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Tiivistelmä

• Tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa hakkuualueen ajourat automaattisesti hakkuukoneen puun 
kaatohetken sijaintitietoon perustuen.

• Aineistona menetelmäkehityksessä käytettiin kuudelta hakkuukoneelta kerättyä operatiivista 
leimikkoaineistoa (nlohko = 455) Suomen metsäkeskuksen pääkaupunkiseudun inventointialueelta.

• Automaattisista ajourista määritettiin keskenään vertailukelpoiset ajouratunnukset: ajouran 
kokonaispituus, keskimääräinen ajouraväli ja ajouran osuus kuvion pinta-alasta.

• Automaattisen menetelmän hyvyyden arviointia varten verrattiin menetelmän tuottamia ajouria ja 
manuaalisesti kerättyjä tarkkuuspaikannettuja ajouranauhoituksia. Havaittiin, että hakkuukoneen 
paikannustarkkuus globaalissa satelliittipaikannusjärjestelmässä (GNSS) vaikuttaa ajouran sijainnin 
osuvuuteen kuviotasolla sekä hakkuu-urakohtaisesti enemmän kuin itse menetelmä. 
Paikannustarkkuuteen puolestaan vaikuttavat senhetkinen satelliittigeometria ja katvealueet.

• Automaattisesti muodostettua ajouratietoa voidaan hyödyntää kuljettajan operatiivisessa työssä 
toimenpidekuviolla tehdyn hakkuutyön laadun omavalvonnassa, kuin myös yleisemmin puunkorjuun 
laadun raportoinnissa.
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Tavoite

• Tutkimuksen tavoitteena oli luoda hakkuukoneen keräämään sijaintitietoon perustuva automaattinen 
ajourien laskentamenetelmä, jota voidaan hyödyntää korjuun omavalvonnassa yhdenmukaisesti kaikilla 
StanForD-standardia noudattavilla hakkuukoneilla. 

• Hakkuukoneen sijainti tallennetaan puuta kaadettaessa, jokaiselle puulle erikseen.

• Toimenpidekuvioittain selvitettiin
• ajouraverkoston kokonaispituus
• ajourien osuus kuvion pinta-alasta käyttäen uran oletusleveytenä vakioarvoa 
• keskimääräinen ajouraväli.

• Tuotettua ajouraverkostoa voidaan käyttää
• omavalvonnassa ajouratiheyden seurannassa
• kuormatraktorin kuljettajan ajo-opastuksessa (ajourien siirto kuormatraktorille)
sekä pidemmällä aikavälillä
• metsäkuljetuksen tai seuraavan korjuuoperaation automatisoinnissa
• kuljettajan aputietona myöhemmillä harvennuksilla.
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Tausta
• Hakkuukoneet nauhoittavat jo nykyisellään kulkemaansa ajouraa, mutta nauhoitusten 

näytteistystiheys ja -peruste, paikannustarkkuus ja välivaiheina mahdollisesti tehdyt raakadatan 
käsittelyt vaihtelevat merkittävästi eri konemerkeillä ja yhtiöiden järjestelmissä.

• Hakkuukoneen nauhoittama ajoura tallentuu yleensä joko WoodForce:n ja metsäyhtiön omaan 
karttajärjestelmään. Puukohtaiset sijaintitiedot puolestaan tallennetaan StanForD-standardin 
mukaisesti HPR- tai STM-tiedostoihin.

• Menetelmäkehityksessä on käytetty StanForD-standardin mukaista sijaintitietoa, koska 
näytteistystiheys on suurempi, mikä mahdollistaa yksityiskohtaisemman ajouran muodostamisen.
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Hakkuutyön vaiheet väreillä,
puukohtaiset runkosijainnit
yhdistetty hakkuujärjestyksessä.

