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TIIVISTELMÄ 

Johdanto 
 
Suomessa hakkuukoneella kerätään runkokohtaista tietoa yli miljoonasta haka-
tusta puusta joka päivä. Tiedot rekisteröidään metsäkoneiden tiedonsiirtostandar-
din (StanForD 2015) mukaisesti ja niiden perusteella lasketaan leimikolta hakatun 
puuston määrä puutavaralajeittain kauppahinnan määritystä ja työ- ja urakointi-
maksuja varten. Lisäksi mittaustietoja hyödynnetään runkomuodon ennustami-
sessa ja katkonnan sekä lähikuljetuksen suunnittelussa. Hakkuukoneet muodosta-
vat merkittävän tiedonkeruupotentiaalin, jota voitaisiin hyödyntää huomattavasti 
enemmän metsävaratietojen päivityksessä ja kaukokartoitustiedon maastorefe-
renssiaineistona. Vuotuisista markkinahakkuista hakatusta puumäärästä 75,5 % 
mitataan hakkuukoneen mittalaiteella (Melkas 2014).  
 
Tutkimuksen tavoitteena on laatia menetelmäkuvaus sekä referenssitiedon tuot-
tamiseen että metsävaratiedon ylläpitoon nykyiseen hakkuukoneella kerättävään 
tietoon sekä hakkuukoneella tuotettuun puukarttaan perustuen. Menetelmiä ha-
vainnollistetaan prosessikaavioiden avulla. Lisäksi raportissa kuvataan lyhyesti ny-
kyisin käytössä oleva metsävarojen inventointi- ja ylläpitojärjestelmä (Suomen 
metsäkeskuksen… 2014, Maastotyöohje 2014, Laadunarviointiohje 2014) ja kar-
toitetaan, mitä hakkuukoneella kerättyjä mittaustietoja voidaan hyödyntää, mis-
säkin sovelluksessa ja miten.  
 
Ensivaiheessa tavoitteena on hyödyntää hakkuukoneella kerättyä poistumatietoa 
päätehakkuista kaukokartoitukseen soveltuvien referenssikoealojen tuottami-
sessa ja referenssitiedon tarkentamisessa. Myöhemmässä vaiheessa tarkoitus on 
hyödyntää harvennushakkuilta ja päätehakkuilta kerättyä poistumatietoa myös 
metsävaratietojen ajantasaistauksessa. Tulevaisuuden visiona on mobiililaserkei-
lauksella tuotettu yksittäisistä puista koostuva puukartta, joka toimii sekä metsä-
varojen inventoinnin että puustotietojen ajantasaistuksen välineenä kuin myös re-
aaliaikaisena kuljettajan apuvälineenä hakkuutiheyden seurannassa ja hakattavien 
puiden valinnassa (Melkas ym. 2014).   
 
Hakkuukone metsävaratiedon kerääjänä 
 
Hakkuukoneen mittausjärjestelmä mittaa kaadettavan rungon dimensioita rungon 
prosessoinnin yhteydessä ja tallentaa korjuukohteen tunnistetiedot sekä tiedot 
hakatuista rungoista runkotiedostoihin (StanForD, StanForD 2010). Läpimitat ja 
mittauskohdat tallentuvat yleensä 10 cm välein, ja niiden perusteella muodoste-
taan runkoprofiili, jokaiselle hakatulle puulle. Lisäksi jokaisesta rungosta tehtyjen 
pölkkyjen dimensiot – pituus, läpimitat ja tilavuus sekä laatutunnukset (esim. A-
tyvi, latvatukki, raakki jne.) – tallentuvat järjestelmään. Muita järjestelmään tal-
lentuvia tunnuksia ovat rungon käyttöosan pituus ja viimeisen katkaisusahauksen 
latvaläpimitta. Latvan pituus sekä kannon korkeus ja sitä kautta myös rinnankor-
keusläpimitta voidaan estimoida joko runkokäyrän avulla (Laasasenaho 1982) tai 
käyttäen latvanpituutta tai kannon korkeutta estimoivia malleja.   
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Hakkuukoneen sijaintitieto tallentuu jokaiselle puulle pituus- ja leveysasteina 
WGS84-järjestelmässä. Lisäksi hakkuukoneen tietojärjestelmällä on mahdollista 
kerätä tietoa myös hakkuukoneen ja hakkuupään liikkeistä. Tämän avulla voidaan 
parantaa hakkuukoneen paikannustarkkuutta sekä saada selville, missä suunnassa 
hakkuupää kulloinkin on puuta kaadettaessa.  
 
Tulevaisuudessa hakkuukoneisiin voidaan nykyisten mekaanisten mittalaitteiden 
oheen asentaa laser- tai kamerateknologiaan perustuvia mittalaitteita. Tämä mah-
dollistaa jatkuvan puukartan tuottamisen reaaliaikaisesti leimikon hakkuun yhtey-
dessä joko jäävästä puustosta tai hakattavasta puustosta. Menetelmän avulla on 
mahdollista kartoittaa puiden sijainti suhteessa hakkuukoneeseen, läpimittoja 
rungon eri korkeuksilta sekä erilaisia laatutunnuksia (lenkous, oksaraja, paksuim-
man oksan paksuus jne.). Puukartan tuottamisen haasteena ovat samat ongelmat 
kuin perinteisessä koealojeninventoinnissa, eli koneen lähellä olevista rungoista 
mittaus onnistuu paremmin, kun taas kauempana olevat rungot voivat jäädä tois-
ten runkojen katveeseen. Yhdistämällä peräkkäisten työpisteiden puukarttoja kat-
veisuutta pystytään vähentämään ja näin mittaustarkkuutta parantamaan.  
 
Mobiililaserkeilauksella saatava runkolukusarja mahdollistaa todellisen runkoluku-
sarjan hyödyntämisen metsävaratietojen laskennassa läpimittajakaumamallien si-
jaan. Myös hakattavien puiden ikä tai kasvunopeus saattaa olla tulevaisuudessa 
mahdollista määrittää kaatoleikkauksesta hakkuupäähän asennettavan kameran 
avulla. Taulukossa 1 on vertailtu nykyisin kaukokartoitusperusteisessa metsien in-
ventoinnissa mitattavia muuttujia hakkuukoneelta saataviin mittaustietoihin nyt 
ja tulevaisuudessa. 
 
Menetelmäkuvaus referenssitiedon tuottamiseksi 
 
Menetelmässä tuotetaan puustotiedot 16 x 16 metrin kaukokartoitushilalle, mik-
rokuviolle tai osaleimikolle hyödyntäen nykyistä hakkuukoneen keräämää mit-
taustietoa.  Kaukokartoitusperusteisen puustotulkinnan mallinnus- ja referenssiai-
neisto mitataan tarkkaan paikannetuilta koealoilta perinteisin menetelmin taimi-
koissa, nuorissa kasvatusmetsissä ja varttuneissa kasvatusmetsissä. Uudistuskyp-
sien (avohakkuut) metsien osalta käytetään hakkuukoneen tuottamaan referenssi-
tietoa.  
 
Metsänkäyttöilmoitusten perusteella valituista avohakkuuseen tulevista leimi-
koista rajataan ajallisten kriteerien perusteella pois ne leimikot, jotka on hakattu 
ennen laserkeilausta. Näin muodostettua karttatasoa leikataan kaukokartoituk-
sessa käytettävällä 16 x 16 metrin hilaverkkolla. Mikäli hilaruutu osuu kokonaan 
käsittely-yksiköiden sisään, otetaan se mukaan laskentaa. Leimikon reuna-alueelle 
osuneita hilaruutuja, ei hyödynnetä referenssitiedon laskennassa tässä vaiheessa. 
Näiden hilaruutujen osalta laskentaa kehitetään tarpeen mukaan myöhemmin. 
Vastaavasti, mikäli halutaan käyttää hilaruutujen sijaan mikrokuvioita tai osaleimi-
koita, voidaan karttatasoa leikata vastaavalla kaukokartoituksessa käytettävällä 
mikrokuvio- tai osaleimikkokarttatasolla. 
 
Valittujen avohakkuuleimikoiden jakauman edustavuus tarkastetaan ajantasaiste-
tun kuvioaineiston perusteella, jolloin voidaan varmistua, että otos vastaa keskeis-
ten tunnusten (alaryhmä, pääpuulaji, pääpuulajiosuus, pohjapinta-ala ja läpimitta) 
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osalta alueen keskimääräisiä päätehakkuita kyseisellä inventointialueella. Tarvitta-
essa aineistoa täydennetään kohdennetulla maastoaineiston keruulla.  
 
Puustotiedot lasketaan valittujen leimikoiden hilaruuduille eli ns. hyväksytyille 
ruuduille (16x16 m), mikäli ajoura kulkee hilaruudun keskeltä eli esim. 8 x 8 m alu-
eelta. Vastaavasti puustotiedot voidaan laskea mikrokuvioille, mikäli ajoura kulkee 
mikrokuvion keskeltä. Tarvittaessa mikrokuvioita voidaan yhdistää suuremmiksi 
osakuvioiksi. Jokaiselle kokonaan leimikon (käsittely-yksikön) sisälle osuneelle hi-
laruudulle tai mikrokuviolle lasketaan tilavuus puutavaralajeittain, keskimääräinen 
käyttöosan pituus ja keskiläpimitta sekä johdetaan estimaatit hilaruudulta tai mik-
rokuviolta kaadetun puuston keskimääräisestä rinnankorkeusläpimitasta sekä kes-
kipituudesta. Avohakkuulla poistuman oletetaan vastaavan leimikon puustoa en-
nen keilausta. Harvennushakkuulla hakkuukoneen mittaustiedoista saadaan nykyi-
sin ainoastaan poistumatieto, joten sitä ei voida hyödyntää referenssitiedon tuot-
tamiseen ilman, että käytettävissä on mobiililaserkeilauksella hakkuun yhteydessä 
tuotettu puukartta tai tarkka tieto hakkuuta edeltäneestä tilanteesta.  Referenssi-
koealoja voidaan muodostaa hakkuukoneella kerätyn poistumatiedon perusteella 
laserkeilaus- ja ilmakuvausajankohdasta aina seuraavaan kasvukauteen saakka.  
 
Käytettäessä hakkuukoneen laserkeilaimella tuotettua puukarttaa referenssiai-
neistona, leimikon puusto laserkeilataan hakkuukoneeseen asennetun maalaser-
kelaimen avulla hakkuun yhteydessä. Leimikon puukartta muodostetaan yhdistä-
mällä peräkkäisten hakkuukoneen työpisteiden puukartat toisiinsa. Saatu puu-
kartta voidaan muodostaa tarpeen mukaan joko hakkuun jälkeen jäljelle jäävästä 
puustosta tai ennen hakkuuta vallinneesta tilanteesta, jolloin tietoa voidaan käyt-
tää referenssitietona kaukokartoituksessa. Jäävän puusto tilannetta voidaan puo-
lestaan käyttää referenssiaineistona seuraavan vuoden tulkinnassa.   
 
Tässä tulevaisuuden vaihtoehdossa kaukokartoitusmateriaalina voidaan käyttää 
tarkempaa ALS-aineistoa, joka mahdollistaa yksinpuin tulkinnan (ITD) tai vaihtoeh-
toisesti aluepohjaisella laserkeilauksella (ABA) tuotettua pikselikohtaista hila-ai-
neistoa. Tietojen yhdistäminen tapahtuu joko puutasolla tai pikselitasolla. Mene-
telmä poikkeaa edellä esitetystä lähinnä siinä, että, sen avulla on mahdollista 
tuottaa referenssitietoa uudistuskypsien metsien ohella myös nuorista ja varttu-
neista sekä eri-ikäisrakenteisista metsiköistä. Harvennushakkuiden osalta voidaan 
käyttää joko ennen hakkuuta vallinnutta tilannetta tai hakkuun jälkeistä tilan-
netta, riippuen siitä, miten tehty lentolaserkeilaus ja leimikolle tehty hakkuu ajoit-
tuvat toisiinsa nähden. Mikäli hilaruutujen sijaan halutaan käyttää mikrokuvioita 
tai osaleimikoita, lasketaan vastaavat puustotunnukset yksittäisten puiden omi-
naisuustietojen perusteella leikkaamalla aluekarttatasolla puukarttaa ja summaa-
malla runkokohtaiset tilavuustiedot yhteen.  
 
Käytännössä aineiston keruu ajoittuisi vajaan vuoden pituiseen ajanjaksoon al-
kaen harvennushakkuiden osalta kevättalvella ja jatkuen harvennus- ja päätehak-
kuiden osalta alkukesän laserkeilauksesta ja ilmakuvauksesta laskentojen käynnis-
tämiseen olettaen, että puustotiedot halutaan päivittää nykyisen inventointiryt-
min mukaisesti. Aineiston keruu edellyttää hakkuukoneeseen asennettavaa mobii-
lilaserkeilainta ja puukarttajärjestelmää, joiden avulla on mahdollista tuottaa puu-
karttaa hakkuun yhteydessä – niin hakkuuta edeltäneestä kuin hakkuun jälkei-
sestä tilanteesta. 
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Menetelmäkuvaus metsävaratietojen päivitykseen 
 
Metsävaratiedon päivitys tehdään olemassa olevan metsävaratiedon ja nykyisin 
hakkuukoneelta saatavan poistumatiedon perusteella vähentämällä ajantasaiste-
tusta nykypuustosta hakkuukoneelta saatava puutavaralajikohtainen tieto poistu-
masta. Laskemalla tiedot hilaruuduittain tai mikrokuvioittain, voidaan päästä 
kiinni myös jättöpuuryhmien sijaintiin, mikäli lähtöpuuston oletetaan metsävara-
tiedon perusteella olevan tietyllä tasolla. Tuloksen loogisuus voidaan tarkistaa 
harvennushakkuiden osalta esimerkiksi harvennusmallien avulla. Menetelmän 
tarkkuus riippuukin olennaisesti lähtöpuuston tilavuusestimaatin tarkkuudesta 
sekä hakkuukoneella tuotetun tiedon sijaintivirheestä – etenkin jos halutaan 
päästä päivityksessä yksityiskohtaisemmalle hila- tai mikrokuviotasolle.  
 
