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1 TIIVISTELMÄ
Tässä raportissa tuodaan esille Metsätehon kehittämän metsätiedon palvelualustan toiminnallisuuksia, tietolähteitä sekä puoli- ja täysautomaattisia tiedontuotannon menetelmiä puunkorjuun
laadunhallinnassa ja metsätalouden luonnonhoidon todentamisessa ja raportoinnissa. Lisäksi
kartoitettiin potentiaalisia korjuun laadunhallinnan raportointiin ja todentamiseen suunnatun sovelluksen asiakassegmenttejä ja heidän tarpeitaan raportoinnin osalta.
Metsätiedon palvelualustan tarkoituksena on toimia yhtenäistettyjen toiminnallisuuksien sijaintialustana ja tietolähteiden yhdistäjänä, jonka varaan erilaiset metsätietoa hyödyntävät sovellukset rakentuvat. Puunkorjuun laadun ja metsätalouden luonnonhoidon todentamisessa tarvittava
informaatio luodaan yhdistämällä eri tiedontuottajien paikkatieto hakkuukoneen ja kuormatraktorin tallentamiin tietoihin sekä niistä edelleen jalostettuihin tietoihin, jotka fuusioidaan metsätiedon
palvelualustassa. Metsäkonetietoja voidaan tuottaa koneen omilla mittajärjestelmillä ja täydentää
ulkoisilla sensoreilla, kuten laserkeilaimella. Monilähteisen tiedon yhdistäminen tehokkaasti on
mahdollista tietopalvelualustakonseptin avulla.
Yleisimmät paikkatietoaineistot on mahdollista liittää tietopalvelualustaan. Raportissa esitellyistä
toiminnallisuuksista osa on jo kehitetty, osa voidaan kehittää melko helposti nykyisin käytettävissä
olevien tietojen pohjalta ja jotkut vaativat enemmän panostusta. Puunkorjuun laadunhallinnassa
ja metsätalouden luonnonhoidon todentamisessa ja raportoinnissa otetaan laajempi tarkastelukulma perinteiseen korjuujälkitarkasteluun verrattuna, sillä raportoinnissa pyritään tuomaan esille
myös metsätalouden luonnonhoidolliset toimenpiteet ja niiden onnistumisen laatu. Korjuujälkitunnuksien osalta tuodaan esille myös uudenlaisia raportoitavia tunnuksia perinteisten lisäksi. Raportointi tarjoaa mahdollisuuden myös koneellisen puunkorjuun energia- ja päästötietoseurannalle.
Puunkorjuun laadun ja metsätalouden luonnonhoidon todentamisessa pyrkimyksenä on lisätä tiedontuoton automaatioastetta, jolloin entistä harvempi tunnus olisi manuaalisesti tai puoliautomaattisesti tuotettava.
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2 JOHDANTO
Metsätiedon palvelualustan varaan rakentuva puunkorjuun laadun sekä luonnonhoidon todentamiseen ja raportointiin suunnatut toiminnot on nähty tarpeelliseksi, sillä puunkorjuun ekologisen
kestävyyden merkitys on noussut yhä tärkeämmäksi. Huomiota puunkorjuun ja metsäteollisuuden
kestävyyteen kohdistuu metsäteollisuuden itsensä lisäksi merkittävästi myös sektorin ulkopuolelta, kuten viranomaisilta, sertifiointijärjestöiltä, kansalaisjärjestöiltä ja poliittisilta tahoilta.
Tässä tutkimuksessa muodostetaan tapauskuvauksia puunkorjuun korjuujäljen ja luonnonhoidon
todentamiseen ja raportointiin suunnatuille sovelluksille, jotka rakentuvat metsätiedon palvelualustan varaan, sekä niiden automaattisille ja puoliautomaattisille tiedontuotannon menetelmille.
Tietolähteinä raportoinnissa toimivat hakkuukoneella ja kuormatraktorilla kerätty tieto sekä eri tiedontuottajien tuottama paikkatieto. Puoli- ja täysautomaattiset tiedontuotantomenetelmät ovat
kiinnostuksen keskiössä, sillä niiden avulla tiedonkeruun kustannustehokkuutta saadaan parannettua. Itse sovelluksien rakentamiseen ei vielä tässä raportissa keskitytä.
Tutkimuksen päätavoitteena on osoittaa puunkorjuun laadunhallinnan ja luonnonhoidon todentamisen tarkasteluun vaadittavia metsätiedon käyttökohteita ja tietotarpeita. Korjuun laadun todentamisen osalta kiinnostavinta on mahdollisimman pitkälle automatisoitu tiedontuotantoketju, joskin joissakin tiedontuotantomenetelmissä joudutaan turvautumaan esimerkiksi puoliautomaattisiin menetelmiin, joissa ihmisen työpanos tarvitaan.
Korjuun laadun ja metsätalouden luonnonhoidon todentamisessa avoin tiedonvälitys on tärkeää.
Korjuujäljen mittauksessa ja raportoinnissa tulee pyrkiä automaattiseen seurantaan. Puun myyjän
eli metsänomistajan kannalta luotettava korjuutyön laadun raportointi loppumittaustodistuksen
yhteydessä on tärkeää, sillä loppumittaustodistuksen allekirjoitusvaiheessa hyväksytään usein
myös korjuujälki.
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3 PUUNKORJUUN LAADUN KRITEERIT
3.1 Metsäkonetyön korjuujälki
Metsätiedon palvelualustaan pohjautuvassa korjuujäljen raportoinnissa on otettava huomioon vähintään nykyiset korjuujäljen todentamiseen ja mittaamiseen liittyvät suositukset ja asetukset.
Korjuujäljen arvioinnissa käytetty virallinen menetelmä on Suomen metsäkeskuksen maastotarkastusohjeen mukainen korjuujäljen mittaus ja arvostelu (Leivo ym. 2020). Metsäyhtiöillä ja metsänhoitoyhdistyksillä on usein omat vakiintuneet korjuujäljen tarkastuskriteerinsä, jotka pohjautuvat vaihtelevissa määrin Metsäkeskuksen maastotarkastusohjeeseen.
Metsäkeskuksen käyttämässä kasvatushakkuiden (tasaikäisten metsien harvennukset, eri-ikäisrakenteisten metsien jatkuvaan kasvatukseen tähtäävät hakkuut) korjuujälkitarkastelussa keskitytään tarkastelemaan jäävän puuston tiheyttä (pohjapinta-ala tai runkoluku), ajouraväliä, ajourapainumia, ajouraleveyttä ja puustovaurioita, jotka yhdessä määrittävät käsittelykuvion korjuujäljen
kokonaisarvosanan (Leivo ym. 2020). Arvosana annetaan kolmiportaista luokittelua käyttäen ja
on tällöin joko suositusten mukainen, lainmukainen tai virheellinen (taulukko 1).
Taulukko 1. Suomen metsäkeskuksen käyttämä harvennushakkuiden korjuujäljen arvostelumatriisi (Leivo ym. 2020).
Arvosana

Suositusten mukainen Lainmukainen

Virheellinen

Pohjapintaala/runkoluku

Suositustiheyden ylärajaa tiheämpi tai
Harvennusmallin mukaialarajaa harvempi
nen
Suositustiheyttä harvempi lakirajaan asti

Alle lakirajan

Ajouraväli

19 m tai enemmän

-

Ajouraleveys

Alle 46 dm (turvamailla
Yli 46 dm (turvamailla yli 51 dm tai erittäin
tai erittäin kivisillä mailla
kivisillä mailla)
alle 51 dm)

Puustovauriot

Enintään 5 %

Yli 5 %

Yli 15 %

Maastovauriot

Enintään 5 % (turvamailla enintään 10 %)

Yli 5 % (turvemailla yli 10 %)

Yli 20 % (turvemailla 25
%)

Kaikki tunnukset hyviä

Huomautettavaa yhdessä tai useammassa tunnuksessa

Puuston tiheys alle lakirajan tai puustovaurioita
liikaa tai maastovaurioita
liikaa

Mittari

Kokonaisarvostelu

Alle 19 m

Edellä mainituista korjuujälkitunnuksista puuston tiheydelle sekä puusto- ja maastovaurioille on
määritelty lakirajat metsälain (1093/1996) nojalla säädetyssä valtioneuvoston asetuksessa metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä (1308/2013). Kasvamaan jätettävän puuston vähimmäismäärään vaikuttavat metsänkäsittely (tasa- vai eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus), kasvupaikan laatu, maantieteellinen sijainti ja puuston valtapituus (ks. lisätietoja valtioneuvoston asetuksessa metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä (1308/2013) 2. luku 2. §).
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Valtioneuvoston asetuksen metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä (1308/2013) 2. luvun 5. §
sisältää korjuuvaurioiden määritelmät ja niiden suurimmat sallitut raja-arvot:
Puustovauriot: ”Puu katsotaan korjuun seurauksena vaurioituneeksi, jos kasvatuskelpoisen
puun puuaines on rikkoontunut tai puun kuori on vaurioitunut yhdestä tai useammasta kohdasta
rinnankorkeuden alapuolella yhteensä yli 12 neliösenttimetrin tai koko rungon alueella yhteensä
yli 30 neliösenttimetrin laajuudelta. Juurivaurioita arvioitaessa otetaan huomioon vain yli kahden
senttimerin paksuiset juuret, jotka ovat enintään yhden metrin päässä rungon keskipisteestä.”
-

Kriteeri: Kasvatushakkuissa ja erityiskohteiden hakkuissa puustovaurioprosentti ei saa
ylittää 15 % (vaurioituneet rungot/leimikon runkoluku).

PEFC-sertifikaatti määrittää puustovaurioiden enimmäisrajaksi viisi prosenttia kasvamaan jätetyistä kasvatuskelpoisista puista (PEFC Suomi 2014). FSC-sertifikaatissa ei ilmene eriäviä vaatimuksia lainsäädännön kanssa.
Maastovauriot: ”Urapainaumaksi katsotaan kangasmaalla yli metrin pituinen ja kenttäkerroksen
alareunasta laskettava yli 10 senttimetriä syvä painauma. Turvemaalla urapainaumaksi katsotaan
yli metrin pituinen turpeeseen leikkautunut yli 20 senttimetrin syvyinen painauma.”
PEFC-sertifikaatti määrittää maastovaurioiden enimmäisrajaksi kivennäismaalla viisi prosenttia
ajourien pituudesta (PEFC Suomi 2014). FSC-sertifikaatissa ei ilmene eriäviä vaatimuksia lainsäädännön kanssa.
-

Kriteeri: Kasvatushakkuissa ja erityiskohteissa puunkorjuun aiheuttamien urapainaumien
keskimääräinen osuus ei saa ylittää kangasmaalla 20:tä prosenttia ja turvemaalla 25:tä
prosenttia käsittelyalueen ajourien kokonaispituudesta.

3.2 Tärkeät elinympäristöt, ympäristökohteet ja luonnonsuojelualueet
Metsälain (1093/1996) 10. § erityisen tärkeiksi elinympäristöiksi luokitelluilla kohteilla metsänhoitotoimenpiteet eivät saisi vaarantaa elinympäristöjen ominaispiirteitä. Kyseisillä kohteilla sallitut
toimenpiteet vaihtelevat sen mukaan, minkälainen elinympäristö on kyseessä. Luonnonsuojelulain (1096/1996) 29. § määrittelemillä luontotyypeillä ei saa tehdä toimenpiteitä, jotka vaarantavat
luontotyypin ominaispiirteitä. Lisäksi edellä mainitun lain 6. luvussa määritellään suojeltavat
eliölajit ja niiden esiintymispaikat. Vesilaki (587/2011) puolestaan määrittelee puunkorjuussa
huomioitavat suojellut vesiluontotyypit. Puunkorjuutoimintaa säätelee myös ympäristölaki
(527/2014), joka säätelee ympäristön pilaantumista ja siihen liittyviä velvoitteita sekä määräyksiä.
Muinaismuistojen säilymistä suojelee muinaismuistolaki (295/1963), joka määrää Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta kertovat kiinteät muinaisjäännökset rauhoitetuiksi lain turvin.
Myös metsäsertifioinnit (PEFC, FSC) asettavat vaatimuksia hakkuutoimenpiteiden ulkopuolelle
rajattavien alueiden ja hakkuun ulkopuolelle jätettävien säästöpuiden suhteen. Lisätietoja sertifioinnin kriteereistä: FSC (FSC Finland 2010) ja PEFC (PEFC Suomi 2014).
Tarkemmin metsänhoidon ja puunkorjuun yhteydessä turvattavia kohteita käydään läpi luvussa
5.2.5.
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4 PUUNKORJUUN LAADUNHALLINTA JA LUONNONHOIDON
TODENTAMINEN
4.1 Tavoitteet raportoinnille ja sen sisällölle
Tässä raportissa annettu tapauskuvaus keskittyy puunkorjuun laadun ja talousmetsän luonnonhoidon automaattiseen raportointiin ja todentamiseen. Todentamisessa ja raportoinnissa ei sisällytetä tuotetun puutavaran laatua jalostusarvon kannalta kuvaavia kohdesuureita, kuten puutavaralajijakaumia, katkontaa ja muita laatutunnuksia. Tuotettavan laaturaportin kohteena ovat metsävarat, joihin sisällytetään puuston lisäksi maaperä sekä erilaiset biotoopit. Sovelluksen ensisijainen spatiaalinen mittakaava on käsittelykuvio/käsittelykuvioryhmä. Kyseinen mittakaava hyödyttää lähinnä urakanantajia, metsäkoneurakoitsijoita ja metsänomistajia. Vasta myöhemmissä
vaiheissa (hankkeissa) voi avautua mahdollisuuksia laajentaa spatiaalista mittakaavaa alue- ja
maakuntatasolle, jolloin sovelluksen raportointi palvelisi metsäyhtiöiden ja viranomaistahojen, kuten Metsäkeskuksen, laajempia korjuujäljen ja metsätalouden luonnonhoidon seuranta- sekä todentamistarpeita.
Tässä työssä esitetään korjuujäljen ja metsäluonnonhoidon tarkastelun viitekehykseksi Metsäkeskuksen korjuujäljen mittaus- ja raportointiohjeistoa (ks. Leivo ym. 2020) laajempaa lähestymistapaa. Raportoinnissa perinteisten korjuujälkitunnusten lisäksi korjuun laadun tarkastelussa
olennaisena osana on talousmetsän luonnonhoidollinen ulottuvuus sisältäen suojavyöhykkeet ja
erilaiset monimuotoisuus- ja luontokohteet. Raportoinnissa huomioidaan myös käsittelykuvion
mahdolliset sertifiointiasiat. Metsäyhtiöiden ja puunostajien osalta korjuujäljen raportointi metsänomistajalle on perinteisesti painottunut lähinnä harvennusvoimakkuuden ja jäävän puuston raportointiin.
Metsäyhtiöt ovat ulkoistaneet puunkorjuun lisäksi korjuutyömaiden suunnittelun ja korjuujäljen
tarkastuksen metsäkoneyrityksille, jolloin suorittava osapuoli seuraa oman työnsä laatua.
Tämän työn laatimisessa mukana olleet näkevät automaattisen puunkorjuun laaturaportoinnin
kehitystyön päämääränä hakkuun jälkeisen korjuukohteen ”kuntoraportin” tuottamisen. ”Kuntoraportilla” pyritään tuomaan esille leimikon korjuun jälkeisen tilan lisäksi leimikon korjuuta edeltänyt
tila ja korjuun aikana vallinneet korjuuolosuhteet sekä korjuuvaurioiden ennaltaehkäisyyn tähdännyt korjuusuunnittelu eli korjuun lähtökohdat kokonaisuudessaan. Korjuun suunnittelu käsittää
esimerkiksi korjuuajankohdan määrittelyn, metsäkoneiden telaratkaisut, maaston kantavuustiedon hyödyntämisen ajourasuunnittelussa yms. Korjuun lähtökohtien esiin tuomisella luodaan
tausta korjuun jälkeen mitattujen laatutunnusten tulkinnalle. Pelkästään korjuun jälkeen mitatut
laatutunnukset voivat luoda korjuun onnistumisesta varsin yksipuolisen kuvan.