• Menetelmäkehityksen lähtökohdat:
• Hakkuukone kulkee toisinaan samaa uraa useita kertoja edestakaisin kaataen puita, esimerkiksi harvennuksilla 

vuoronvaihdon yhteydessä. 
→ Ajouraverkostoon halutaan vain yksi ura yhteen kohtaan riippumatta siitä, monestiko kyseisestä kohdasta on ajettu.

• Paikannuksen epätarkkuus aiheuttaa jopa useiden metrien edestakaista sijainnin heittelyä yksittäisille pisteille suhteessa 
ajouran etenemissuuntaan. 

→ Tästä johtuen puiden kaatojärjestystä ei voi suoraan käyttää ajouran muodostuksessa.  
• Hakkuutyön eteneminen on kuitenkin osoittautunut oleelliseksi tiedoksi ajouraa muodostettaessa.

→ Laskentamenetelmä huomioi hakkuun etenemisen kuviotasolla. 

• Oletus korjuutyöhön liittyen on, että kuormatraktori käyttää metsäkuljetukseen pääsääntöisesti samoja 
uria kuin hakkuukone. 



Hakkuukoneaineisto

• Aineistona käytettiin kuudelta hakkuukoneelta kerättyä operatiivista leimikkoaineistoa (nlohko = 455, 
nrungot = 634 656), joka oli kerätty 8/2015–9/2016 välisenä aikana pääosin Suomen metsäkeskuksen 
pääkaupunkiseudun inventointialueelta.

• Aineisto kerättiin John Deeren, Komatsu Forestin ja Ponssen koneilta.
• Tarkempi kuvaus aineistosta on esitetty julkaisussa Melkas ym. 2018.

• Ajourien muodostamisessa käytettiin hakkuukoneen pistemäisiä sijainteja, jotka tallennettiin jokaisen 
käsitellyn puun kohdalla runkotietoihin. Sijainnit määritettiin globaalilla satelliittipaikannusjärjestelmällä 
(GNSS) käyttäen hakkuukoneiden omia vastaanottimia. 

• Aineisto luokiteltiin hakkuukoneiden GNSS-vastaanottimien tarkkuuden perusteella, tarkempiin ja epätarkempiin 
vastaanottimiin. 

• Vastaanotinten tarkkuuden on havaittu riippuvan käytetyn laitteiston mallista ja välillisesti myös iästä.

• Käytettävä aineisto oli ensin kuvioitu käyttäen Metsätehon kuviointialgoritmia (Melkas ym. 2018), jolloin 
saatiin selville kuhunkin toimenpidekuvioon kuuluvat puukohtaiset hakkuukoneen sijaintipisteet, sekä 
kuvioiden pinta-alat. 

• Lisäksi hankittiin metsäyhtiöiden järjestelmiin tallennettuja ajouranauhoituksia hakkuukoneilta.
• Viivamaisia uranauhoituksia on osin samoilta leimikoilta kuin hakkuukoneella tallennettuja puukohtaisia sijainteja. 
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Maastosta kerätty vertailuaineisto

• Ajourien osuvuutta tarkasteltiin vertaamalla hakkuukoneaineistosta muodostettuja ajouria 
maastotyönä hakkuun jälkeen kartoitettuihin ajouriin.

• Ajouria kartoitettiin yhteensä 22 ensiharvennuskuviolta. Ajourat paikannettiin käyttäen 
Trimblen Geo 7X -vastaanotinta ja VRS H-Star -jälkikorjausta. 

• Valmistajan ilmoittama paikannustarkkuus oli alle 0,5 m (GNSS + virtuaalitukiasema) ja H-Star -
korjausta käyttäen n. 0,1 m.

• Kartoitus tapahtui keväällä 2018 ennen kasvukauden alkua, noin kaksi vuotta hakkuun 
ajankohdan jälkeen. 

• Ajourat paikannettiin kulkemalla hakkuukoneen tekemät ajouraverkostot läpi ajouran keskellä 
kävellen. Sijainnit tallennettiin sekunnin välein.