Kuvioraja on mahdollista päivittää luomalla vyöhyke (bufferi) leimikolta hakattu-
jen puiden ympärille. Bufferia muodostettaessa tulisi ottaa huomioon hakkuuko-
neen ulottuma sekä kuljettajan työtapa eli miltä puolelta hakkuukoneen kulku-
suuntaan nähden kuljettaja pääsääntöisesti hakkaa puita ja onko hakkuutavalla 
(päätehakkuu vs. harvennushakkuu) merkitystä kuljettajan työtapaan. Suodatta-
malla hakkuukoneen sijaintihavaintoja on mahdollista muodostaa hakkuukoneen 
kulkema ajourareitti leimikolla. Tätä tietoa hyödynnetään jo nykyisin, kun halu-
taan laskea eri puutavaralajien sijaintia leimikolla ja lähettää ennakkotietoa hakat-
tujen puutavaralajien sijainnista ajokoneelle.  
 
Tulevaisuudessa metsävaratiedon päivitys perustuisi hakkuukoneeseen liitetyn 
mobiililaserkeilaimen tuottamaan puukarttaan, joka muodostettaisiin jäljelle jää-
västä puustosta hakkuun yhteydessä.  Leikkaamalla näin tuotettua puukarttaa16 x 
16 metrin rasterikarttatasolla tai mikrokuvioilla, voitaisiin laskea puustoestimaatit 
rasterikarttatasolle ja mikrokuvioille yksittäisten puiden ominaisuustietojen perus-
teella. Menetelmässä yksittäisten puiden tilavuustietoa olisi mahdollista tarkentaa 
hakkuukoneelta saatavan puukohtaisen poistumatiedon perusteella. Osapikselei-
den (hilaruutujen) tilavuus päivitettäisiin ottaen huomioon osapikselin pinta-alan 
jakaantuminen harvennettuun tai päätehakattuun ja hakkaamattomaan aluee-
seen sekä nykyinen puusto ja jäävä puusto. 
 
Kuvioraja olisi mahdollista päivittää vertaamalla ilmasta käsin tehtyä laserkei-
lausta ja siitä tuotettua puukarttaa (ITD) ja hakkukoneen laserkeilaimella tuotet-
tua puukarttaa poistettujen puiden sijainneista. Leikkaamalla karttatasoja keske-
nään muodostuisi kuvioraja poistettujen puiden ja jäljelle jäävien puiden puolivä-
liin. Mikäli halutaan ottaa huomioon myös puuston koko suhteessa viereisen ku-
vion puuston kokoon ja sitä kautta puusto vaatima kasvuala, voidaan yksittäisten 
puiden ympärille muodostaa ns. puun kokoon perustuva kasvuala. Leikkaamalla 
näin muodostettuja karttatasoja keskenään, muodostuu kasvualojen leikkauspis-
teisiin kuvionraja, kun vain tiedetään onko puu hakatun leimikon puolella vai vie-
reisellä kuviolla.  
 
Jotta yksittäisten puiden sijaintiin perustuvaa metsävaratiedon päivitysmenetel-
mää voidaan soveltaa tulevaisuudessa, vaatii se hakkuukoneiden varustamisen la-
serkeilaimilla ja menetelmien jatkokehittämistä. Myös hakkuukoneissa olevien sa-
telliittipaikannusjärjestelmien tarkkuutta on pystyttävä parantamaan joko niin, 
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että hakkuukoneissa olevat vastaanottimet pystyvät hyödyntämään eri satelliitti-
järjestelmien (GPS, GLONASS, GALILEO) tuottamaa sijaintitietoa tai käyttämään 
virtuaalitukiasemilta saatavaa korjausdataa. Myös hakkuukoneiden tuottamaa 
odometriatietoa hakkuukoneen liikkeistä tulisi jatkossa hyödyntää enemmän. 
 
Kuviotietojen päivityksen osalta hakkuukoneella kerättyjä poistumatietoja voitai-
siin hyödyntää pääte- ja harvennushakkuiden varsin nopeallakin aikataululla, 
mutta käyttö referenssiaineistona vaatii vielä jatkotutkimuksia. 
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ABSTRACT  

Melkas, T. & Hämäläinen, J. 2015. Utilizing data collected by harvester – 
Method description to produce reference data for remote sensing pur-
poses and to update forest resource information. Metsäteho Report 237. 
 
 
Introduction 
 
In Finland, tree stem data is collected from over one million felled trees each day. 
The data is saved in accordance with the StanForD (Standard for Forest Machine 
Data and Communication) data standard for harvest machines and it is used to de-
termine the volume of cut trees on a tree assortment basis, to form the basis of 
the payments for forest owners, labour costs, as well as contractor fees. The infor-
mation is also used to forecast the stem curve of felled trees and to determine op-
timal bucking measures and transportation needs. 
 
Harvesters offer significant potential for forest resource data collection. The data 
produced by harvesters could be exploited significantly more today than what is 
currently being utilized as a means of updating forest resource information and as 
reference data in remote sensing. Some 75.5% of the volume of all commercially 
felled trees is currently measured with a harvester-mounted measuring device 
(Melkas 2014). 
 
The aim of this study is to describe how to produce reference data and how to up-
date forest resources with harvester-produced data and tree maps. The processes 
are illustrated in flow charts (Appendix 1). The report also briefly describes the 
currently used forest resource inventory method in privately owned-forests (Su-
omen metsäkeskuksen 2014, Maastotyöohje 2014, Laadunarviointiohje 2014) and 
explains what type of harvester-produced data can be utilized for what purposes 
and applications, and how. 
 
In the first stage, the aim is to utilize removal data gathered from final cuttings in 
order to generate reference plots for remote sensing purposes and to increase 
the accuracy of the reference data. In the latter phase, the goal is to utilize re-
moval data gathered from thinnings and final fellings in the updating process of 
forest resource information. The vision for the future is to be able to generate 
tree-based tree map data with laser scanning methods (MLS) to help improve the 
accuracy of forest inventory and make it easier to update forest resource infor-
mation and also to help harvester drivers follow the cutting density of remaining 
trees more closely and be able to choose the right trees to be felled (Melkas ym. 
2014).  
 
 
Harvester as a forest resource data collector 
 
A harvester-mounted forest data measurement system measures dimensions of 
felled tree stems and records the information of cut trees in stem files (StanForD, 
StanForD 2010). The dimensions and measuring values are usually saved every 10 
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cm of the stem, and then the data is used to formulate a stem profile for each 
felled tree individually. In addition, varying dimension information such as length, 
diameter, and volume, as well as quality data for every log is saved into the sys-
tem. Additional saved information includes length of the usable part of the stem 
and top diameter of the last cutting point. Length of the crown, stump height, and 
diameter at breast height can be estimated with the use of taper curves (Laasase-
naho 1982) or mathematical models, which estimate either tree crown height or 
stump height. 
 
Information on the location of a harvester is stored in the data system for each 
felled tree in WGS84 –format as map (longitude and latitude) coordinates. It is 
also possible to gather data regarding movements of the harvester and the posi-
tion of its harvester head with the system. This makes it possible to improve posi-
tioning accuracy of the harvester head, and makes it possible to follow how the 
harvester head is positioned at any given time during felling operations. 
 
In the future, harvesters can be equipped with today’s mechanical measurement 
equipment as well as future measuring devices that are based on laser or camera 
technologies. This will help produce a continuous tree map of either the plot’s re-
maining trees or its felled trees in real-time during the felling process. With the 
new method, it will be able to determine the location of a tree relative to the har-
vester position, diameters of tree stems at various heights, and different quality 
attributes, such as branch crookedness and thickness of the thickest branch. Chal-
lenges related to the production of treemaps with this method are similar to 
those when undergoing traditional plot inventory - i.e., measurement accuracy is 
better for those trees located closer to the harvester, while trees located farther 
away from it may be caught in the shadows of other trees, thus, hampering meas-
urement accuracy. By combining treemaps of successive workstations, shadowi-
ness can be reduced, thus, improving measurement accuracy. 
 
A diameter distribution generated with mobile ALS (aerial laser scanning) makes it 
possible to utilize actual diameter distribution in forest resource inventory instead 
of diameter distribution models. In the future, it may also be possible to deter-
mine the age and speed of growth of felled trees from the end of the log with a 
harvester-mounted camera. In Table 1 (Appendix 1), the field data used in remote 
sensing-based inventories today are compared with harvester-produced data 
from today and in the future. 
 
Method description for the production of reference data 
 
The method helps generate data on a 16 x 16 m remote sensing raster, a micro-
stand or a sub-stand utilizing measurement data collected by harvester. Remote 
sensing-based modelling and reference data is gathered from accurately posi-
tioned sample plots with traditional methods in young stands, young growth 
stands, and mature growth stands. Harvester-produced reference data is used in 
the case of regeneration-ready clear cutting areas. 
 
The stands that have been selected based on forest use declarations (based on 
the notifications from the Finnish Forest Centre), but have already been felled be-
fore laser scanning (ALS), are excluded from the calculations. The formulated map 



 

 
  

 
Metsätehon raportti 237 13.10.2015  11 
 

layer of clear cutting areas is cut with a 16 x 16 m raster. If the confined raster hits 
the operation unit entirely, it is added to the calculation. Rasters that hit the bor-
der of the cutting area are not taken into account in data calculations at this 
stage. Calculation methods for these particular rasters will be developed at a later 
stage, if necessary. Correspondingly, if one wants to use micro-stands or sub-
stands, the map layer can be cut with a corresponding micro-stand or sub-stand 
layer that is used in remote sensing. 
 
The representativeness of the distribution of selected clear cutting areas is exam-
ined based on updated stand data to ensure that the sample, in terms of its key 
variables, (sub-group, dominant tree species, shares of dominant tree species, ba-
sal area, diameter), represent, on average, clear cuttings conducted in its area. If 
necessary, the material is supplemented with additional, specific, field data. 
 
Stand variables will be calculated for selected rasters located inside the cutting 
area - i.e., for the so-called accepted rasters (16 x16 m) - if the strip road passes 
through the centre of the raster, for example, within an 8 x 8 m area. Stand varia-
bles can be also calculated for micro-stands, if the strip road passes through the 
middle of the micro-stand. Micro-stands can be combined to formulate bigger 
sub-stands, when needed. For every raster or micro-stand, volume by tree assort-
ments (log and pulpwood by tree species), mean height and mean diameter will 
be calculated, and the average height of the usable part of the stem and diameter 
at breast height will be estimated. In clear cuttings, it is assumed that the removal 
is responsible for stand variables before cutting. In thinnings, it is possible to 
measure by harvester only the removals of the stand or sub-stands. This means 
that it is not possible to use that information directly as a reference data, without 
the tree map produced by mobile laser scanning during cutting. The reference 
sample plots can be constructed based on the removal information gathered from 
the period when laser scanning or aerial photography took place until the next 
growing season. 
 
When using a tree map produced with a harvester-mounted laser device as refer-
ence data, trees of the cutting area are laser scanned with a harvester-mounted 
laser device during the logging process. A tree map of the cutting area is formu-
lated by connecting tree maps of consecutive harvester working sites. The tree 
map can be formulated either after felling from the remaining timber stock, or 
based on the situation prior to logging measures, so that the data can be used as 
reference information in remote sensing. Information regarding the remaining 
trees after felling operations can be used, on the other hand, as reference data in 
the interpretation of the following year’s situation. 
 
In the future, more precise ALS-data will likely be utilized in remote sensing. This 
will enable more accurate individual tree detection (ITD) or the formulation of 
pixel-level raster cell data with the so-called area-based approach (ABA). Data will 
be combined either on a tree-level or pixel-level basis. The method differs from 
the above primarily because it enables the collection of reference information 
from regeneration-ready stands, as well as young, mature, and mixed-aged 
stands. 
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Depending of the timing of the thinnings and airborne laser scanning, it is possible 
to use harvester-collected data collected either before thinning or after thinning 
operations. Also, the geometry of the reference unit can be changed. For exam-
ple, instead of pixels, it is possible to use micro-stands or sub-stands as reference 
units. In this case, stand variables for the unit can be calculated by overlaying the 
tree map with sub-area layer and summarizing the stem data inside the sub-area 
together. 
 
In practice, data collection would take place during a period of approximately less 
than 12 months starting from early spring thinnings and continuing through thin-
nings and final fellings of early summer, if forest inventory updates are done 
based on today’s forest resource inventory schedule. Data collection requires a 
harvester-mounted mobile laser scanner as well as a tree map system that makes 
it possible to produce a tree map during felling operations based on the situation 
before and after felling operations. 
 
Method description of forest resource information update 
 
Forest resource information is updated with existing forest resource data and har-
vester-produced removal data by subtracting the harvester-produced removal 
data by assortments (log/pulp) from updated forest resource data. By calculating 
the data on a raster- or micro-stand basis, one can also determine the locations of 
seed tree groups, if the stand volume before harvesting is at an expected level. 
 
The logicalness of the updated information in thinnings can be tested by using, for 
instance, thinning models. Meanwhile, accuracy of the method largely depends 
on the volume estimates of the stand before harvesting, as well as the location er-
ror of the harvester-produced data - especially if one wants to reach a more de-
tailed raster or micro-stand level updating process. 
 
The stand border can be updated by creating a buffer zone around the stand’s 
felled trees. When creating a buffer zone, the harvester’s reach as well as its 
driver’s working style should be taken into account, i.e., on which side the driver 
is cutting the trees relative to the direction in which the driver is heading with the 
harvester and whether the cutting method (final cutting vs. thinning) has an im-
pact on the harvester driver’s working style. By filtering the location observations 
of the harvester, it is possible to model the harvester’s strip road within a stand. 
This information is already used for determining the locations of various tree as-
sortments on a stand and when sending foreknowledge of the location of felled 
tree assortments to the forwarder. 
 