4.2 Metsätiedon palvelualusta raportoinnin tuottamisessa
Metsätiedon palvelualustasta on rakennettu testijärjestelmä Metsätehon ja maa- ja metsätalousministeriön yhteishankkeena osana Metsätieto ja sähköiset palvelut -kärkihanketta. Pilotin pohjalta kehitetyn t&k-alustan avulla on testattu tietopalvelualustakonseptin toimivuutta datalähteiden
ja niitä hyödyntävien sovellusten kannalta. Tarkasteluun sisällytettiin myös tietopalvelualustan organisointi- ja rahoitusvaihtoehtojen selvitys sekä ehdotus alustan tuotteistamisesta. Testialusta
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on rakennettu Microsoft Azure -pilvialustalle, ja tietojen kyselykielenä toimii paikkatietoalalla käytettyyn GeoJSON-formaattiin perustuva ForestJSON-kyselykieli, joka kehitettiin palvelualustan
tarpeisiin. (Hämäläinen ym. 2019.)
Metsätiedon palvelualusta välittää, prosessoi ja jalostaa eri lähteistä saatavaa metsätietoa puunhankinnan ja metsäomaisuuden hallinnan tarpeisiin (Rajala ja Ritala 2016, Hämäläinen ym. 2017;
2019, Räsänen ym. 2017). Palvelualusta toimii väylänä erilaisille päätöstukisovelluksille, sillä se
prosessoi ja yhdistää eri tietolähteistä peräisin olevaa tietoa yhdenmukaiseen muotoon sovellusten hyödynnettäviksi (Hämäläinen ym. 2017, Räsänen ym. 2017) (kuva 1). Metsätietoa tuotetaan
esimerkiksi kaukokartoituksella laserkeilauksen sekä ilma- ja satelliittikuvien perusteella kuin
myös maastomittausten avulla. Myös hakkuukoneet tuottavat paljon tietoa käsittelemistään rungoista sekä koneen toiminnasta, joten niiden rooli mittausdatan tuottajina nähdäänkin lupaavana
tulevaisuudessa (Hämäläinen ym. 2014, 2017). Puunkorjuun laadunhallinnan ja talousmetsän
luonnonhoidon todentamisen suunnitellaan pohjautuvan metsätiedon palvelualustan varaan, sillä
yhdistettäviä tietolähteitä on useita, ja tällöin myös tietojen määrä on suuri. Tietopalvelualustan
tehokas aineistojen käsittely tarjoaa laajat mahdollisuudet puunkorjuun laaturaportoinnille.
Tietopalvelualustalla pyritään myös helpottamaan ja yksinkertaistamaan uusien digitaalisten metsätietopalvelujen kehitystyötä. Tietopalvelualusta itsessään ei ole tiedon tarkasteluun ja analyysiin käytettävä loppukäyttäjän sovellus, vaan sen toimintaperiaate on seuraavanlainen: metsätietoa hyödyntävä sovellus lähettää kyselyn tietopalvelualustalle, joka hakee tarvittavat tiedot tietolähdekohtaisesti joko esiprosessoiduista tietokannoista tai reaaliaikaisesti rajapinnoista, yhdistää
ja tarvittaessa ajantasaistaa ne ja lopuksi lähettää ne sovellukselle. Tietopalvelualusta koostuu
kyselyrajapinnasta, aineistoista ja toiminnallisuuksista. Tietopalvelualustan on tarkoitus soveltua
moniin eri käyttötapauksiin ja -vaatimuksiin, mistä seuraa tarve käyttää yhtenäistä tiedon esitystapaa, jotta tulevaisuuden tarpeet voidaan toteuttaa paikkatietojärjestelmäydintä muuttamatta
ominaisuustietoja laajentamalla. (Hämäläinen ym. 2017). Metsätiedon palvelualustaa hyödyntävien sovellusten potentiaalisia loppukäyttäjiä ovat metsäyhtiöiden ja metsäkoneyritysten työntekijät ja metsänomistajat. Puuhuollon prosessien ulkopuolisia käyttäjätahoja ovat muun muassa
viranomaiset ja sähköyhtiöt. (Hämäläinen ym. 2017.)

Loppukäyttäjän
sovellus

Puunkorjuun laadun ja luonnonhoidon todentaminen
- raportointi
- tietokyselyt

Metsätiedon
palvelualusta

Tietokyselyjen vastaanotto, tiedon
haku rajapinnoista, tiedon jalostus,
tietojen lähetys sovelluksille.

Metsävara-, kaukokartoitus- ja
muu paikkatieto
- avoimet ja kaupalliset aineistot

Tietolähteet

Hakkuukone- ja
kuormatraktoritiedot

Kuva 1. Metsätiedon palvelualustan toimintaperiaate puunkorjuun laadun ja luonnonhoidon todentamisen raportoinnin viitekehyksessä.
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Metsätiedon palvelualustan tarjoamia parannuksia nykyisiin tiedonhallinnan ratkaisuihin nähden
ovat (Hämäläinen ym. 2017):
-

Aineistot ovat löydettävissä yhdestä lähteestä, ja niiden hyödyntämismahdollisuudet on
kuvattu yhdenmukaisesti.
Aineistojen tiedot on esitetty mahdollisuuksien mukaan teknisesti yhdenmukaisesti, mikä
parantaa sovelluskehityksen kustannustehokkuutta.
Eri aineistojen yhdistämistä ja ajantasaistamista ei tarvitse rakentaa kuhunkin sovellukseen erikseen.
Tietojen yhdistämisessä, ajantasaistuksessa ja mahdollisessa rikastamisessa käytetyt
mallit ja muut perusteet voivat olla alan yhteisiä ja keskitetysti päivitettävissä.
Uudet tietolähteet ovat joustavasti liitettävissä kokonaisuuteen.
Metsätiedon palvelualustaan voidaan tarvittaessa liittää myös datan kauppapaikka, mikäli
se osoittautuu tarpeelliseksi.

Spatiaalisena tiedonhallinnan perusyksikkönä metsätiedon palvelualustassa on 16 m x 16 m hilaruutu, joka vastaa Suomen metsäkeskuksen hilamuotoisen metsävaratiedon esittämisessä käytettyä hilajakoa. Tietopalvelualustaan liitetyistä julkisista tietolähteistä suurin osa ei ole rajapintojen kautta saatavissa vaan esimerkiksi erillisinä ladattavina tiedostopaketteina. Tämä tarkoittaisi
alustan heikentynyttä suorituskykyä ja pitkää vasteaikaa, jos tiedostopaketit ladattaisiin kyselyjen
yhteydessä, minkä vuoksi suuret ja harvoin päivittyvät aineistot on esiprosessoitu valmiiksi hilamuotoon tietopalvelualustaan. (Hämäläinen ym. 2019.)
Metsätiedon palvelualustan pilottiversioon on tällä hetkellä liitettyinä taulukossa 2 luetellut julkiset
ja yksityiset tietoaineistot. Lisätietoja tietolähteiden teknisestä kuvauksesta on saatavissa Riekin
ja Räsäsen (2019) julkaisusta.
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Taulukko 2. Metsätiedon palvelualustan testiversioon liitetyt paikkatietoaineistot (Hämäläinen ym.
2019).
Aineisto
Hilamuotoinen metsävaratieto
Hilamuotoinen metsävaratieto
(MVMI)
Metsävarakuviot
Kemera-aineistot
Metsänkäyttöilmoitukset
Korjuukelpoisuusluokitus
Erityisen tärkeät elinympäristöt
Riistakohteet (Digiriistametsä)
Maastotietokanta
Maaston korkeusmalli DEM
Topografinen kosteusindeksi TWI
Suomen kuntajako 2017
Säähavainnot (rajapintapalvelusta)
Sääennusteet (rajapintapalvelusta)
Metsäpaloindeksi (rajapintapalvelusta)
Maanpinnan kosteusennuste (rajapintapalvelusta)
Hakkuukuviot (hakkuukonedata)
Muutostulkinta-alueet (satelliittidata)

Tuottaja
Metsäkeskus
Luonnonvarakeskus

Luonne
Julkinen
Julkinen

Metsäkeskus
Metsäkeskus
Metsäkeskus
Arbonaut & Metsäkeskus
Metsäkeskus
Metsäkeskus
Maanmittauslaitos
Maanmittauslaitos
Luonnonvarakeskus
Maanmittauslaitos
Ilmatieteen laitos
Ilmatieteen laitos
Ilmatieteen laitos

Julkinen
Julkinen
Julkinen
Julkinen

Ilmatieteen laitos
Metsäteho
Terramonitor

Julkinen
Julkinen
Julkinen
Julkinen
Julkinen
Julkinen
Julkinen
Julkinen
Julkinen (maksullinen
palvelu)
Julkinen (koeaineisto,
maksullinen palvelu)
Yksityinen (koeaineisto)
Yksityinen (koeaineisto)

Tietopalvelualusta mahdollistaa monilähteisen tiedonkeruun eri menetelmien epävarmuuksien
huomioonottamisen tietojen yhdistämisessä. Monilähteisessä estimoinnissa yksittäisen mittausdatan epävarmuuden vaikutusta estimoitavaan kohdesuureeseen voidaan pienentää monen eri
tietolähteen mittaustuloksia yhdistämällä. Tällöin kyseessä ovat ns. bayesilaisen datafuusion menetelmät, joissa monilähteisen datan yhdistämisessä huomioidaan kunkin tietolähteen epävarmuus. Muodostettu monilähdepohjainen estimaatti on tällöin yksittäisen lähteen tuottamaa tarkempi ja luotettavampi. (Rajala ja Ritala 2016.)
Lisäksi tietopalvelualusta mahdollistaa harvaan päivittyvän, esimerkiksi hilamuotoisen metsävaratiedon ajantasaistamisen laskennallisesti nykyhetkeen, tulevaisuuteen tai muuhun, kuten hakkuun ajankohtaan puuston kasvumallien avulla (Rajala ja Ritala 2016). Ajantasaistusta tarvitaan
myös kohdesuureen monilähteisessä estimoinnissa, jotta eri lähteiden mittaushavainnot voidaan
saattaa keskenään vertailukelpoisiksi, sillä eri tietolähteiden mittaustiedot ovat usein peräisin eri
ajanhetkiltä (Hämäläinen ym. 2017).
Metsätehon t&k-tietopalvelualustaan liitettyjä toiminnallisuuksia ovat hilatietojen yleistäminen käsittelykuviolle sekä hilapohjaisen metsävaratiedon kasvunlaskenta eli metsävaratiedon ajantasaistus (kuva 2). Muita potentiaalisia toiminnallisuuksia tullaan mahdollisesti myöhemmin liittämään alustaan tarpeen mukaan.
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Kuva 2. Metsätiedon t&k-palvelualustaan liitetyt toiminnallisuudet sekä siihen potentiaalisia liitettäviä toiminnallisuuksia.

4.3 Asiakassegmentit, käyttötarpeet ja hyödyt
Puunkorjuun laadunhallinnan ja talousmetsän luonnonhoidon raportointia hyödyntävillä eri asiakassegmenteillä on erilaisia käyttötarpeita, joten sovelluksen tarjoama raportointimuoto tulisi olla
mukautettavissa kulloiseenkin käyttötapaukseen ja tiedontarpeeseen. Sovelluksessa tulee ottaa
huomioon myös erilaiset organisaatiokohtaiset raportointikäytännöt.
Puunkorjuun laadunhallinnan ja luonnonhoidon todentamis- ja raportointisovellukselle on määritelty etupäässä seuraavat asiakassegmentit ja heidän pääasialliset käyttötarpeensa:
-

Urakanantajat: Metsäyhtiöt, Metsähallitus, metsänhoitoyhdistykset
o Korjuuoperaatioiden laadun ja luonnonhoidon todentaminen ja seuranta
o Korjuuoperaatioiden laadun ja luonnonhoidon parantaminen
o Metsänomistajien ja urakoitsijoiden informointi
o Koneellisen puunkorjuun päästöjen ja energiatehokkuuden seuranta
o Maastotarkastusten kohdentaminen

-

Puunkorjuuyritykset
o Puunkorjuutyön korjuujäljen ja luonnonhoidon todentaminen ja seuranta
o Puunkorjuutyön korjuujäljen ja luonnonhoidon parantaminen
o Tiedonkulun parantaminen metsäkoneyrityksen ja urakanantajan välillä
o Koneellisen puunkorjuun päästöjen ja energiatehokkuuden seuranta
o Maastotarkastusten kohdentaminen

-

Metsänomistajat: Yritys- ja yksityismetsänomistajat, valtio (Metsähallitus)
o Korjuujäljen ja luonnonhoidon laadun seuranta
o Parempi informaatio korjuujäljestä

-

Viranomaistaho: Metsäkeskus, (Luke)
o Puunkorjuun laadun ja luonnonhoidon seuranta ja todentaminen
 Parempi alueellinen kattavuus vs. maasto-otanta
o Koneellisen puunkorjuun päästöjen ja energiatehokkuuden seuranta
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o
-

Maastotarkastusten kohdentaminen: Luonnonhoidon ja korjuujäljen laadunseuranta

Sertifiointitaho: PEFC, FSC
o Sertifiointikriteerien täyttyminen puunkorjuussa (leimikko ja suuraluetaso)
 Korjuujälki, luonnonhoito
o Maastotarkastusten kohdentaminen

Raporttien loppukäyttäjien osalta tulee määritellä tietoaineistojen käyttöoikeudet, sillä raportointi
sisältää paljon julkisia ja yksityisiä tietolähteitä. Metsäkeskuksen metsävaratieto on julkista metsävaratietoa, jota saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty (laki Suomen
metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä (66/2018)).
Loppukäyttäjien osalta raportoinnille kohdistuu erilaisia vaatimuksia raportoinnin spatiaalisen mittakaavan suhteen. Ensisijaisena raportoinnin spatiaalisena mittakaavana tässä hankkeessa on
käsittelykuviotaso, joka hyödyttää metsäyhtiöitä, metsäkoneurakoitsijoita ja puun myyjiä (metsänomistajat). Myös viranomaistahot, kuten metsäkeskus ja sertifiointitahot hyötyvät tästä mittakaavasta yksityiskohtaisessa korjuujäljen tarkastelussa.
Myöhemmässä vaiheessa toimintoja kehitettäessä avautuu mahdollisuus laajojen alueiden raportoinnin tuottamiselle. Laajemmat spatiaaliset mittakaavat, kuten ostoalue-, hankintapiiri- ja maakuntataso hyödyttävät ensisijaisesti metsäyhtiöitä, viranomais- ja sertifiointitahoja. Metsäyhtiöiden osalta hyötynä laajemmasta spatiaalisesta mittakaavasta on aluetasoinen korjuujäljen tarkastelu, jota voidaan laajentaa hankinta- alue- ja valtakuntakohtaiseksi tarkasteluksi. Toiminnot
mahdollistavat operatiivisen toiminnan laajan monitoroinnin ja yhteenvedon korjuujäljen ja luonnonhoidon seurantaa varten. Viranomais- ja sertifiointitahojen oletetaan olevan ensisijaisesti kiinnostuneita laajoista spatiaalisista tarkastelutasoista. Metsäkeskukselle toiminnot avaavat tulevaisuudessa mahdollisuuden korjuujäljen ja metsätalouden luonnonhoidon alueittaiseen, maakunnittaiseen ja jopa valtakunnalliseen automaattiseen seurantaan ja tiedontuotantoon.
Sovelluksen arvioidaan tuottavan sekä suoria rahallisia hyötyjä että epäsuoria hyötyjä, joiden rahallista arvoa on vaikeaa arvioida. Osa hyödyistä tulee sovelluksen itsensä ja osa tiedontuotannon menetelmien kautta. Sovelluksen arvellaan myös parantavan teollisen puunkäytön hyväksyttävyyttä tiedon läpinäkyvyyden parantuessa. Sovelluksen kehittämisellä, käyttöönotolla ja operatiivisella käytöllä voidaan viestiä myös ulospäin ympäristöllisten kriteerien olevan kiinteästi mukana puunkorjuussa ja sen laadunvalvonnassa. Teollisen puunkäytön yleisellä hyväksyttävyydellä on merkittävät ja kauaskantoiset taloudelliset vaikutukset koko metsäteollisuudelle. Automaattisen puunkorjuun laatutiedon tuotannon ja laaturaportoinnin hyötyjä ja positiivisia vaikutuksia on eriteltynä PESTE-analyysissä (kuva 3). Osa laaturaportin tuottamista tunnuksista on käytettävissä myös muissa metsätietoa hyödyntävissä prosesseissa.
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Poliittinen (P)
• Metsäalan toimintojen
läpinäkyvyyden
lisääminen
• Metsäteollisuuden
hyväksyttävyyden
parantaminen
• Oma-aloitteinen
metsätalouden
kestävyyden mittaus