• Kuormatraktorin ajourat ovat voineet aiheuttaa haastetta maastokartoitukseen, mikäli ne ovat 
poikenneet hakkuukoneen tekemistä ajourista. Tämä on pyritty eliminoimaan jälkikäteen vertailuja 
tehtäessä.

• Joitakin ajourien yksityiskohtia, kuten pieniä pistoja, on voinut jäädä havaitsematta maastossa.
• Yhdeltä kuviolta oli hakattu myrskytuhopuita, mikä aiheutti haastetta vertailuun kyseisen kuvion 

osalta.
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Automaattisten ajourien muodostamisprosessi
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Ajourien muodostamisen vaiheet
• Raakadatapisteiden keskiarvoistus

• Tarvitaan GNSS-paikannusvirheiden tasoittamista varten.
• Keskiarvoistus tehdään etäisyyden perusteella, eli puiden kaatojärjestys ei vaikuta keskiarvoistamiseen. Tällöin saadaan hyvä keskiarvoistus myös 

sellaisissa tilanteissa, joissa hakkuukone on liikkunut ajourilla edestakaisin hakkuun aikana, esimerkiksi harvennuksilla vuoronvaihdon yhteydessä.
• Keskiarvoistuksen sopiva voimakkuus riippuu mm. hakkuukoneen GNSS-paikannuksen tarkkuudesta ja hakkuutavasta (= puuston peittävyyden aiheuttama 

paikannuskatve).

• Ajouraosioiden muodostaminen
• Ajouraosio = sellaisten peräkkäin hakattujen puiden joukko, jotka ovat riittävän lähellä toisiaan.
• Osioiden puut eivät välttämättä ole hakkuujärjestyksessä ajouran suuntaan nähden GNSS-paikannusvirheiden takia.
• Ajouraosioiden kautta huomioidaan hakkuutyön eteneminen kuviolla, mihin vaikuttavat maasto, olosuhteet, metsäkuljetuksen järjestäminen, kuljettajan 

tottumukset yms. 

• Ajouraviivojen piirto osioille
• Muodostetaan osiokohtaisesti edeten uraviivat ja lisätään pistot uran sivuille.
• Päällekkäisten uraosioiden kohdalle muodostetaan vain yksi ajoura. 

• Osioiden kokoaminen ajouraverkostoksi
• Kootaan osiokohtaiset urat yhteen, jos etäisyys on sopiva.

• Menetelmässä käytetään parametriarvoja mm. keskiarvoistamiseen, uraviivojen piirtoon ja pistojen lisäämiseen. 
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Esimerkkejä automaattisista ajourista 
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Automaattisten ajourien vertailu 
maastokartoituksiin
• Automaattisesti tuotettuja ajouria verrattiin ensiharvennuskohteiden maastokartoituksiin

(n = 22) pituuden ja sijainnin paikkansapitävyyden arvioimista varten.
• Pituusvertailu tehtiin suoraan ajourien pituuksien välillä.
• Kuviotason sijaintivertailua varten määritettiin urien sijainnin keskineliövirheen neliöjuuri (RMSE) 

urien välisistä kohtisuorista etäisyyksistä. 
• Ajourat näytteistettiin automaattisen uran muodostamista vastaavalla tiheydellä. (Kts. dia 18.)

• Kuvion sisäisen GNSS-tarkkuusvaihtelun selvittämiseksi määritettiin uraosiokohtaiset 
keskimääräiset sivuttaissiirtymät referenssiuraan nähden. 

• Sivuttaissiirtymän avulla havaitaan tilanteita, joissa ura poikkeaa systemaattisesti referenssiuran 
jommallekummalle puolelle uraosuudella (vrt. harha).

• Sivuttaissiirtymä määritettiin vain, jos uraosiolta saatiin tarpeeksi havaintoja. 
• Tarkkuusvaihtelu johtuu satelliittigeometrian muutoksista hakkuutyön aikana sekä katvealueista.
• Esimerkit dioilla 16–17.

