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PUUN MUODON ENNUSTAMINEN RUNKOKÄYRILLÄ 
JA SIMULOIMALLA 

Olli-Pekka Ahonen 

Metsätehossa on rakennettu puun runkomuodon 
simulointiohjelmisto, joka avulla voidaan ennus
taa yksittäisen rungon kaikki läpimitat. Malli 
tuottaa rungon apteerauksen tueksi ennusteen 
puun runkokäyrästä, johon voidaan liittää yksit
täisen rungon pölkytyksen ohjausalgoritmit sekä 
leimikon puuston pölkytyksen ohjausmenetelmät. 
Runkokäyräennusteen laskenta perustuu korjuu
kohteesta puulajeittain kerättävään liukuvaan 
otostiedostoon, jossa vanhin havainto korvautuu 
aina sen käsittelynjälkeen uudella havainto rivillä. 
Runkokäyrämalli pystyy liukuvan otostiedoston 
avulla ottamaan huomioon leimikoiden välisenja 
leimikon sisäisen vaihtelun puun muodossa. Run
gon käsittelyn edetessä ennustettua runkokäyrää 
tarkennetaan puun pituutta muuttamalla mikäli 
hahkuukoneen mittaama läpimitta ja runkokäyrän 
avulla ennustettu läpimitta poikkeavat toisistaan 
yli ennalta asetetun rajan. 

Ohjelmistoa on käytetty hakkuukoneapteerauksen 
kehittämisessä. Simulointiohjelmiston avulla on 
mahdollista tarkastella hakkuukoneen mittaamaa 
runkoprofiilia ja mallilla laadittua runkokäyrä
ennustetta sekä graafisina kuvaajina että rungon 
läpimitta 1 pituustaulukoina. Tämä suhteelliseen 
puunmuototeoriaan, runkokäyriin ja leimikon 
pituuskäyriin perustuva simulointimalli on en
simmäinen, jonka avulla on mahdollista ennus-

taa riittävän luotettavasti koho puun pituudelta 
rungon haikki läpimitat ennen ensimmäistäkään 
katkaisua. Tutkimus on tehty yhteistyössä Sisu 
Logging Oy:n, Metsätehon ja TEKESin kanssa ja 
sen antamien tulosten perusteella on mahdollista 
sovittaa runkokäyrän ennustamismenetelmä 
hakkuukoneympäristöön. 

Kuva 1. Nykyaikainen yksiotehakkuukone on 
muuttumassa tehokkaaksi liikkuvaksi apteeraus
asemaksi. Valokuva Sisu Logging Oy 



TAUSTAA 

Metsäteollisuuden tuotantoprosessit ovat muuttu
neet yhä asiakaslähtöisemmiksi. Se merkitsee 
asiakkaalle toimitettavien puutavaralaatujen ja 
-dimensioiden määrittelyä hänen tarpeidensa pe
rusteella ja niiden sovittamista käytettävissä ole
vaan raaka-ainepohjaan. Asiakaslähtöinen tuotanto 
edellyttää, että tuotantolaitokset saavat oikeaan 
aikaan laadultaan ja mitoiltaan haluamaansa raa
ka-ainetta. Markkina tilanne, olemassa oleva raaka
ainepotentiaali ja sovitut lopputuotteiden kaupat 
määräävät tuotantolaitoksen kannalta edullisim
man pölkkyjen laatu-, läpimitta- ja pituusjakau
man. 
Tuotantoprosessiin sidotun hakkuukoneapteerauk
sen avulla pystytään ottamaan huomioon tuotannon 
arvo sekä puun myyjän että ostajan ja jalostajan 
kannalta. Asiakas- ja t uotelähtöisen apteerauksen 
ohjausjärjestelmän avulla saadaan raaka-aineenja
lostajan kannalta enemmän toivottuja puutavara
lajien laatu-, läpimitta- ja pituusyhdistelmiä kuin 
ilman sen käyttöä. 