Taloudellinen (E)
• Kustannustehokas
datan siirto ja
käsittely
• Kustannustehokas
puunkorjuun laadun
ja metsätalouden
luonnonhoidon
todentaminen
• Asiakassuhteiden
ylläpito
• Metsäomaisuuden
kokonaisvaltainen
hoito
• Maastotyömäärän
vähentäminen

Sosiaalinen (S)
• Metsäalan yleisen
hyväksyttävyyden
parantaminen
• Tiedonkulun
parantaminen
• Näyttöön perustuva
metsätalous
• Kestävän
metsänkäytön
todentaminen

Teknologinen (T)
• BigData-teknologia
monilähteisen
paikkatiedon
tuottamisessa
• Kaukokartoitus
• Metsäkoneella
tuotetun datan
hyötykäyttö
• Metsäkoneiden
omat mittalaitteet
• Metsäkoneisiin
asennettavat
ulkoiset mittalaitteet

Ekologinen (E)
• Metsävarojen kestävä
käyttö
• Ei-puuntuotannollisten
asioiden huomiointi ja
seuranta
• Kattavampi tiedontuotto
luontokohteista

Kuva 3. Laaturaportointisovelluksen tuottamat hyödyt ja positiiviset vaikutukset. Hyödyt pohjautuvat osin Venäläisen ym. (2015) erittelemiin Forest Big Data -hyötyihin.
Suorat toiminnallisuuksien tarjoamat hyödyt ovat mm.:
-

-

Maastomittaustarpeen pienentäminen: Korjuujäljen ja luonnonhoidon todentaminen automaattisin menetelmin pienentää laadunvalvonnan kustannuksia. Pitkälle automatisoitu
tiedontuotantoprosessi myös mahdollistaa metsäasiantuntijoiden ja korjuutyönjohtajien
aikaresurssien suuntaamisen tuottavaan työhön. Tiedontuotannon menetelmien kehittyminen (esimerkiksi metsäkoneisiin asennettavat laserkeilaimet urasyvyyden ja jäävän
puuston mittausta varten) mahdollistaa erillisistä korjuujäljen valvontaan liittyvistä maastomittauksista luopumisen tai ainakin maastomittausten määrän huomattavan vähentämisen ja kohdentamisen vain erittäin kriittisiin kohteisiin.
Kustannustehokas monilähteisen datan siirto ja käsittely metsätiedon palvelualustan ansiosta.
Metsäkoneiden täysimääräinen hyödyntäminen tiedonkeruussa. Kerättävä metsätieto
hyödyttää metsäyhtiöiden lisäksi viranomaistahoja, kuten Metsäkeskusta ja Luonnonvarakeskusta, jotka keräävät ja ylläpitävät metsävaratietoa.

4.4 Raportoinnin saavutettavuus eri asiakassegmenttien kannalta
Loppukäyttäjän kannalta raportoinnin tulee olla selkeä ja luonteva käyttää. Raportoinnin sisällössä on oltava käyttäjäkohtaista liikkumavaraa, jotta raportti voidaan mukauttaa kunkin käyttötarpeen mukaisesti sisältämään kulloinkin tarvittavat tiedot.
Mikäli raportointi tapahtuu erillisen sovelluksen ja käyttöliittymän avulla, arvellaan että loppukäyttäjällä on suurempi kiinnostus hyödyntää raportointia. Metsäammattilaisten osalta useiden erillisten sovellusten käyttö haittaa työn tehokkuutta ja tiedon koontia, kun tietoa joutuu siirtämään eri
ohjelmistojen välillä. Siksi laaturaportoinnin toiminnot tulisi integroida kunkin asiakassegmentin jo
valmiiksi käyttämiin sovelluksiin.
Eri asiakassegmenttien osalta toiminnallisuuksien tulisi olla saavutettavissa ennestään käytössä
olevien organisaatiokohtaisten sovellusten kautta:
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-

Urakanantajat: Metsäyhtiöt, Metsähallitus, Metsänhoitoyhdistykset
o Organisaatiokohtaiset metsä- ja puunhankintajärjestelmät

-

Puunkorjuuyritykset
o Puunkorjuun suunnittelusovellukset
 WoodForce tai muut vastaavat sovellukset

-

Metsänomistajat: Yritys- ja yksityismetsänomistajat, valtio (Metsähallitus)
o Yksityismetsänomistajat: sähköinen puukauppapaikka Kuutio tai Metsään.fi -palvelu, tarvittaessa paperiversio raportista
o Metsähallitus: organisaatiokohtainen metsä- ja puunhankintajärjestelmä

-

Viranomaistaho: Metsäkeskus, Luonnonvarakeskus
o Organisaatiokohtaiset tietojärjestelmät, Metsäkeskuksen metsävarajärjestelmä

-

Sertifiointitaho: PEFC, FSC
o Organisaatiokohtaiset tietojärjestelmät

Itse metsätiedon palvelualustan periaatteena on hajanaisuuden poistaminen, joten myös palvelualustaa hyödyntävien toimintojen tulee noudattaa tätä periaatetta. Puunkorjuun laadun hallintaan ja luonnonhoidon todentamiseen tehdyt toimivat ja käyttäjäystävälliset toiminnot nostavat
esille metsätiedon palvelualustan hyötyjä ja tärkeyttä puunhankinnan digitalisaatiossa.
Metsänomistajat voisivat hyödyntää toiminnallisuuksia sähköisen puukauppapaikan Kuution tai
Metsään.fi-palvelun kautta. Puukaupan teon ostajaosapuoli voisi myös lähettää korjuujäljen raportin puunmyyjälle nähtäväksi ja hyväksyttäväksi mittaustodistuksen ohessa. Metsänomistajan
kannalta raportoinnin on oltava helposti saavutettavissa ja ymmärrettävissä. Raportin sisällön ja
käytettävyyden kannalta on otettava huomioon metsänomistajakunnan korkea keski-ikä ja heidän
valmiutensa tietoteknisten sovellusten käyttöön. Raportin tulisi olla myös tulostettavassa muodossa, jotta hekin, jotka eivät aktiivisesti käytä tietoteknisiä sovelluksia, pääsisivät raporttiin käsiksi. Nuorten metsäomistajien kohdalla tietotekniikan käytöstä ei arvella aiheutuvan haasteita
tuotettavan sähköisen raportin kannalta. Kuitenkin erityisesti kaupunkilaismetsänomistajien kohdalla arvellaan aiheutuvan haastetta raportin kohdesuureiden tulkinnassa. Raportin tulkittavuutta
helpottamaan tulisi toimintoihin olla lisättynä interaktiivisuutta. Esimerkiksi kun käyttäjä veisi kursorin karttatason monikulmion tai kohdesuureen päälle, näkyviin ilmestyisi lisätietoja ja selitteitä
kohteisiin ja tunnuksiin liittyen. Raportin käytettävyydessä määritettiin seuraavat vaatimukset:
-

-

-

-

Yhteenveto korjuujäljestä: Sisältää kohdesuureet sekä metsäasiantuntijan (puun ostaja)
lyhyen kirjallisen lausunnon korjuun laadusta sekä yhteystiedot lisätietojen tiedustelua
varten.
Kohdesuureiden tulkintaa helpottamaan interaktiiviset selitteet.
o Kohdesuureet sidotaan vaihteluväleille tulkintaa helpottamaan. Vaihteluväli sisältää raja-arvot niiden suureiden kohdalla, joilla sellaiset on käytössä.
Mahdollisuus käyttää laadun toteumatietoa korjuun laadun parantamisessa: Raportti tarjoaa palautetta korjuun laadusta käsitellyn kuvion suhteen, jonka pohjalta korjuutyön jälkeä voidaan kehittää niin metsäkoneyritys- kuin kuljettajatasollakin.
Karttanäkymä osana raporttia helpottamaan kokonaisuuden tulkintaa: käsittelykuvion rajat, luontokohteet, ajourat, suojavyöhykkeet yms.
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-

Tulevaisuudessa mahdollisuus suuralueiden tarkasteluun ja raportointiin huomioiden seuraavat spatiaaliset mittakaavat: ostoalue-, hankinta-alue-, maakunta- ja valtakuntataso.
Suuraluetason raportointia hyödyntäisivät lähinnä puunkorjuun tilaajat, metsäkoneyritykset sekä viranomais- ja sertifiointitahot.
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5 TIETOTARPEET
5.1 Siirtyminen otannasta kohti totaalimittausta
Pyrkimyksenä tiedontuotannossa on ensisijaisesti automaattinen prosessi. Mikäli automaattista
tiedontuotantoprosessia ei pystytä syystä tai toisesta hyödyntämään, tulevat kysymykseen puoliautomaattiset tai jopa manuaaliset menetelmät. Puunkorjuun laadunhallinnan ja talousmetsän
luonnonhoidon todentamisen toiminnallisuuksissa yhdistyvät kaukokartoituksilla ja maastomittauksilla tuotetut eri tietolähteistä hankitut paikkatiedot sekä metsäkoneiden tietojärjestelmillä tuotettu tieto. Aluksi metsäkonetiedon tuotto perustuu metsäkoneiden omiin mittalaitteisiin, mutta
myöhemmin voi olla mahdollista hyödyntää hakkuukoneissa ja kuormatraktoreissa ulkoisia mittalaitteita, kuten laserkeilaimia. Tarkemman tiedon tuottamisen lisäksi ulkoiset mittalaitteet mahdollistavat korjuujäljen maastotarkastuksista luopumisen tai ainakin maastotarkastustarpeen pienentämisen. Metsäkoneilla tuotettavan mittaustiedon avulla voidaan siirtyä otantaan perustuvista korjuujäljen mittausmenetelmistä kohti totaalimittausta, jossa kaikki tai ainakin lähes kaikki havaittavat mittauskohteet mitataan. Koska Suomessa lähes kaikki puunkorjuutyö tapahtuu koneellisesti,
olisi hakkuukoneiden ja kuormatraktoreiden tuottamien tietojen alueellinen kattavuus hyvä.
Korjuun laaturaportoinnin totaalimittauksen yhteydessä pystyttäisiin tuottamaan automaattisesti
myös referenssitietoa kaukokartoitusmenetelmille, kuten ilmalaserkeilaukselle (ALS). Hakkuukoneen hpr-tiedostojen sisältämistä runkotiedoista lasketut puustotiedot sijainteineen ovat alustavasti osoittautuneet tutkimuksissa riittävän tarkaksi ja täsmälliseksi keinoksi tuottaa kaukokartoitustiedoille referenssiaineistoa (Holmgren ym. 2012, Maltamo ym. 2019, Saukkola ym. 2019).
Etenkin aluepohjaisessa laserkeilausaineiston tulkinnassa tarvittavan referenssiaineiston määrä
on suuri, kun käytetään ei-parametrisiä puustotunnusten estimointimenetelmiä (Malinen ym.
2001, Holmgren ym. 2012), joten hakkuukoneella voitaisiin tuottaa paljon referenssiaineistoja käsittelyjen yhteydessä. Tällöin varsinkin varttuneiden kasvatusmetsien koealojen maastomittaustarvetta voitaisiin vähentää.
Perinteisessä korjuujäljen arvioinnissa käytetään metsäsuunnittelun tapaan kuvioittain tapahtuvaa arviointia, jonka tuottama arvio on paljolti kiinni subjektiivisista tekijöistä. Korjuujäljen mittauksessa mittaajan näkemys koealojen sijoituksesta ja määrästä on merkittävä korjuujälkitulosten
oikeellisuuden kannalta. Korjuujälkimittauskoealojen systemaattisessa sijoittelussa (kuva 4) piilee
myös vaarana systemaattinen virhe mittaustuloksissa, mikäli mitatuissa tunnuksissa esiintyy jaksollista vaihtelua mitattavalla käsittelykuviolla.
Otantaan perustuvia mittausmenetelmiä käytetään myös luonnonhoidon laadunseurannassa.
Metsäkeskus kerää luonnonhoidon laatutietoa vuosittain noin 350 hakkuukohteelta. Nykyisen
otantamäärän arvioidaan kuitenkin olevan liian pieni luotettavien havaintojen tekoon keskeisten
muuttujien osalta lyhyellä aikavälillä, ja nykyinen otantamäärä mahdollistaakin vain pidempien
aikavälien muutoksen havaitsemisen. Tästä syystä paine otantakoon kasvattamiselle on merkittävä luontolaadun mittauksessa. (Saaristo ym. 2021.)
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Kuva 4. Korjuujäljen maastotarkastuksen koealojen sijoitteluperiaate. Pääasiallinen otantalinja sijoitetaan pisimmän halkaisijan mukaisesti. Koealamäärä ja -väli määräytyy kuvion koon perusteella. (Iittiläinen ym. 2003. Ks. myös Leivo ym. 2020.)