• Automaattisille ajourille ja referenssiurille laskettiin lisäksi keskimääräiset ajouravälit (diat 18–21).

• Vertailuun rajattiin toisiaan vastaavat ajouraverkostot hakkuukone- ja 
maastoaineistoista.

• Tulokset ovat taulukossa dialla 12.
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Ajouraosiot on merkitty 
kuvaan numeroilla. 

Sivuttaissiirtymä 
uraosuudella 10 



Hakkuukoneen nauhoittamien urien vertailu 
maastokartoituksiin
• Hakkuukonenauhoitusten pituus määritettiin kuviopolygonin sisään jäävien ajourien 

kokonaispituutena. 
• Viisi nauhoitettua kuviota, joille on maastoreferenssi.
• Tällöin voidaan verrata ajouranauhoituksia maastoreferensseihin ja automaattisesti tuotettuihin 

ajouriin (dia 12).

• Hakkuukonenauhoituksista määritettyä kokonaispituutta ei voi sellaisenaan käyttää 
toteutuneen ajouraverkoston pituuden arviointiin, koska se sisältää kaikki ajokerrat. 
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Vertailutulokset
Kuvion 
tunniste

Kuvion 
pinta-ala, 

ha

Automaattisen 
uran 

pituus, m
Referenssiuran 

pituus, m

Hakkuukoneen 
nauhoittaman uran 

pituus, m (suhteessa 
referenssiuraan, %)

(dia 11)

Automaattisen 
uran pituus / 

referenssiuran 
pituus, %
(dia 14)

Havainto-
pisteiden määrä

Havaintoja / 
100m ref.uraa

Automaattisen vs. 
referenssiuran 

sijainnin RMSE, m
(diat 15–17)

GNSS-tarkkuus

Automaattisen 
uran 

keskimääräinen 
uraväli, m

(diat 18–21)

Referenssiuran 
keskimääräinen 

uraväli, m
(dia 18–21)

1_2 0,9 444 453 780   (172 %) 97,9 86 19,0 1,51 tarkempi 20,5 21,5
1_1 0,7 347 349 562   (161 %) 99,4 69 19,8 1,69 tarkempi 20,7 21,8

231_1 1,4 742 720 938   (130 %) 102,9 141 19,6 1,97 tarkempi 21,8 20,8
23_1 0,8 448 466 96,1 78 16,7 2,14 tarkempi 17,7 20,0
400_1 7,9 4446 4560 97,5 857 18,8 2,31 tarkempi 19,3 19,6
252_1 2,8 1623 1601 101,4 367 22,9 2,45 tarkempi 20,6 21,7
337_1 1,5 840 840 99,9 143 17,0 2,47 tarkempi 21,2 22,4
20_1 0,5 259 278 93,2 67 24,1 2,48 tarkempi 17,5 20,1
361_1 2,1 1283 1179 108,8 233 19,8 2,51 tarkempi 19,1 19,3
370_11 3,9 2352 2009 117,1 428 21,3 2,53 tarkempi 19,1 19,8
83_1 0,6 342 313 1274  (407 %) 109,4 73 23,3 2,61 tarkempi 21,6 18,4
168_2 1,9 975 1112 87,7 191 17,2 2,63 epätarkempi 19,9 17,1
310_1 3,0 1976 1703 3405 (200 %) 116,1 444 26,1 3,00 tarkempi 18,8 20,5
370_12 1,8 1087 882 123,2 185 21,0 3,06 tarkempi 19,4 19,0
30_1 0,7 357 365 98,0 54 14,8 3,10 tarkempi 23,5 22,4
401_2 1,0 548 622 88,0 111 17,8 3,18 epätarkempi 19,3 19,4
375_1 2,1 1159 1149 100,9 235 20,5 3,40 epätarkempi 22,4 18,3
401_1 2,4 1108 1175 94,2 235 20,0 3,43 epätarkempi 19,7 20,6
326_1 0,8 1076 1285 83,8 224 17,4 3,46 epätarkempi 21,2 22,0
384_1 1,8 859 862 99,6 157 18,2 3,47 epätarkempi 21,6 20,3
61_1 5,1 2381 2374 100,3 454 19,1 3,69 epätarkempi 20,2 22,9
405_5 0,6 312 337 92,4 81 24,0 3,75 epätarkempi 16,3 15,9