In the future, the updating of forest resource data would be based on a tree map 
that has been produced with a harvester-mounted mobile laser scanner. By cut-
ting the tree map on a 16 x 16 m raster map or micro-stand level, tree estimates 
could be calculated on a raster map level and micro-stand based on quantity and 
quality data of individual trees. It would be possible to improve the accuracy of 
volume data of individual trees by using harvester-generated tree-specific timber 
removal data. The volume of sub-rasters would be updated by taking into account 
the distribution of the surface area into thinned, final cut or untouched areas and 
current and remaining timber. 
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It would be possible to update the stand border by comparing the locations of re-
moved trees and remaining trees and by cutting these map layers with each 
other. If we want to take into account the size of the trees compared to the size of 
trees in the nearby stand, i.e., taking into account the growth area of what indi-
vidual trees are needed, we can create the adjustable buffer around the trees. By 
cutting these two map layers with each other, the stand border can be created by 
combining the cutting points of two map layers. 
 
In the future, harvesters should be equipped with laser scanners and improved 
positioning systems to make the utilization of accurate and tree level harvester-
produced data possible, when updating forest resource data. Updating methods 
also need to be further developed. It is possible to improve, especially the accu-
racy of positioning using reference data collected from virtual reference stations 
and post-processing the location data. Various satellite positioning systems can 
also be utilized more efficiently in the future - these include GPS, Glonass, Galileo, 
etc., and we will also be able to improve the available satellite geometry and posi-
tioning accuracy. In the future, odometer information collected by harvesters 
should also be utilized more often. 
 
Harvester-generated tree removal data from thinnings and final cuttings could be 
used to update stand information rather soon, but being able to use them as ref-
erence data requires further research. 
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1 JOHDANTO 

Suomessa hakkuukoneella kerätään runkokohtaista tietoa yli miljoonasta 
hakatusta puusta joka päivä. Tiedot rekisteröidään metsäkoneiden tiedon-
siirtostandardin (StanForD 2015) mukaisesti ja niiden perusteella lasketaan 
leimikolta hakatun puuston määrä puutavaralajeittain kauppahinnan mää-
ritystä ja työ- ja urakointimaksuja varten. Lisäksi mittaustietoja hyödynne-
tään runkomuodon ennustamisessa ja katkonnan sekä lähikuljetuksen 
suunnittelussa.  
 
Operatiivisen toiminnan ohella hakkuukoneelta saatuja puutavaralajien 
kertymätietoja on käytetty eri tutkimuksissa lähinnä maastoreferenssinä 
selvitettäessä eri kaukokartoitusmenetelmien tarkkuutta (Peuhkurinen ym. 
2007, Vastaranta ym. 2009, Holmgren ym. 2012, Liang 2013, Holopainen 
ym. 2013) ja kykyä estimoida leimikon puutavaralajijakaumaa (Holopainen 
ym. 2010b, Vauhkonen ym. 2013). Melkas ym. (2009) ovat tutkineet metsä-
varatietojen päivitystä laserkeilauksen ja hakkuukoneen keräämän tiedon 
avulla. Tutkimuksessa todettiin hakkuukoneella kerätyn poistumatiedon 
olevan yksi varteenotettava vaihtoehto kuviotason tietojen päivityksessä 
harvennusten yhteydessä, mikäli leimikon ennakkotiedot on mitattu luotet-
tavasti. Lappalainen (2003) ja Möller ym. (2011) ovat tutkineet hakkuuko-
neen tuottaman poistumatiedon hyödyntämistä ja kehittäneet menetelmiä 
metsäsuunnitelmatietojen päivitykseen. 
 
Hakkuukoneilla hakataan Suomessa vuosittain keskimäärin vajaat 500 000 
hehtaaria harvennushakkuita ja 150 000 hehtaaria päätehakkuita (Metsäti-
lastollinen vuosikirja 2014). Hakkuukoneet muodostavatkin merkittävän 
tiedonkeruupotentiaalin, jota voitaisiin hyödyntää huomattavasti enem-
män metsävaratietojen päivityksessä ja kaukokartoitustiedon maastorefe-
renssiaineistona. Esimerkiksi vuotuisista markkinahakkuista hakatusta puu-
määrästä 75,5 % luovutusmitataan hakkuukoneen mittalaiteella (Melkas 
2014).  
 
Yhdistämällä hakkuukoneelta saatavat yksittäisten runkojen poistumatieto 
mobiililaserkeilauksella tuotettuun puukarttaan voidaan tuottaa reaaliai-
kaista puukarttaa leimikon puustosta hakkuutyön edetessä (Miettinen ym. 
2007, Öhman ym. 2007, Larsson ym. 2011). Puukarttajärjestelmän toimi-
vuutta, hyötyjä ja kehittämistarpeita on selvitetty EffFibre-tutkimushank-
keessa vuosina 2010-2013 (Melkas ym. 2014a). Menetelmän hyödyntämien 
yksittäisten puiden tasolla vaatii kuitenkin paikannustarkkuuden oleellista 
parantamista hakkuukoneissa ja eri tietolähteistä kerättävän tiedon linkit-
tämistä toisiinsa. 
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Mikäli hakkuukoneen keräämä tieto hakatun ja jäljelle jäävän puuston tila-
vuudesta, ajourien sijainneista ja leimikon rajoista pystytään sitomaan riit-
tävällä tarkkuudella paikkaan, voidaan sitä hyödyntää toteutuneiden leimi-
kon rajojen päivityksessä, jäävän puuston tilavuuden estimoinnissa ja yllä-
pidossa sekä referenssiaineistona laserkeilauksessa sekä satelliitti- ja ilma-
kuvatulkinnassa.  
 
2 TAVOITE 

Tutkimuksen tavoitteena on laatia menetelmäkuvaus sekä referenssitiedon 
tuottamiseen että metsävaratiedon ylläpitoon nykyisen hakkuukoneella ke-
rättävään tietoon sekä hakkuukoneella tuotettuun puukarttaan perustuen. 
Menetelmiä havainnollistetaan prosessikaavioiden avulla. Lisäksi raportissa 
kuvataan lyhyesti nykyisin käytössä oleva metsävarojen inventointi- ja yllä-
pitojärjestelmä ja kartoitetaan, mitä hakkuukoneella kerättyjä mittaustie-
toja voidaan hyödyntää, missäkin sovelluksessa ja miten.  
 
Tässä kuvattuja menetelmiä tullaan testaamaan hankkeen seuraavassa vai-
heessa. Ensivaiheessa tavoitteena on hyödyntää hakkuukoneelle kerättyä 
poistumatietoa päätehakkuista kaukokartoitukseen soveltuvien referenssi-
koealojen tuottamisessa. Myöhemmässä vaiheessa tarkoitus on hyödyntää 
harvennushakkuilta ja päätehakkuilta kerättyä poistumatietoa myös metsä-
varatietojen ajantasaistauksessa.  
 
Tulevaisuuden visiona on mobiililaserkeilauksella tuotettu yksittäisistä 
puista koostuva puukartta, joka toimii sekä metsävarojen inventoinnin että 
puustotietojen ajantasaistuksen välineenä kuin myös reaaliaikaisena kuljet-
tajan apuvälineenä hakkuutiheyden seurannassa ja hakattavien puiden va-
linnassa.   
 
3 METSÄVARATIEDON KERUU JA YLLÄPITO – 

NYKYJÄRJESTELMÄN KUVAUS 

Suomen metsäkeskus (SMK) ylläpitää yksityismetsien metsävaratietoa 
määrävälein tehtävin kokonaisinventoinnein. Vuotuinen inventointitavoite 
valtakunnan tasolla on 1,5 milj. ha/v. Yhden inventoitavan alueen koko 
(nettoala) vaihtelee noin 100 000 – 200 000 hehtaarin välillä, jolloin kauko-
kartoitettava alue (bruttoala) on yleensä noin kaksinkertainen. 
 
Yksityismetsien metsävaratiedon ylläpito kattaa sekä tiedonkeruun (inven-
tointi) että ajantasaistuksen. Inventointi perustuu kaukokartoitukseen (la-
serkeilaus ja ilmakuvaus), koealamittauksiin ja kohdennettuun maastoin-
ventointiin. Ensimmäisenä vuonna hankitaan kaukokartoitusaineisto ja mi-
tataan maastokoealat sekä valtaosa laatukontrollimittauksista. Puustotul-
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kinta ja kuviointi ml. automaattinen mikrokuviointi tehdään talvikauden ai-
kana. Toisena vuonna tehdään kohdennettu maastoinventointi sekä lopul-
listen kuviorajojen koostaminen ja laskennat. Tässä esitetty nykyjärjestel-
män kuvaus perustuu Suomen metsäkeskukselta saatuun prosessikuvauk-
seen (Suomen metsäkeskuksen… 2014, Maastotyöohje 2014, Laadunarvi-
ointiohje 2014). 
 
3.1 Laserkeilaus ja ilmakuva-aineistot 

Valitulta inventointialueelta selvitetään olemassa olevat aineistot sekä yh-
teishankintamahdollisuudet Metsäkeskusten alueyksiköiden ja muiden toi-
mijoiden kanssa. Suositeltavaa on, että kaukokartoitusaineisto ja koeala-
mittaukset on tehty saman vuoden aikana. Ilmakuvaus tehdään yleensä 
kesä-elokuun aikana 30 - 50 cm maastoresoluutiolla ja 30 % sivupeitolla. Pi-
tuuspeittona käytetään 80 %. Puustotulkinnassa voidaan hyödyntää myös 
1-2 vuotta vanhoja ilmakuvia, mutta tällöin tulkinta on puulajisuhteiden 
osalta ilmakuvauksen ajankohdalta.  Kuvauskorkeus pyritään pitämään 
maltillisena (6 km), jotta varmistetaan kuvien laatu. Laserkeilaus tulee 
tehdä koko inventointialueelle saman kasvukauden aikana. Keväällä ennen 
lehden tuloa kerättyä aineistoa ei voi käyttää yhdessä kesällä kerätyn ai-
neiston kanssa. Tasalaatuisen puustotulkinnan takaamiseksi, keilauspara-
metreja (esim. lentokorkeus 2 km, pistetiheys 0,5-1,0 p/m2, avauskulma 40 
°ja sivupeitto 20 %) ei saa muuttaa lentojen aikana. Mikäli laserkeilausai-
neisto on eri vuodelta (maks. 2 kasvukautta), voidaan koealan puita tarvit-
taessa kasvattaa malleilla eteen- tai taaksepäin. Ilmakuvaus- ja laserkei-
lausspeksit tarkistetaan vuosittain.  
 
Kaukokartoituksen osalta kuvantoimittaja tekee ilmakuvien orto-oikaisun, 
sävysäädön, mosaikoinnin ja pilkkomisen karttalehtiin. Keilaustoimittaja 
prosessoi laserkeilauksen pisteparven ja puustotulkitsija tekee maaston la-
serkorkeusmallin (DTM, digital terrain model) ja puuston laserpituusmallin 
(CHM, canopy height model). Kaukokartoitusmateriaalin laatua seurataan 
laatukontrollin avulla.  
 
3.2 Maastoaineiston keruu 

Koealojen sijoittelussa hyödynnetään olemassa olevaa ajantasaistettua ku-
vioaineistoa. Koealapisteet sijoitetaan alueelle niin, että otos vastaa mah-
dollisimman hyvin koko alueen metsien vaihtelua keskeisten tunnusten 
osalta (alaryhmä, pääpuulaji, pääpuulajiosuus, pohjapinta-ala ja läpimitta). 
Otantamenetelmänä käytetään ositettua ryväsotantaa. Inventointialueelle 
sijoitetaan noin 500 – 600 koealaa varttuneeseen puustoon ja noin 100 – 
200 koealaa taimikoihin. Tarpeen mukaan, mikäli koealojen edustavuu-
dessa on puutteita, koealaverkostoa täydennetään inventoinnin kuluessa.  
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Sijoitetut koealapisteet paikannetaan vähintään 1 metrin tarkkuudella (ta-
voite 0,5 m). Koealatyypit on esitetty kuvassa 1. 
 

 
 
Kuva 1. Metsävaratiedon ylläpidossa ja kaukokartoituksessa käytettävät 
koealatyypit (Maastotyöohje 2014).  
 
Varttuneen puuston osalta maastokoealat ovat 9 metrin säteisiä ympyrä-
koealoja. Koealalta arvioidaan perustiedot (pääryhmä, alaryhmä, kasvu-
paikka, kasvupaikan lisämääre, kuivatustilanne, kehitysluokka, pääpuulaji) 
sekä toimenpidetarve. Lukupuista (d1,3≥ 5cm) mitataan läpimitat ja määri-
tetään puuluokka (kuollut/elävä). Koepuista mitataan puulajiositteittain 
pohjapinta-alamediaanipuun pituus ja ikä sekä koealan yleisimmistä osit-
teista kustakin 2 pituuden lisäkoepuuta. Taimikoissa lasketaan runkoluku ja 
mediaanipuista mitataan keskitunnukset (läpimitta, pituus, ikä).  
 
Koealalaskenta (mm. tilavuudet) tehdään Metlan toteuttamassa laskenta-
palvelussa. Tulokset lasketaan kokonaispuustolle, männylle, kuuselle ja leh-
tipuustolle (kaikki lehtipuut).  
 
3.3 Puustotulkinta ja kuviotietojen koostaminen 

Puustotulkinnassa koealan kokonaispuustolle ja puulajiositteille (mänty, 
kuusi, lehtipuu) estimoidaan keskiläpimitta, keskipituus (mahdollisesti 
myös valtapituus), pohjapinta-ala, runkoluku, tilavuus, keski-ikä sekä johde-
taan kehitysluokka ja pääpuulaji.  
 
Tulkinnan mallinnusvaiheessa maastossa tarkkaan paikannetuille ja mita-
tuille koealoille haetaan niiden sijaintia vastaavat laser- ja ilmakuvapiirteet, 
joiden perusteella laaditaan laskentamallit eri puustotunnuksille. Inven-
tointialueiden puustotulkinnassa käytetään aluepohjaisia ei-parametrisia 
menetelmiä, kuten k-MNS (k-Moist Similar Neighbor) tai harva Bayesilainen 
(sparse Bayesian). Inventointiyksikkönä on 16 x 16 metrin hilaruutu. Puus-
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totunnukset estimoidaan tietylle laskentayksikölle hakemalla inventointi-
alueen kullekin hilaruudulle sitä parhaiten vastaavat maastokoealat, joiden 
perusteella jokaiselle hilaruudulle lasketaan omat puustotiedot. Tulkin-
nassa koealoja voidaan painottaa sen mukaan, kuinka hyvin kunkin koealan 
laser- ja ilmakuvapiirteet vastaavat inventoitavaa hilaruutua. 
 