5.2 Raportoitavat tunnukset, tietolähteet ja tiedontuotantomenetelmät
5.2.1 Yleistä tiedontuotannosta
Tässä luvussa esitellään erilaisia puunkorjuun laadunhallinnassa ja luonnonhoidon todentamisessa käytettäviä tunnuksia ja ehdotuksia niiden tiedontuotantomenetelmiksi. Osa tunnuksista on
sellaisia, joiden puoli- tai täysautomaattinen tiedontuottomenetelmä on jo olemassa tai helposti
toteutettavissa. Osa tunnuksista ja niiden tiedontuottomenetelmistä puolestaan vaatii vielä paljon
tutkimus- ja kehitystyötä sekä jopa uuden teknologian käyttöönottoa. Puoliautomaattiset menetelmät vaativat kuljettajan toimintaa, kun taas automaattiset menetelmät eivät. Puoliautomaattisten tiedontuotantomenetelmien käytettävyyden osalta tulee arvioida niiden vaikutus kuljettajan
henkiseen kuormitukseen ja työtehokkuuteen.
Tiedontuotantomenetelmät on jaettu kussakin tunnusryhmässä kuuluviksi luokkiin: tiedontuotanto
jo mahdollista, tiedontuotanto vaatii jatkotutkimustarpeita sekä tiedontuotanto vaatii uuden teknologian käyttöönottoa ja jatkotutkimusta. Tiedontuotanto jo mahdollista -kategoriaan kuuluvilla menetelmillä on matala toteutuskynnys, ja niille joko on jo olemassa kuvaus menetelmästä, tai sellaisen kehittämisen ei arvella olevan haastavaa. Tiedontuotanto vaatii jatkotutkimustarpeita -kategoriaan kuuluvat sellaiset menetelmät, jotka vaativat lisää tutkimusta, menetelmän kehitystä
sekä pilotointia. Tiedontuotanto vaatii uuden teknologian käyttöönottoa ja jatkotutkimusta -kategoriaan kuuluvat menetelmät usein vaativat toimiakseen ulkoisia lisämittalaitteita, kuten laserkeilaimia sekä tutkimusta niiden avulla saatujen tietojen käyttämisestä. Ulkoisten mittalaitteiden erillisten hankinta- ja ylläpitokulujen vuoksi niiden käyttöönotto ja yleistyminen tiedontuotannon menetelminä on vielä tällä hetkellä epävarmaa. Monissa käyttötapauksissa ulkoisia mittalaitteita jouduttaisiin asentamaan sekä hakkuukoneeseen että kuormatraktoriin.
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Useat eri tietolähteet ovat käyttökelpoisia laaturaportin tuottamisessa (kuva 5). Metsäyhtiöiden ja
metsäkoneyrittäjien käyttämistä korjuunsuunnittelujärjestelmistä on mahdollista saada kuvion
yleistietojen lisäksi myös paljon arvokasta ennakkotietoa, jota on kerätty maastokäyntien yhteydessä. Esimerkiksi ympäristökohteiden ja metsätalouden luonnonhoidollisten toimenpiteiden todentamisen osalta korjuusuunnittelujärjestelmän sisältämät leimikkotiedot ovat oleellisia. Esimerkiksi säästöpuuryhmät voidaan merkitä korjuusuunnittelujärjestelmän ennen, jälkeen tai hakkuun
aikana. Tällöin kyseinen paikkatieto yhdistettynä toteutuneeseen hakkuukonekuvion rajaukseen
mahdollistaisi täysautomaattisen säästöpuuryhmien todentamisen hakkuun jälkeen, mikäli vain
hakkuukonekuvioinnin spatiaalinen erotuskyky riittää, toisin sanoen, mikäli säästöpuuryhmät ovat
riittävän laaja-alaisia.

Metsävara-, kaukokartoitus- ja
muu paikkatieto: (Eri
tiedontuottajia)
• Korjuusuunnittelujärjestelmien paikkatieto:
urakanantaja, metsäkoneyritykset (Y)
• Kiinteistörekisteri: MML (J)
• Dynaaminen korjuukelpoisuusluokitus (Harvester
Seasons): FMI (J)
• Ajourakone: CGI
• DTW –kosteusindeksi: Luke (J)
• Maalajikartta: GTK (J)
• Syke-aineistot: Syke (J)
• Lajien levinneisyysalueet: Suomen lajitietokeskus (J)
• Tilakohtaiset metsäsuunnitelmat:
Metsänhoitoyhdistykset, metsäyhtiöt (Y)
• Museoviraston kulttuuriympäristön tietokanta:
Museovirasto (J)

Metsäkonetieto
• Hakkuukoneen StemCode –merkinnät (hpr) (Y)
• Kuormatraktorien ajouranauhoitukset (fpr-tiedosto) (Y)
• Metsäkoneiden Mom-tiedostot (Y)
• Metsäkoneiden CAN-väylätiedot (Y)

Kuva 5. Metsätiedon palvelualustaan liitettävissä olevia puunkorjuun laadunhallinnan ja luonnonhoidon todentamisen raportoinnin kannalta potentiaalisia tietolähteitä ja -aineistoja. J= julkinen tietoaineisto, Y=yksityinen tietoaineisto.
Paikkatietoja koskevaa julkista kaukokartoitustietoa on saatavilla jo varsin laajasti, joskin osalla
tietolähteistä alueellisen kattavuuden tulee vielä parantua. Suurimmat puutteet ja samalla myös
merkittävät tutkimustarpeet liittyvät metsäkonetiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen. Etenkin
metsäkoneiden ulkoisiin mittalaitteisiin perustuva tiedontuotanto on potentiaalinen menetelmä,
jota ei kuitenkaan vielä hyödynnetä metsävaratiedon tuottamisessa.
Raporttiin tuotettavien tietojen tietosuoja tulee myös huomioida, sillä raporttiin yhdistetään julkisia
sekä yksityisiä tietoaineistoja. Tietojen käyttöoikeudet vaihtelevat eri raportoinnin käyttäjäsegmenttien osalta. Julkisia tietolähteitä ovat muun muassa Metsäkeskuksen ja muiden julkisten tiedontuottajien paikkatieto. Metsäkonetieto on puolestaan yksityistietoa. Tarkemmin metsäkonetiedon tietolajien tietosuoja ja -omistajuusperiaatteet on eritelty dokumentissa Metsäkonetiedon
omistusta, käyttöä ja käsittelyä koskevat periaatteet -suositus (Metsäteho 2017).

Metsätehon raportti 262

31.3.2021

18

5.2.2 Kuvion yleistiedot

5.2.2.1 Kuvion yleistiedot – automaattinen tiedontuotanto jo mahdollista
Kuvion yleistietoja ovat muun muassa hakatun kuvion aluerajaus, pinta-ala, kehitysluokka, kasvupaikkaluokka jne. Edellä mainittujen yleistietojen lisäksi voitaisiin tuoda esille puunkorjuukalusto ja sen korjuuvaurioiden minimointiin tähdännyt varustelu, kuten telaratkaisut. Kuvion yleistiedot ovat yhdistettävissä eri lähteistä, kuten hakkuukonetiedoista, korjuun suunnittelujärjestelmistä sekä Suomen metsäkeskuksen metsävaratiedoista. Metsätiedon palvelualustan linkittyminen korjuun suunnittelujärjestelmiin (metsäyhtiöiden ja metsäkoneyrittäjien järjestelmät) on tärkeä ulottuvuus kuvion yleistietojen tuoton osalta.
Hakkuukonekuvion aluerajaus tuotetaan palvelualustan kuviointitoiminnolla. Kuvion yleistiedot
haetaan aluerajauksella metsätiedon palvelualustan avulla eri tietolähteistä, yhdistetään ja lähetetään puunkorjuun laaturaportointisovellukselle. Yleistiedot sisältävät tunnuksista muun muassa
pinta-alan, hakkuutavan, puustotiedot, tiedon juurikäävän torjunnasta, metsän pää- ja alaryhmän,
kuvion keski-iän, kasvupaikan, vallitsevan maalajin, kehitysluokan ja pääpuulajin.
-

-

-

Yleistiedot: Tietolähteet: Suomen metsäkeskuksen hila- ja kuviomuotoinen metsävaratieto ja korjuun tilaajan omat tietojärjestelmät. Tieto yksityiskohtaisesta hakkuutavasta
tulee metsäyhtiöiden tietojärjestelmästä.
Kiinteistörajat: Tietolähteet: Kiinteistörekisteri (Maanmittauslaitos (MML))
Automaattisesti tuotettu käsittelykuvion rajaus ja ala: Tiedot tuotetaan Melkkaan ym.
(2020) kehittämällä automaattisella hakkuukonetietoa hyödyntävällä kuviointialgoritmilla.
Tietolähteet: Hakkuukoneen hpr-tiedostojen runkokohtaiset alustakoneen sijainnit. Olemassa olevien menetelmien pohjalta on tarpeen tullen toteutettavissa myös erillinen toiminto, joka muuntaa hakkuukonekuviot metsävarakuvioiksi. Tällöin tuotettu käsittelykuviointi sopeutetaan tilarajoihin, mikäli paikannustarkkuuden ja hakkuun työtapojen vuoksi
käsittelykuvio rajautuu automaattisesti rajojen ulkopuolelle. Myös muut alueet, kuten kuvioita halkovat tiet ja kaikki muut alueet, jotka eivät ole puuntuotannollista maa-aluetta,
rajataan tällöin ulos toimenpidekuviosta.
Suometsien kunnostushankkeet: Tietolähteet: Suomen metsäkeskuksen Kemera-aineisto (kunnostusojitushankkeet)
Kuvion korjuukelpoisuus: Tietolähteet: Suomen metsäkeskuksen korjuukelpoisuusaineisto. Nykyisin korjuukelpoisuusluokitus perustuu staattisiin ja hyvin hitaasti muuttuviin
olosuhdetekijöihin, jotka eivät huomioi mm. sään ja vuodenaikojen vaikutusta korjuuolosuhteisiin. Korjuukelpoisuusluokituksessa käytettyjä lähtöaineistoja ovat maaperätieto
(maastotietokanta), kasvillisuus (puuston määrä laserkeilauksella), kosteusindeksi ja kuivatustilanne (ojien kuivavara turvemailla) (Räsänen ym. 2017, Poikela ym. 2019). Olennaisesti korjuukelpoisuuteen vaikuttavat myös metsäkoneiden varustelu, kuten telaratkaisut ja ajourien havutus, ja vallitsevat sääolosuhteet.
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5.2.2.2 Kuvion yleistiedot – jatkotutkimusta vaativat tiedontuotantomenetelmät
-

Dynaaminen korjuukelpoisuusluokitus: Kehityssuuntana on dynaaminen korjuukelpoisuusluokitus (ks. Ilmatieteen laitos 2020), jossa staattisten tietojen lisäksi huomioidaan muuttuvat olosuhteet, kuten vuodenaika ja säätieto, joista merkittäviä ovat sademäärä, lämpötila, roudan syvyys ja lumikerroksen paksuus. Huonosti kantava korjuukohde muuttuu kantavuusolosuhteiltaan paremmaksi syvän ja pitkään jatkuneen roudan
seurauksena. Nykyisen staattiset korjuukelpoisuusluokitukset eivät ota huomioon edellä
mainittuja tekijöitä, jolloin korjuukelpoisuusluokituksen välittämä informaatio vaatii tulkintaa. Kun toteutunutta korjuujälkeä tarkasteltaisiin korjuukelpoisuusluokitusta vasten, toisi
luokituksen dynaamisuus selkeyttä tulkintaan ja vähentäisi väärintulkintojen vaaraa. Esimerkiksi korjuukelpoisuusluokituksessa huonosti kantava osa leimikkoa on voitu korjata
pienin maastovaurioin roudan vallitessa. Tässä tilanteessa ajourien sijoittelu huonosti
kantavalle maaperälle ei ole ollut suunnitteluvirhe, jollaiseksi tilanne voitaisiin hyvinkin
todeta pelkästään staattisen korjuukelpoisuusluokituksen pohjalta.

Ojatunnuksista ojalinjaleveys mitataan turvemaiden korjuujälkitarkastuksen yhteydessä, mikäli
ojalinjat on hakattu auki kunnostusojituksen vuoksi. Ojalinjaleveys voi vaikuttaa puuston määrään
korjuujälkitarkastuskohteella, joten suositeltu leveys kunnostusojituskohteilla on 5–6 metriä. Ojalinjaleveyden mittauksessa on otettava huomioon mahdollinen ajoura ojalinjan vieressä, jolloin
ojalinjaleveydestä täytyy vähentää ajouran vaikutus. (Leivo ym. 2020.)
-

Ojalinjaleveyden automaattinen määritys (totaalimittaus) Tiedontuotto:
 Hakkuukoneen sijainneista automaattisesti tuotettu ajouraverkosto sekä
hakkuupään koordinaateista muodostettu puukartta ja paikkatietoaineistot:
maastotietokannan (MML) vektorimuotoiset ojalinjat, DTW-tasot (Luke),
virtausverkko-tasot (Suomen metsäkeskus (SMK)).

5.2.2.3 Kuvion yleistiedot – uuden teknologian käyttöönottoa ja jatkotutkimusta vaativat tiedontuotantomenetelmät
-

Boniteetin automaattinen määritys ja tiedontuotto: Tietolähde ja tiedontuotto: Hakkuukone: Hakkuukoneen hakkuupäässä olevalla kameralla mitataan vuosilustojen
määrä, jonka avulla määritetään puun ikä, josta edelleen johdetaan kuvion pituusboniteetti. (Melkas ja Hämäläinen 2015.)

-

Ojalinjaleveyden automaattinen määritys (totaalimittaus) Tiedontuotto:
 Hakkuukoneen laserkeilaimella muodostetaan puukartta, johon paikkatietoaineistolla haetaan selitystä aukealle linjalle. Potentiaaliset paikkatietoaineistot: maastotietokannan (MML) vektorimuotoiset ojalinjat, DTW-tasot
(Luke), virtausverkko-tasot (SMK).
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5.2.3

Puustotiedot

5.2.3.1 Puustotiedot – automaattinen tiedontuotanto jo mahdollista
Puustotiedoista korjuun laaturaporttiin tarvitaan lähtöpuuston, poistuman ja jäävän puuston tunnukset.
Käsittelykuvion lähtöpuuston tunnukset voidaan laskea hilamuotoisesta metsävaratiedosta, jota
ajantasaistetaan metsätiedon palvelualustan kasvumalleilla vastaamaan hakkuun ajankohtaa. Hilatiedot yleistetään automaattisella kuviointialgoritmilla muodostetulle hakkuukuviolle palvelualustan aggregointitoiminnolla.
Metsäkeskuksen laserkeilauksella tuotetun hilamuotoisen metsävaratiedon tarkkuus on parhaimmillaan varttuneissa ja sitä vanhemmissa kasvatusmetsissä ja on vähintään yhtä tarkka kuin kuvioittainen maastoarviointi, joskus jopa tarkempi (Suomen metsäkeskus 2016, 2020). Ilmalaserkeilauksella tuotettujen puustotunnusten luotettavuutta parantaa myös suuri kuviopinta-ala, yksijaksoisuus ja tilajakaumaltaan tasainen metsä (Suomen metsäkeskus 2016). Nuorissa metsissä
ja erityisesti taimikoissa menetelmän tulosten luotettavuus heikkenee. Metsävarakuviokohtainen
kokonaispuuston tavoitetarkkuus on kaukokartoitusperustaiselle tiedontuotannolle kehitysluokaltaan nuorissa, varttuneissa ja uudistuskypsissä metsissä seuraava (Suomen metsäkeskus 2016):
pohjapinta-ala ± 3 m²/ha, keskiläpimitta ± 3 cm, keskipituus ± 2 m ja keskitilavuus ± 20 % kahdeksassa tapauksessa kymmenestä. Puulajikohtaisesti tarkkuudet ovat heikommat kuin kokonaispuuston osalta. Tarkin perustunnuksista on puun pituus ja haastavin puuston pohja-pinta-ala.
(Suomen metsäkeskus 2016.)
Raportoitavia puuston lähtötietoja ovat muun muassa:
-

Keskiläpimitta, cm
Keskipituus, m
Rungon keskitilavuus, dm³
Runkoluku, runkoa/kuvio; runkoa/ha
Puulajin osuus, % runkoluvusta/kuvio
Pohjapinta-ala, m²/kuvio; m²/ha
Tilavuus, m³/kuvio; m³/ha

Poistumatietojen lähtöaineistona toimivat hakkuukoneiden StanForD-standardin mukaiset hprtiedostot (ks. Skogforsk 2020), jotka sisältävät runkojen käyttöosan läpimitan mittaustiedot 10 cm
välein ja katkottujen tavaralajien pituudet. Runkotietoihin on myös tallennettu hakkuukoneen sijainti rungon kaadon yhteydessä. Yksittäisen hakatun rungon sijaintia voidaan tarkentaa ottamalla
hakkuupään sijaintitiedot huomioon, jos ne on mitattu ja tallennettu hpr-tiedostoon. Näin voidaan
muodostaa hakatuista rungoista puukartta (Melkas ja Riekki 2017). Avohakkuilta tallennettujen,
paikkaan sidottujen runkojen avulla voidaan myös tuottaa referenssiaineistoa ilmalaserkeilausaineistolle (ALS) (Melkas ja Hämäläinen 2015, Saukkola ym. 2019).
Raportoitavia poistumatietoja ovat muun muassa:
-

Keskiläpimitta, cm
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-

Keskipituus, m
Rungon keskitilavuus, dm³
Poistuma, runkoa/kuvio; runkoa/ha
Puulajin osuus, % poistetusta runkoluvusta/kuvio
Hakattu pohjapinta-ala, m²/kuvio; m²/ha
Poistuman tilavuus, m³/kuvio; m³/ha
Poistuman sijaintitiedot (x,y): Puukarttaa varten runkokohtaisen sijaintitiedon muodostamiseksi tarvitaan tieto hakkuukoneen sijainnista, hakkuukoneen kompassisuunnasta,
puomin suunnasta suhteessa koneen suuntaan sekä hakkuupään etäisyydestä koneeseen (puomin pituus). (Melkas ja Riekki 2017.)