Hakkuukoneille asiakaslähtöinen puunhankinta 
asettaa uusia vaatimuksia. Asiakas- ja tuoteläh
töisyyden lisääntyessä hakkuukoneesta tulee entis
tä enemmän tuotantoprosessin osa. Tulevaisuuden 
hakkuukoneen on osattava toteuttaa metsäosaston 
tai puunhankintayrityksen antamat ohjeet. Ohjei
den välitys tapahtuu kaksisuuntaista tiedonsiirtoa 
käyttäen ja ohjausjärjestelmä koostuu kolmesta osas
ta (kuva 2). Asiakaslähtöisen puunhankinnan kan
nalta logistinen, tuotantoprosessiin sidottu aptee
rauksen ohjaus on koko järjestelmän tärkein osa. 

Hakkuukoneen apteerauksen ohjausjärjestelmä 
koostuu runkomuodon ennustamisesta, yksittäisen 
rungon pölkytyksen optimoinnistaja korjuukohteen 
pölkkyjen jakauman ohjauksesta (kuva 3). Runko
muodon ennustaminen on apteerauksen ohjauksen 
tärkein osa. Ellei se toimi, eivät arvoapteeraus- ja 
jakaumaohjausmenetelmätkään voi toimia kunnol
la, koska ne perustuvat virheelliseen tai puutteelli
seen lähtötietoon. 

HAKKUUKONEEN OHJAUS 
• Alustakoneen hallinta 
- Hakkuukonenosturin hallinta 

/ 
- Hakkuulaitteen toimintojen hallinta 

~ 
APTEERAUKSEN OHJAUS TIEDONSIIRTO 

- Laimikoiden ko~uujärjestys 

- Urakoitsijan ja hakkuukoneen tunnistatiedot 
~ 

- Leimikon korjuu- ja työohje 

- Laimiken ja lohkon tunnistatiedot - Tunnistatiedot 

- Puutavaralajikohtaiset katkontaohjeet - Ympäristöohjeet 
- Työsuojeluohjeet 
- Yleiset apteerausohjeet 

- Hakkuukoneen tiedonsiirtostandardi 
- Apteerausohjeet 
- Valmistetun puutavaran mittaustiedot 
- Huolto-, ko~uu- ja aikaseuranta 
- Kone- ja merkkikohtaiset muuttujat 
- Yksittäisen rungon laatu raja, läpimitta- ja pituustiedot 
- Mittalaitteen tarkastusmittaustiedot 

Kuva 2. Hakkuukoneen ohjausjärjestelmä 

PUUN RUNKOMUODON ENNUSTAMINEN 

- Yksittäiseen runkoon perustuvat mallit 
- Rungon osan kapenemiseen perustuvat lineaariset extrapolointimallit 
- Rungon osan kapenemiseen perustuvat regressiomallit 

- Puujoukkoon perustuvat mallit 
- Vakiokertoimiset mallit 
- Muuttuvakertoimiset mallit 

~ ' YKSITTÄISEN RUNGON PÖLKYTYKSEN KORJUUKOHTEEN PÖLKKY JAKAUMAN 
OPTIMOINTI OHJAUS 

- Kahden pölkyn liukuva optimointi ~ - Kiinteä arvoapteeraus 
- Dynaaminen optimointi - Adaptiivinen arvoapteeraus 
- Lineaarinen optimointi - Lähioptimaalimenettely 
- Kokonaislukuoptimointi 
- Heuristiset pölkytysalgoritmit 

Kuva 3. Hakkuukoneen apteerauksen ohjausjärjestelmä 
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SIMULOINTI 

Todellisuutta kuvaavan mallin luomistajakokeiden 
tekemistä mallin avulla kutsutaan simuloinniksi. 
Runkomuodon enn ustamismenetelmän laadinnassa 
simulointia voidaan käyttää sekäjäljittelemään eri
laisia otantoja metsiköissä että testaamaan erilais
ten ohjausparametrien vaikutusta ennustemallin 
antamiin tuloksiin. Simuloinnissa kokeita voidaan 
toistaa lukemattomia kertoja samalla aineistolla 
erilaisilla otantatavoillaja ohjausparametreilla, kun 
kenttäkokeissa samaa mallia voidaan testatayhdes
sä metsikössä vain kerran. Simuloinnin avulla 
pystytään selvittämään eri rajoitteiden vaikutukset 
runkokäyräennusteen käyttäytymiseen. 