Kuvioinnissa hyödynnetään automaattiseen segmentointiin perustuvaa 
mikrokuviointia (tavoiteltava keskikoko 0,3-0,5 ha). Laseraineiston ohella 
segmentoinnissa käytetään ilmakuvaa, etenkin lehtipuuvaltaisten kuvioi-
den erottamiseen. Lopulliset toimenpidekuviot yhdistellään mikrokuvioista, 
jotka viimeisteellään kuitenkin aina myös manuaalisesti. Metsävaratietoa 
tarkennetaan kohdennetun maastoinventoinnin perusteella, niiden kuvioi-
den osalta, joilta ei saada riittävän luotettavaa tietoa kaukokartoituksella 
tai muun olemassa olevan tiedon perusteella.   
 
3.4 Laadun varmistus 

Kaukokartoitusperusteisen metsien inventoinnin puustotulkinnassa esti-
moidaan kokonaispuuston ja puulajiositteiden (mänty, kuusi, lehtipuu) kes-
kiläpimitta, keskipituus, pohjapinta-ala, runkoluku, tilavuus ja ikä. Inven-
tointiprosessin laadunvarmistusta tehdään koeala-, mikrokuvio- ja toimen-
pidekuviotasolla. Koealojen laatutarkastelu sisältää Metsäkeskuksen koe-
alamittausten tarkistusmittaukset sekä puustotulkinnan koealakohtaisen 
analyysin. (Laadunarviointiohje 2014) 
 
Mikrokuviotason laadunvarmistus tehdään nuorten, varttuneiden ja uudis-
tuskypsien metsien keski- ja summatunnuksille ja se perustuu systemaatti-
seen koealaotantaan. Maastomittaukset tehdään ensimmäisenä inventoin-
tikesänä, jolloin laatuvertailu voidaan tehdä heti puustotulkinnan mallin-
nuksen yhteydessä ennen koko alueen tulkintaa. Toisena kesänä tehtävä 
toimenpidekuvioiden laadunvarmistus sisältää kaikki kehitysluokat ja siinä 
arvioidaan erityisesti toimenpide-ehdotusten paikkansapitävyyttä. Maasto-
työ perustuu normaaliin kuvioittaiseen arviointiin. (Laadunarviointiohje 
2014) 
  
 
4 HAKKUUKONE METSÄVARATIEDON KERÄÄJÄNÄ 

 
4.1 Hakkuukoneelta saatavat kohdetason tunnistetiedot 

Hakkuukoneen tietojärjestelmä tallentaa lohkon/korjuukohteen/leimikon 
yksilöintiin tarvittavat tunnistetiedot StanForD- standardin mukaisesti. 
Metsäjärjestelmästä riippuen eri toimijat voivat käyttää eri tunnistetietoja 
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leimikoiden tunnistamiseen. Yleisesti käytetään mm. kaupan, lohkon ja/tai 
työalueen numeroa tai näiden yhdistelmiä.  
 
4.2 Hakkuukoneelta saatavat mittaustiedot hakatusta puus-

tosta 

Hakkuukoneen mittausjärjestelmä tallentaa tiedot hakatusta rungoista run-
kotiedostoihin (StanForD, StanForD 2010) – vanhassa standardissa stm-tie-
dostoon ja uudessa standardissa hpr -tiedostoon. Läpimitat ja mittauskoh-
dat tallentuvat yleensä 10 cm välein ja niiden perusteella muodostetaan 
runkoprofiili, jokaiselle hakatulle puulle. Lisäksi jokaisesta rungosta tehty-
jen pölkkyjen dimensiot – pituus, läpimitat ja tilavuus sekä laatutunnukset 
(esim. A-tyvi, latvatukki, raakki jne.) – tallentuvat järjestelmään. Muita jär-
jestelmään tallentuvia tunnuksia ovat rungon käyttöosan pituus ja viimei-
sen katkaisusahauksen latvaläpimitta. Myös ns. pakkokatkaisut rekisteröi-
tyvät järjestelmään ja niiden avulla voi olla mahdollista arvioida leimikon 
keskimääräistä laatua.  
 
4.3 Malleille estimoitavat tunnukset 

Hakkuukonemittauksessa tyvipölkyn tyviosan läpimitat määritetään lasken-
nallisesti. Tyviosalla tarkoitetaan 1,3 metrin pituista rungonosaa, jonka aloi-
tuspiste on rungon kaatoleikkaus. Tyviosan läpimittojen laskenta tehdään 
puulajikohtaisia tyvifunktioita tai niitä vastaavia taulukoita soveltaen. 
Läpimitat rungon tyviosalle estimoidaan mittauskorkeuden funktiona kaa-
toleikkauksesta 1,3 metrin korkeudelta mitatun läpimitan ja kaatoleikkauk-
sesta mitatun etäisyyden perusteella. Tyviosan tilavuus määritetään näiden 
laskennallisten läpimittojen perusteella (Metsäntutkimuslaitoksen määräys 
1/2013). Tältä osin tyvifunktiot tai niitä vastaavat taulukot on integroitu ny-
kyisiin hakkuukoneiden mittalaitteisiin. 
 
Hakkuukone mittaa kaadettavan rungon dimensioita rungon prosessoinnin 
yhteydessä. Tästä johtuen kaadettavan rungon kokonaispituutta ei hakkuu-
koneella pystytä mittaamaan, vaan jokaiselle puulle saadaan ainoastaan 
käyttöosan pituus eli rungon pituus kaatoleikkauksesta viimeiseen katkai-
susahaukseen. Latvan pituus sekä kannon korkeus voidaan estimoida joko 
runkokäyrän avulla (Laasasenaho 1982) tai käyttäen latvanpituutta tai kan-
non korkeutta estimoivia malleja.  Latvan pituus voidaan estimoida esimer-
kiksi empiirisiin aineistoihin perustuvien latvan pituusmallien avulla, joissa 
hyödynnetään tieto viimeisestä katkaisuläpimitasta, puulajista ja käyttö-
osanpituudesta – esim. hlatva=f(dlatva, pl). Mikäli leimikon puuston ikä olisi 
saatavissa leimikon ennakkotietona tai se pystyttäisiin mittaamaan lustojen 
määränä kaatosahauksesta, voitaisiin tietoa hyödyntää kasvupaikan ja kas-
vupotentiaalin määrityksessä pituusbonitoinnilla.  
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Myöskään hakattujen puiden rinnankorkeusläpimittaa (d1,3 = läpimitta 1,3 
metrin korkeudella puun syntypisteestä) ei ole mahdollista määrittää hak-
kuukoneen nykyisillä mittalaitteilla, koska kannonkorkeus ei ole tiedossa. 
Rinnankorkeusläpimitta (d1,3) voidaan kuitenkin estimoida joko kannon-
korkeuden avulla tai sovittamalla hakkuukoneella mitattu runkoprofiili Laa-
sasenahon (1982) runkokäyriin. Yleisesti rinnankorkeusläpimittana hakkuu-
konedataa hyödynnettäessä on käytetty, joko kahdettatoista tai kolmatta-
toista hakkuukoneen mittaamaa läpimittaa kaatoleikkauksesta, jolloin kan-
non korkeudeksi jää 10–20 cm. Todellisuudessa kannonkorkeus on riippu-
vainen puun rinnankorkeusläpimitasta ja varsinkin päätehakkuuleimikoissa 
se voi usein olla suurempi kuin 20 cm. Vastaavasti turvemailla kannonkor-
keus voi jäädä hyvinkin matalaksi. Mikäli hakkuukoneessa on käytössä la-
serkeilain, voidaan laserkeilaimen tuottama runkoprofiili ja hakkuukoneen 
mittalaitteen tuottama runkoprofiili sovittaa yhteen ja tätä kautta saada jo-
kaiselle kaadetulle puulle estimoitua kannonkorkeus ja sitä kautta myös to-
dellinen rinnankorkeusläpimitta.  
 
 
4.4 Hakkuukoneelta kerättävä sijaintitieto 

Hakkuukoneen paikannusjärjestelmä tallentaa hakkuukoneen sijainnin, jo-
kaiselle hakatulle puulle sekä näyttää karttanäytöllä reaaliaikaisesti hak-
kuukoneen sijaintia leimikolla hakkuun aikana. Sijainti tallentuu pituus- ja 
leveysasteina WGS84-järjestelmässä sekä EUREF FIN (TM35) -järjestelmän 
maantieteellisinä koordinaatteina. Paikannustarkkuus nykyisillä hakkuuko-
neissa olevilla vastaanottimilla on keskimäärin 3–4 metrin luokkaa, mikä 
riittää hakkuukoneen ajourien paikantamiseen ja erottamiseen toisistaan, 
muttei yksittäisten työpisteiden tai puiden paikantamiseen. Harvennuskoh-
teilla paikannus on haasteellisempaa kuin päätehakkuukohteilla puuston 
aiheuttaman peitteisyyden ansiosta (Melkas ym. 2014b).  
 
Jotta hakkuukoneelta saatavat mittaustiedot pystytään jatkossa hyödyntä-
mään täysimääräisesti, tulee hakkuukoneissa olevia paikannusmenetelmiä 
kehittää niin, että hakkuukoneen sijainti pystytään määrittämään vähin-
tään 0,5 metrin tarkkuudella. Tämä on mahdollista hyödyntämällä eri satel-
liittijärjestelmiä (GPS, GLONASS, GALILEO) samanaikaisesti sekä virtuaalitu-
kiasemilta saatavaa korjausdataa. Tässä tutkimuksessa paikannustarkkuu-
den oletetaan paranevan lähivuosina. 
 
Tulevaisuudessa hakkuukoneeseen asennettavien laserkeilaimien avulla 
voidaan muodostaa reaaliaikaista puukarttaa (puukarttajärjestelmä) puus-
tosta hakkuun edetessä. Tämä mahdollistaa myös yksittäisten puiden si-
jainnin määrittämisen tulevaisuudessa. Tällöin standardisoinnissa tulee va-
rautua siihen, että myös koneen paikka tallentuu puiden sijaintien ohella, 
jotta sen perusteella voidaan laskea keskimääräinen ajouran sijainti.  
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4.5 Hakkuukoneen liikkeiden rekisteröinti 

Hakkuukoneen tietojärjestelmä kerää tietoa hakkuukoneen ja hakkuupään 
liikkeistä. Näiden tietojen avulla voidaan parantaa hakkuukoneen paikan-
nustarkkuutta sekä saada selville, missä suunnassa hakkuupää kulloinkin on 
puuta kaadettaessa. Hakkuupään sijainti ja suunta suhteessa koneen kulku-
suuntaan voidaan määrittää kulma-antureiden avulla. Esimerkiksi John 
Deerellä kulma-anturin avulla käännetään pyörivää hyttiä hakkuupään kul-
loisenkin suunnan mukaan. Kulma-anturi mahdollistaa näin ollen hakkuu-
pään sijainnin (suunnan) määrityksen suhteessa kuormaimen jalustaan.  
 
Kuljettajan työtapa eli mistä suunnasta kuljettaja hakkaa puut hakkuuko-
neen kulkusuuntaan nähden, olisi hyvä ottaa huomioon puustotietojen las-
kennassa pikseleille ja mikrokuvioille, koska se todennäköisesti helpottaa 
tietojen yhdistämistä ja parantaa sijaintitiedon tarkkuutta.  Tällä lienee vai-
kutusta etenkin päätehakkuilla. Laskemalla esimerkiksi kullekin hakkuuko-
neen työpisteelle keskimääräinen hakkuupään suunta työpisteeltä hakatta-
vien puiden hakkuusuunnan perusteella, voidaan arvioida hakkuukoneen 
kuljettajan työtapaa ja sitä mistä suunnasta puut on hakattu hakkuukoneen 
keskimääräiseen kulkusuuntaan nähden.  
 
4.6 Puukartan, runkolukusarjan ja laatutunnusten mittaus 

Tulevaisuudessa hakkuukoneisiin voidaan nykyisten mekaanisten mittalait-
teiden oheen asentaa laser- tai kamerateknologiaan perustuvia mittalait-
teita. Tämä mahdollistaa jatkuvan puukartan tuottamisen reaaliaikaisesti 
leimikon hakkuun yhteydessä joko jäävästä puustosta tai hakattavasta 
puustosta. Menetelmän avulla on mahdollista kartoittaa puiden sijainti 
suhteessa hakkuukoneeseen, läpimittoja rungon eri korkeuksilta sekä eri-
laisia laatutunnuksia (lenkous, oksaraja, paksuimman oksan paksuus jne.). 
Puukartan tuottamisen haasteena ovat samat ongelmat kuin perinteisessä 
koealojeninventoinnissa, eli koneen lähellä olevista rungoista mittaus on-
nistuu paremmin, kun taas kauempana olevat rungot voivat jäädä toisten 
runkojen katveeseen. Yhdistämällä peräkkäisten työpisteiden puukarttoja 
katveisuutta pystytään vähentämään ja näin mittaustarkkuutta paranta-
maan.  
 
Mobiililaserkeilauksella saatava runkolukusarja mahdollistaa todellisen run-
kolukusarjan hyödyntämisen metsävaratietojen laskennassa läpimittaja-
kaumamallien sijaan. Myös hakattavien puiden ikä tai kasvunopeus saattaa 
olla tulevaisuudessa mahdollista määrittää kaatoleikkauksesta hakkuupää-
hän asennettavan kameran avulla.  
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5 MENETELMÄKUVAUS REREFENSSITIEDON 

TUOTTAMISEEN 

5.1 Menetelmäkuvaus – nykyiseen hakkuukoneella kerättä-
vään tietoon perustuen 

Tavoitteena on hyödyntää hakkuukoneiden mittaus- ja tiedonsiirtojärjestel-
män tallentamaa tietoa hakatusta puustosta referenssikoealatiedon muo-
dostamisessa. Ensivaiheessa keskitytään päätehakkuuleimikoihin ja niissä 
etenkin avohakkuisiin. Myöhemmässä vaiheessa otetaan mukaan mahdolli-
suuksien mukaan myös harvennushakkuuleimikot (ks. luku 5.2). Tavoit-
teena on luoda menettely referenssikoealatiedon tuottamiseksi 16 x 16 
metrin kaukokartoitushilalle.  Laskentamenetelmää voidaan soveltaa myös 
silloin, mikäli 16 x 16 metrin hilan sijaan halutaan käyttää mikrokuvioita tai 
osaleimikoita. Vastaavaa hilarakennetta käytetään nykyisin laserkeilauspe-
rusteisessa metsävarojen inventoinnissa ja sen on todettu olevan soveltu-
van optimaalisesti nykyisiin kaukokartoitusperusteisiin inventointisovelluk-
siin (Holopainen ym. 2013).   
 
