työpistesijainnin virhekomponentit koko aineistossa.
Koneen GPS ja Trimble.

I - I + P - P + I - I + P - P +

Minimi -6,70 0,03 -6,63 0,06 -0,46 0,01 -2,39 0,02

Maksimi -0,02 6,94 0,00 12,21 -0,07 1,48 0,00 1,55

Keskiarvo -1,64 1,45 -2,05 2,49 -0,20 0,47 -0,55 0,61

Keskihajonta 1,62 1,35 1,52 2,29 0,12 0,30 0,45 0,48

RMSE 2,31 1,98 2,55 3,38 0,23 0,56 0,71 0,77

Tunnus koordinaattien ero vertailusijainnin koordinaatteihin, m

Koneen GPS Trimble

6.1.2 Yksittäinen paikannushavainto

Hakkuukoneen GPS-vastaanottimen yksittäisen paikannushavainnon etäisyys
vertailusijainnista vaihteli koko aineistossa 0,1 metristä 44,3 metriin (tauluk-
ko 10). Koealueittain laskettu etäisyyden keskipoikkeama oli 2,7 metristä 8,2
metriin. Koko aineistossa etäisyyden keskipoikkeama oli 6,4 metriä. Yksittäi-
sistä paikannushavainnoista 68 % oli enintään 5,5 metrin etäisyydellä vertai-
lusijainnista. Yksittäisen paikannushavainnon etäisyys vertailusijainnista oli
koealuetta N1 lukuun ottamatta huomattavasti suurempi kuin keskiarvoiste-
tun työpistesijainnin.
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TAULUKKO 10. Hakkuukoneen GPS-vastaanottimen yksittäisen
paikannushavainnon poikkeama vertailusijainnista.