Simulointimallien käytöllä on myös varjopuolensa. 
Tutkittavan systeemin yksityiskohtaisen kuvauk
sen takia simulointimalli voi muodostua monimut
kaiseksija vaikeasti hallittavaksi. Tällöin sen käyt
töön saatetaan joutua uhraamaan paljon aikaa ja 
tietojenkäsittelykapasiteettia. Oikeidenjohtopäätös
ten tekeminen monimutkaisen mallin antamista 
tuloksista on myösjoskus hankalaa. Jos simulointi
malli poikkeaa siitä todellisuudesta, jota sen tulisi 
kuvata, tällöin eivät mallilla saadut päätelmät myös
kään pidä paikkaansa. 

SIMULOINTIAINEISTO 

Simulointimallin testaamiseksi kerättiin sek ä 
suodatettuja että suodattamattomia runkoprofiileja. 
Suodattamattomien runkoprofiilien avulla voidaan 
tutkia, kuinka läpimittatiedon esikäsittely hakkuu
koneen mittalaitteessa vaikuttaa ennustusrutiinin 
luotettavuuteen. Simulointimallin suodatettu testi
aineisto kerättiin Valmet 901/942- ja suodattamaton 
Valmet 901/960 -hakkuukoneilla. 
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Kuva 4. Suodattamaton ja suodatettu 
runkoprofiili 

Aineistona simulointimallin laadinnassa ja tes
tauksessa oli 24 leimikkoa, joissa oli 1 300 mänty
runkoa, 5 455 kuusirunkoa ja 330 koivurunkoa. 
Jokaisesta rungosta oli tallennettu tiedostoon 
hakkuukoneen mittaamat läpimitat 10 cm:n välein 
käyttöosan pituudelta sekä hakkuukoneen kuljetta
jan valitsemien katkaisukohtien sijainnit rungolla. 
Kannonkorkeus estimoitiin mallilla. Käsittelyssä 
olevalle rungolle haettiin lopullinen pituusarvio ite
ratiivisesti runkokäyrien avulla minimoimaHa 
hakkuukoneen mittaaman viimeisen ja runko
käyräitä haetun vastaavan korkeuden läpimitan 
välistä erotusta. Tätä koko puun pituusarviota käy
tettiin runkokäyrämallin suhteellisten havainto
pisteiden sijainnin määrittämisessä. 

RUNKOKÄYRÄ 

Runkokäyrällä tarkoitetaan puun muodon kuvaa
mista joko graafiseen tasoitukseen perustuvien 
kapenemissarjojen tai matemaattisten lausekkeiden 
avulla. 

Puun pituuteen nähden suhteellisina mitattujen 
läpimittojen käyttäminen runkokäyrää kuvaavan 
matemaattisen yhtälön selitettävänä muuttujana 
ottaa huomioon puun absoluuttisen koon vaikutuk
sen sen muotoon lähes kokonaan. Puun absoluuttis
ten läpimittojen muuttaminen valitun peruslä
pimitan mukaan suhteellisiksi antaa lähes vakio
arvot erikokoisille rungoille puulajeittain. Tällöin 
puun suhteellisen koon ja sen runkomuodon välillä 
on selvä riippuvuussuhde. Yksittäisten runkojen 
muoto saattaa vaihdella paljon, erityisesti puun 
kasvuympäristöstä johtuen. 

Rungon läpimitoista otettiin lopullisiksi havainto
pisteiksi 19 suhteelliselta korkeudelta mitatua läpi
mittaa. Suhteellisina mittauskorkeuksina puun pi
tuuteen nähden olivat 5, 7,5, 10, 15, 20, ... , 85 ja 
90 %:n korkeudet. Viimeisenä havaintopisteenä oli 
puun pituuden estimaatti, joka oli laskettu puun 
syntypisteestä. Alle 5 %:n korkeudelta havaintopis
teitä ei otettu, koska siltä alueelta ei hakkuukoneei
ta ole aina saatavissa todellista mittaushavaintoa, 
vaan arvot perustuvat taaksepäin tapahtuvaan 
extrapolointiin. 