Kuvassa 2 on esitetty periaatepiirros hakkuukoneelta kerättävän mittaus-
tiedon yhdistämisestä muuhun käytettävissä olevaan aputietoon ja hyö-
dyntämisestä referenssikoealojen muodostuksessa ja puustotietojen päivi-
tyksessä (ks. luku 6.1). 
 

 
 
Kuva 2. Hakkuukoneelta kerättävän tiedon yhdistäminen muuhun aputie-
toon ja hyödyntäminen referenssikoealojen muodostuksessa (Vaihe 1, avo-
hakkuut).  
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5.1.1 Kaukokartoitusmateriaalin hankinta ja referenssitiedon tuottami-
nen 

Inventointialueelle tehdään lentolaserkeilaus (ALS) sekä ilmakuvaus Metsä-
keskuksen inventointisuunnitelman mukaisesti. Vuotuinen inventointita-
voite on 1,5 milj. ha ja tyypillisen inventointialueen koko vaihtelee 100 000 
– 200 000 hehtaarin välillä. Metsävaratiedot estimoidaan 16 x 16 metrin hi-
laruuduille (pikseleille). Kaukokartoitusperusteisen puustotulkinnan mallin-
nus- ja referenssiaineisto mitataan tarkkaan paikannetuilta koealoilta pe-
rinteisin menetelmin taimikoissa, nuorissa kasvatusmetsissä ja varttuneissa 
kasvatusmetsissä. Uudistuskypsien (avohakkuut) metsien osalta käytetään 
hakkuukoneen tuottamaan referenssitietoa.  
 
5.1.2 Hakkuuseen tulevien leimikoiden kartoitus  

Metsäkeskuksen saamien metsänkäyttöilmoitusten perusteella haetaan 
potentiaaliset tulevan vuoden hakkuukohteet leimikoittain ja luokitellaan 
ne hakkuutavan, kehitysluokan (puuston tilavuuden) ja pääpuulajien mu-
kaan. Näistä muodostetaan jakauma taulukko, jonka avulla voidaan tarkas-
tella hakkuuseen tulevien leimikoiden pääpuulajijakaumaa ja jakaantumista 
eri hakkuutapoihin. Ensivaiheessa leimikoista poimitaan puhtaat avohak-
kuuseen tulevat leimikot jatkotarkastelua varten.  
 
5.1.3 Leimikoiden valinta ennakkotiedon perusteella ja koealojen sijoit-

telu  

Metsänkäyttöilmoitusten perusteella valituista avohakkuuseen tulevista 
leimikoista rajataan ajallisten kriteerien perusteella pois ne leimikot, jotka 
on hakattu ennen laserkeilausta. Näin muodostettua karttatasoa leikataan 
kaukokartoituksessa käytettävällä 16 x 16 metrin hilaverkkolla. Mikäli hila-
ruutu osuu kokonaan käsittely-yksiköiden sisään, otetaan se mukaan las-
kentaa. Leimikon reuna-alueelle osuneita hilaruutuja, ei hyödynnetä refe-
renssitiedon laskennassa tässä vaiheessa. Näiden hilaruutujen osalta las-
kentaa kehitetään tarpeen mukaan myöhemmin. Vastaavasti, mikäli halu-
taan käyttää hilaruutujen sijaan mikrokuvioita tai osaleimikoita, voidaan 
karttatasoa leikata vastaavalla kaukokartoituksessa käytettävällä mikroku-
vio- tai osaleimikkokarttatasolla. 
 
Valittujen avohakkuuleimikoiden jakauman edustavuus tarkastetaan ajan-
tasaistetun kuvioaineiston perusteella, jolloin voidaan varmistua, että otos 
vastaa keskeisten tunnusten (alaryhmä, pääpuulaji, pääpuulajiosuus, poh-
japinta-ala ja läpimitta) osalta alueen keskimääräisiä päätehakkuita kysei-
sellä inventointialueella. Tarvittaessa aineistoa täydennetään kohdenne-
tulla lisäaineiston keruulla.  
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5.1.4 Puustotietojen laskenta leimikon hilaruuduille tai mikrokuvioille  

Puustotiedot lasketaan valittujen leimikoiden hilaruuduille eli ns. hyväksy-
tyille ruuduille (16x16 m), mikäli ajoura kulkee hilaruudun keskeltä eli esim. 
8 x 8 m alueelta. Vastaavasti puustotiedot voidaan laskea mikrokuvioille, 
mikäli ajoura kulkee mikrokuvion keskeltä. Tarvittaessa mikrokuvioita voi-
daan yhdistää suuremmiksi osakuvioiksi. Jokaiselle kokonaan leimikon (kä-
sittely-yksikön) sisälle osuneelle hilaruudulle tai mikrokuviolle lasketaan ti-
lavuus puutavaralajeittain (MÄT, KUT, KOT, MÄK, KUK, KOK), keskimääräi-
nen käyttöosan pituus ja keskiläpimitta sekä johdetaan estimaatit hilaruu-
dulta tai mikrokuviolta kaadetun puuston keskimääräisestä rinnankorkeus-
läpimitasta sekä keskipituudesta. Avohakkuulla poistuman oletetaan vas-
taavan leimikon puustoa ennen keilausta. Harvennushakkuulla hakkuuko-
neelta saadaan ainoastaan poistumatieto, joten sitä ei voida hyödyntää re-
ferenssitiedon tuottamiseen ilman, että käytettävissä on puukartta (kts. 
kohta 5.2) tai tarkka tieto hakkuuta edeltäneestä tilanteesta.  
 
Mikäli hilaruutujen sijaan halutaan käyttää mikrokuvioita, on mikrokuvion 
(polygoni) sisään luotava pienempi mikrokuvio esimerkiksi bufferoimalla, 
jolla varmistutaan siitä, että valituksi tulee vain sellaisia mikrokuvioita, 
joista hakkuukone on kulkenut läpi mahdollisimman läheltä mikrokuvion 
keskustaa. 
 
5.1.5 Ajoitus 

Nykyjärjestelmässä tavoitteena on, että kaukokartoitusaineistot ja puusto-
tulkinnassa käytettävät maastokoealat ovat samalta kasvukaudelta. Ilmaku-
vaukset tehdään lehdelliseen aikaan yleensä kesä-elokuussa. Laserkeilaus 
puolestaan tehdään joko keväällä (MML) lehdettömään aikaan tai kesällä – 
kasvukauden alettua. Hakkukoneella kerättävän referenssitiedon kannalta, 
on oleellista, että tiedetään, milloin leimikko on hakattu suhteessa laserkei-
laukseen ja ilmakuvaukseen. Tällöin on mahdollista ottaa huomioon inven-
tointikauden aikana tapahtunut puuston kasvu.  
 
Periaatteessa referenssikoealoja voidaan muodostaa hakkuukoneella kerä-
tyn poistumatiedon perusteella laserkeilaus- ja ilmakuvausajankohdasta 
aina seuraavaan kasvukauteen saakka (kuva 3, harmaa nuoli). Käytännössä 
aineiston keruu ajoittuisi kuitenkin noin puolen vuoden pituiseen ajanjak-
soon alkaen alkukesän laserkeilauksesta ja ilmakuvauksesta laskentojen 
käynnistämiseen olettaen, että puustotiedot halutaan päivittää nykyisen in-
ventointirytmin mukaisesti (kuva 3, punainen nuoli).  
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Kuva 3. Nykyinen yksityismetsien kaukokartoitusperusteisen metsien inven-
toinnin inventointirytmi. Tavoitteena on, että päivitetyt inventointitiedot 
julkaistaan toisen inventointivuoden loppuun mennessä. Punaisella nuolella 
on esitetty aikaväli, jolta hakkuukoneelta on mahdollista kerätä tietoa.  
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maaliskuu

Ilmakuvaus 
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Menetelmäkuvauksen prosessikaavio 

Prosessikaavion avulla on kuvattu laskennan eteneminen tuotettaessa hak-
kuukoneen mittalaitteella referenssitietoa päätehakkuuvaiheessa olevilta 
leimikoilta.  
 

 
 

Kuva 4. Menetelmäkuvaus referenssitiedon tuottamiseksi nykyiseen hak-
kuukoneella kerättävään tietoon perustuen. 
 
 
 
 
5.2 Menetelmäkuvaus – hakkuukoneella muodostettavaan 

puukarttaan perustuen 

Tulevaisuudessa tavoitteena on, että hakkuukoneet toimivat metsävaratie-
don kerääjinä ja tuottavat reaaliaikaista tietoa hakkuun etenemisestä tal-
lentaen hakkuukoneen mittalaitteen mittaustietojen ohella mobiililaserkei-
laimella kerättyä puukohtaista sijainti ja ominaisuustietoa jäävästä puus-
tosta sekä hakkuuta edeltäneestä tilanteesta. Yhdistämällä peräkkäisiä hak-
kuukoneen työpisteistä mitattuja puukarttoja on mahdollista saada kattava 
kuva leimikon puustosta hakkuun jälkeen. Tavoitteena on luoda menettelyt 
referenssikoealatiedon tuottamiseksi 16 x 16 metrin kaukokartoitushilalle. 
Laskentamenetelmää voidaan soveltaa myös silloin, mikäli 16 x 16 metrin 
hilan sijaan halutaan käyttää mikrokuvioita tai osaleimikoita.  
 
Kuvassa 5 on esitetty periaatepiirros hakkuukoneelta kerättävän mittaus-
tiedon ja mobiililaserkeilaimella tuotetun puukarttatiedon yhdistämisestä 

Hakkuukoneella kerättävä 
referenssitieto

Kartoitetaan inventointialueen 
avohakkuut - metsänkäyttö-

ilmoituksien avulla

Valitaan leimikot 
(avohakkuut, jotka on hakattu 

laserkeilauksen jälkeen)

Leimikon sisään osuneiden 
kokonaisten pikselien (16x16m) 

tai mikrokuvioiden valinta 
(hilan/mikrokuvioiden  ja 

kuviorajan leikkaus)

Ajouran muodostaminen 
hakkuukoneen sijaintitiedon 

perusteella (liukuva med., n=7)

Osapikselien/ -mikrokuvioiden 
muodostus (8x8 m), 

keskipisteenä pikselin keskipiste

Leimikon referenssipikselien 
/mikrokuvioiden valinta (ajourien ja 

osapikseleiden/mikrokuvioiden 
leikkaus)                           

Puustotunnusten laskenta 
referenssipikseleille (16 x16 m)/ 
mikrokuvioille poistumatiedon 

perusteella

Referenssipikselit eli -koealat 
(avohakkuiden osalta)

Maastoaineisto

Metsävaratietojen ajantasaistus 
kasvumallien avulla 

(ennakkotieto)

Lasketaan ennakkotiedon 
perusteella nykypuuston 

pääpuulaji ja kehitysluokka-
jakauma hakkuutavoittain

Valitaan maastokoealat 
ryväsotannalla (edustavuus em. 

jakauman mukainen). 
Avohakkuiden maastoaineisto 

saadaan hakkuukoneella 
kerättävästä tiedosta

Mitataan maastokoealat 
(koealojen paikannus, luku- ja 

koepuiden mittaus)

Lasketaan puustotunnukset 
koealoille

Referenssikoealat 
tavoitejakauman mukaan 
(Poislukien avohakkuut) 

Laserkeilaus (ALS)

Kuvamateriaalin hankinta

DTM (Digital Terrain Model)

CHM (Canopy Height Model)

Piirteiden irrotus 
laserkeilausaineistosta

Sijaintia vastaavien 
laserpiirteiden haku 

referenssikoealoille tai -
pikseleille (hilalle)

Puustotunnusten estimointi 
16x16 m hilalle
(ABA, k-MNS)

Ilmakuvat

Kuvamateriaalin hankinta

Ilmakuvien automaattisen 
segmentointi → mikrokuviointi

Toimenpidekuvioiden 
muodostus

Ilmakuvapiirteiden irrotus

Sijaintia vastaavien 
ilmakuvapiirteiden haku 
referenssikoealoille tai -

pikseleille (hilalle)

Puustotunnusten estimointi 
16x16 m hilalle

→ puulajiosuudet (etenkin 
lehtipuut)
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muuhun käytettävissä olevaan aputietoon sekä näiden tietojen hyödyntä-
misestä referenssikoealojen muodostuksessa ja puustotietojen päivityk-
sessä (kts. luku 6.2). 
 

