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Tutkimuksen lähtökohta ja tavoite 

• Puunkorjuun t&k –hankkeissa on kehitetty ja testattu 
monilähdetietoa hyödyntäviä karttaopasteita puunkorjuutyön 
suunnittelun ja toteutuksen tueksi 
– EffFibre, Stig (Skogforsk 2010-2014), D2I/FBD 

 

Tavoite 

• Selvitettiin hakkuukoneenkuljettajien näkemys uusien 
karttaopasteiden tarpeesta ja merkityksestä  korjuutyön 
suunnittelussa ja toteutuksessa 

– Kuljettajapalautetta kerättiin tarveanalyysin sekä karttaesimerkkien 
avulla 

– Tutkimuksesta valmistumassa pro gradu –työ Itä-Suomen 
Yliopistosta, tuloksia julkaistaan Luken työraporteissa 

– Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Luken ja Ponsse Oyj:n kanssa 
osana DIGILE D2I/FBD –ohjelmahanketta (Task 3.4.6. FBD Operator 
Tutoring Systems for Harvesting) 



Tutkimuksen aineisto 

• Kuljettajia haastatteluissa 24  

• Työkokemus keskim. 16 vuotta 

• Hakkuukoneenkuljettajat Itä-Suomesta (PONSSE konemallit: 
Ergo 6/8W, Fox, Beaver, Scorpion) 

 

Kuljettajien arviot hakkuun yleiskuvasta: 

• Työajasta kohdistui 60 % harvennuksille 

• Puutavaralajimäärät harvennuskohteilla vaihtelivat 
kuljettajittain keskimäärin 5:stä 12:een kappaleeseen 

• Korjuukohteet jakautuivat 61 % kivennäismaille, 30 % 
turvemaille ja 9 % rinnekohteille 



Tulokset 

Näkemykset käytössä olevista karttajärjestelmistä  

• Välttämätön korjuun toteutuksessa 

• Osalla lisänä 

– Ajopiirto (ajoreitin tallennus tärkeä) 

– Ilmakuva koettu erittäin hyväksi  

• Karttajärjestelmät: (Suuret metsäyhtiöt 70,8 %, Metsähallitus 
8,3 %, PONSSE Optimap 8,3 % ja muut 12,5 %) 

Suoritearvojen seuraaminen 

• Kolmannes kuljettajista seurasi suoritearvoja päivittäin, 46 % 
seurasi työmaakohtaisesti 

– Seurattavina tunnuksina enimmäkseen koneen työaika, tuntituotos, 
polttoaineenkulutus (l/m³), lisäksi pienemmässä määrin keskituotos, 
rungon keskikoko 

 

 

 

 

 

 

 



Tulokset 

”Kaikki lähtee suunnittelusta”, ”Paljon ajateltava siten, että 
tänne tullaan hakkaamaan uudestaan” 

• Selvä enemmistö (92 %) teki ennakkosuunnittelua 
työmaaohjeiden perusteella (osa jo kotona, osa edellisellä 
leimikolla) 

• Puutteellinen tilarajojen merkintä vaikeuttaa hakkuuta, GPS 
ei ole aina riittävän luotettava näissä tilanteissa, heijastavat 
nauhat otettu erittäin hyvin vastaan 

• Ennen hakkuuta 84 % kuljettajista yhteydessä 
maanomistajaan ja metsäyhtiöön 

• Kolmannes kuljettajista hyödyntää ajopiirtoa ajouravälin 
tulkinnassa ja ajouran suuntaamisessa 
 

 

 

 

 

 

 

 



Tulokset 

• Maastossa käydään varmistamassa ongelmakohtia 
(jyrkänteet, notkelmat, pehmeiköt, kivikot yms.) hakkuun 
edetessä etenkin pimeän aikaan 

• Kaikki toivat esille ajourien suunnittelussa tärkeimmäksi 
metsäkuljetuksen huomioimisen 
– Toteutettu ennakkoraivaus ja GPS-tarkkuuden paraneminen 

helpottaisi ajourien suunnittelua  

• Tarkempaa karttainformaatiota kaivattiin erityisesti 
rinnekohteille, kesäaikaisille turvemaahakkuille, pimeän 
aikaan tapahtuvaan korjuuseen, harvennuskohteille 
 

 

 

 

 

 

 

 



Tulokset 

Tiedon ja opastukset tarve  
 

 

 

 

 

 

 

 



Kuljettajien näkemykset 
karttaopaste-esimerkeistä 

Ilmavalokuva 

• Kohtalainen tai suuri tarve (ka 3,5) 

• Hieman yli kolmannes kuljettajista käytti 
ilmakuvaa apuna (osa hankki paperina tai 
erilliseen näyttöön) 

• Kolmannes piti tietoa erittäin tarpeellisena 

• ”Saa tiedon puuston eroista, näkyy kaikki 
ojat, parantaa ennakointia, leimikon rajat 
erottuvat, auttaa urasuunnittelussa, 
tärkeää hakkuun alussa” 

• 63 % mielestä ilmakuva tulisi olla 
korjuuohjeen mukana 

• Aina ei ole GPS:n syy, joskus ojalinjat voi 
olla digitoitu systemaattisesti väärään 
paikkaan 