Poistumatiedon osalta on otettava huomioon, että hakkuukoneen hpr-tiedostoihin tallentuu ainoastaan käyttöosan (tukki- ja kuituosa) pituus eikä puun koko pituutta. Latvan ja kannon huomioimiseksi rungon läpimittatietoihin täytyy sovittaa Laasasenahon runkokäyräfunktio (ks. Laasasenaho 1982). Sovituksen tuloksena saadaan estimaatit rungon koko pituudelle ja maasta mitatulle
rinnankorkeusläpimitalle (Melkas ja Hämäläinen 2015).
Kuvio- ja puulajikohtaiset jäävän puuston summa- ja keskitunnukset saadaan laskettua hakkuukone- (hpr) ja kaukokartoitustiedon avulla seuraavasti, mikäli käytössä ei ole ulkoisia mittalaitteita:
Aluepohjainen ajantasaistettu hilamuotoinen laserkeilaukseen perustuva metsävaratieto koostetaan hakkuukuviolle. Siitä vähennetään hakkuukoneen hpr-runkotietoihin sovitetuista Laasasenahon runkokäyristä muodostetut kuvion poistumatiedot. Tätä menetelmää ei ole vielä laajasti
testattu, ja menetelmän tarkkuutta heikentää eritoten hilamuotoisen metsävaratiedon nykyisellään vaihteleva tarkkuus. Tosin kuvioittainen tunnusten laskenta tasoittaa yksittäisten hilaruutujen
virheitä jonkin verran. Samaa periaatetta voitaisiin käyttää myös jäävän puuston arviointiin hilatasolla, jos hakkuukonetietoihin sisältyvät kouran sijaintitiedot.
Jäävän puuston osalta korjuujälkitarkastelussa tarvitaan seuraavat tunnukset:
-

Keskiläpimitta, cm
Keskipituus, m
Rungon keskitilavuus, dm³
Runkoluku, runkoa/kuvio; runkoa/ha
Puulajin osuus, % runkoluvusta/kuvio
Pohjapinta-ala, m²/kuvio; m²/ha
Tilavuus, m³/kuvio; m³/ha

5.2.3.2 Puustotiedot – jatkotutkimusta vaativat tiedontuotantomenetelmät
Puustotunnusten tiedontuotannon suurimmat tutkimustarpeet keskittyvät ulkoisiin mittalaitteisiin,
kuten laserkeilaimeen perustuviin menetelmiin. Toisaalta runsaan alikasvospuuston vallitessa
esimerkiksi ensiharvennuksilla, ei ulkoisten mittalaitteiden toimivuus ole kovin hyvä alikasvoksen
aiheuttamien katveiden vuoksi. Ensiharvennuksilla olisi täten suositeltua käyttää muita tiedontuotannon menetelmiä, esimerkiksi hakkuukoneen poistumatietoon pohjautuvaa puustotunnusten
estimointimenetelmää.
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Jäävän puuston sekä lähtöpuuston estimointi poistumatiedon (hakkuukoneen hpr-tiedostot) pohjalta on mahdollista toteuttaa esimerkiksi Skogforskin kehittämällä hprGallring-menetelmällä,
jossa lähtöaineistona ovat sekä ajouralta että ajourien välistä hakatut puut. Jäävän puuston tunnusten estimaattien laskemiseksi harvennuksen kertymätietoa korjataan kolmella säätöparametrillä, joita ovat harvennusvoimakkuus, harvennussuhde sekä yläläpimitan ja pohjapinta-alan
suhde harvennuksen jälkeen. Estimaatit saadaan laskettua jäävän puuston pohjapinta-alalle, tilavuudelle, pohjapinta-alalla painotetulle rinnankorkeusläpimitalle (keskiarvo), runkoluvulle, yläläpimitalle ja site-indeksille. (Hannrup ym. 2011 viitattu Ovaskainen 2019.) Kyseistä menetelmää
tai vastaavaa ei ole kehitetty eikä pilotoitu Suomessa.
Jäävän puuston terveydentilan todentaminen ei hyödytä pelkästään käsitellyn alueen raportointia,
vaan auttaa myös tuottamaan tietoa puuston alueittaisesta terveydentilasta sekä puuvartisten
kasvien tautien ja tuhojen levinneisyysalueista. Tautien levinneisyyshavaintojen pohjalta olisi
mahdollista luoda paikkatietoennustemalleja havaintoalueiden lähialueiden puuston terveydentilasta. Puuston terveydentilan monitoroinnissa nähdään mahdollisina sekä automaattiset, että
puoliautomaattiset tiedontuottomenetelmät (Ovaskainen ym. 2019). Puoliautomaattisissa menetelmissä kuljettaja osallistuu mittauksen suorittamiseen (Ovaskainen ym. 2019). Puoliautomaattinen menetelmä voisi olla esimerkiksi tyvilahon mittaaminen siten, että tyvilahoa sisältävälle puulle
olisi oma puutavaralajinsa tai -lajikoodinsa, joilla kuljettaja merkitsisi hylätyt tai alempaan puutavaralajiluokkaan sijoitetut pölkyt. Ruotsissa on käytössä StanForD 2010 -standardin hpr-sanomaan liitetty StemCode-runkokoodi, jota käytetään muun muassa kirjanpainaja- ja myrskytuhojen
paikantamisessa (ks. lisätietoa Skogforsk 2020). StemCode-kentässä käytettävät puulajikohtaiset koodit on määritelty spi-sanomassa (Skogforsk 2020). Tyvilahoa kuvaavien puutavaralajitietojen tai StemCode-koodien tulkinta ja paikkatiedon muodostus olisi puolestaan automaattinen
prosessi.
Puuston terveydentilan puoliautomaattisen tiedontuotannon menetelmiä:
-

Kirjanpainajatuhot. Tiedontuotto: Kuljettajan merkintä (StemCode) yhdistettynä hakkuupään sijaintitietoon poistetun puun osalta.
Tyvilaho. Tiedontuotto: Kuljettajan merkintä (StemCode) yhdistettynä hakkuupään sijaintitietoon poistetun puun osalta.

5.2.3.3 Puustotiedot – uuden teknologian käyttöönottoa ja jatkotutkimusta vaativat
tiedontuotantomenetelmät
Ulkoisten, puustoa skannaavien mittalaitteiden etuna on, että ne tuottavat leimikolta puukartan,
joka sisältää myös jätettävät rungot. Hakkuukoneeseen kiinnitetyn laserkeilaimen mittauksista
operatiivisissa korjuuolosuhteissa saadut yksittäiset runkojen sijainnit pystytään jo nykyisin yhdistämään “spatiaaliseksi” puukartaksi (Nevalainen ym. 2020). Kun läpimitta- ym. runkokohtaiset
estimaatit täydennetään puukartan rungoille, voidaan tuottaa puukartasta samalla sekä lähtöpuuston että poistuman kuin myös jäävän puuston tunnukset. Hakkuukoneeseen kiinnitetyllä laserkeilaimella voidaan tuottaa metsävarakuviotietojen lisäksi referenssimittausdataa lentolaserkeilatulle kaukokartoitusdatalle (ALS).
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-

Puuston totaalimittaus: Tiedontuotanto: Hakkuukoneeseen kiinnitetyn laserkeilaimen
avulla tuotetaan hakkuutyön aikana puukartta, jonka runkokohtaisista mittauksista tuotetaan runkokohtainen sovitettu runkokäyrä (Järviluoma ym. 2019). Menetelmällä saadaan
muodostettua käsittelykuvion puuston tiedot sekä ennen että jälkeen hakkuun (pituus-,
läpimitta- ja tilavuustiedot).

Puuston terveydentilan mittauksen täysautomaattisista menetelmistä esimerkkinä olisi hakkuupäähän sijoitettu sensori, joka joko optisesti tai äänen kulkuaikaan perustuen havainnoisi puuaineksen lahoa. Äänen kulkuaikaan puuaineksessa perustuvia menetelmiä on tutkittu puuaineksen
lahon tunnistamisessa hyvin tuloksin (Rabe ym. 2004, Mattheck ja Bethge 2006). Menetelmä
tunnistaa lahon laajuuden ja sijainnin varsin hyvin, etenkin mitä lähempänä rungon poikkileikkaus
on ympyrämuotoa (Rabe ym. 2004). Puuaineen kosteus ei juuri vaikuta puun akustisiin ominaisuuksiin toisin kuin puuaineen jäätyminen (Rabe ym. 2004), joka Suomen olosuhteissa pitää huomioida.
Puuston terveydentilan automaattisen tiedontuotannon menetelmiä:
-

Kirjanpainajatuhot. Tiedontuotanto: Hakkuupäähän kiinnitetty kamera, joka kuvaa prosessoitavaa runkoa.

-

Tyvilaho. Tiedontuotto: Hakkuupäähän kiinnitetty kamera, joka kuvaa katkaisupintaa.
Toinen mahdollisuus on asentaa hakkuupäähän runkoa iskevä laite ja anturi, joka mittaa
iskun tuottaman ääniaallon kulkua puuaineessa ja aistii äänen kulkuajan perusteella lahon puuaineen olemassaoloa.

-

Runko- ja juurivauriot. Tiedontuotto: Konenäköön perustuva valokuvatulkinta (Eronen ja
Matikainen 2019). Hakkuukoneen tai kuormatraktorin alustakoneeseen kiinnitetty sensori
havaitsee vain ajouralle näkyvät puustovauriot. Kuormatraktori poistuu leimikolta viimeisenä, jolloin kuormatraktorilla tuotettu tieto on ”viimeisin tieto”. Kamera tulisi olla kiinnitettynä kuormatraktoriin, sillä etenkin ajouran varsipuille syntyy mahdollisia vaurioita lähinnä
lähikuljetuksessa. Sensorien kiinnittämistä kuormatraktoriin puoltaa myös se, että kuormatraktorilla ajetaan useita kertoja samoja ajouria pitkin, jolloin vaurioriski ajourien reunapuiden osalta on suurempi kuin hakkuukoneella. Useat ajokerrat myös tuottavat päällekkäisiä havaintoja samoilta ajourakohdilta, jolloin todennäköisyys ajouralle näkyvän
puustovaurion havaitsematta jäämiselle pienenee. Kuormatraktoriin kiinnitetty sensori ei
välttämättä kuitenkaan havaitse hakkuukoneen puomin aiheuttamia runkovaurioita, mikäli
ne ovat katveiden takana.

5.2.4 Ajouratunnukset

5.2.4.1 Ajouratunnukset – automaattinen tiedontuotanto jo mahdollista
Tällä hetkellä raporttiin on tuotettavissa automaattisesti kaikki muut ajouratunnukset paitsi ajourapainumat ja ajouraleveys. Ajouraverkoston pituus, pinta-ala ja ajouraväli saadaan tuotettua Riekin
ym. (2019) julkaisussa esitetyllä automaattisella menetelmällä, joka hyödyntää hakkuukoneen

Metsätehon raportti 262

31.3.2021

24

hpr-tiedostojen sijaintitietoja ja tuottaa niistä paikkatietomuotoisen ajouraverkoston hakatulle kuviolle.
-

Ajouraston pituus: Tietolähteet: Hpr-tiedostojen sijaintitiedoista tuotettu ajouraverkosto.
(Riekki ym. 2019.)
Ajouraston pinta-ala: Tietolähteet: Hpr-tiedostojen sijaintitiedoista tuotettu ajouraverkosto ja ajouran oletusleveys (4,5 m). (Riekki ym. 2019.)
Ajouraväli: Tietolähteet: Hpr-tiedostojen sijaintitiedoista tuotettu ajouraverkosto. (Riekki
ym. 2019.)

5.2.4.2 Ajouratunnukset – jatkotutkimusta vaativat tiedontuotantomenetelmät
Ajouraverkostolla merkittävimmät maastovauriot sijoittuvat yleensä kokoojaurille, joilla ajetaan lukuisia kertoja metsäkuljetuksen aikana. Maastovaurioiden syntymisen ja ajourasuunnittelun arvioinnin kannalta juuri kokoojaurien sijoittelu on kriittinen asia. Automaattista kokoojauran tunnistavaa algoritmia tarvitaan, jottei kokoojauran tunnistukseen vaadita manuaalisia työvaiheita.
-

-

-

-

Kokoojaurien tunnistus: Tiedontuotanto: Tietolähteenä toimii kuormatraktorin fpr-tiedostoihin (Skogforsk 2020) tallennettu ajouranauhoitus, josta voidaan erottaa ajourien ajokerrat päällekkäisistä ajouranauhoituksista. Kokoojaura havaitaan automaattisesti, kun
ajouraa kohden tietty määrä ajokertoja ylittyy. Vastaavasti ajouran eri osuuksille voidaan
laskea suhteelliset ajokerrat koko ajouraverkon ajokertoihin suhteutettuna. Kokoojauran
kriteerinä voi olla tietty ajokertojen suhde koko uraverkoston ajokertoihin.
Ajo- ja kokoojaurien toteumatiedon vertaaminen maaston korjuukelpoisuustietoon:
Tiedontuotanto: Automaattisesti tuotettuja ajo- ja kokoojauria (hpr/fpr-tiedostot) voidaan
verrata Suomen metsäkeskuksen korjuukelpoisuusluokitukseen ajourasuunnittelun onnistumisen mittausta varten. Korjuukelpoisuusluokituksen tulisi kuitenkin olla dynaaminen,
jotta maaston kantavuuden muutokset sääolosuhteiden mukaan voitaisiin ottaa huomioon. Ajourien vertaaminen staattiseen korjuukelpoisuusluokitukseen voi tuottaa väärän
kuvan ajourasuunnittelun onnistumisesta, kun esimerkiksi maan routimista ei huomioida.
Myös maaston topografia tulee huomioida rajoitteena ajourien sijoittelulle, sillä maaston
kaltevuuden vuoksi voidaan joutua tinkimään ajourasuunnittelussa maaston kantavuudesta.
Kokoojaurien toteumatiedon vertaaminen Ajourakoneen tuottamaan ajourasuunnitelmaan: Tiedontuotanto: Automaattisesti tuotettuja kokoojauria verrataan Ajourakoneen
tuottamaan optimaaliseen kulkuvyöhyketietoon. Lisätietoja ajourasuunnitteluun suunnatusta Ajourakoneesta ks. Ovaskainen ym. (2019).
Urapainumien estimointi: Tiedontuotanto: Ajourapainumia voidaan estimoida metsäkoneen CAN-väylädatasta, kun tiedetään moottorin kulkuvastuksen yhteys raiteistumiseen
(Suvinen ja Saarilahti 2006, Kiilo 2018). Tutkimusta tarvitaan kuormatraktorin CAN-väylän
kulkuvastustiedon hyödyntämisestä raiteistumisen tulkinnassa, sillä aiempi tutkimus on
keskittynyt lähinnä hakkuukoneen CAN-väylätiedon avulla kantavuuden ennustamiseen.
Toisaalta on mahdollisesti odotettavissa, ettei CAN-väylätiedon pohjalta saada kovin tarkkoja estimaatteja maastovaurioille huolimatta maaston topografiatietojen huomioimisesta,
sillä kulkuvastukseen vaikuttavat uppoaman lisäksi myös kivet, kannot, lumi ja paksu hakkuutähdematto, joita kaukokartoitustiedoista ei ole mahdollista havaita.
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-

-

Ajouraleveyden totaalimittaus: Tiedontuotanto: Uraleveyden mittaus ilman ulkoisia mittalaitteita voisi perustua hakkuupään sijainneista muodostettuun puukarttaan. Uraleveyden mittaus puukartan avulla vaatii kuitenkin tutkimusta menetelmän toimivuudesta ja paikannustarkkuuden vaikutuksesta ajouraleveyden mittaukseen. Hakkuupään koordinaateista muodostettu puukartta kattaa vain poistetut puut eikä jäljelle jääneitä puita, jotka
rajaavat ajouran. Laserkeilauksella saadaan puolestaan tuotettua myös jätetyt puut sisältävä puukartta.
Ajourien havutuksen automaattinen tunnistus ja mittaus: Tiedontuotanto: Automaattinen tunnistus vaatisi mahdollisesti CAN-väylä- ja hpr-tietojen yhdistämistä: CANväylästä saataisiin hakkuupään sijainti ja toiminnot eri ajanhetkiltä ja hpr-tiedoista hakkuukoneen sijainti, hakattu puulaji ja runkotiedot. CAN-väylän puomin asentodatasta sekä
hpr-tiedostojen paikannusdatasta saataisiin selville, mikäli katkottava runko on prosessoitu ajouran päällä (pinoaminen uran vastakkaiselle puolelle), jolloin havut putoavat karsittaessa uralle. Hpr-tiedostojen puulaji- ja runkotietojen osalta voitaisiin johtaa havutukseen käytettävissä olevien hakkuutähteiden määrä biomassamallien tms. avulla.