U1 U2 N1 S Kaikki

Minimi 0,09 0,06 0,04 0,09 0,04

Maksimi 44,29 32,00 8,32 27,89 44,29

Keskiarvo 6,62 5,01 2,28 4,17 4,89

Keskihajonta 4,82 4,00 1,37 3,30 4,11

RMSE 8,19 6,42 2,66 5,32 6,39

68 % havainnoista 7,58 3,64 2,55 4,67 5,45

95 % havainnoista 15,68 6,62 5,15 10,86 12,88

Havaintoja yhteensä 2560 3191 1336 1830 8917

Tunnus

Koealue

etäisyys vertailusijainnista, m

6.2 Työpisteittäinen puustotieto

Työpisteittäinen puustotieto laskettiin sekä takymetrilla mitatuille koneen
vertailusijainneille että koneen GPS-vastaanottimella paikannetuille sijain-
neille. Kokonaistilavuuden suhteellinen virhe alle 500 neliömetrin ikkunoilla
vaihteli voimakkaasti, joitakin yli 150 % suhteellisia virheitä esiintyi, mutta ne
on asteikon luettavuuden vuoksi jätetty kuvista pois. Vertailusijaintien ja
koneen GPS-työpisteiden perusteella laskettujen tilavuuksien välillä ei ole
eroa. Ikkunakoolla 500 - 1 000 neliömetriä virhe tasaantui alle 30 prosenttiin
muilla paitsi koealueen U1 koneen GPS-työpisteillä. Yli 1 000 - 1 200 m2:n
ikkunoilla virhe putosi alle 20 prosentin ja yli 1 200 m2:n ikkunoilla alle 10
prosentin lukuun ottamatta koealueen U1 GPS-työpisteitä (kuvat 13 ja 14).
Tukki- ja kuitupuun suhteellinen virhe käyttäytyi lähes samoin kuin koko-
naistilavuuden virhe. Vastaavilla ikkunan pinta-aloilla tukkipuun tilavuuden
suhteellinen virhe oli hieman suurempi kuin kokonaistilavuuden virhe. Kuitu-
puun tilavuuden suhteellinen virhe puolestaan oli vastaavilla ikkunan pinta-
aloilla hieman suurempi kuin tukkipuun tilavuuden virhe (liite 1). Koealueella
U1 vertailusijainnin perusteella lasketut työpisteittäiset tilavuudet olivat yli
500 m2:n ikkunoilla huomattavasti tarkemmat kuin koneen GPS-työpisteiden
perusteella lasketut. Koealueella S ero oli huomattavasti pienempi, mutta
silläkin vertailusijaintien perusteella lasketut tilavuudet olivat tarkemmat kuin
koneen GPS-työpisteiden perusteella lasketut.
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Keskiläpimitan ja keskipituuden määrittämiseen ei tarvita työpistekohtaista
pinta-alaestimaattia. Vertailusijaintien ja koneen GPS-työpisteiden perusteella
lasketut keskiläpimitat ja pituudet eivät eroa toisistaan. Alle 500 neliömetrin
ikkunoilla työpisteiden perusteella lasketun keskiläpimitta suhteellinen virhe
on molemmilla koealueilla enimmillään 20 - 30 %. Ikkunakoolla 500 - 1 000
m2 virhe jää alle 10 prosentin ja yli 1 000 m2:n ikkunoilla alle 5 prosentin
(kuvat 15 ja 16). Vertailusijaintien ja koneen GPS-työpisteiden perusteella
laskettujen keskipituuksien suhteellinen virhe on pienimpiä ikkunakokoja
lukuun ottamatta alle 10 % ja yli 600 m2:n ikkunoilla alle 5 prosenttia (kuvat
17 ja 18).
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Kuva 13.  Vertailusijainneista ikkunalle lasketun kokonais-
tilavuuden virhe.
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Kuva 14.  Koneen GPS-työpisteistä ikkunalle lasketun
kokonaistilavuuden virhe.
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Kuva 15.  Vertailusijainneista ikkunalle lasketun keski-
läpimitan virhe.
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Kuva 16.  Koneen GPS-työpisteistä ikkunalle lasketun keski-
läpimitan virhe.
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Kuva 17.  Vertailusijainneista ikkunalle lasketun keski-
pituuden virhe.
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Kuva 18.  Koneen GPS-työpisteistä ikkunalle lasketun keski-
pituuden virhe.
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6.3 Leimikonrajan kartoitus

Hakkuukoneen sijainneista digitointi- ja puskurointimenetelmillä muodoste-
tun leimikonrajauksen pinta-alan ja ympärysmitan absoluuttinen ero vertailu-
rajaukseen on kohteittain ryhmiteltynä taulukossa 14. Digitointirajauksen ero
vertailurajaukseen on useimmilla kohteilla ja puskurietäisyyksillä pienempi
kuin puskurointirajauksen.

Suhteellinen pinta-alavirhe eri kohteilla digitointi- ja puskurointimenetelmillä
on esitetty kuvissa 19 ja 20. Sijainnin virhe on kuvissa 21 ja 22, ja ympärys-
mitan harha kuvissa 23 ja 24.

Kohteiden N3, N5 ja N6 tulokset poikkeavat muiden kohteiden tuloksista.
Kaikki nämä kohteet olivat pieniä, alle yhden hehtaarin leimikoita. Lisäksi N3
oli muodoltaan monimutkainen.

Digitointi ja puskurointirajauksen leimikon rajat ovat vertailurajausta mut-
kittelevampia. Liitteessä 2 on esitetty kunkin rajauskohteen vertailurajaus,
koneen sijainnit ja leimikon rajaus digitointi- ja puskurointimenetelmällä nel-
jän metrin reunavyöhykkeellä.
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TAULUKKO 11. Hakkuukoneen sijainneista muodostetun leimikon
rajauksen pinta-alan ja ympärysmitan absoluuttinen ero
vertailurajaukseen. Reunavyöhyke on etäisyys uloimmasta
koneen sijaintipisteestä leimikon rajaan.