 

 



Kuljettajien näkemykset 
karttaopaste-esimerkeistä 

Kantavuusennustekartta 

• Laskennallinen ennuste 
maksimaalisesta ajokertojen määrästä 
kohteella 

• Kohtalainen tai suuri merkitys (ka 3,7) 

• Hakkuun lisäksi tieto tarpeellinen 
metsäkuljetukseen 

• ”Kesäkorjuuseen hyvä tieto, tietää 
minne mennä, peruskartta kertoo että 
on suota, muttei kerro millaista suota” 

• 63 % kuljettajista piti vähintään 
merkittävänä tietona ennen hakkuuta 
kesäkorjuun turvamaakohteilla 

• Kuvan selkeys ja värit plussaa 

– Taustatiedot 

 

Lindeman ym. 2013 



Kuljettajien näkemykset 
karttaopaste-esimerkeistä 

Ilmakuva ja pohjavesikartta -
yhdistelmä 

• Kuvalla kohtalainen merkitys (ka 3,0) 

• Kuvan tulkinta hankalaa kuljettajien 
kesken 

– Näkemykset kuljettajittain vaihtelivat 
kuvien välillä (vrt edellinen) 

• Apuna kulkukelpoisuuden määrittelyyn, 
ajourien suunnitteluun , lumiseen ja 
pimeään aikaan, harvennuksille ja 
suurille kohteille 

• Kaivattiin mukaan korkeuskäyräesitystä 
ja sinisen värisyvyyden määritystä 

 

 

 

 

Bergkvist ym. 2014 



Kuljettajien näkemykset 
karttaopaste-esimerkeistä 

Tarkka maastokartta rinnekohteesta, Versio A 

• Tarkkaan maastomalliin perustuva karttaesitys 

– Värit kuvaavat korkeusvaihtelua, kohtalainen tai suuri merkitys (ka 3,6) 

– Karttaa pidettiin värisävyiltään, tarkkuudeltaan ja informaatioltaan 
parempana kuin peruskarttaa 

 



Kuljettajien näkemykset 
karttaopaste-esimerkeistä 

Tarkka maastokartta 
rinnekohteesta, Versio B 

• Värit kuvaavat rinteen jyrkkyyttä 

– Kohtalainen tai suuri merkitys (ka 3,5) 

• Kartta vaati pidemmän 
syventymisen 

• Kuljettajien mukaan karttamallien 
parempi  hyödyntäminen 
edellyttäisi hyvää GPS-paikannusta 

• ”Miksei tällaista ole jo nyt käytössä, 
tästä voi ennakoida ja nähdä urapaikat, 
antaa keinot tehdä uria joita ei 
peruskartan avulla voi toteuttaa, auttaa 
pimeällä hakkuussa” 

 

 

 



Kuljettajien näkemykset 
karttaopaste-esimerkeistä 

Kartta puuston kertymästä ja harvennustarpeesta leimikolla 

• Molemmilla kohtalainen merkitys hakkuussa (ka 3,1 ja 3,0) 

• Karttaesitykset soveltuvat puulajin etsintään (kiireellinen 
puutavaralaji), ajourasuunnitteluun ja kokoojauran tekoon. 

• Epäiltiin ennusteiden tarkkuutta.  

• ”Firman metsiin ja isoille leimikoille. Tilanteissa, jos jotain puuta pitäisi saada, 
kulkukelpoisuus mukaan. Ei merkitystä, kun koko kohde pitää käydä läpi” 

 



Kuljettajien näkemykset 
karttaopaste-esimerkeistä 

Ajouraehdotus tarkassa maastomallikartassa 

• Kartan merkitys kohtalainen tai suuri (ka. 3,6) 

• Yli 60 % koki kartan hyvänä ja käyttökelpoisena, jos ajouraennuste on luotettava 

• Rinnemaille tarpeellinen, leimikolle menon ohjeistus koettiin tärkeäksi 

• ”Etukäteistieto tulevasta tärkeää, jolloin parempi ennakointi, ottaako tämä säätilan ja 
kulkukelpoisuuden vaihtelut huomioon?, kuusivaltaisilla harvennuksilla hyvä”  

 



Yhteenveto 

• Tiedon tarve ja karttaopasteiden merkitys yhtä suurta 
kokemustasosta riippumatta 

• Monet toivat esille sen, että todellinen näkemys karttaopasteen 
tarpeesta tulisi vasta kokeilun jälkeen 

• Monet karttaopasteet olisi tarpeellisia jo hakkuuajankohdan 
määrityksessä ja leimikon ennakkosuunnittelussa 
 

• Kulkukelpoisuuden tarkempi esittäminen pehmeillä maapohjilla ja 
rinnekohteissa koettiin hyvin tarpeelliseksi 

• Tarkkaan maastomallikarttaan laadittu ajouraennuste koettiin 
hyväksi 

• Muutama hyvä karttaopaste on riittävä. Adaptiivinen, 
käyttäjäpersonoitu karttaopastus toiveena, säätilan huomioon 
ottoa ennusteeseen toivottiin 

** KIITOS! ** 

 

 

 

 

 

 

 

 