Automaattinen ajouratunnusten tiedontuotanto mahdollistaa tulevaisuudessa ajouratunnusten mittaamisen reaaliajassa puunkorjuutyön aikana. Erilaisia ajourasyvyyden automaattisia
tiedontuotantomenetelmiä ovat 2D-laserkeilaus, time-of-flight (TOF) -mittaus, CANväylädataan pohjautuva estimointi sekä ultraäänimittaus. Jatkuvatoiminen ”totaalimittaus” on
yleensä aina tarkempi kuin otantaan perustuva mittaus, joskin hyvin toteutetulla ja riittävällä
otannalla saadaan myös tilastollisilla menetelmillä tuotettua riittävän hyvä kuvaus käsittelykuvion ajouratunnuksista. Etenkin ajourapainumien maastossa tapahtuva silmämääräinen arviointi on monesti varsin epätarkka menetelmä (Ala-Ilomäki 2020).
Ajouratunnusten tuottamisessa ajovoimansiirron CAN-väylädataan perustuva raiteistumisen
mittaaminen ei tuota kovin tarkkaa ”absoluuttista” tietoa raiteiden syvyydestä. Menetelmällä
voidaan lähinnä mitata raiteensyvyysluokkia, esimerkiksi alle 10 cm ja yli 10 cm urapainumat
(Ala-Ilomäki 2020). Mattila ja Tokola (2019) havaitsivat raiteistumista parhaiten selittäväksi
yksittäiseksi CAN-väylästä saatavaksi tunnukseksi vierintävastuksen, joka tosin selittää vain
noin 15 % urasyvyyden vaihtelusta. Muutoin CAN-väylädataan perustuva metsäkoneen
maastoliikkumisen tarkastelu on osoittautunut toimivaksi ja taloudelliseksi menetelmäksi (Suvinen ja Saarilahti 2006). CAN-väylädataan perustuvassa raiteistumisen mittauksessa täytyy
huomioida kulkuvastukseen vaikuttava maaston kaltevuus metsäkoneiden kaltevuusantureilla. Myös kiihtyvyys vaikuttaa ajovoimansiirron kautta välitettävään tehontarpeeseen. Tällä
hetkellä kiihtyvyyttä ei pystytä havaitsemaan ilman kiihtyvyysantureita, joten ajovoimansiirtoon perustuvaa raiteistumismittausta voidaan hyödyntää vain ajettaessa tasanopeutta, jolloin
kiihtyvyys on hyvin pieni. Ajouran epätasaisuudet kuten kivet ja kannot vaikuttavat myös kulkuvastukseen ja aiheuttavat ajouranmittaukseen epätarkkuutta, etenkin mikäli niitä on paljon
ajouraverkostolla. CAN-väylän kulkuvastustietoon perustuvaan mittausmenetelmään ei ole
vielä luotu automaattista laskentamenetelmää. (Ala-Ilomäki 2020.)
CAN-väylän kulkuvastusdatan spatiaalinen erotuskyky ja raportointitarkkuus riippuu paljolti
paikannuksen virkistystaajuudesta ja paikannuksen tarkkuudesta, jossa on aina metsäolosuhteissa epätarkkuutta. Kuormatraktorin pituus keskiarvoistaa jo itsessään kulkuvastusmittausta, jolloin CAN-väyläpohjaisessa ajourasyvyyden tiedontuotannossa se voisi olla sopiva
ajourapainumien tarkastelumitta. (Ala-Ilomäki 2020.)
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Tulevaisuudessa käyttöönotettavan automaattisen tiedontuotantomenetelmän määrittelee se,
ettei tuotettu tieto saisi juuri maksaa. Tämän vuoksi lähitulevaisuuden kehityskulun kannalta
CAN-väylädataan perustuva raiteensyvyysmittaus vaikuttaa todennäköisimmältä kehityssuunnalta, sillä menetelmä ei vaadi datan käsittelyohjelman lisäksi merkittäviä lisäinvestointeja. Nykyisin metsäkoneissa on jo kaltevuusanturointi, jolla CAN-väyläpohjaista tiedontuottoa
voidaan tarkentaa. (Ala-Ilomäki 2020.)
Ajourapainumien raportoinnissa voidaan käyttää esimerkiksi ”liikennevalomallia”, jossa leimikon ajourat on jaettu maastovaurioiden mukaan eri värein koodattuihin osuuksiin. Vähäisesti
vaurioituneet tai vaurioitumattomat maastonkohdat saavat vihreän värisävyn ja merkittävästi
vaurioituneet punaisen värisävyn (kuva 6). (Ala-Ilomäki ym. 2019, 2020.)

Kuva 6. Kokoojauran maastovaurioiden visualisointi leimikkokartalla "liikennevalo-periaatteella"
(Ala-Ilomäki ym. 2019).
Yhdistämällä ajouratunnukset, ojatiedot sekä maalajitieto voitaisiin estimoida puunkorjuun
eroosio- ja huuhtoumariskiä eroosioherkillä tai happamilla sulfaattimaakohteilla. Paikkatietoaineistona voisi hyödyntää Suomen metsäkeskuksen maa-aineksen huuhtoutumisriskiaineistoa ja Geologian tutkimuskeskuksen tuottamaa Happamat sulfaattimaat -aineistoa. Viimeksi
mainittu perustuu harvaan alueittaiseen otantaan, ja kyseinen paikkatietoaineisto lähinnä kertoo sulfaattimaa-aineksen esiintymistodennäköisyyden absoluuttisen tiedon sijaan.

5.2.4.3 Ajouratunnukset – uuden teknologian käyttöönottoa ja jatkotutkimusta vaativat tiedontuotantomenetelmät
-

Urapainaumien totaalimittaus maanpinnan skannaukseen perustuen: Tiedontuotanto: Urapainumien mittaus kuormatraktorin takarunkoon kiinnitetyn laserkeilaimen (Salmivaara ym. 2018, Ala-Ilomäki ym. 2019) tai TOF-mittalaiteen (Melander ja Ritala 2018)
avulla.

Metsätehon raportti 262

31.3.2021

27

-

Ajouraleveyden totaalimittaus laserkeilaimella: Tiedontuotanto: Ajouraleveyden mittaus hakkuukoneeseen kiinnitetyllä laserkeilaimella. Mahdollisesti puuston mittaukseen
käytettävää laserkeilainta voidaan käyttää myös tähän käyttötarkoitukseen, varsinkin jos
samalta hakkuukohteelta on käytettävissä myös hpr-tiedostoihin tallennetut hakkuupään
sijainnit.

2D-laserkeilaimen toiminta urapainumien mittaamisessa on varsin luotettavaa ja mittaustarkkuus
hyvä (Salmivaara ym. 2018, Ala-Ilomäki ym. 2019). Toisin kuin fotogrammetriaan perustuvien
laitteiden kohdalla puoltaa laser-teknologian käyttöä myös sen käytettävyys lumisateessa ja pimeällä. Laserkeilain voidaan asentaa ajokoneen takatelin taakse joko niin, että kummallekin telalle asennetaan omansa tai siten, että taakse keskelle tulee yksi anturi, joka mittaa kumpaakin
raidetta (Ala-Ilomäki 2020). Liikkuvien osien puuttuessa 2D-laserkeilaimesta on se varsin huoltovapaa, mikäli mittalaite ei vaurioidu. Mittalaite tuleekin sijoittaa mielellään ajokoneen rakenteisiin
integroituna vaurioiden välttämiseksi. (Ala-Ilomäki 2020.)
Haasteena laserkeilaukseen perustuvassa ajourapainumien mittauksessa on maanpinnan referenssitason määritys pinnaltaan ja muodoiltaan vaihtelevassa maastossa, hakkuutähteiden peittäessä ajouria sekä ajourien ollessa täyttyneenä vedellä tai lumella. On toki otettava huomioon
myös maastomittauksessa olevan osin samoja haasteita. (Salmivaara ym. 2018, Ala-Ilomäki
2020.) Havutuksen vaikutusta voidaan pienentää suodattamalla laserpaluupulsseista esimerkiksi
vain 2 % kaikkein pisimpiä kaikuja, jotta maanpinta saadaan havaittua (Ala-Ilomäki 2020). Salmivaara ym. (2018) havaitsivat 10–20 metrin spatiaalisella resoluutiolla saavutettavan harhattomia
urasyvyyden estimaatteja, joiden keskineliövirheen neliöjuuri (RMSE) ei juuri eroa muiden tiedontuotantomenetelmien kanssa. Ongelmina ovat vain sensorien kestävyys puunkorjuuolosuhteissa
sekä järjestelmän tuottama ylimääräinen kustannus (Ala-Ilomäki 2020).
Toinen urapainumien mittaukseen soveltuva menetelmä on TOF-teknologia (Time-of-Flight), joka
mittaa etäisyyksiä infrapunavalonlähteestä lähetetyn ja kohteen kautta takaisin heijastuvan infrapunasäteilyn kulkuajan perusteella. TOF-teknologia mahdollistaa urapainumien mittauksen erilaisissa valaistusolosuhteissa, sillä menetelmä ei oman valonlähteensä vuoksi ole riippuvainen vallitsevista valaistusolosuhteista (Melander ja Ritala 2018). TOF-mittalaitteen tiedontuotto ja sen
tarkkuus ovat operatiivista käyttöä ajatellen yhtä hyviä 2D-laserkeilaimeen verrattuna (Ala-Ilomäki
2020).
Ultraääneen perustuva urapainumamittaus on hankintakustannuksiltaan edullinen, mutta tiedontuotannon suhteen 2D-laserkeilain ja TOF-mittaus ovat parempia menetelmiä. Ultraäänianturilla
saadaan mitattua etäisyyttä vain yhdestä kohtaa, jolloin metsäkoneen sivusuunnassa ei saada
mitattua laajaa aluetta, kuten 2D-laserilla ja TOF-mittauksella. Tällöin maanpinnan referenssitason määritys on haastavaa, kuten myös hakkuutähteen vaikutuksen selvittäminen. (Ala-Ilomäki
2020.)
Dronella suoritettava ajourapainumien mittaus kehittyy nopeasti, ja se on maastomittauksiin verrattuna nopea menetelmä, jolla voidaan kattavasti mitata koko ajouraverkosto. Drone-mittausta
voitaisiin myös käyttää CAN-väylädatasta johdettujen ajourapainumamittausten opetus- ja kalibrointidatana. Toisaalta kyseessä ei ole automaattinen tiedontuotantomenetelmä, vaan drone-mittaus vaatii erillisen käynnin korjuukohteelle, josta aiheutuu aina kustannuksia. Tiedontuotannon
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suhteellinen kustannus kuitenkin laskee, mikäli dronella mitataan samanaikaisesti urapainumien
lisäksi myös muita tunnuksia, kuten puustotunnuksia. (Ala-Ilomäki 2020.)
Urapainumatiedolle pitäisi pystyä määrittämään selkeä lisäarvo, jotta lisälaitteistoja olisi mahdollista ottaa käyttöön (Ala-Ilomäki 2020). Tiedosta voisivat maksaa esimerkiksi tietoa tarvitsevat
tahot, kuten metsäteollisuus- ja viranomaistahot, esimerkiksi Metsäkeskus. Maksu voisi perustua
tuotetun datan määrään, joka voitaisiin määrittää esimerkiksi tuotetun datan kattaman alueen
(pinta-ala) perusteella. Ulkoisten mittalaitteiden yleistymiseksi tarvittaisiin mahdollisesti pidempiaikainen tiedontuotantosopimus tilaajien ja tiedontuottajien välillä, jotta metsäkoneyrittäjät olisivat
halukkaita investoimaan mittausjärjestelmiin. Täten esimerkiksi metsäyhtiöt ja viranomaistahot
voisivat solmia metsäkoneyrittäjien kanssa määräajaksi sopimuksen, jonka minimikesto määriteltäisiin siten, että sopimuskauden aikana metsäkoneyrittäjän tiedontuotantoon hankkima laitteisto
maksaa itsensä takaisin hankinta- ja ylläpitokulujensa suhteen. Tiedontuottajan näkökulmasta investoinnin täytyisi tosin tuottaa myös jonkin verran voittoa.