Digitointi Puskurointi
Vertailukuvio Reuna-

vyöhyke Rajauksen ja vertailukuvion eroKohde

ala,
m2

y.mitta,
m m ala,

m2
y.mitta,

m
ala,
m2

y.mitta,
m

N1 25981 760 2 -985 38 -716 9
4 614 42 836 22
6 2221 47 2412 36

N2 25606 1074 2 -1664 23 -2552 25
4 539 33 -341 38
6 2760 42 1895 51

N3 5665 799 2 -1285 -13 -2352 -26
4 294 -5 -765 5
6 1890 4 870 33

N4 17606 611 2 -1736 30 -1846 34
4 -448 38 -541 48
6 856 46 792 61

N5 5757 358 2 -1766 -71 -1833 -77
4 -1180 -60 -1257 -64
6 -573 -48 -659 -52

N6 2204 204 2 -685 -30 -830 -21
4 -324 -18 -447 -6
6 61 -5 -36 8

P1 49533 1342 2 -1464 46 -1170 10
4 1316 51 1549 23
6 4106 57 4296 36

P2 17194 636 2 -1560 -25 -2399 3
4 -326 -14 -1107 17
6 930 -2 212 30
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Kuva 19.  Suhteellinen pinta-alavirhe. Digitointirajaus.
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Kuva 21.  Sijainnin virhe. Digitointirajaus.
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Kuva 22.  Sijainnin virhe. Puskurointirajaus.
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Kuva 23.  Ympärysmitan harha. Digitointirajaus.
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Kuva 24.  Ympärysmitan harha. Puskurointirajaus.
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7 PÄÄTELMÄT

7.1 Tulosten tarkastelua

7.1.1 GPS-paikannuksen tarkkuus

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli selvittää hakkuukoneiden GPS-laitteiden
paikannustarkkuutta paikkatiedon keruun näkökulmasta. GPS ja karttaoh-
jelmisto on aktiivikäytössä osassa UPM-Kymmene Oyj:n hakkuukoneita ja
kokeiltavana muilla puunhankintaorganisaatioilla. Tarkastelu rajoittuu kah-
teen hakkuukoneeseen ja yhteen GPS-laitevalmistajaan. Muiden valmistajien
GPS-laitteita ei tiettävästi ole hakkuukoneissa käytössä.

Paikannustarkkuutta tutkittiin työpisteen paikannuksessa, jossa sijainti las-
kettiin useamman GPS-havainnon keskiarvona. Lisäksi tutkittiin yksittäisen
paikannushavainnon poikkeamaa todellisesta sijainnista. Hakkuukoneen
GPS:llä paikannettujen työpisteiden ja todellisen sijainnin etäisyyden keskiar-
vo oli 3,0 ja keskipoikkeama 3,6 metriä koko aineistossa. Työpisteistä 95 %
sijaitsi alle 6,4 metrin päässä vertailusijainnista. Tarkkuutta voidaan verrata
paikkatiedon keruussa käytettäviin kannettaviin DGPS-vastaanottimiin.
Courteau & Darchen tutkimuksessa (1997) etäisyyden keskipoikkeama pis-
teen paikannuksessa (60 havaintoa/piste, havaintoväli 5 sek.) oli laitteesta ja
pisteen vaikeusasteesta riippuen 0,5 - 7,9 metriä. Darchen tutkimuksessa
(1998) etäisyyden keskipoikkeama samoilla asetuksilla oli laitteesta ja pisteen
vaikeusasteesta riippuen 0,3 - 4,7 metriä. Kontolan tutkimuksessa (1996)
keskimääräinen etäisyys (30 havaintoa/piste, havaintoväli 2 sek.) oli 2,6 met-
riä ja 95 % pisteistä oli alle 4,1 metrin päässä todellisesta sijainnista.

Vertailu aiempiin tutkimuksiin ei ole yksiselitteistä, koska paikannuksen
tarkkuus on sidottu käytettyihin laitteistoasetuksiin ja kokeiden aikana vallin-
neisiin olosuhteisiin. Koneeseen kiinnitetyllä Trimblellä saadut tulokset ovat
paras vertailukohde kannettaviin DGPS-vastaanottimiin. Olosuhteet olivat
sekä Trimblelle että koneen GPS:lle samat. Trimblen työpistepaikannusten
etäisyys vertailusijaintiin oli keskimäärin 0,8 metriä, keskipoikkeaman ollessa
0,9 metriä. Työpisteistä 95 % oli alle 1,7 metrin etäisyydellä vertailusijain-
nista.