Simulointimallissa päädyttiin käyttämään 20 %:n 
korkeudelta mitattua perusläpimittaa, koska runko
muodon ennustaminen käsittelyssä olevalle puuyk
silölle tapahtuu tyvipölkyn käsittelyn aikana. 
Perusläpimitan mittauskorkeuden nostaminen kor
keammalle kuin 20 %:iin heikentää ennustetun 
runkokäyrän luotettavuutta, koska runkokäyrä
ennusteen laadintapisteen läpimitan hajonta kas
vaa. Runkokäyrän laadinnassa alle 20 %:n kor-
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Käyttöosan päättymiskorkeus 

75 % 
Tukkiosan päättymiskorkeus 

70 % 

65 % Mittauskohta 

60 % % 
5 

55 % 7,5 
10 

50 % 15 
20 

45 % 25 
30 

40 % 35 
40 

35 % 45 
50 

30 % 55 

25 % 
60 
65 

20 % 70 
75 

15 % 80 
85 

10 % 90 

7 5 % 
5 % 

Juurenniska/Kannon korkeus 
-=-~--~Q.J"'a sYntypiste · · 

m 
1,24 
1.86 
2.48 
3,72 
4,96 
6,20 
7,44 
8,68 
9,92 
11 ,16 
12,40 
13,64 
14,88 
16,12 
17,36 
18,60 
19,84 
21,08 
22,32 

Kuva 5. Koepuiden läpimittojen mittauskoh
dat 24,8 metrin pituisella esimerkkipuulla 

keudella olevien läpimittojen käyttämistä perus
läpimittana rajoittaa se, että rungon tyven läpi
mittojen satunnainen hajonta on suurempi rungon 
keskiosissa. Suurempi hajonta aiheutuu epäsään
nöllisestä tyvilaajentumasta. 

Runkokäyräyhtälöiden kertoimet laskettiin jokai
sen puun käsittelyn jälkeen uudelleen. Kertaimien 
laskenta-aineistona käytettiin liukuvaa otos
tiedostaa, johon on tallennettu kustakin korjuu
kohteesta vakiomäärä viimeksi valmistettujen 
runkojen suhteellisia läpimittahavaintoja. 

Runkokäyrämallin perusyhtälö on polynomiyhtälö, 
joka on muodostettu ns. Fibonacci-lukusarjan poh
jalle. Potenssisarjoista Fibonacci-lukusarja on hy
vin lähellä logaritmisia sarjoja, mikä näkyy sen 
soveltuvuutena tämäntyyppisten regressioyhtälöi
den sovittamiseen. Laasasenaho on omissa valta
kunnallisissa runkokäyräyhtälöissään käyttänyt 
kahdeksaa ensimmäistä tekijää Fibonacci-lukusar
jasta. Näistä kaksi viimeistä vaikuttavat rungon 
kannon sekä tyven muodon hallintaan. Tässä tutki
muksessa kannon ja rungon minimitukkia lyhy
emmän tyven mallintamiseen ei ollut tarvetta. 

Runkokäyräyhtälön kertaimien lukumäärällä on 
ennustamisongelman kannalta kahdensuuntaisia 
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vaikutuksia. Ennusteen joustavuuden lisäämiseksi 
ja tarkkuuden parantamiseksi yhtälön kertaimien 
lukumäärää voidaan kasvattaa. Samalla yhtälö
ryhmän rat:Kaisu vaikeutuu ja sen laskenta vaatii 
enemmän aikaa ja kapasiteettia. Hakkuukone
ympäristössä sekä aika että kapasiteetti ovat toisel
la puolella ja asetettu tarkkuusvaatimus toisella 
puolella mallin laadinnan ongelmakenttää. 

PITUUSKÄYRÄ 

Simulaattorissa metsikön pituuskäyrän laskemiseen 
käytetään N äslundin esittämää pituusmallia, koska 
hakkuukoneympäristössä ei ole käytettävissä met-
sikkötason muuttujia pituusmallin laadinnassa. Li-
säksi korjuukohteen hakkuun yhteydessä saadaan 
riittävästi erikokoisia koepuita puulajeittaisten 
pituuskäyrien muodostamiseen. Koska koepuista ei 
ole saatavilla todellista puun pituutta, vaan 
runkokäyrien avulla saatu arvio, simulointimallissa 
on kyseessä leimikkokohtaisesti ennustettu pituus-
käyrä. 