5.2.5 Talousmetsän luonnonhoito- ja muut säästettävät kohteet

5.2.5.1 Talousmetsän luonnonhoidon todentaminen - automaattinen tiedontuotanto
jo mahdollista
Hakkuutoimenpiteiden ulkopuolelle rajautuneen alueen käsittelemättömyyden tunnistus perustuu
Melkkaan ym. (2020) automaattiseen, hakkuukoneen sijaintitietoihin perustuvaan kuviointiin. Kuviointituloksesta tunnistetaan automaattisesti käsittelyn ulkopuolelle rajautuneet alueet, joita verrataan paikkatiedon päällekkäisanalyysillä eri luonto- ja ympäristötietoihin. Menetelmä on kaksiosainen: siinä etsitään ensinnäkin syytä käsittelemättömyydelle ennakkotiedoissa olevien luontokohteiden avulla sekä toiseksi viitteitä potentiaalisista luontokohteista käsittelemättömillä alueilla
(kuva 7) (Mustola 2021). Ennalta tunnettujen luontokohteiden käsittelemättömyys voidaan todentaa silloin, kun käsittelemätön alue on riittävän suuri ja siten rajautuu hakkuualueen ulkopuolelle
automaattisessa kuvioinnissa. Paikkatietoon pohjautuva potentiaalisten luontokohteiden tunnistaminen ilman varmaa ennakkotietoa tuottaa tuloksen, että käsittelemätön alue voi mahdollisesti
sisältää luontokohteen. Ennalta havaitsemattomia luontokohteita voi löytyä vasta hakkuutyön aikana, jolloin esimerkiksi hakkuukoneenkuljettaja luontokohteen havaitessaan jättää sen käsittelemättä.
Mustola (2021) ei kuitenkaan suosittele kaikkien kuvioinnissa käsittelemättömiksi luokiteltujen
alueiden sisällyttämistä potentiaalisten luontokohteiden analysointiin, sillä etenkin pienialaiset
kohteet muilla kuin päätehakkuilla sisältävät varsin harvoin potentiaalisia luontoarvoja. Pienialaiset automaattisesti tunnistetut käsittelemättömät alueet, etenkin kuvioiden rajoilla ja välillä sijaitsevat, ovat usein vain seurausta suuresta ajouravälistä (Mustola 2021). Myös erot puustossa tai
esimerkiksi tielinjat voivat tuottaa käsittelemättömiä alueita hakkuukonekuvioihin. Täten tulisi rajautua tarkastelemaan vain alueita, jotka ovat hakkuutavoittain (Mustola 2021):
-

Avohakkuu: ≥ 50 m²
Harvennushakkuu: ≥ 100 m²
Käsittelemättömät alueet kuvioiden rajalla: ≥ 200 m² (ei yksikäsitteistä hakkuutapaa)
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Kuva 7. Mustolan (2021) manuaaliseen prosessiin pohjautuva talousmetsän luonto- ja monimuotoisuuskohteiden automaattinen tunnistusprosessi. Tunnistusprosessi tulisi olemaan metsätiedon
palvelualustan toiminnallisuus, jota käytetään palvelualustaa hyödyntävien sovellusten käyttöliittymän kautta.
Paikkatietoaineistojen sisältämien sekä maastossa todennettujen luontokohteiden osalta automaattinen tunnistus tuottaakin lähes täysin varman tiedon luontokohteesta. Paikkatiedon osalta
epävarmuutta sisältävien potentiaalisten luontokohteiden tunnistamista helpottaa, jos kohteesta
löytyy päällekkäistä toisiaan tukevaa tietoa eri paikkatietoaineistoista. Joidenkin potentiaalisten
luontokohteiden osalta joudutaan turvautumaan maastotarkastukseen (Mustola 2021).
Luontokohteiden tunnistusmenetelmän automatisointi on toteutettavissa Mustolan (2021) työn
pohjalta melko helposti. Mustolan (2020) tutkimuksessaan käyttämät tietolähteet ovat Suomen
metsäkeskuksen tiedot metsälain 10 § erityisen tärkeistä elinympäristöistä (METE-kohteet) ja
Metso-ohjelman kohteista (jälkimmäiset Metsäkeskuksen Kemera-tiedoissa), Suomen metsäkeskuksen hilamuotoinen metsävaratieto, Maanmittauslaitoksen ortoilmakuvat ja maastotietokanta,
Suomen metsäkeskuksen riistakohteet-aineisto, Suomen ympäristökeskuksen aineisto luonnonsuojelualueista (yksityiset, valtiolliset ja Natura 2000), Luonnonvarakeskuksen Valtakunnan metsien inventointi (VMI) -aineisto, Lajitietokeskuksen lajien sijaintihavaintojen aineistot, Museoviraston muinaisjäännöspaikkatietoaineisto ja Suomen metsäkeskuksen korjuukelpoisuusluokitus.
VMI-hilan tiedot ovat korvattavissa Metsäkeskuksen hilamuotoisilla metsävaratiedoilla, kun ne
kattavat koko Suomen alueen. Näistä tietolähteistä kaikki ovat jo sellaisenaan käyttökelpoisia
menetelmän automatisointiin, lukuun ottamatta ortoilmakuvia.
Vesistöjen, soiden, purojen ja pienvesien automaattiseen tulkintaan voitaisiin lisäksi hyödyntää
maaston kosteutta kuvaavaa topografista kosteusindeksiä (TWI) sekä pohjaveden pinnan tasoa
suhteessa maanpinnan tasoon kuvaavaa ns. depth-to-water (DTW) -arvoa. Lisäksi maaperäkartan yhdistämisellä voidaan tuoda lisäarvoa luontokohteiden tulkintaan.
Eri tiedontuottajien aineistot voivat olla joiltakin osin päällekkäisiä. Esimerkiksi Maanmittauslaitoksen maastotietokannassa Suojelukohteet-kohderyhmä kattaa laeissa, asetuksissa sekä val-
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tioneuvoston, ministeriöiden, elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksien (ELY-keskusten), kuntien tai Metsähallituksen päätöksissä määrätyt suojellut tai virkistystarkoituksiin varatut luonnonkohteet, joita ovat (Maanmittauslaitos 2016)
-

erämaa-alueet
luonnonmuistomerkit
luonnonsuojelualueet
muinaisjäännökset
retkeilyalueet
suojametsät.

Maastotietokannan Maasto-kohderyhmästä löytyy myös luonto- ja monimuotoisuustietoa esimerkiksi soiden, jyrkänteiden, kallioiden, lähteiden ja virtavesien sekä merkittävien luontokohteiden
osalta. (Maanmittauslaitos 2016.) Maastotietokannan päivityssykli voi kuitenkin aiheuttaa viivettä
suojelukohteiden tietojen ajantasaisuuteen, joten siksi on suositeltavaa käyttää ensisijaisesti alkuperäisten tiedontuottajien suojelutietoja.
Suoja- ja vaihettumisvyöhykkeiden toteumatiedon tuottamisessa lähtöaineistoina voitaisiin hyödyntää Melkkaan ym. (2020) automaattista hakkuukonekuviointia yhdessä muiden vesistöä ja
pienvesiä kuvaavien paikkatietoaineistojen, kuten DTW-tietojen tai Maastotietokannan, kanssa.
Täten mahdollisesti voitaisiin määritellä hakatun alueen sekä vesialueen rajan välinen kohtisuora
etäisyys suojavyöhykkeen todentamiseksi. Kuitenkin on otettava huomioon, ettei automaattisesti
todennetun suojavyöhykkeen puuttuminen välttämättä yksin anna riittävää tietoa suojavyöhykkeen koskemattomuudesta tai sille tehdystä käsittelystä. Eri sertifiointikriteerien erilaiset vaatimukset suojavyöhykkeiden osalta vaihtelevat, sillä joillakin suojavyöhykkeillä on mahdollista esimerkiksi poistaa yksittäisiä puita. FSC-sertifiointi puolestaan kieltää kaikenlaisten muiden kuin
ennallistavien metsänhoitotöiden tekemisen suojavyöhykkeellä (FSC Finland 2010), kun taas
PEFC mahdollistaa yksittäisten taloudellisesti arvokkaiden puiden poimintahakkuun (PEFC
Suomi 2014).
Suojavyöhykkeen todentamisessa kouran sijaintitiedot tarkentavat suojavyöhykkeen leveyden
mittausta verrattuna pelkän hakkuukoneen sijainnin tarjoamaan paikannustarkkuuteen (kuva 8).
Kouran sijainnin avulla voitaisiin esimerkiksi todeta, onko suojavyöhykkeeltä poistettu puita, vai
onko suojavyöhyke kokonaan jätetty käsittelemättä. Mikäli kouran sijainti on suojavyöhykkeeksi
luokitellun alueen sisällä, voisi sen automaattisesti tulkita tarkoittavan käsittelyä suojavyöhykkeellä. Suojavyöhykkeiden leveyden automaattisessa mittaamisessa ja mahdollisten käsittelytoimenpiteiden tunnistamisessa on haasteena mm. hakkuukoneen paikannustarkkuus, vaikka kouran sijainti tunnettaisiinkin hyvällä tarkkuudella, ja erilaiset hyväksyttävät käsittelymahdollisuudet
suojavyöhykkeellä (PEFC Suomi 2014).
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Kuva 8. Suojavyöhykkeen mittaus hakkuukoneen ja hakkuupään sijainnin avulla. Kuvassa suojavyöhykkeeltä poistetaan yksittäinen puu. Alkuperäinen kuva (Tapio 2021) muokattu.
Korjuutyön aikaiset, puoliautomaattiset kuljettajan merkintään perustuvat menetelmät esimerkiksi
suojavyöhykkeiden käsittelyn osalta tuottaisivat tarkimman ja luotettavimman tiedon kriteerien
täyttymisestä, mikäli inhimilliset virhelähteet jätetään huomioimatta ja kuljettajan oletetaan kurinalaisesti merkitsevän tarvittavat tiedot luonnonhoidon kohteiden osalta. Puoliautomaattisissa menetelmissä täytyy kuitenkin huomioida merkintöjen unohtamisen mahdollisuus, joten luontokohteita pitää pystyä merkitsemään myös jälkeenpäin esimerkiksi korjuusuunnittelujärjestelmien
kautta.
Metsälain 10 § kohteiden automaattinen tunnistaminen:
Kohteiden käsittelemättömyyden todentaminen perustuu automaattiseen Melkkaan ym. (2020)
hakkuukuvion rajaukseen. Metsälain 10 § -kohteiden tunnistamisessa monilähteisellä paikkatiedolla pyritään löytämään toimenpiteiden ulkopuolelle rajautuneita sekä ennalta todennettuja luontokohteita. Ennalta todentamattomien kohteiden osalta analyysi tuottaisi lähinnä ehdotuksen
luontokohteen mahdollisesta olemassaolosta ja varsinainen todentaminen täytyisi suorittaa
maastotyönä (Mustola 2021).
Luonnonsuojelulain 29 § mukaiset suojeltavat luontotyypit:
Luonnonsuojelulain 29 § -kohteiden tunnistamisessa monilähteisellä paikkatiedolla pyritään löytämään toimenpiteiden ulkopuolelle rajautuneita sekä ennalta todennettuja, että myös ennalta
todentamattomia potentiaalisia luontokohteita. Ennalta todentamattomien kohteiden osalta analyysi tuottaisi lähinnä ehdotuksen luontokohteen olemassaolosta ja varsinainen todentaminen täytyisi suorittaa maastotyönä.
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Metsätalouden luonnonhoidon kohteet:
Erityisesti metsäsertifiointi (PEFC/FSC) velvoittaa jättämään säästöpuita uudistushakkuualalle.
Säästöpuiden ja -puuryhmien sekä tekopökkelöiden automaattista tunnistusta ei pystytä tekemään pelkästään julkisiin hila- ja vektorimuotoisiin paikkatietoaineistoihin pohjautuen. Puoliautomaattista kuljettajan merkintään perustuvaa menetelmää voidaan hyödyntää tässäkin sovelluskohteessa. Tekopökkelöiden ja -ryhmien merkintään voidaan käyttää omaa runkokoodia (StemCode, ks. luku 5.2.3.2), sillä pökkelöiden katkaisussa saadaan hakkuukoneen ja mahdollisesti
myös hakkuupään sijaintitieto.
Korjuusuunnittelujärjestelmien paikkatiedon tuonti raportoinnin lähtöaineistoksi olisi suuri edistysaskel, sillä esimerkiksi säästöpuuryhmät voidaan merkitä järjestelmän paikkatietoon, jolloin ennakkotieto yhdistettynä hakkuukonerajaukseen mahdollistaisi täysautomaattisen säästöpuuryhmien todentamisen hakkuun jälkeen, mikäli vain hakkuukonekuvioinnin spatiaalinen erotuskyky
riittää, toisin sanoen, mikäli puuryhmät ovat riittävän laaja-alaisia. Toisaalta käsittelykuvion reunoilla tai suojavyöhykkeillä sijaitsevien säästöpuuryhmien erottaminen hakkuukonekuvioinnin
avulla on liki mahdotonta. Yksittäiset säästöpuut ja pienet säästöpuu- ja tekopökkelöryhmät joudutaan edelleen todentamaan puoliautomaattisesti kuljettajan merkitseminä.
Esimerkkinä säästöpuuryhmien automaattiseen tunnistukseen käyvistä julkisista paikkatietoaineistoista on Metsäkeskuksen laserkeilausaineisto, josta voitaisiin havaita esimerkiksi käsittelemättömän alueen lehtipuuvaltaisuus, joka voisi osaltaan selittää alueen käsittelemättömyyttä.
Säästöpuuryhmien tunnistusta laserkeilausaineistosta hankaloittaa kuitenkin usean vuoden pituinen keilaussykli, minkä takia tietoa jätetyistä säästöpuuryhmistä ei saada sillä tavoin riittävän nopeasti laaturaportoinnin tarpeeseen nähden. Ortoilmakuvista säästöpuut usein myös näkyvät,
mutta hakkuun jälkeisten ortokuvien viive hidastaa tiedon saantia samoin kuin laserkeilausaineistolla. Lisäksi rasterimuotoisten ortoilmakuvien tulkinta pitäisi tapahtua automaattisesti.
-

Säästöpuut ja -puuryhmät:
o Yksittäiset säästöpuut ja pienet säästöpuuryhmät: Puoliautomaattinen menetelmä:
Hakkuukoneen kouran paikannustiedot säästöpuita lähimpien poistettujen puiden
osalta tuottavat sijainnin säästöpuiden reunapuille, jotka kuljettaja merkitsee StemCode-koodilla (Skogforsk 2020) säästöpuiden reunapuiksi. Yksittäisten säästöpuiden voidaan olettaa sijaitsevan reunapuiden läheisyydessä. Säästöpuuryhmät
taas rajautuvat selkeästi reunapuiden sisälle, mikäli spatiaalinen erotuskyky ja paikannustarkkuus tuottavat riittävän tarkan sijaintitiedon reunapuille automaattisen
kuvioinnin onnistumista varten.
o Suurialaiset säästöpuuryhmät:
 Puoliautomaattinen menetelmä: Säästöpuuryhmien käsittelemättömyyden
tunnistaminen perustuu Melkkaan ym. (2020) automaattiseen kuviointiin.
Käsittelemätön puuryhmä nimetään säästöpuiksi kuljettajan merkitsemänä
StemCode-koodin avulla.
 Automaattinen menetelmä: Korjuusuunnittelujärjestelmästä ennalta rajatun säästöpuuryhmän paikkatietoa verrataan Melkkaan ym. (2020) automaattisella kuvioinnilla havaittuun käsittelemättömään alueeseen.

-

Tekopökkelöt- ja pökkelöryhmät: Tekopökkelöiden tunnistus olisi puoliautomaattinen ja
perustuisi tekopökkelöille luotavaan omaan runkokoodiin (StemCode) (ks. Skogforsk
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2020), jonka kuljettaja valitsisi tehdessään tekopökkelöitä. Tällöin tekopökkelölle jäisi hprtiedostoon oma runkokohtainen sijaintinsa ja tunnisteensa.
-

Riistatiheiköt ja -alueet:
o Puoliautomaattinen menetelmä: Kuljettaja merkitsee riistatiheikköjen sijainnin sidottuna lähimpiin poistettuihin puihin StemCoden (ks. Skogforsk 2020) avulla.
o Automaattinen menetelmä: Potentiaaliset paikkatietoaineistot: Riistakohteet -paikkatieto (SMK), Metsä- ja korjuusuunnitelma.