Keskiarvo 2,0 1135 1120 100,4 223 19,9 tarkempi 2,42 m      
epätarkempi 3,38 m 20,1 20,2
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Vertailutulokset

• Vertailun perusteella ajourien kokonaispituudet vastaavat toisiaan hyvin (dia 14).
• Havaittiin, että ajourat vastaavat sijainniltaan referenssiaineistoa, ja että 

hakkuukoneen paikannustarkkuus aiheuttaa enemmän virhettä automaattisesti 
muodostettuun ajouraan kuin itse automaattinen menetelmä (dia 15).

• Menetelmästä aiheutuu tyypillisesti paikallisia virheitä ajouraverkostoon.
• Käytetyt laskentaparametrien arvot vaikuttavat tuloksiin.
• Yksittäisten kaadettujen puiden paikannusvirhe aiheuttaa välillä turhaa kulmikkuutta ajouriin.
• Aivan kaikki uraviivat eivät yhdisty toisiinsa, vaikka käytännössä hakkuukoneen onkin täytynyt 

kulkea myös kaikki välit. 
• Urat yhdistyvät toisinaan väärästä kohdasta verkostoksi, vaikka hakkuukone ei välttämättä ole 

kulkenut juuri siitä kohdasta (tähän vaikuttaa myös hakkuun työjärjestys).
• Virheelliset ajouran osat ovat aineiston tarkastelun perusteella kuitenkin lähes oikean pituisia, 

vaikkakin hieman väärässä kohdassa (ks. kuvat dioilla 16–17).
• Tämän aineiston perusteella ei voida kaikissa tapauksissa varmistua siitä, mistä kohdasta 

hakkuukone on todella kulkenut, eli onko kyseessä ollut pisto vai lenkki. 
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Ajourien pituusvertailu referensseihin

• Automaattisten ajourien pituuksia verrattiin kuvioittain referenssiurien pituuksiin. 
Tulokset on jaettu hakkuukoneen paikannustarkkuuden mukaisesti kahteen 
ryhmään.
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Pituusero urien sijainnin RMSE:n suhteen Pituusero näytteistyspisteiden määrän 
suhteen 

Keskiarvot 
paikannustarkkuuden 
mukaisesti
Tarkempi: 104 %
Epätarkempi: 93 % 



Automaattisten ajourien sijaintivastaavuus

• Hetkelliset olosuhteet vaikuttavat hakkuukoneen 
paikannustarkkuuteen. 

• Sijaintivastaavuus on pääsääntöisesti hyvä, kun 
hakkuukoneessa on käytössä tarkempi GNSS-vastaanotin. 

• Sijainnin RMSE on tarkassa aineistossa pääsääntöisesti alle 2,6 
m, korkeintaan 3 m luokkaa.

• Lähinnä paikoittaista uraosiokohtaista sivuttaissiirtymää on 
havaittavissa, myös kone(merkki)kohtaiset erot vaikuttavat. 

• Epätarkempaa GNSS-vastaanotinta käytettäessä aineistosta 
havaitaan, kuinka sijaintivastaavuus muuttuu 
paikannustarkkuuden heikentyessä. 

• Sijainnin RMSE on epätarkassa aineistossa pääosin enemmän 
kuin 3 m.