Hakkuukoneen GPS-vastaanottimen paikannustarkkuus on vaatimaton ver-
rattaessa Trimblen paikantimella saatuihin tuloksiin. Laitteet olivat kuitenkin
eritasoiset ja niiden asetukset GPS-vastaanotolle olivat merkittävästi erilaiset.
Hakkuukoneen paikannustarkkuutta voidaankin nämä seikat huomioiden
pitää tyydyttävänä. Oletettavaa on, että tarkkuutta pystyttäisiin lisäämään
muuttamalla laitteen asetuksia.

Hakkuukoneen GPS-vastaanottimen yksittäisen paikannushavainnon etäisyys
todellisesta sijainnista oli keskimäärin 4,9 metriä ja keskipoikkeama 6,4 met-
riä. Yksittäisistä paikannushavainnoista 95 % oli alle 12,9 metrin päässä to-
dellisesta sijainnista.
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Yksittäisten paikannushavaintojen tarkkuudella on merkitystä käytettäessä
GPS-paikannusta kuljettajan apuvälineenä. Koneissa käytettävät työmaakar-
tat perustuvat metsäsuunnitelmiin ja peruskarttoihin. Uudempien peruskart-
tojen tarkkuus on 10-15 metriä. Metsäsuunnitelmakarttojen tarkkuudesta ei
ole tietoa, mutta peruskarttaan pohjautuvina ne eivät ole peruskarttoja tar-
kempia. Näin ollen koneen GPS-vastaanottimen yksittäisen paikannushavain-
non tarkkuutta ”leimikolla navigointiin” voidaan pitää hyvänä. Tosin tässä
esitetyt tarkkuudet perustuvat differentiaalikorjattuihin paikannushavaintoi-
hin. UPM-Kymmenen Motogis-järjestelmä vastaanottaa myös korjaamatto-
mat havainnot.

7.1.2 Työpisteittäin paikannetun puustotiedon kerääminen

Työpisteittäisen puuston tilavuustiedon keruussa ratkaiseva tekijä on työpis-
teen pinta-alaestimaatin määrittäminen. Vertailusijainneille lasketuissa puus-
totiedoissa koneen sijainti oli tarkasti määritetty ja siten koneen sijainnin vir-
heestä ei aiheutunut virhettä työpisteittäiseen pinta-alaestimaattiin. Tällä me-
nettelyllä saatiin puuston kokonaistilavuus laskettua yli 1300 neliömetrin
alueille alle 10 % suhteellisella virheellä. Koneen GPS-vastaanottimella teh-
dyn työpistepaikannuksen perusteella laskettu kokonaistilavuus oli huomat-
tavasti epätarkempi kuin vertailusijainneista laskettu.

Keskiläpimitta ja keskipituus vaihtelevat metsikössä huomattavasti vähem-
män kuin puuston tilavuus. Näiden tunnuksien työpisteittäiseen määrittämi-
seen ei tarvita työpisteen pinta-alaestimaattia. Virhelähteenä on pelkästään
se, että työpistesijainti ei ole juuri siinä pisteessä, jossa hakattavat puut sijait-
sevat. Keskiläpimitan ja keskipituuden määrittämisessä ei ollut eroa vertai-
lusijainneista ja koneen GPS-työpisteistä laskettujen tunnusten välillä. Keski-
läpimitta pystyttiin laskemaan alle 10 % suhteellisella virheellä yli 500 neliö-
metrin koealoille. Keskipituus saatiin laskettua alle 10 % suhteellisella vir-
heellä yli 300 neliömetrin koealoille.