 
 
Kuva 5. Hakkuukoneelta kerättävän tiedon, mobiililaserkeilaimen tuotta-
man puukarttatiedon yhdistäminen muuhun aputietoon ja hyödyntäminen 
referenssikoealojen muodostuksessa (Visio)  
 
5.2.1 Kaukokartoitusmateriaalin hankinta ja refenssitiedon tuottaminen 

Inventointi alueelle tehdään lentolaserkeilaus (ALS) sekä ilmakuvaus Met-
säkeskuksen inventointisuunnitelman mukaisesti. Kaukokartoitusmateriaa-
lina käytetään tarkempaan laserkeilaukseen perustuvaa aineistoa, joka 
mahdollistaa yksinpuin tulkinnan (ITD) laserkeilausaineistosta tai vaihtoeh-
toisesti aluepohjaisella laserkeilauksella (ABA) tuotettua pikselikohtaista 
hila-aineistoa. Tietojen yhdistäminen tapahtuu joko puutasolla tai pikselita-
solla. Metsävaratiedot estimoidaan 16 x 16 metrin hilaruuduille tai mikro-
kuvioille. Kaukokartoitusperusteisen puustotulkinnan mallinnus- ja refe-
renssiaineisto taimikoiden osalta mitataan perinteisin menetelmin tark-
kaan paikannetuilta koealoilta.  Uudistuskypsien (avohakkuut), nuorten ja 
varttuneiden kasvatusmetsien osalta käytetään hakkuukoneen tuottamaan 
referenssitietoa. Harvennushakkuiden osalta voidaan käyttää joko ennen 
hakkuuta vallinnutta tilannetta tai hakkuun jälkeistä tilannetta, riippuen 
siitä, miten tehty lentolaserkeilaus ja leimikolle tehty hakkuu ajoittuvat toi-
siinsa nähden.  
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5.2.2 Laserkeilaukseen perustuvan puukartan muodostus hakkuuko-
neella 

Leimikon puusto laserkeilataan esimerkiksi hakkuukoneeseen asennetun 
maalaserkeilaimen avulla (Melkas ym. 2014a). Tavoitteena on tuottaa reaa-
liaikaista sijainti- ja ominaisuustietoa leimikon puustosta. Leimikon puu-
kartta muodostetaan yhdistämällä peräkkäisten hakkuukoneen työpistei-
den puukartat toisiinsa. Saatu puukartta voidaan muodostaa tarpeen mu-
kaan joko hakkuun jälkeen jäljelle jäävästä puustosta tai ennen hakkuuta 
vallinneesta tilanteesta, jolloin tietoa voidaan käyttää referenssitietona 
kaukokartoituksessa. Jäävän puusto tilannetta voidaan puolestaan käyttää 
referenssiaineistona seuraavan vuoden tulkinnassa.   
 
5.2.3 Hakkuuseen tulevien leimikoiden kartoitus  

Metsäkeskuksen saamien metsänkäyttöilmoitusten perusteella haetaan 
potentiaaliset tulevan vuoden hakkuukohteet leimikoittain ja luokitellaan 
ne hakkuutavan, kehitysluokan (puuston tilavuuden) ja pääpuulajien mu-
kaan. Näistä muodostetaan jakauma taulukko, jonka avulla voidaan tarkas-
tella hakkuuseen tulevien leimikoiden pääpuulajijakaumaa ja jakaantumista 
eri hakkuutapoihin. Leimikoista poimitaan ensiharvennukset, harvennukset 
ja päätehakkuut sekä eri-ikäisrakenteiset leimikot jatkotarkastelua varten.   
 
5.2.4 Leimikoiden valinta ennakkotiedon perusteella ja koealojen sijoit-

telu  

Metsänkäyttöilmoitusten perusteella valituista ensiharvennukseen, harven-
nukseen tai avohakkuuseen tulevista leimikoista rajataan ajallisten kritee-
rien perusteella pois ne avohakkuuleimikot, jotka on hakattu ennen laser-
keilausta. Ensiharvennusten ja harvennusten osalta ajallista rajausta ei tar-
vitse tehdä, koska tapauskohtaisesti voidaan käyttää inventointitietoa joko 
jäljelle jääneestä tai hakkuuta edeltäneestä puustosta. Leimikot on kuiten-
kin luokiteltava sen mukaan, kumpaa tietoa käytetään. Luokittelu tehdään 
vertaamalla hakkuuajankohtaa ja kuvausajankohtaa.  
 
Ensiharvennuksista, harvennuksista ja avohakkuista muodostetaan kartta-
taso, jota leikataan kaukokartoituksessa käytettävällä 16 x 16 metrin hila-
verkolla. Mikäli hilaruutu osuu kokonaan käsittely-yksiköiden sisään, ote-
taan se mukaan laskentaa. Leimikon reuna-alueelle osuneita pikseleitä voi-
daan myös hyödyntää tarpeen mukaan.  Vastaavasti, mikäli halutaan käyt-
tää hilaruutujen sijaan mikrokuvioita tai osaleimikoita, voidaan karttatasoa 
leikata vastaavalla kaukokartoituksessa käytettävällä mikrokuvio- tai osalei-
mikkokarttatasolla. 
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Valittujen leimikoiden jakauman edustavuus tarkastetaan ajantasaistetun 
kuvioaineiston perusteella, jolloin voidaan varmistua, että otos vastaa kes-
keisten tunnusten (alaryhmä, pääpuulaji, pääpuulajiosuus, pohjapinta-ala 
ja läpimitta) osalta keskimääräisiä ensiharvennus-, harvennushakkuu- tai 
päätehakkuuvaiheessa olevia leimikoita kyseisellä inventointialueella. Hak-
kuukoneella kerätty referenssiaineisto kun voi painottua joko juuri käsitel-
tyihin tai vielä harvennusta odottaviin leimikoihin.  Tarvittaessa aineistoa 
täydennetään kohdennetulla lisäaineiston keruulla.  
 
5.2.5 Puustotietojen laskenta leimikon hilaruuduille tai mikrokuvioille. 

Puustotiedot lasketaan valittujen leimikoiden hilaruuduille eli ns. hyväksy-
tyille ruuduille yksittäisten puiden ominaisuustietojen perusteella leikkaa-
malla hilaruudukolla (16 x 16 m) hakkuukoneen tuottamaa puukarttaa.  Hi-
laruudun puuston kokonaistilavuus tai vastaavasti hehtaarikohtainen tila-
vuus lasketaan summaamalla puukohtaiset tiedot puulajeittain ja puutava-
ralajeittain. Yksittäisten puiden tilavuus- ja pohjapinta-alan tietoa tarken-
netaan hakkuukoneelta saatavan puukohtaisen poistumatiedon perus-
teella. Keskiläpimitta ja keskipituus lasketaan yksittäisten puiden mittaus-
tietojen perusteella pohjapinta-alalla painottaen.  
 
Mikäli hilaruutujen sijaan halutaan käyttää mikrokuvioita tai osaleimikoita, 
lasketaan vastaavat puustotunnukset yksittäisten puiden ominaisuustieto-
jen perusteella leikkaamalla aluekarttatasolla puukarttaa ja summaamalla 
runkokohtaiset tilavuustiedot yhteen.  
 
5.2.6 Ajoitus 

Nykyjärjestelmässä tavoitteena on, että kaukokartoitusaineistot ja puusto-
tulkinnassa käytettävät maastokoealat ovat samalta kasvukaudelta. Ilmaku-
vaukset tehdään lehdelliseen aikaan yleensä kesä-elokuussa. Laserkeilaus 
puolestaan tehdään joko keväällä (MML) lehdettömään aikaan tai kesällä – 
kasvukauden alettua.  
 
Hakkukoneella kerättävän referenssitiedon kannalta, on oleellista, että tie-
detään, milloin leimikko on hakattu suhteessa laserkeilaukseen ja ilmaku-
vaukseen ja harvennushakkuiden osalta etenkin se käytetäänkö inventoin-
titietoa jäljelle jääneestä puustosta vai hakkuuta edeltäneestä puustosta.  
Päätehakkuiden osalta referenssikoealoja voidaan periaatteessa muodos-
taa hakkuukoneella kerätyn poistumatiedon perusteella laserkeilaus- ja il-
makuvausajankohdasta aina seuraavaan kasvukauteen saakka. Harvennus-
hakkuiden osalta referenssikoealojen muodostus onnistuu myös ennen ku-
vausajankohtaa, mutta tällöin on käytettävä maalaserkeilauksella saatavaa 
lähtöpuuston tietoja. Tältä osin hyvin tiheät puustot voivat osoittautua 
haasteellisiksi.  
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Käytännössä aineiston keruu ajoittuisi noin vajaan vuoden pituiseen ajan-
jaksoon alkaen harvennushakkuiden osalta kevättalvella ja jatkuen harven-
nus- ja päätehakkuiden osalta alkukesän laserkeilauksesta ja ilmakuvauk-
sesta laskentojen käynnistämiseen olettaen, että puustotiedot halutaan 
päivittää nykyisen inventointirytmin mukaisesti (kuva 6). Aineiston keruu 
edellyttää hakkuukoneeseen asennettavaa mobiililaserkeilainta ja puukart-
tajärjestelmä, joiden avulla on mahdollista tuottaa puukarttaa hakkuun yh-
teydessä – niin hakkuuta edeltäneestä kuin hakkuun jälkeisestä tilanteesta. 
 
 

  
 
Kuva 6. Nykyinen yksityismetsien kaukokartoitusperusteisen metsien inven-
toinnin inventointirytmi. Punaisella nuolella on esitetty aikaväli, jonka ai-
kana hakkuukoneen mobiililaserkeilaimella on mahdollista kerätä referens-
siaineistoa.  
  

Kilpailutus
1. vuoden 
maaliskuu

Ilmakuvaus 
1. vuoden 

kesä-elokuu

Laserkeilaus
1. vuoden kevät- tai 

kesäkeilaus

Maastokoealojen 
mittaus

1. vuoden kesä-lokakuu

Kaukokartoi-
tusaineiston toimitus

1. vuoden 
loka-marraskuu

Puustotulkinta-aineistot 
tulkitsijalle

1. vuoden marras-joulukuu

Puustotulkinta ja kuviointi 
talvikaudella

joulu - maaliskuu

Kohdennettu 
maastoinventointi 
2. vuoden kesäkuu

Inventointitie-
tojen julkistus 

2. vuoden loppu

Hakkuuta edeltänyt ti-
lanne (avohakkuut & 

harvennukset)  

Hakkuun jälkeinen 
tilanne (harven-

nukset) 
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5.2.7 Menetelmäkuvauksen prosessikaavio 

Prosessikaavion avulla on kuvattu laskennan eteneminen tuotettaessa hak-
kuukoneen mittalaitteella ja mobiililaserkeilaimella (puukartta) referenssi-
aineistoa harvennus- ja päätehakkuuvaiheessa olevilta leimikoilta.  
 

 
 
Kuva 7. Menetelmäkuvaus referenssitiedon tuottamiseksi hakkuukoneella 
tuotettuun puukarttaan perustuen.  

  

Hakkuukoneella kerättävä 
referenssitieto

Kartoitetaan inventointialueen 
hakkuut - metsänkäyttö-

ilmoituksien avulla

Valitaan leimikot 
- avohakkuut - hakattu keilauksen jälkeen
- harvennushakkuut - hakattu joko ennen 

tai jälkeen laserkeilauksen

Kuviorajan muodostaminen 
hakattujen puiden ja pystyyn 
jääneiden puiden perusteella

Leimikon sisään osuneiden 
kokonaisten pikselien (16x16m) 

tai mikrokuvioiden valinta 
(hilan/mikrokuvioiden  ja 

kuviorajan leikkaus)

Puustotunnusten laskenta 
referenssipikseleille (16 x16 m)

hakkuukoneella tuotetun 
puukartan perusteella

Leimikon rajalla olevien 
osapikselien puustotunnusten 

laskenta

Ajouran muodostaminen 
hakkuukoneen sijaintitiedon 

perusteella (liukuva med., n=7)

Referenssipikselit eli -koealat 
(harvennusten ja avohakkuiden 

osalta)

Maastoaineisto

Metsävaratietojen ajantasaistus 
kasvumallien avulla 

(ennakkotieto)

Lasketaan ennakkotiedon perusteella 
nykypuuston pääpuulaji- ja 

kehitysluokkajakauma hakkuutavoittain

Valitaan maastokoealat ryväsotannalla 
(edustavuus em. jakauman mukainen).

Harvennusten ja avohakkuiden 
maastoaineisto saadaan pääosin 

hakkuukoneella kerättävästä tiedosta

Verrataan hakkuukoneella kerättyä 
referenssikoalojen jakautumista 

ennakkotietoon. 
Kohdennetaan maastomittauksia 
tarpeen mukaan, niin että koealat 

edustavat alueen puustoa 
mahdollisimman hyvin.

Mitataan maastokoealat 
(koealojen paikannus, luku- ja 

koepuiden mittaus)

Lasketaan puustotunnukset 
koealoille

Referenssikoealat 
tavoitejakauman mukaan 

(pl. harvennukset ja avohakkuut) 

Laserkeilaus (ALS)

Kuvamateriaalin hankinta

DTM (Digital Terrain Model)

CHM (Canopy Height Model)

Piirteiden irrotus 
laserkeilausaineistosta

Sijaintia vastaavien 
laserpiirteiden haku 

referenssikoealoille tai -
pikseleille

Puustotunnusten estimointi 
16x16 m hilalle
(ABA, k-MNS)

Ilmakuvat

Kuvamateriaalin hankinta

Ilmakuvien automaattisen 
segmentointi → mikrokuviointi

Toimenpidekuvioiden 
muodostus

Ilmakuvapiirteiden irrotus

Sijaintia vastaavien 
ilmakuvapiirteiden haku 
referenssikoealoille tai -

pikseleille

Puustotunnusten estimointi 
16x16 m hilalle

→ puulajiosuudet 
(etenkin lehtipuut)
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6 MENETELMÄKUVAUS METSÄVARATIEDON 
YLLÄPITOON 

 
6.1 Menetelmäkuvaus – nykyiseen hakkuukoneella kerättä-

vään tietoon perustuen 

6.1.1 Metsävaratiedon päivitys 

Metsävaratiedon päivitys tehdään olemassa olevan metsävaratiedon ja 
hakkuukoneelta saatavan poistumatiedon perusteella vähentämällä ajanta-
saistetusta nykypuustosta hakkuukoneelta saatava puutavaralajikohtainen 
tieto poistumasta. Avohakkuilla puuston tilavuus tulisi olla nolla niitä kohtia 
lukuun ottamatta, joihin on jätetty säästöpuita. Harvennushakkuilla puoles-
taan jäävän puustonmäärän pitäisi noudattaa aika pitkälti harvennusmal-
leja hakkuun jälkeen. Laskemalla tiedot hilaruuduittain tai mikrokuvioittain, 
voidaan päästä kiinni myös jättöpuuryhmien sijaintiin, mikäli lähtöpuuston 
oletetaan metsävaratiedon perusteella olevan tietyllä tasolla.  
 
Mikäli jäävän puuston tilavuuden laskenta harvennushakkuissa pystytään 
tekemään reaaliajassa hakkuukoneessa, pystytään tietoa hyödyntämään 
myös kuljettajan opastusjärjestelmissä tavoitetiheyden seurannassa. Me-
netelmä on kuitenkin altis niin sijaintivirheelle kuin lähtöpuuston mahdolli-
selle tilavuusvirheelle – etenkin jos halutaan päästä päivityksessä yksityis-
kohtaisemmalle hila- tai mikrokuviotasolle.  
 