• Uraosiokohtaiset sivuttaissiirtymät ovat tavallisia, ja siirtymien 
suuruudet vaihtelevat. Enimmillään uraosio voi olla siirtynyt jopa 
yli 5 m referenssiurasta sivuun (ks. diat 16–17).
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Kuvioittainen sijainnin RMSE
näytteistyspisteiden määrän N mukaan. 
Tulokset on jaettu paikannustarkkuuden 
perusteella kahteen ryhmään.



Esimerkki: vertailu maastoreferenssiin, 
tarkempi GNSS
• Koko kuvion sijainnin RMSE 2,5 m.
• Suurin uraosiokohtainen sivuttaissiirtymä 1,5 m.
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Uraosio Siirtymä/m
3 1,21
6 0,70
7 1,24
8 1,45

10 0,16
12 0,08
14 0,39
15 0,22
17 0,94
18 0,85
19 0,69

Etäisyydet referenssiuraan 
näytteistyskohdissa

Kuviolla hieman eroa automaattisen uran ja 
referenssiuran välillä. Kuvion pinta-ala 2,8 ha.

N = 367



N = 454

Esimerkki: vertailu maastoreferenssiin, 
epätarkempi GNSS
• Koko kuvion sijainnin RMSE 3,7 m.
• Suurin uraosiokohtainen sivuttaissiirtymä 5,5 m.
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Kuviolla paikoittain paljon eroa 
automaattisen uran ja referenssi-
uran välillä. Kuvion pinta-ala 5,1 ha.

Uraosio Siirtymä/m
0 3,02
2 0,04
4 2,77
6 4,71

11 2,55
13 5,54
17 1,43
19 0,75
20 1,01
24 1,53
28 1,53
31 2,17
37 0,52
40 0,67

Uraosio Siirtymä/m
46 3,98
48 2,86
52 3,85
54 3,60
55 3,54
57 0,66
60 0,36
61 2,28
64 3,20
69 1,56
70 1,00
71 0,01
72 1,13
74 1,75

Etäisyydet referenssiuraan näytteistyskohdissa



Ajouratunnusten määrittäminen

Keskimääräisen ajouravälin laskenta:
• Näytteistetään koko ajouraverkosto uran muodostamista vastaavalla tiheydellä.  
• Jätetään risteyskohdat huomiotta, koska ne eivät edusta todellista ajouraväliä.

• Samalla otannasta poistuu sellaisia ajouran kohtia, joissa on enemmän sijaintivirhettä kuin ajouraosioiden 
keskellä.

• Määritetään etäisyys, jolla kohtisuorasti ajouran kummaltakin sivulta löytyy viereinen ajoura.
• Etäisyyttä rajoitetaan sallitulla maksimiarvolla.
• Molemmilta puolilta löydettäessä lasketaan keskiarvo etäisyyksistä.

• Muodostetaan näin saaduista uraväliarvoista jakauma, jolle lasketaan keskiarvo ja 
keskihajonta.
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• Kuviokohtaisesta ajouraverkostosta määritetään seuraavat ajouraverkoston 
tunnusluvut:

• Ajouran kokonaispituus (m/ha).
• Ajouran pinta-ala (% kuvion pinta-alasta) käyttämällä oletusleveyttä 4,5 m. Näin 

määritetty pinta-ala kuvaa hakkuukoneen ja kuormatraktorin tarvitseman kulkuväylän 
pinta-alaa. Ajouran vaikutus puuntuotannolliseen pinta-alaan on tätä pienempi.  

• Keskimääräinen ajouraväli (m).