Työpisteittäinen puustotieto saadaan tutkimuksessa käytetyllä menetelmällä
kerättyä suhteellisen tarkasti yli 1300 neliömetrin kokoisille alueille mikäli
koneen sijainti voidaan määrittää tarkasti. Kaukokartoituksen maastoaineis-
tona käytettäväksi tämän kokoinen alue on suurehko, mutta pienempää ero-
tuskykyä vaativiin sovelluksiin sopiva. Poistumatieto voidaan kuitenkin las-
kea selvästi leimikkotasoa pienemmille ositteille, jolloin saadaan tietoa
puuston jakautumisesta leimikon sisällä. Tutkimuksessa kokeillulla GPS-
laitteistolla ja asetuksilla ei kuitenkaan päästä menetelmän vaatimaan työpis-
teen paikannustarkkuuteen. Tarvittava paikannustarkkuus olisi noin metrin
keskipoikkeama todellisesta sijainnista. Tutkimuksessa kokeillulla
Trimblen vastaanottimella ja siinä käytetyillä asetuksilla päästiin riittävään
tarkkuuteen.

Työpisteittäistä tarkastelua tarkemmin hakkuupoistuma voitaisiin paikantaa
kehittämällä laitteistoja, joilla määritettäisiin koordinaatit yksittäisille puille.
Nämäkin ratkaisut vaatisivat pohjakseen alle metrin paikannustarkkuuteen
yltävän GPS-vastaanottimen.
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7.1.3 Leimikon rajojen kartoitus hakkuukoneella

Leimikon rajojen kartoitusta tutkittiin kuudella avohakkuukohteella ja kah-
della harvennushakkuukohteella. Leimikon rajan muodostusta koneen tal-
lentamista sijaintipisteistä kokeiltiin kahdella eri menetelmällä: digitointi- ja
puskurointimenetelmällä.

Leimikon rajauksen eräs ongelmakohta on, miten kaukana leimikon rajasta
kone liikkuu hakatessaan leimikon uloimpia puita. Tätä ongelmaa lähestyttiin
tutkimuksessa kokeilemalla kahden, neljän ja kuuden metrin levyisiä reuna-
vyöhykkeitä. Sopivimmaksi reunavyöhykkeeksi osoittautui molemmilla ra-
jausmenetelmillä neljän metrin vyöhyke avohakkuilla ja kuuden metrin vyö-
hyke harvennushakkuilla.

Leimikon rajauksen kartoittaminen onnistui säännöllisen muotoisissa ja pinta-
alaltaan yli hehtaarin avohakkuuleimikoissa hyvin. Tällaisia leimikoita oli
aineistossa neljä. Sekä puskurointi- että digitointimenetelmällä näiden kohtei-
den suhteellinen pinta-alavirhe jäi alle neljän prosentin. Rajausmenetelmien
välillä ei näillä kohteilla ollut juurikaan eroa. Digitointimenetelmällä saatiin
kolmessa kohteessa hieman pienempi suhteellinen pinta-alavirhe. Sijainnin
virheprosentti oli yli hehtaarin leimikoilla myös pienempi kuin muilla. Mo-
lemmilla rajausmenetelmillä se oli alle 16 % ja kolmella yli hehtaarin koh-
teella alle 11 %. Myös sijainnin virheprosentti oli hieman pienempi digitointi-
rajauksessa kuin puskurointirajauksessa. Ympärysmitan harha oli yli hehtaa-
rin avohakkuuleimikoilla alle 1,5 metrin luokkaa. Ympärysmitan harha oli
sekä leimikon ulko- että sisäpuolelle suuntautuvaa. Ympärysmitan harhassa
ei ollut eroa digitointi- ja puskurointirajauksen välillä. Kahdella alle hehtaarin
avohakkuuleimikolla suhteellinen pinta-alavirhe, sijainnin virheprosentti ja
ympärysmitan harha olivat noin 1,5 - 2-kertaisia verrattuna yli hehtaarin avo-
hakkuuleimikoihin.

Aineistossa oli vain kaksi harvennushakkuuta, joista toinen oli pinta-alaltaan
hyvin pieni. Lisäksi suuremmalla kohteella tapahtui ilmeisesti virhe vertailu-
rajauksen mittaamisessa (liite 2). Harvennushakkuissa suhteellinen pinta-
alavirhe ja ympärysmitan harha ovat samaa luokkaa kuin yli hehtaarin avo-
hakkuuleimikoissa. Sijainnin virhe puolestaan oli noin kaksinkertainen ver-
rattuna yli hehtaarin avohakkuuleimikoihin. Kahden leimikon perusteella ei
kuitenkaan voida tehdä johtopäätöksiä menetelmän soveltuvuudesta harven-
nushakkuisiin, vaan tarvitaan lisätutkimuksia.