Ensivaiheessa, mikäli hilamuotoista tai mikrokuviolle tuotettua tietoa jäl-
jelle jäävästä puustosta ei ole vielä käytettävissä, voidaan poistumatieto 
päivittää metsävaratietoon kuviotasolla muodostamalla ensin leimikon ku-
vioraja hakkuukoneen paikkatiedon perusteella ja laskemalla kyseisen lei-
mikon kokonaispoistuma puutavaralajeittain. Siirtämällä nämä poistuma-
tiedot Metsäkeskuksen järjestelmään hakkuiden toteutuksen yhteydessä ja 
vähentämällä näin saatu poistumatieto metsävarojen inventointiin perus-
tuvasta leimikon laskennallisesti ajantasaistetusta lähtötiedosta, on mah-
dollista päivittää puustotiedot kyseiselle kuviolle. Mikäli kuvion rajaus poik-
keaa inventointitiedosta, tulee kuvioraja päivittää tietokantaa puustotieto-
jen ohella. Hakattujen leimikoiden rajaukset voidaan viimeistellä manuaali-
sesti lopullisten toimenpidekuvioiden muodostuksen yhteydessä.   
 
 
6.1.2 Leimikon rajojen päivitys ja ajourien kartoitus 

Hakkuukone tuottaa hakkuukoneen sijaintitietoa jatkuvasti hakkuun aikana 
ja tallentaa koordinaattitiedon jokaisen hakatun puun ominaisuustietoihin. 
Suodattamalla näin saatuja peräkkäisiä hakkuukoneen sijaintihavaintoja 
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esim. 7 tai 10 peräkkäisen havainnon mediaanisuodatuksella on mahdol-
lista muodostaa hakkuukoneen kulkema ajourareitti leimikolla. Tätä tietoa 
voidaan hyödyntää myös, kun halutaan laskea eri puutavaralajien sijaintia 
leimikolla ja lähettää ennakkotietoa hakattujen puutavaralajien sijainnista 
ajokoneelle.  
 
Kuvioraja on mahdollista päivittää luomalla vyöhyke (bufferi) leimikolta ha-
kattujen puiden ympärille. Bufferia muodostettaessa tulisi ottaa huomioon 
hakkukoneen ulottuma sekä kuljettajan työtapa eli miltä puolelta hakkuu-
koneen kulkusuuntaan nähden kuljettaja pääsääntöisesti hakkaa puita ja 
onko hakkuutavalla (päätehakkuu vs, harvennushakkuu) merkitystä kuljet-
tajan työtapaan (Melkas 2008, käsikirjoitus).   
 
 
6.1.3 Menetelmäkuvauksen prosessikaavio 

Prosessikaavion avulla on kuvattu laskennan eteneminen tuotettaessa ny-
kyisillä hakkuukoneiden mittaus- ja tiedonsiirtojärjestelmillä tietoa hakatun 
puuston määrästä ja laadusta ja miten näitä tietoja voitaisiin hyödyntää 
metsävaratietojen päivityksessä (kuva 8).   
 

 
 
Kuva 8. Menetelmäkuvaus puustotietojen ja kuviorajojen päivittämiseksi 
nykyiseen hakkuukoneella kerättävään tietoon perustuen.   
 
 
 
 

Hakkuukoneella 
kerättävä päivitystieto

Kartoitetaan 
inventointialueen hakkuut 
metsänkäyttö-ilmoituksien 

avulla ja siirretään 
totetutuneet poistumatiedot 

hakkuiden toteutuksen 
yhteydessä Metsäkeskuksen 

järjestelmään

Valitaan leimikot 
(kaikki hakkuut), 
jotka on hakattu 

laserkeilauksen jälkeen

Poistuman laskenta 
referenssipikseleille (16 x16 m) 

/ mikrokuvioille 
poistumatiedon perusteella

Puustotunnusten laskenta 
pikselille, mikrokuviolle tai 

kuviolle (Ajantasainen 
metsävaratieto - poistuma)

Kuviorajan päivitys 
hakkuukoneen sijaintitiedon 
perusteella (Hakkuukoneen 
kulku-ura ja keskimääräinen 

ulottuma)

Päivitettyjen puustietojen ja 
kuviorajojen siirto 
Metsäkeskuksen 

järjestelmään

Hakkuukoneella 
kerättävä referenssitieto

Kartoitetaan inventointialueen 
avohakkuut - metsänkäyttö-

ilmoituksien avulla

Valitaan leimikot 
(avohakkuut),  jotka on 

hakattu 
laserkeilauksen jälkeen

Leimikon sisään osuneiden 
kokonaisten pikselien (16x16m) 

tai mikrokuvioiden valinta 
(hilan/mikrokuvion ja kuviorajan 

leikkaus)

Ajouran muodostaminen 
hakkuukoneen sijaintitiedon 

perusteella (liukuva med., 
n=7)

Osapikselin muodostus
(8x8 m)

Leimikon referenssipikselien 
valinta (ajourien ja 

osapikseleiden leikkaus)

Puustotunnusten laskenta 
referenssipikseleille (16 x16 m)/ 
mikrokuvioille poistumatiedon 

perusteella

Referenssipikselit eli -koealat 
(avohakkuiden osalta)

Maastoaineisto

Metsävaratietojen 
ajantasaistus kasvumallien 

avulla (ennakkotieto)

Lasketaan ennakkotiedon 
perusteella nykypuuston 

pääpuulaji ja kehitysluokka-
jakauma hakkuutavoittain

Valitaan maastokoealat 
ryväsotannalla (edustavuus 
em. jakauman mukainen). 

Avohakkuiden maastoaineisto 
saadaan hakkuukoneella 

kerättävästä tiedosta

Mitataan maastokoealat 
(koealojen paikannus, luku- ja 

koepuiden mittaus)

Lasketaan puustotunnukset 
koealoille

Referenssikoealat 
tavoitejakauman mukaan 
(Poislukien avohakkuut) 

Laserkeilaus (ALS)

Kuvamateriaalin hankinta

DTM (Digital Terrain Model)

CHM (Canopy Height Model)

Piirteiden irrotus 
laserkeilausaineistosta

Sijaintia vastaavien 
laserpiirteiden haku 

referenssikoealoille tai -
pikseleille

Puustotunnusten estimointi 
16x16 m hilalle
(ABA, k-MNS)

Ilmakuvat

Kuvamateriaalin hankinta

Ilmakuvien automaattisen 
segmentointi → 
mikrokuviointi

Toimenpidekuvioiden 
muodostus

Ilmakuvapiirteiden irrotus

Sijaintia vastaavien 
ilmakuvapiirteiden haku 
referenssikoealoille tai -

pikseleille

Puustotunnusten estimointi 
16x16 m hilalle

→ puulajiosuudet (etenkin 
lehtipuut)
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6.2 Menetelmäkuvaus – hakkuukoneella tuotettuun puukart-
taan perustuen 

6.2.1 Metsävaratiedon päivitys 

Metsävaratiedon päivitys tehdään hakkuukoneeseen liitetyn mobiililaser-
keilaimen tuottamaan puukarttaan perustuen. Jäljelle jäävästä puustosta 
muodostetaan hakkuun yhteydessä puukartta kyseiselle leimikolla. Saatua 
puukarttaa leikataan 16 x 16 metrin rasterikarttatasolla tai mikrokuvioilla.  
 
Puustotiedot ns. hyväksytyille hilaruuduille (ruudut, jotka sattuvat koko-
naan kyseisen leimikon sisään) tai mikrokuvioille lasketaan yksittäisten pui-
den ominaisuustietojen perusteella. Hilaruudun tai mikrokuvion puuston 
kokonaistilavuus tai vastaavasti hehtaarikohtainen tilavuus lasketaan sum-
maamalla puukohtaiset tiedot puulajeittain ja puutavaralajeittain. Yksittäis-
ten puiden tilavuustietoa tarkennetaan hakkuukoneelta saatava puukohtai-
sen poistumatiedon perusteella. Keskiläpimitta ja keskipituus lasketaan yk-
sittäisten puiden mittaustietojen perusteella pohjapinta-alalla painottaen. 
Osapikseleiden (hilaruutujen) tilavuus päivitetään ottaen huomioon osapik-
selin pinta-alan jakaantuminen harvennettuun tai päätehakattuun ja hak-
kaamattomaan alueeseen sekä nykyinen puusto ja jäävä puusto. 
 
6.2.2 Leimikon rajojen päivitys ja ajourien kartoitus 

Hakkuukone tuottaa hakkuukoneen sijaintitietoa jatkuvasti hakkuun aikana 
ja tallentaa koordinaattitiedon hakkukoneen mittaus- ja tiedonsiirtostan-
dardiin (StanForD). Suodattamalla näin saatuja peräkkäisiä hakkuukoneen 
sijaintihavaintoja esim. 7 tai 10 peräkkäisen havainnon mediaanisuodatuk-
sella on mahdollista muodostaa hakkuukoneen kulkema ajourareitti leimi-
kolla. Tätä tietoa voidaan hyödyntää myös, kun halutaan laskea eri puuta-
varalajien sijaintia leimikolla ja lähettää ennakkotietoa hakattujen puutava-
ralajien sijainnista ajokoneelle. Sijaintitietoa voidaan tarkentaa käyttämällä 
satelliittipaikantimia, jotka pystyvät hyödyntämään eri satelliittijärjestel-
mien (GPS, GLONASS, GALILEO) tuottamaa sijaintitietoa tai hyödyntämällä 
virtuaalitukiasemilta saatavaa korjausdataa tai hakkuukoneeseen asennet-
tavan inertiayksikön avulla.  
 
Kuvioraja on mahdollista päivittää vertaamalla ilmasta käsin tehtyä laser-
keilausta ja siitä tuotettua puukarttaa (ITD) ja hakkukoneen laserkeilaimella 
tuotettua puukarttaa poistettujen puiden sijainneista. Kuvioraja saadaan 
muodostettua leikkaamalla karttatasoja keskenään, jolloin kuvioraja muo-
dostuu poistettujen puiden ja jäljelle jäävien puiden puoliväliin. Mikäli ha-
lutaan ottaa huomioon myös puuston koko suhteessa viereisen kuvion 
puuston kokoon, voidaan yksittäisten puiden ympärille muodostaa ns. 
puun kokoon perustuva kasvuala. Kasvualojen leikkauspisteisiin muodostuu 
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tällöin kuvionraja, kun vain tiedetään mistä lähteestä data on saatu (hak-
kuukoneelta vai lentolaserkeilauksella). 
 
6.2.3 Menetelmäkuvauksen prosessikaavio 

Prosessikaavion avulla on kuvattu laskennan eteneminen tuotettaessa hak-
kuukoneen mittalaitteella ja mobiililaserkeilaimella (puukartta) tietoa puus-
totietojen ja kuviorajojen päivitykseen (kuva 9).  
 
 

 
 
Kuva 9. Menetelmäkuvaus puustotietojen ja kuviorajojen päivittämiseksi 
hakkuukoneella tuotettuun puukarttaan perustuen.  
  
 
 
 
  

Hakkuukoneella 
kerättävä päivitystieto

Kartoitetaan inventointialueen 
hakkuut - metsänkäyttö-

ilmoituksien avulla ja siirretään 
totetutuneet poistumatiedot 

hakkuiden toteutuksen 
yhteydessä Metsäkeskuksen 

järjestelmään

Valitaan leimikot, 
(kaikki hakkuut), jotka 

on hakattu 
laserkeilauksen jälkeen

Puustotunnusten laskenta 
referenssipikseleille

(16 x16 m) /mikrokuvioille 
puukarttatiedon 

perusteella
- hakkuun jälkeen jäävä 

puusto

Puustotunnusten laskenta 
kuviolle yhdistämällä 
yksittäisten pikselien 

tietoja

Kuviorajan päivitys 
hakattujen puiden ja 

pystyyn jääneiden puiden 
perusteella

Päivitettyjen puustietojen ja 
kuviorajojen siirto 
Metsäkeskuksen 

järjestelmään

Hakkuukoneella kerättävä 
referenssitieto

Kartoitetaan 
inventointialueen hakkuut 

- metsänkäyttö-
ilmoituksien avulla

Valitaan leimikot 
- avohakkuut - hakattu keilauksen jälkeen
- harvennushakkuut - hakattu joko ennen 

tai jälkeen laserkeilauksen

Kuviorajan muodostaminen 
hakattujen puiden ja pystyyn 
jääneiden puiden perusteella

Leimikon sisään osuneiden 
kokonaisten  pikselien/mikrokuvioiden

(16x16m) valinta 
(hilan/mikrokuvion ja kuviorajan 

leikkaus)

Puustotunnusten laskenta 
referenssipikseleille (16 x16 

m) /mikrokuvioille 
hakkuukoneella tuotetun 

puukartan perusteella
Leimikon rajalla olevien 

osapikselien puustotunnusten 
laskenta

Ajouran muodostaminen 
hakkuukoneen sijaintitiedon 

perusteella (liukuva med., n=7)

Referenssipikselit eli -koealat 
(harvennusten ja 

avohakkuiden osalta)

Maastoaineisto

Metsävaratietojen ajantasaistus 
kasvumallien avulla (ennakkotieto)

Lasketaan ennakkotiedon perusteella 
nykypuuston pääpuulaji- ja 

kehitysluokkajakauma 
hakkuutavoittain

Valitaan maastokoealat 
ryväsotannalla (edustavuus em. 

jakauman mukainen). Harvennusten 
ja avohakkuiden maastoaineisto 
saadaan pääosin hakkuukoneella 

kerättävästä tiedosta

Verrataan hakkuukoneella kerättyä 
referenssikoalojen jakautumista 
ennakkotietoon. Kohdennetaan 

maastomittauksia tarpeen mukaan, 
niin että koealat edustavat alueen 
puustoa mahdollisimman hyvin.