Ajouravälin laskennan 
näytteistyskohdat ja esimerkki 
viereisten urien määrittämisestä 
tarkastelupisteelle



Kuvioiden keskimääräisten ajouravälien vertailu 
referensseihin
• Automaattisista ajourista määritettyjä kuviokohtaisia keskimääräisiä ajouravälejä verrattiin 

referenssiurista määritettyihin ajouraväleihin laskemalla niiden erotus. Tulokset on esitetty 
hakkuukoneen paikannustarkkuuden mukaisesti. 
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Uravälien ero sijainnin RMSE:n suhteen Uravälien ero näytteistyspisteiden
määrän suhteen 

Keskiarvot 
paikannustarkkuuden 
mukaisesti
Tarkempi: -0,46 m
Epätarkempi: 0,51 m 



Referenssiuraston uraväli, m

H
av

ai
nt

oj
en

 lk
m

N = 282

Esimerkki: ajouratunnusten määrittäminen

Ensiharvennus, automaattinen ajoura:

• Ajouraa 570 m/ha (1,6 km/kuvio).

• Ajouran osuus pinta-alasta 26 % (0,73 ha, oletusleveys 4,5 m).

• Keskimääräinen ajouraväli 20,6 m, hajonta 4,5 m.
• Referenssiuraston ajouraväli 21,7 m, hajonta 3,8 m. 
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Tarkempi GNSS-paikannus, 
kuvio 2,8 ha

Automaattisen uraston uraväli, m
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N = 214



Epätarkempi GNSS-
paikannus, 
kuvio 5,1 ha

Esimerkki: ajouratunnusten määrittäminen
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Automaattisen uraston uraväli, m
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N = 274

Ensiharvennus, automaattinen ajoura:

• Ajouraa 460 m/ha (2,4 km/kuvio).

• Ajouran osuus pinta-alasta 21 % (1,06 ha, oletusleveys 4,5 m). 

• Keskimääräinen ajouraväli 20,2 m, hajonta 7,6 m. 
• Referenssiuraston ajouraväli 22,9 m, hajonta 4,9 m.

Kuvion sisäiset 
paikannusvirheet 
leventävät 
automaattisen 
uraston
uravälijakaumaa

Referenssiuraston uraväli, m
H

av
ai

nt
oj

en
 lk

m

N = 260



Tulokset: ajouraväli koko kuvioaineistossa

• Keskimääräiset ajouravälit ja niiden 
keskihajonnat määritettiin koko käytettävissä 
olevalle aineistolle (N = 572).

• Tuloksia tarkastelemalla havaittiin, että 
uravälin keskihajonta kuvaa tuloksen 
luotettavuutta.

• Harvennus- ja päätehakkuukuvioilla havaittiin 
erilaiset keskimääräiset uravälit.

• Tarkasteluun rajattiin kuviot näytteistyspisteiden
määrän (N ≥ 100) perusteella. Tarkasteltavia 
kuvioita oli yhteensä 214 kpl.

• Harvennuksilla ajouravälin tavoitearvo ( ≥ 19 m) 
toteutuu hyvin.
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Uraväli, m

Ku
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n 
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m

Harvennuksia 76 kpl
Päätehakkuita 138 kpl



Esimerkki: automaattinen ajoura 
hakkuukoneen uranauhoituksesta
• Automaattista ajourien tuottamismenetelmää kokeiltiin 

hakkuukoneen erillisesti tallentamilla ajouranauhoituksilla, jotka 
tallentuvat yleensä metsäyhtiön järjestelmiin.

• Havaittiin, että nauhoitusten otantatiheys on niin harva, että 
keskiarvoistusmenetelmää ei voida hyödyntää hakkuu-urilla.
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Hakkuukonenauhoituksesta tuotettu 
ajoura (alla) vs. puukohtaisista 
sijainneista tuotettu ajoura (yllä)



Johtopäätökset

• Työssä kehitetty automaattinen laskentamenetelmä tuottaa kuviokohtaisen ajouran, josta 
ajouratunnukset voidaan määrittää koko kuvion kattavasti, kun tunnetaan kuvion pinta-ala. 

• Menetelmän avulla lasketut ajouratunnukset ovat keskenään vertailukelpoisia konemerkistä 
tai uranauhoitusten asetuksista riippumatta.  