Leimikoiden rajaviiva oli molemmilla rajaustavoilla huomattavasti mutkittele-
vampi kuin vertailurajaus. Useimmissa tapauksissa digitointirajauksen rajavii-
va on puskurointirajauksen rajaviivaa mutkittelevampi (liite 2). Osa tästä
mutkittelusta selittyy vertailurajauksen mittaustavalla ja osa kuvion muo-
dostusmenetelmällä. Osa johtuu kuitenkin yksittäisen paikannushavainnon
virheestä. Näin ollen GPS-laitteen tarkkuuden parantaminen parantaisi leimi-
kon rajaviivan muotoa.
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Avohakkuuleimikon pinta-ala on Suomessa keskimäärin noin kaksi hehtaaria.
Leimikon rajojen paikantaminen tämän kokoisille avohakkuuleimikoille on-
nistuu tutkimuksen perusteella riittävän tarkasti. Leimikon rajojen kartoituk-
sen soveltamisessa käytäntöön pitää kuitenkin ratkaista seuraavia ongelmia:
reunavyöhykkeen leveys, leimikon sisäiset kohteet, joissa ei ole käyty ko-
neella, sekä leimikonrajauksen muodostaminen koneen sijaintipisteistä.

Reunavyöhykkeen sopiva leveys olisi tutkimuksen mukaan noin neljä metriä.
Sopiva leveys kuitenkin vaihtelee tapauskohtaisesti, käytännössä sovellettava
leveys voitaisiin sitoa puomin ulottumaan, esimerkiksi puolet puomin ulottu-
masta.

Tutkimusaineistosta havaitaan, että avohakkuuleimikon sisälle jää alueita,
joissa koneella ei ole käyty. Syynä saattavat olla esimerkiksi puuston aukkoi-
suus, maastoesteet tai säästöpuuryhmä. Tällaisissa tapauksissa pitäisi pystyä
erottamaan, kuuluuko alue leimikkoon vai ei. Eräs ratkaisu on, että koneen
kuljettaja merkitsisi koneen mikrolla säästöpuuryhmien tai muiden väistetty-
jen monimuotoisuuskohteiden sijainnin kartalle. Muut kohteet, joissa ei ole
käyty koneella, oletetaan leimikkoon kuuluviksi.

Leimikonrajauksessa sovellettava menetelmä riippuu käyttötarkoituksesta ja
käytettävissä olevista ohjelmistoista. Jos metsien kuviorajat ovat kohtuullisen
luotettavasti paikkatietojärjestelmissä, kuten metsäyhtiöiden omissa metsissä,
riittää koneen sijaintipisteiden lukeminen järjestelmään. Sijaintipisteitä ja jär-
jestelmän kuviorajaa vertaamalla voidaan tehdä tarvittavat muutokset järjes-
telmän kuviorajoihin. Mahdolliset monimuotoisuuskohteet voidaan lukea
suoraan järjestelmään. Mikäli tavoitteena on esimerkiksi tarjota yksityismet-
sänomistajille raportti hakatun alueen pinta-alasta, tai toimittaa sähköisessä
muodossa hakatun alueen rajat, niin voidaan käyttää pitemmälle automati-
soitua kuvion muodostusmenetelmää. Esimerkiksi tutkimuksessa käytetty
puskurointimenetelmä on melko helposti ohjelmoitavissa automaattiseksi
toiminnoksi paikkatieto-ohjelmaan. Automaattisessa kuvionmuodostuksessa
tarvitaan kuitenkin melko monipuolinen paikkatieto-ohjelmisto. Digitointi-
menetelmää puolestaan voidaan käyttää yksinkertaisissa kartanpiirustusoh-
jelmissakin.

7.2 Hakkuukoneen GPS-paikannuksen tulevaisuus

GPS-vastaanotin alkaa olla vakiovaruste uusissa hakkuukoneissa. Paikannuk-
sen käyttömahdollisuudet voidaan jakaa kahteen luokkaan: käyttö kuljettajan
apuvälineenä sekä paikkatiedon keruu hakkuun yhteydessä.