OTOSKOON MÄÄRITTÄMINEN 

Yksivaiheinen otanta perustuu liukuvaan otokseen. 
Liukuvassa otannassa otoksen vanhin havainto kor
vautuu uudella otosyksilöllä otannan edetessä. 
Yksivaiheisessa otannassa otoskoko ilmentää 
leimikon sisällä tapahtuvaa puun runkomuodon 
vaihtelua, joka aiheutuu kasvuolosuhteiden muu
toksista. Tällöin ennustemallin antamia tuloksia 
voidaan parantaa kasvattamalla otoskokoa. Otos
koon kasvattaminen yli tietyn rajan ei tuo lisää 
informaatiota leimikosta eikä paranna runkokäyrä
ennustetta. Otoskoon kasvattamisen ylärajan mää
rää leimikon kasvuolosuhteiden muutoksen aiheut
tama runkomuodon vaihtelu ja liukuva otanta. 

Kaksivaiheisen otannan avulla voidaan selvittää 
korjuukohteessa puun koosta aiheutuvan runko
muodon vaihtelun merkitys ennustemallin luotetta
vuudelle. Otanta perustuu liukuvaan ensimmäisen 
vaiheen otokseen ja siitä ns.lähim pien puiden mene
telmän avulla otettavaan toisen vaiheen otokseen. 
Lähimpien puiden menetelmässä ensimmäisen vai
heen otoksesta etsittiin r eferenssi- eli vastinläpimi
tan avulla lähimmät vastaavankokoiset rungot 
runkokäyräyhtälön kertaimien laskentaa varten. 
Tässämenettelyssä valittavienrunkojen vaihteluväli 
ei ole kiinteä, vaan se riippuu ensimmäisen vaiheen 
otosrunkojen läpimittajakaumasta. Tällaisessa toi
sen vaiheen otannassa, joka on estimoitavan tun
nuksen suhteen muuttuvarajainen, ei voida käyttää 
apuna satunnaisotannan teoriaa, vaan kummankin 
vaiheen otoskokoon määrittäminen tapahtuu simu
loinnin avulla. 
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SIMULOINTIOHJELMAN TOIMINTA 

Simuloinnilla tässäyhteydessä tarkoitetaanhakkuu
koneen mallinnusrutiinin toimintojen jäljittelyä ja 
sen asettamien rajoitusten huomioon ottamista. 
Hakkuukoneiden pohjoismaisen tiedonsiirto
standardin mukaan yksittäisen rungon runko
profiilin tiedot voivat olla joko tiedostossa tai tie
tueena suuremmassa tiedostossa. Ohjelma käsitte
lee sekä hakkuukonestandardin että- tarvittaessa 
pienin muutoksin- hakkuukonevalmistajan omien 
määrittelyjen mukaisia tietoja. Runkojen läpimitta
havainnot voivat olla joko suodatettuja tai 
suodattamattomia hakkuukoneen mittaamia runko
profiileja. 

Simulointimallilla voidaan tutkia kuinka runko
käyräyhtälöiden kertoimien lukumäärä, yksi- tai 
kaksivaiheinen otanta, puun pituuden tarkenta
minen pölkytyksen yhteydessä iteroimallaja ensim
mäisen ennusteen laskentakorkeus vaikuttavat en
nustusmallin luotettavuuteen. 

Yhtä puulajia kohden runkokäyräyhtälöön voidaan 
valita 3:sta 8:aan kerrointa. Otanta voidaan tehdä 
erisuuruisilla liukuvilla otosko' oilla. Yk.sivaiheisessa 
otannassa otos voi olla 5 - 100 viimeksi tehtyä run
koa. Kaksivaiheisessa otannassa toisen otoksen va
linta perustuu käsittelyssä olevan rungon ensim
mäisen havaitun läpimitan avulla muodostettavaan 
toiseen otokseen. Toisen vaiheen otoskoko voi olla 
1- 100 runkoa puulajeittain. 