Mitataan maastokoealat (koealojen 
paikannus, luku- ja koepuiden 

mittaus)

Lasketaan puustotunnukset 
koealoille

Referenssikoealat tavoitejakauman 
mukaan (pl. harvennukset ja 

avohakkuut) 

Laserkeilaus (ALS)

Kuvamateriaalin 
hankinta

DTM (Digital Terrain 
Model)

CHM (Canopy Height 
Model)

Piirteiden irrotus 
laserkeilausaineistosta

Sijaintia vastaavien 
laserpiirteiden haku 

referenssikoealoille tai -
pikseleille

Puustotunnusten 
estimointi 

16x16 m hilalle
(ABA, k-MNS)

Ilmakuvat

Kuvamateriaalin 
hankinta

Ilmakuvien 
automaattisen 

segmentointi → 
mikrokuviointi

Toimenpidekuvioiden 
muodostus

Ilmakuvapiirteiden 
irrotus

Sijaintia vastaavien 
ilmakuvapiirteiden 

haku 
referenssikoealoille tai -

pikseleille

Puustotunnusten 
estimointi 

16x16 m hilalle
→ puulajiosuudet 
(etenkin lehtipuut)
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7 REFERENSSITIEDON KERUUMENETELMIEN VERTAILU 

7.1 Mitattavat ja estimoitavat tunnukset 

Taulukossa 1 on vertailtu nykyisin kaukokartoitusperusteisessa metsien in-
ventoinnissa mitattavia muuttujia hakkuukoneelta saataviin mittaustietoi-
hin. Viimeisessä sarakkeessa on kuvattu tulevaisuudessa mahdollisesti hak-
kuukoneelta saatavia tietoja olettaen, että hakkuukone on varustettua mo-
biililaserkeilaimella ja, että se pystyy tuottamaan sijaintitarkkaa puukarttaa 
reaaliaikaisesti hakkuutyön edetessä.  
 
Taulukko 1. Mitattavat ja malleilla estimoitavat tunnukset referenssikoe-
aloille tai puustotietojen ajantasaistukseen.  

 
 
 
Tiedot on jaettu perustietoihin, mitattaviin tunnuksiin, malleilla estimoita-
viin ja johdettaviin tunnuksiin. Perustiedoista osa voidaan saada ennakko-
tietona metsävarajärjestelmästä tai kuljettajan syöttäminä tietoina hak-
kuun yhteydessä. Mitattavien tietojen osalta hakkuukone mahdollistaa esi-
merkiksi tarkan runkoprofiilin tuottamisen kaadetuista puista, kun taas 
maastoinventoinnit perustuvat puista mitattuihin keskitunnuksiin, joiden 
kautta pyritään estimoimaan mallien avulla haluttuja tunnuksia. Hakkuuko-

Maastoinventointi Hakkuukone - nyt
Hakkuukone - 

tulevaisuudessa
Perustiedot (koealalle, pikselille)

Pääryhmä, alaryhmä kyl lä ennakkotieto? ennakkotieto

Kasvupaikkaluokka kyl lä ennakkotieto? pi tuusboniteetti  

Kehitysluokka kyl lä ennakkotieto? kyl lä

Mitattava tunnus

Puulaji kyllä kyllä (poistetut puut) kyllä (autom. puulajitunnistus)

Läpimitta d1,3
dlatva, rungon läpimitat 10 cm välein 

kaatoleikkauksesta
d1,3, dlatva, rungon läpimitat 10 cm 

välein kaatoleikkauksesta

Pituus hppamed (puulajiositteittain) hkäyttöosa hkäyttöosa

Runkolukusarja kyllä kyllä (poistetut puut) kyllä (ennen ja hakkuun jälkeen)

Runkomuoto ei käyttöosan osalta
käyttöosan osalta (hakatut puut) 

rungon tyven osalta (laserkeilaus)

Laatu puuluokka (kuollut/elävä)
pakkokatkaisu, laatuluokka                                           
(esim. A-tyvi, latvatukki ect.)

oksaraja, lenkous, paksuin oksa

Ikä tppamed - tkaatoleikkaus (pöllinpääkamera)

Malleilla estimoitavat tunnukset

Läpimitta - d1,3 d1,3

   Kannon korkeus - hkanto hkanto

Pituus - h h

   Latvan pituus - hlatva hlatva

Runkomuoto runkokäyrillä käyttöosa + latva malleilla käyttöosa + latva malleilla

Johdettavat tunnukset

Tilavuus puutavaralajeittain tilavuus malleilla
käyttöosan tilavuus (summatieto) 

+ latva malleilla
käyttöosan tilavuus (summatieto) 

+ latva malleilla
Sijainti (WGS84/EUREF FIN(TM35) koealan sijainti hakkukoneen ja ajouran sijainti yksittäisten puiden sijainti

Liiketiedot - -
hakkuupään sijainti, 

paikannustiedon tarkentaminen
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neaineistosta puolestaan todellista maastossa mitattua rinnankorkeusläpi-
mittaa ei ole mahdollista saada suoraan, vaan se joudutaan johtamaan joko 
kannonkorkeuden tai runkokäyrien avulla.  
 
 
7.2 Hakkuukoneiden tiedonkeruupotentiaali 

Hakkuukoneet muodostavat merkittävän tiedonkeruupotentiaalin, jota voi-
taisiin hyödyntää korjuuoperaatioiden ja puukaupan ohella huomattavasti 
laajemmin.  Hakkuukoneilla hakataan Suomessa vuosittain keskimäärin va-
jaat 500 000 hehtaaria harvennushakkuita ja 150 000 hehtaaria päätehak-
kuita (Metsätilastollinen vuosikirja 2014). Kuviotietojen päivityksen osalta 
hakkuukoneella kerättyjä poistumatietoja voitaisiin hyödyntää pääte- ja 
harvennushakkuiden osalta heti. Käyttö referenssiaineistona vaatii vielä jat-
kotutkimuksia, mutta menetelmää olisi mahdollista testata ensin avohak-
kuilla.  Harvennusten osalta menetelmä vaatii mobiililaserkeilauksen ja 
puukarttajärjestelmän kehittämistä ja ennen kaikkea paikannustarkkuuden 
parantumista.   
 
Vertailtaessa kaukokartoitusperusteisen metsien inventoinnin vaatimaa re-
ferenssikoalojen määrää sekä aineiston keruun nykyistä toteutusta ja hak-
kuukoneella kerättävän aineiston potentiaalia, on ero merkittävä. Esimer-
kiksi perinteisen kaukokartoitusperusteisen metsien inventoinnin vaatima 
maastokoealojen määrää yhdellä Suomen metsäkeskuksen inventointialu-
eella (esim. 200 000 ha) on noin 500 – 550 maastokoealaa, mikä vaatii noin 
70–80 työpäivää yhdeltä inventointiryhmältä (3 hlö).  
 
Hakkuukoneen tuottaman aineiston potentiaalia kuvaa se, että inventointi-
aluetta vastaavalta alueelta hakataan vuosittain noin 7000 hehtaaria har-
vennus- tai päätehakkuita eli yhteensä noin 0,6 milj. m3/v. Mikäli oletetaan 
keskimääräiseksi leimikon kooksi 2–2,5 hehtaaria on käsiteltäviä leimikoita 
yli 3000 kpl. Jos jokaiselle leimikolle voitaisiin muodostaa kaksi referenssi-
koealaa hakkuukoneella kerättyyn aineistoon perustuen, vastaisi tämä noin 
5000 mitattua referenssikoealaa vuodessa. Näistä osaa ei voida välttämättä 
syystä tai toisesta hyödyntää, mutta joka tapauksessa potentiaali on mer-
kittävä. Lisäksi hakkuukoneella kerätty tieto mahdollistaisi jälkiotannan 
hyödyntämisen, jolloin olisi mahdollista optimoida maastossa mitattavien 
täydennyskoealojen määrää ja sitä kautta kohdentaa varsinaisia maasto-
mittauksia haastavampiin kohteisiin. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä raportissa on kuvattu hakkuukoneella kerätyn puustotiedon hyödyn-
tämismahdollisuuksia ja potentiaalia niin kaukokartoituksen referenssitie-
tona kuin metsävaratietojen päivityksessä sekä kuvattu ne proseduurit, joi-
den avulla hakkukoneella kerättyä tietoa voitaisiin hyödyntää kaukokartoi-
tusperusteisessa metsien inventoinnissa ja kuviotietojen päivityksessä. 
 
Kuviotietojen päivityksen osalta hakkuukoneella kerättyjä poistumatietoja 
voitaisiin hyödyntää pääte- ja harvennushakkuiden osalta hyvinkin nopealla 
aikataululla. Tiedot ovat olemassa, mutta tietojen hyödyntäminen vaatii 
menetelmäkehitystä sekä tiesiirtorajapintojen kehittämistä ja automati-
sointia. Myös se, mihin tarkkuuteen pelkällä hakkuukoneen tuottamalla 
poistumatiedolla ja ennen hakkuuta laskennallisesti ajantasaistetulla suun-
nittelutiedolla, on mahdollista päästä, vaatii lisätutkimusta. 
 
Käyttö referenssiaineistona vaatii vielä jatkotutkimuksia, mutta menetel-
mää olisi mahdollista testata ensin avohakkuilla, jonka jälkeen se olisi mah-
dollisesti laajennettavissa myös harvennushakkuille.  Harvennusten osalta 
menetelmä vaatii jatkossa mobiililaserkeilauksen ja puukarttajärjestelmän 
kehittämistä sekä ennen kaikkea paikannustarkkuuden parantumista, jotta 
menetelmä tarkkuutta ja soveltuvuutta päästään testaamaan.   
 
Tavoitteena ovat puulajikohtaiset runkolukusarjat, joita voitaisiin hyödyn-
tää tehokkaasti niin metsävarojen inventoinnissa kuin metsävaratietojen 
päivityksessä. Tämä luo yhä kovempia määrä- ja laatuvaatumuksia kauko-
kartoituksessa ja inventoinneissa käytettäville referenssiaineistoille. Hak-
kuukoneella tuotettu tieto kohteen puustosta voisi tuoda tähän kustannus-
tehokkaan avun. 
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- Table 1. Measured and estimated variables from harvester data for 
the remote sensing and updating the stand variables. 
 

- Figure 1. Sample plot types used in forest resource inventory and 
remote sensing in private owned –forests.  

- Figure 2. Combining harvester-produced data with other reference 
data and utilising it in the formulation of reference plots for remote 
sensing (Stage 1, final fellings). 

- Figure 3. The currently used remote sensing based forest inventory 
schedule. The goal is to publish updated inventory data by the end 
of the second inventory year. A red arrow shows the time when it is 
possible to collect the data with a harvester. The whole year data 
can be used in the next year inventory (A grey arrow). 

- Figure 4. Method description for the generation of reference data 
based on current harvester-produced data. 

- Figure 5. Combining harvester-produced and mobile laser scanner-
produced tree map data with other data, and utilising it in the for-
mulation of reference plots for remote sensing (vision). 

- Figure 6. The currently used remote sensing based forest inventory 
schedule. The goal is to publish updated inventory data by the end 
of the second inventory year. A red arrow shows the time when it is 
possible to collect the tree map data with a harvester. The whole 
year data can be used in the next year inventory. 

- Figure 7. Method description for producing reference data based 
on a harvester-produced tree map. 

- Figure 8. Method description for the updating of tree data and 
stand borders based on current harvester-produced data. 

- Figure 9. Method description for the updating of tree data and 
stand borders based on a harvester-produced tree map. 
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Table 1. Measured and estimated variables from harvester data for the re-
mote sensing and updating the stand variables. 

 
 
 
Figure 1. Sample plot types used in forest resource inventory and remote 
sensing in private owned forests.  
 

 
 
  

Field inventory Harvester data - today Harvester data  in the future

Basic information                                                    
(for sample plot or pixel)
Main group, sub group yes advance information advance information

Site class yes advance information site fertility

Development class yes advance information yes

Measured variable
Tree species yes yes  (removed trees) yes (automatic recognition)

Diameter d1,3 diameters every 10 cm, top diameter d1,3, diameters every 10 cm, top 
diameter

Height hppamed (by tree species) husage part husage part

Stem distribution yes yes (removed trees) yes (before and after logging)

Stem profile no usage part usage part 

Quality variables tree class (dead/alive)
force cut, quality class                                           

(for ex. A-log, top log ect.)
lower level of l iving branch, 

straigtness, size of the thickest branch

Age tppamed - tstump (camera)

Field inventory Harvester data - today Harvester data  in the future

Estimated variable by models
Diameter - d1,3 d1,3

   Height of the stump - hstump hstump

Height - h h
   Height of the tree top - htop htop

Stem profile using taper curves usage part + tree top based                                         
on models

usage part + tree top based                                         
on models

Other variables

Volume by assortments using volume models
volume of usage part (summarizing)                      

+ volume of tree top                                        
based on models

volume of usage part (summarizing)                      
+ volume of tree top                                        

based on models

Location (WGS84/EUREF FIN) location of sample plot location of harvester                    
(hakkuukoneen ja ajouran sijainti) 

location of individual trees

Odometry (Liiketiedot) - - location of harvester head, odometry 
of harvester
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Figure 2. Combining harvester-produced data with other reference data 
and utilising it in the formulation of reference plots for remote sensing 
(Stage 1, final fellings). 
 

 
 
 
Figure 3. The currently used remote sensing based forest inventory sched-
ule. The goal is to publish updated inventory data by the end of the second 
inventory year. A red arrow shows the time when it is possible to collect the 
data with a harvester. The whole year data can be used in the next year in-
ventory (A grey arrow). 
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Figure 4. Method description for the generation of reference data based on 
current harvester-produced data. 
 

 
 
 
Figure 5. Combining harvester-produced and mobile laser scanner-pro-
duced tree map data with other data, and utilising it in the formulation of 
reference plots for remote sensing (vision). 
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Figure 6. The currently used remote sensing based forest inventory sched-
ule. The goal is to publish updated inventory data by the end of the second 
inventory year. A red arrow shows the time when it is possible to collect the 
tree map data with a harvester. The whole year data can be used in the 
next year inventory. 
 

 
 
 
Figure 7. Method description for producing reference data based on a har-
vester-produced tree map. 
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Figure 8. Method description for the updating of tree data and stand bor-
ders based on current harvester-produced data. 
 

 
 
 
Figure 9. Method description for the updating of tree data and stand bor-
ders based on a harvester-produced tree map. 
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