• Automaattisen ajouran sijaintiin vaikuttavat hakkuukoneen GNSS-paikannuksen tarkkuus, 
maaston peitteisyys, hakkuun työjärjestys ja menetelmässä käytetyt parametriarvot. Nämä 
huomioiden, urien sijaintivastaavuus on yleisesti ottaen hyvä.  

• Tilastollinen lähestymistapa keskimääräisen ajouravälin laskennassa auttaa tasoittamaan 
kuvion sisäisiä hakkuukoneen paikannusvirheitä ja sen seurauksena automaattisen uran 
sijoittumisesta johtuvia vaihteluja.

• Nykyisellään käytettävissä olevia hakkuukoneen ajouranauhoituksia ei voi sellaisenaan 
käyttää ajouraverkoston pituuden arviointiin, koska ne sisältävät kaiken ajon, mm. käynnit 
tienvarressa.
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Käyttömahdollisuudet

• Menetelmää voidaan käyttää korjuun laadun omavalvonnassa ajouratunnusten 
määrittämiseen hakkuukoneen keräämän sijaintitiedon pohjalta. 

• Tällöin on suositeltavaa tehdä samassa yhteydessä aineistolle myös automaattinen kuviointi 
toteutuneen kuvion pinta-alan selvittämiseksi hyvällä tarkkuudella.

• Tuotettua ajouraverkostoa voidaan käyttää jatkossa kuljettajan apuna työn 
suunnittelussa.

• Ajourat voidaan siirtää hakkuukoneelta kuormatraktorille työmaakohtaisesti.
• Ensiharvennusten ajouria voidaan käyttää aputietona myöhemmillä harvennuksilla.

• Lyhyellä aikavälillä menetelmä edesauttaa puunkorjuun laadunhallinnan 
automatisoinnissa ja pidemmällä aikavälillä korjuun automatisoinnissa.

• Keskimääräisen ajouravälin laskenta on sovellettavissa automaattisesti 
muodostetun ajouran lisäksi myös muulla tavalla saatuun ajouraan, kunhan se 
on viivageometrialtaan samantyyppinen.
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Jatkokehitysmahdollisuudet

• Ajouraverkoston osuvuutta voidaan parantaa yhdistämällä aineistoon 
operatiivisen toiminnan kautta syntyvää ajouranauhoitusta. Tällöin on 
mahdollista tarkentaa niitä ajouraverkoston osia, joista ei ole hakattu puita. 

• Aineistojen yhdistämisessä on huomioitava ajouranauhoitusten harva otantaväli. 
• On myös mahdollista, että ajouranauhoitukseen käytetty paikannusvastaanotin on eri laite 

kuin hakkuukoneen sijaintien määrittämisessä käytetty vastaanotin, jolloin niiden 
tarkkuudessa voi olla eroa.

• Ajouran pinta-alaosuutta kuvion pinta-alasta voidaan tarkentaa huomioimalla 
maalajin (turvemaa vs. kivennäismaa) vaikutus uran oletusleveyteen.

• Jos käytettävissä on kuormatraktorin uranauhoitus, voidaan ajouran 
oletusleveyttä pienentää sellaisille hakkuukoneen tekemille pistoille, joita 
kuormatraktori ei käytä.

• Menetelmässä käytettyjä laskentaparametrien arvoja voidaan hienosäätää, 
mikäli paikannuslaitteista tai olosuhteista saadaan tarkempaa tietoa.
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Tämä tutkimus on tehty yhteistyössä Metsätehon osakkaiden ja Suomen 
metsäkeskuksen kanssa. Tutkimus on osa maa- ja metsätalousministeriön 

Metsätieto ja sähköiset palvelut -hanketta, jonka tavoitteena on 
tehostaa metsävaratiedon hyödyntämistä, parantaa tiedon laatua ja 
liikkuvuutta sekä kehittää sähköisiä palveluita ja kuuluu hallituksen 
Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihankkeeseen.

Kiitokset Mika Vahtilalle ajourien huolellisesta maastokartoituksesta. 
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