KERTOIMIEN LASKENTAOSA ENNUSTEMALLIOSA 1 RUNGON / 1 PERUS- i KÄSITTELY 
HAKKUU- KERTOIMET 

KONEELLA 

MUODOSTA RUNKO LAADIPERUSENNUSTE 

.Stm-data ~ 

Käyttöosan läpimitat 
F(Pituuskäyrä) = Pituusennuste 

Puulaji 
F(Runkokäyrä) = Ennuste rungon läpimitoilla 

Referenssiläpimitta 

~N = 1 TO PÖLKKYJEN LKM -F(Kanto) = 
Kannon korkeuden 

estimaatti LAADI KORJATTU ENNUSTE 

MUUTA PUUN PITUUTTA 

SIIRRÄ LÄF IMITT AVEKTORI F( Min (lpm_mitattu • lpm_ennustettu)) 

, 
HAE SUHTEELLISET 

KORKEUDET JA LOPULLINEN PUUN PITUUs-
LÄPIMITAT 

OTANlAN VALINTA 

+ 1 
MUODOSTA2. VAIHEEN 

MUODOSTA 1. VAIHEEN OTOS 1. VAIHEEN 
OTOS OTOKSESTA 

PUULAJEITTAIN PUULAJEITTAIN 
LIUKUVA OTOS REFERENSSILÄPIMIT AN 

N1 KPL RUNKOJA PERUSTEELLA 
N2 KPL RUNKOJA 

1 

SIIRRÄ HAVAl~TOMATRIISI 

LASKE TALLETA 
RUNKOKÄYRÄYHTÄLÖN LASKETUT 

JA PITUUSKÄYRÄN KERTOIMET 
KERTOIMET PERUSKER-

TOIMIEN 
PNS-MENETELMÄ TILALLE Kuva 6. Simulointimallin vuo kaavio 
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Puulle haetaan runkoprofiilitiedostosta puulaji sekä 
läpimitta perusennusteen tekemistä varten. 
Perusennusteen laskentakorkeus voidaan määrit
tää parametrillä,ja se voi sijaita 1-4 metrin korkeu
della rungon kaatoleikkauksesta. Mitä lähempänä 
kaatoleikkausta ensimmäinen havaintopiste on, sjtä 
epävarmempaa on sen mittauksen oikeellisuus. 
Mittausvirhettä aiheuttavat sekä epäsäännöllinen 
tyvilaajentuma että hakkuu- ja mittalaitteen ase
man muuttuminen rungossa kaadon aikana. Toi
saalta havaintopisteen siirtäminen lähemmäksi 
ensimmäistä mahdollista katkaisupistettä vähen
tää tarvittavien laskentojen tekemiseen käytettä
vissä olevaa aikaa. 

Käsittelyssä olevalle rungolle laaditaan perusennuste 
vakioetäisyydellä kaatoleikkauksesta. Perusennuste 
muodostetaan kyseisen kohdan läpimitan ja puu
lajin perusteella. Ensin pituuskäyräitä haetaan kä
sittelyssä olevalle rungolle pituusennuste. Pituus
ennusteen, läpimitanja puulajin perusteella rungolle 
muodostetaan runkokäyrä, jonka avulla määräyty
vät rungon läpimitat koko puun pituudelle. Ennus
tetta korjataan kunkin katkaisusahauksen jälkeen 
iteratiivisesti. Tällöin verrataan rungon pölkytys
kohdan jälkeen vakioetäisyydeltä hakkuukoneen 
mittaamaa ja runkokäyrän avulla ennustettua läpi
mittaa sekä minimoidaan - niiden erotusta muutta
malla- puun pituutta tai runkokäyrän peruslasken
tapisteen korkeutta. Puun pituuden muutokselle 
voidaan antaa maksimimuutosrajat ylös- tai alas
päin niin, että enintään 50 %:n suuruinen muutos 
puun pituuteen on mahdollinen. 