Paikannuksen käyttö kuljettajan apuvälineenä on tällä hetkellä ensisijainen
käytössä ja kehittelyn alla oleva sovellus. Nykyisissä sovelluksissa tärkeim-
mät ominaisuudet ovat numeerinen työmaakartta ja koneen sijainnin näyttö
työmaakartalla GPS-paikannuksen avulla. Työmaakarttaan voidaan merkitä
leimikon ja tilan rajat, varottavat kohteet, varastopaikat, ja jätettävät säästö-
puuryhmät. Lisäksi voidaan tallentaa ja tulostaa koneen kulkureitti ajoura-
kartaksi kuormatraktorin kuljettajalle. Kehitettäviä ominaisuuksia on harven-
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nushakkuilla koneen reitin jatkuva näyttäminen kuljettajalle, jolloin ajouravä-
lin seuranta helpottuu. Toinen harvennushakkuusovellus on poistetun puus-
ton pohjapinta-alan ja runkoluvun hakkuun aikainen seuranta. Poistuma näy-
tetään kuljettajalle, joka pystyy siten kontrolloimaan harvennuksen voimak-
kuutta. Poistuman hehtaarikohtaista laskemista varten tarvitaan sovellus, joka
laskee liukuvasti koneen kulkemaa matkaa ajouraa pitkin ja rekisteröi vastaa-
valla matkalla hakattujen runkojen tiedot.

Hakkuun yhteydessä kerättävälle paikkatiedolle voidaan nähdä useita toi-
mintomalleja riippuen tiedon käytöstä ja siitä, toimitaanko yhtiön omissa
metsissä vai yksityismetsissä. Yhtiön omissa metsissä paikkatiedon käyttö ja
keruu niveltyisivät sujuvasti yhteen. Hakkuuta suunniteltaessa kuviotietojär-
jestelmästä voidaan siirtää tarvittavat tiedot leimikonrajoista ja erityiskoh-
teista hakkuukoneelle. Hakkuun yhteydessä tallennetaan koneen sijainnit ja
työpisteittäinen poistumatieto. Lisäksi koneenkuljettaja merkitsee leimikolle
jäävien jättöpuuryhmien ja muiden hakkuun yhteydessä huomattujen erityis-
kohteiden sijainnin karttaohjelman ja GPS:n avulla. Hakkuun päätyttyä ke-
rätyt tiedot syötetään kuviotietojärjestelmään. Kuviotietojärjestelmässä päi-
vitetään mahdolliset kuviorajojen muutokset ja lisätään jättöpuuryhmät ja
erityiskohteet. Työpisteittäinen poistumatieto tallennetaan kuviotietoihin to-
teutuneiden hakkuiden kohdalle. Työpisteittäisen poistumatiedon perusteella
voidaan ainakin avohakkuissa arvioida kuviotiedon luotettavuutta. Lisäksi
työpisteittäinen puustotieto muodostaa pidemmällä aikavälillä tietopankin,
jota voidaan käyttää maastoaineistona erilaisissa kaukokartoitussovelluksissa.

Yksityismailla toimintomalli olisi samankaltainen. Työmaatiedot saadaan
metsäsuunnitelmista tai suuremmilla metsänomistajilla kuviotietojärjestel-
mästä. Hakkuun yhteydessä kerätään samat tiedot kuin omissa metsissä.
Hakkuun päätyttyä metsänomistajalle voidaan tarjota monipuolista tietoa
kohteesta. Suppeimmillaan se voi olla mittaustodistukseen liitettävä raportti
leimikon pinta-alasta ja kartta poistuman jakautumisesta leimikon eri osissa.
Kuviotietojärjestelmän omistaville metsänomistajille puolestaan voidaan tar-
jota vastaavat päivitystiedot kuin omissa metsissä toimittaessa. Metsäyhtiölle
yksityismetsistä kerätty paikannettu puustotieto tarjoaa kattavaa maastoai-
neistoa, jota voidaan käyttää kaukokuvista tehtävään oston suunnitteluun.