Rungon käsittelyn ja viimeisen korjatun runko
käyrän laadinnan jälkeen jokaiselle rungolle hae
taan suhteellisia korkeuksia vastaavat läpimitat. 
Läpimitat sijoitetaan liukuvaan otostiedostoon. 
Yksivaiheisessa otannassa lasketaan käsittelyssä 
olleelle puulajille uudet pituus-ja runkokäyrämallien 
kertaimien arvot. Laskenta voidaan tällöin todelli
sessa hakkuukoneympäristössä suorittaa rungolta 
seuraavalle tapahtuvan siirtymän aikana. Kaksi
vaiheisessa otannassa kertaimien laskenta tapah
tuu vasta, kun käsittelyssä olevasta rungosta tiede
tään sen puulaji ja referenssiläpimitta. Referenssi
läpimittana voidaan käyttää rungon ensimmäistä 
läpimittahavaintoa, jonka jälkeen muodostetaan 
toisen vaiheen otos. Tämänjälkeenjatketaan samal
la tavalla kuin yksivaiheisessa otannassa, mutta 
kertaimien arvot lasketaan toisen vaiheen otoksen 
perusteella. Kummassakin otosvaihtoehdossa ker
toimet estimoidaan pienimmän neliösumman mene
telmällä. 

Lisäksi hankkeessa on laadittu analysointiohjelma, 
jolla voidaan tuottaa simulointimallin tulosteista 
perusanalyyseja. Analysointiohjelma laskee mitatun 
ja ennustetun eron perusteella jokaiselle valitulle 
suhteelliselle korkeudelle, puun pituudelle sekä 
tukkiosan päättymiskorkeudelle havaintojen luku
määrän, minimin, maksimin, keskiarvon, hajonnan 
ja keskineliövirheen puulajeittain jokaisen pölkyn 
katkaisun jälkeen. 

Kuva 7. Esimerkki simulointiohjelman näytöstä. Vasemmalla hakkuukoneen mittaama 
runkoprofiili ja simulointiohjelmalla lasketut runkokäyräennusteet Oikealla rungoit
taisen tarkastelun näyttö, jossa käyttäjälle on tulostunut kunkin runkokäyrän suhteel
listen korkeuksien läpimitat. Valok. Metsäteho 
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PÄÄTELMÄT 

Tutkimuksessa on laadittu simulointimenettely, 
jonka avulla on mahdollista sovittaa hakkuukone
ympäristöön toimiva runkomuodon ennustemalli. 
Mallin avulla saadaan selville riittävällä tarkkuu
della rungon kaikki läpimitta- ja pituusyhdistelmät 
ennen ensimmäistä katkaisua. Malli perustuu suh
teelliseen puunmuototeoriaan ja pu ulaj ei ttaisiin 
regressioyhtälöihin. 

Runkokäyräennusteiden tuloksia tarkasteltaessa on 
otettava huomioon ennustevirheen kaksijakoisuus. 
Mallin antamat tulokset sisältävät hakkuukoneen 
mittausvirhettä sekä mallin aiheuttamaa virhettä. 
Satunnaisten virheiden aiheuttajana hakkuukone 
on merkittävin, ja vastaavasti systemaattinen virhe 
on peräisin ennustemallin laskennastaja logiikasta. 

Hakkuukoneympäristössä puun runkokäyrän en
nustamisen toimivuuteen vaikuttaa merkittävim
min mittalaitteen kyky mitata rungon läpimittoja. 
Rungon läpimittojen mekaanisen tunnustelun mer
kitys kasvaa nykyisestään, koska yksittäisen run
gon käsittelyn aikana ei ole aikaa tehdä monimut
kaisia läpimittahavaintojen korjausmenettelyjä ja 
läpimittahavaintosarjoja taaksepäin tasoittavia 
korjauslaskentoja. Hyvä runkokäyräennustemalli 
vaatiikin tuekseen erittäin luotettavan läpimittojen 
mittauksen. 

Yksiotehakkuukoneen runkokäyräennusteen luo
tettavuuttå parantaa myös rungon läpimittojen 
mittauspisteen suuri etäisyys katkaisulaitteeseen 
nähden. Mitä enemmän rungosta on mitattuna, sitä 
luotettavampi ennuste loppuosalle saadaan. Hakkuu
koneilla, joilla läpimittojen mittaus tapahtuu 
etummaisista karsimateristä, on mitattuna noin 

metrin verran puun runkoa enemmän kuin niillä 
hakkuukoneilla, joilla mittaus tapahtuu takimmai
sista karsimateristä. Samalla rungon latvaosista 
saadaan läpimittahavaintoja ainespuun minimi
läpimittaa korkeammalta, jolloin puun pituuden 
iteroinnin luotettavuus paranee. Pituuden iteroin
nilla on vaikutusta regressioyhtälön läpimitta
havaintojen luotettavuuteen. Mitä pienempi osuus 
jää malleilla laskettavaksi, sitä oikeampia läpimitta
havainnot ovat. 

Mallissa on regressioyhtälöille tyypillinen ominai
suus: se pyrkii keskiarvoistamaan syöttötiedoista 
saatavat ennusteet. Samalla malli on arka mo
menttivaikutukselle eli yksittäiset suuret poikkea
mat havaintomatriisissa painavat suhteellisesti 
enemmän. Tästä johtuen poikkeavat puuyksilöt, 
kuten kaksihaaraiset rungot, on jätettävä mallin 
syöttötietojen ulkopuolelle, jotta niiden erityisen 
poikkeava runkomuoto ei toisi ennusteisiin harhaa. 

Hakkuukoneapteera uksen kokonaistarkastelun saa
vuttamiseksi malliin on liitettävä mukaan sekäyksit
täisen rungon pölkytysalgoritmit että leimikon 
pölkkyjen jakaumaohjausmenettelyt. Yksittäisen 
rungon pölkytysalgoritmien avulla voidaan tarkas
tella arvoapteerauksen onnistumista. Vastaavasti 
jakaumaohjauksen avulla voidaan tarkastella 
leimikon tukkisuman muodostumista. Arvo
apteerauksen ja jakaumaohjauksen toimivuutta on 
tarkasteltava taloudellisuusanalyysin avulla ti
lanteessa, jossa hakkuukonesimulaattorissa käyte
tään sekä mitattuja että ennustettuja läpimittatie
toja. Arvoapteerauksessa mallin lopullinen tulos 
saadaan vertaamalla leimikon puuston koko
naisarvoja. Jakaumaohjauksessa tulos saadaan 
vertaamalla ennalta asetettujen laatu-, läpimitta
ja pituustavoitteiden saavuttamista. 

Asiasanat: hakkuukone, puun muodon ennuste
malli, runkokäyrä, simulointi 
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PREDICTING STEM FORM USING STEM CURVES AND SIMULATION 

A software product for simulating stem form has 
been developed at Metsäteho. The resultant 
prediction model is able to predict all diameters 
along individual stems. The model produces a 
predicted stem curve to assist merchandizing of 
stems. More specifically, the model facilitates the 
inserting of stem-specific bucking control algorithms 
and methods to be applied in bucking when dealing 
with a stumpage as a whole. Computation of the 
predicted stem curve is based on a moving sample 
file compiled by tree species in which the oldest data, 
on having been processed, is always replaced by a 
new row of data. Due to its moving sample file, the 
stem form model is capable of accounting for the 
variation in stem form within a stumpage and 
between stumpages. As stem processing progresses, 
the predicted stem curve is adjusted by changing 
tree length should the difference between the 
diameter readings obtained using the harvester's 
measurement system and the diameters obtained 
using the stem curve exceed a certain predefined 
limit. 
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This software has been utilised in developing 
harvester-based merchandizing. The simulation 
software enables the user to examine the stem profile 
as measured by the harvester's measuring system 
and the model-based predicted stem curve as both 
graphically presented curves and as diameter/length 
tables. Based on relative tree form theory, stem 
curves, and stumpage tree height curves, this 
simulation model is the first to offer the possibility of 
predicting with sufficient reliability all diameters 
along the entire length of a tree before actually 
making the first cut. The required research work 
was carried out as a joint effort by Sisu Logging Oy, 
Metsäteho and TEKES, the Technology Develop
ment Center of Finland. The results obtained indi
cate that the model predicting stem form can be 
adapted into the harvester environment. 

Keywords: harvester , stem form prediction model , 
stem curve, simulation 
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