Nykyiset hakkuukoneiden GPS-vastaanottimet sopivat tarkkuutensa puolesta
erittäin hyvin kuljettajan apuvälineeksi. Myös leimikonrajojen ja kuvion si-
säisten kohteiden kartoittamiseen paikannustarkkuus on riittävä. Puustotie-
don paikantamiseen tarkkuus ei käytössä olevilla laitteilla ja laitteistoasetuk-
silla kuitenkaan riitä. Tarvittaisiinkin jatkoselvitys siitä, paljonko nykyisten
laitteiden tarkkuutta voidaan parantaa laitteistoasetuksia muuttamalla. Ellei
riittävään tarkkuuteen päästä, voidaan puustotiedon keruuta varten osaan
koneita asentaa tarkempi GPS-vastaanotin.



Metsätehon raportti  74       21.5.1998 46

KIRJALLISUUS

Courteau, J. and Darche, M.-H. 1997. A comparison of seven GPS units
under forest conditions. FERIC Special report NO. SR - 120. Fo-
rest engineering research institute of Canada. 20 s.

Darche, M.-H. 1998. A comparison of four new GPS systems under forest-
ry conditions. FERIC Special report NO. SR - 128. Forest enginee-
ring research institute of Canada. 16 s.

Eriksson, I, Mattsson, S & Thor, M. 1996. Automatisk datainsamling i
maskinen - för förarstöd och uppföljning. SkogForsk Resultat 19 :
1996. Stiftelsen Skogbrukets Forskningsinstitut. Sverige. 4 s.

Hyppänen, H., Pasanen, K. & Saramäki, J. 1996. Päätehakkuiden kuvio-
rajojen päivitystarkkuus. Folia Forestalia - Metsätieteen aikakaus-
kirja 1996(4): 321 - 335 Metsäntutkimuslaitos. Helsinki. 15 s.

Hämäläinen, J. & Räsänen, T. 1994. GPS-paikannus metsäolosuhteissa.
Metsätehon katsaus 5/1994. Metsäteho Oy. Helsinki. 8 s.

Härkönen, E. & Kumpare, T. 1997. GPS-paikantimen käyttö vaa-tii har-
jaantumista. Kehittämisyksikön tiedote 8/1997. Metsähallitus. Ro-
vaniemi. 6 s.

Kontola,T. 1996. Satelliittipaikannusjärjestelmä ja sen hyödyntäminen
metsätalouden suunnittelussa. Metsänarvioimistieteen pro-gradu
työ. Helsingin yliopisto. 69 s.

Laitinen, T., Korhonen, P., Kumpare, T. 1999. GPS-paikantimen hyö-
dyntäminen maanmuokkausalojen tiedon päivityksessä. Kehittämi-
syksikön tiedote 1/1999. Metsähallitus. Rovaniemi. 6 s.

Poutanen, M. 1998. GPS-paikanmääritys. Ursan julkaisuja 63. Tähtitieteel-
linen yhdistys Ursa. Helsinki. 269 s.

Reynolds, R. D. 1997. Evaluation of a GPS navigation system in
mechanized precommercial strip thinnining. Field Note No: Silvi-
culture -98.Forest engineering research institute of Canada. 2 s.

Rouvinen, S., Varjo, J. & Korhonen, K.T. 1999. GPS-paikannuksen tark-
kuus metsässä. Metsätieteen aikakauskirja 1/1999: 51 - 63. Met-
säntutkimuslaitos. Helsinki. 13 s.

Stjernberg, E. 1997. The TruckbaseTM silvitracs GPS monitoring system.
Field Note No: Silviculture -99. Forest engineering research insti-
tute of Canada. 2 s.

Zodiac GPS Receiver Family Designer’s Guide. 1996. Rockwell Interna-
tional Corporation. USA. n. 150 s.



LIITE 1
1 (2)

Metsätehon raportti  74       21.5.1998

Työpisteiden perusteella lasketun tukkipuun tilavuuden
suhteellinen virhe
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Työpisteiden perusteella lasketun kuitupuun tilavuuden
suhteellinen virhe
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