Muiden suojeltavien alueiden ja kohteiden automaattinen tunnistaminen:
Kohteiden tunnistamisessa monilähteisellä paikkatiedolla pyritään löytämään toimenpiteiden ulkopuolelle rajautuneita sekä ennalta todennettuja että myös ennalta todentamattomia potentiaalisia luontokohteita. Ennalta todentamattomien kohteiden osalta analyysi tuottaisi lähinnä ehdotuksen luontokohteen olemassaolosta ja varsinainen todentaminen täytyisi suorittaa maastotyönä. Etenkin pienialaisten kohteiden, kuten luonnonmuisto- ja muinaismuistomerkkien, osalta
voi esiintyä suuriakin puutteita varmennetun ennakkotiedon osalta.
-

-

-

-

-

-

-

Natura-alue ja luonnonsuojelualueet: Potentiaaliset paikkatietoaineistot: Ympäristökeskuksen paikkatietoaineistot (Syke), Maastotietokanta (MML).
Yksityiset ja METSO-luonnonsuojelualueet (Kemera-ympäristötukikohde): Potentiaaliset paikkatietoaineistot: Kemera-tiedot (SMK), Ympäristökeskuksen paikkatietoaineistot (Syke), Maastotietokanta (MML), Ely-keskusten tietolähteet.
Luonnonsuojelulain 39 § mukaiset suurten petolintujen pesäpuut ja suositussuojavyöhyke: Potentiaaliset paikkatietoaineistot: Metsä- ja/tai korjuusuunnitelma (metsäyhtiö,
metsäkoneyritys), Haukkalintujen pesäpuut -aineisto (SMK), Ympäristökeskuksen paikkatietoaineistot (Syke). Puoliautomaattisessa menetelmässä todentaminen perustuisi kuljettajan StemCoden avulla tehtyyn merkintään lähimmille poistetuille puille.
Luonnonsuojelulain 47 § mukaiset suojeltavat lajien esiintymispaikat: Potentiaaliset
paikkatietoaineistot: Suomen lajitietokeskuksen paikkatieto, Ympäristökeskuksen paikkatietoaineistot (Syke), metsä- ja/tai korjuusuunnitelma (metsäyhtiö, metsäkoneyritys).
Luonnonsuojelulain 26 § Luonnonmuistomerkit yksityisalueella: Potentiaaliset paikkatietoaineistot: Suojelualuetietojärjestelmä (Metsähallitus), metsä- ja/tai korjuusuunnitelma (metsäyhtiö, metsäkoneyritys), Maastotietokanta (MML), Ympäristökeskuksen paikkatietoaineistot (Syke), kuntien paikkatietoaineisto.
Luonnonsuojelulain 32 § suojellut maisema-alueet: Potentiaaliset paikkatietoaineistot:
ely-keskusten tietokannat, Maastotietokanta (MML), Ympäristökeskuksen paikkatietoaineistot (Syke).
Vesilain 2 luvun 11 § kriteerit täyttävät pienvedet (Luonnontilaiset enintään hehtaarin
suuruiset fladat, kluuvijärvet, lähteet taikka muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevat
norot tai enintään yhden hehtaarin suuruiset lammet tai järvet.) Potentiaaliset paikkatietoaineistot: DTW/TWI- aineistot (Luke), Maastotietokanta (MML).
Monimuotoisuudelle tärkeät alueet: Potentiaaliset paikkatietoaineistot: Ympäristökeskuksen Zonation-tietokanta (Syke).
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet: Potentiaaliset paikkatietoaineistot: Ympäristökeskuksen paikkatietoaineistot (Syke), Maastotietokanta (MML).
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-

-

Metsänomistajan itsensä suojelema kohde: Potentiaaliset paikkatietoaineistot: Maastotietokanta (MML), Kemera-aineistot (SMK), kuviomuotoinen metsävaratieto (SMK),
metsä- ja/tai korjuusuunnitelma (metsäyhtiö, metsäkoneyritys).
PEFC- ja FSC-sertifikaattien perusteella turvattavat kohteet: Potentiaaliset paikkatietoaineistot: Tilakohtainen metsäsuunnitelma, johon on merkitty turvattavat kohteet ja rajattu ne ulos aktiivisesta metsänkäsittelystä tai puunkorjuusuunnitelma.

Muinaisjäännökset ja kulttuuriperintökohteet

-

Muinaismuistolain turvaamat muinaisjäännökset: Potentiaaliset paikkatietoaineistot:
Museoviraston Kulttuuriympäristön tietokanta, Maastotietokanta (MML).
Vapaaehtoisesti turvattavat kulttuuriperintökohteet: Potentiaaliset paikkatietoaineistot: Museoviraston Kulttuuriympäristön tietokanta, Maastotietokanta (MML).

5.2.5.2 Uuden teknologian käyttöönottoa ja jatkotutkimusta vaativat tiedontuottomenetelmät
Metsätalouden luonnonhoidon todentamisessa voisi olla mahdollista käyttää myös ulkoisiin mittalaitteisiin perustuvaa tiedontuotantoa, esimerkiksi laserkeilainta. Olisi kustannustehokasta, mikäli puuston mittaukseen käytetyllä hakkuukoneeseen kiinnitetyllä mobiililaserkeilaimella voitaisiin mitata myös lahopuutunnuksia. Hakkuukoneeseen kiinnitetyssä laserkeilaimessa ongelmaksi
voisi kuitenkin muodostua tärinä, joka haittaa pistepilven muodostusta ja tulkintaa. Yrttimaan
(2018) tutkimuksessa maalaserkeilaimella (TLS) tuotetun pistepilven automaattisella tulkinnalla
saatiin havaittua 68 % maalahopuun tilavuudesta (15 m³/ha RMSE:stä). Maassa olevien lahopuiden tulkintaa maalaserkeilaimella kuitenkin haittaa metsän puuston lisäksi tiheä aluskasvillisuus
(Yrttimaa 2018).
5.2.6 Puunkorjuutyön energiankulutus ja päästöt
Koneellisen puunkorjuun energiankulutus (polttoaineen kulutus) ja siitä syntyvät hiilidioksidipäästöt ovat selvitettävissä metsäkoneiden CAN-väylätiedon perusteella, jota tallennetaan StanForDstandardin mukaisesti mom-sanomiin (Skogforsk 2020), joka on CAN-väylän raakadataa helpommin käsiteltävissä. Kerätty tieto saadaan StanForD-tiedostoista lähetettyä metsätiedon palvelualustalle, jossa tiedot voidaan prosessoida. Automaattinen tiedontuotanto ei vaadi uuden menetelmän kehittämistä, joten energia- ja päästötiedontuotannolle on tekniseltä kannalta matala toteutuskynnys.
-

Hakkuu- ja ajokoneen polttoaineenkulutus: Tietolähteet: CAN-väylätiedot ja koneen
tietojärjestelmä.
CO2-päästöt: Tietolähteet: Johdettavissa ekvivalenttikertoimien avulla polttoaineenkulutustiedoista.

Koneellisen puunkorjuun energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä voidaan raportoida myös keskimääräisten ja konemerkki ja -mallikohtaisten arvojen perusteella huomioimalla puuston ominaisuudet, korjattavat puutavaralajit, korjuukohteen ominaisuudet sekä lähikuljetusmatkat.
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Puunkorjuutyön energiankulutusta ja päästöjä voidaan mahdollisesti raportoida suuraluetasolla,
kuten hankinta-alue- tai maakuntatasolla, jolloin yksittäisen metsäkoneyrityksen energia- ja päästötunnukset eivät ole jäljitettävissä. Polttoainekustannukset muodostavat metsäkoneyrityksen
kustannusrakenteessa merkittävän osan, minkä vuoksi polttoaineenkulutustiedot ovat salattavaa
yrityksen talouteen liittyvää tietoa. Metsäkoneiden polttoaineenkulutus- ja päästötietoihin metsäkoneyrittäjällä on täysi omistus- ja käyttöoikeus (Metsäteho 2017).
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6 ESIMERKKEJÄ RAPORTOITAVIEN TUNNUSTEN
ESITTÄMISESTÄ
6.1 Sisällön esitystapa
Raportoinnissa pääasiallisena esitystapana yhdistyisivät numeerinen ilmaisu sekä visualisointi
karttanäkymän avulla. Karttanäkymään olisi saatavissa useita eri karttatasoja käyttäjän mieltymysten ja tarpeiden mukaisesti. Numeerisen ilmaisun vahvuus korostuu metsäammattilaisten
kohdalla, koska erityisesti he osaavat tulkita mitattuja kohdesuureita. Numeerisen ilmaisun heikkous puolestaan lienee metsänomistajien kohdalla, sillä monet heistä eivät tunne yksityiskohtaisesti metsäalan termistöä ja mittaussuureita.
Selkeyttä voidaan tavoitella esimerkiksi asettamalla mitatun suureen arvo sen tavoite- tai hyväksyttävien arvojen vaihteluvälille, jotta tuloksen sijoittuminen tavoitteeseen nähden olisi selkeämmin hahmotettavissa. Suureita itsessään pyritään selittämään ja selkeyttämään interaktiivisen
esitystavan avulla. Interaktiivisuutta sovelletaan myös karttanäkymässä. Esimerkiksi karttakohteita klikkaamalla saa näkyviin lisätietoa valitusta kohteesta, kuten säästöpuuryhmästä.
Valinta tietojen esittämisestä joko karttatasoina tai numeerisina lukuarvoina tehdään sen perusteella, kumpi esitystapa välittää tiedon sovelluksen käyttäjälle parhaiten. Joidenkin kohdesuureiden osalta kumpikin esitystapa yhdessä voi olla informatiivisesti perusteltu, kuten ajourien tapauksessa: kartalla näkyy ajouraverkoston sijoittuminen ja lukuarvona verkoston kokonaispituus.
Seuraavaksi tuodaan esille erilaisia, jo tällä hetkellä raportoitavissa olevia puunkorjuun laadunhallinnan ja luonnonhoidon todentamisen tunnuksia, joiden tiedontuottomenetelmät eivät pohjaudu ulkoisiin mittalaitteisiin. Osaa esimerkeistä ei ole vielä käytännössä pilotoitu. Esimerkkien
osalta automaattisen tiedontuotannon ei kuitenkaan arvioida olevan hankala toteuttaa. Esimerkit
myös havainnollistavat erilaisia tiedon esitystapoja.

6.2 Esimerkkejä raportin sisällöstä ja tiedontuotantomenetelmistä
6.2.1 Automaattinen kuviointi ja arouraverkoston muodostus
Automaattisessa hakkuukonekuvion muodostuksessa hyödynnetään hakkuukoneen hpr-tiedostoihin rungoittain tallennettua hakkuukoneen pistemäistä sijaintitietoa, josta muodostetaan käsittelykuvion rajat ja ajouraverkosto. On muistettava, ettei käsittelykuvio ole sama asia kuin metsävarakuvio, sillä käsittelykuvio voi mm. sisältää useita metsävarakuvioita, joilla on sama hakkuutapa.
Automaattiset ajourat perustuvat hakkuukoneen sijaintien keskiarvoistukseen paikannuksen virheiden vaikutuksen poistamiseksi (Riekki ym. 2019). Johtuen harvasta paikannuksen otantatiheydestä metsäyhtiöiden järjestelmiin tallentuvasta hakkuukoneen ajouranauhoitustiedosta ei
voida automaattisesti muodostaa keskiarvoistusta käyttäen ajouria (Riekki ym. 2019). Ajouranauhoitus sisältää myös kaikki ajokerrat ja käynnit tienvarressa, minkä vuoksi esimerkiksi ajouraverkoston pituuden arviointi nauhoituksista sellaisenaan ei ole mahdollista (Riekki ym. 2019).
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Lopputuloksena saadaan kuviolle muodostettua toimenpidealueen mukainen rajaus ja alueen
pinta-ala sekä ajouratunnukset ja ajourien sijoittuminen kuviolle (kuva 9). Käytettäessä tarkempaa
GNSS-vastaanotinta on ajourien keskimääräinen sijaintivastaavuus hyvä, pääosin alle 2,6 metriä,
mutta korkeintaan noin 3 metriä (Riekki ym. 2019). Tällöin myös ajourien sivuttaissiirtymiä esiintyy
vain paikoittain, toisin kuin epätarkempaa GNSS-vastaanotinta käytettäessä (Riekki ym. 2019).

Kuva 9. Vasemmalla ylhäällä harvennuskohteelle muodostettu automaattinen hakkuukonekuvion
rajaus ja ajouraverkosto. Vasemmalla alhaalla ja oikealla erilaisia ajouratunnusten esitystapoja.
Ajouraverkoston sijoittelun onnistumisen arvioinnin kannalta suuressa roolissa ovat kokoojaurat
ja niiden sijoittaminen käsittelykuviolle. Kokoojauratietoja ei saada selville hakkuukoneen hpr-datasta, vaan sitä varten tarvitaan kuormatraktorin ajouranauhoitustietoa, josta voidaan selvittää
kunkin uraosuuden ajokerrat (kuva 10). Kuormatraktorin ajoreitti tallennetaan fpr-sanomaan
(Skogforsk 2020). Kokoojauriksi voidaan erilaisin kriteerein automaattisesti määritellä ne urat,
joilla ajokertoja on tiettyä kynnysarvoa enemmän. Kynnysarvo voi olla jokin kiinteä ajokertojen
määräkriteeri. Kriteeri voitaisiin myös laskea kunkin ajouraosuuden ajokertojen suhteena koko
ajouraverkoston ajokertoihin.
Ajourien toteumatiedon arviointia varten kokoojauria voidaan verrata esimerkiksi Metsäkeskuksen tuottamaan maaston korjuukelpoisuusluokitukseen (KKL) ja laskea urien sijoittuminen eri
kantavuusluokkiin reittiominaisuuksien yleistystoiminnolla (kuva 10).
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Kuva 10. Yllä kuormatraktorin reittinauhoitus ja siitä tunnistettu kokoojauraverkosto. Alhaalla ajoja kokoojaurien sekä kuvion sisältämät korjuukelpoisuusluokat.
Toteutuneen ajo- ja kokoojauraston vertailua KKL-luokitukseen pitää kuitenkin tulkita varoen ja
harkintaa käyttäen, sillä KKL-luokitus on staattinen eikä ota huomioon sääolosuhteita (sadanta,
lämpötila, vuodenaika). Esimerkkinä korjuukohde, jolla talvikorjuukelpoiselle osalle sijoitetut
ajourat voivat viestiä huonosta ajourasuunnittelusta, mutta kylmä talviaika onkin taannut turvemaan jäätymisen ja hyvän kantavuuden, eikä korjuuvaurioita ole syntynyt. Tällöin myöskään
ajourasuunnittelu ei välttämättä ole virheellinen vaan on tehty oikein sääolosuhteet huomioituna.
Ajouraston sijoittumista eri korjuukelpoisuusluokkiin ei siis pidä tulkita ainoana totuutena. On
myös mahdollista, ettei ajourien sijoittelu kantaville maastonkohdille ole mahdollista käsittelykuvion muodon, varastopaikkojen sijainnin, maaston kivisyyden, kaltevuuden tai muiden esteiden
vuoksi, jolloin ajouria joudutaan mahdollisesti sijoittamaan epäedullisiin maastonkohtiin.
Toteutuneita kokoojauria on myös mahdollista vertailla laskennallisesti Ajourakoneen (lisätietoja
Ajourakoneesta ks. Ovaskainen ym. 2019) ehdottamiin hyvin kantaviin kulkuvyöhykkeisiin (kuva
11). Ajourakoneen ehdotus olisi tällöin ns. teoreettinen optimisijainti kokoojauralle. Kehitystyön
myötä toteutuneet ajourat voisivat mahdollisesti toimia Ajourakoneen opetusaineistoina, joiden
avulla ohjelmisto saataisiin tuottamaan tarkempia ehdotuksia ajourien sijoittamiseksi.
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Kuva 2. Vasemmalla kokoojaurat TWI (maaston kosteusindeksi) -karttatasoon verrattuna. Tummansiniset sävyt merkitsevät kosteaa maastoa. Oikealla toteutuneet kokoojaurat ja Ajourakoneen
tuottamat ehdotukset sopivista kokoojaurien sijoittelualueista kuviolla.
Tulevaisuudessa kokoojaurien laatutarkastelussa voidaan hyödyntää dynaamista sääolosuhteiden mukaan muuttuvaa korjuukelpoisuusluokitusta, jolla voidaan nostaa esille korjuun aikana vallinneet olosuhteet ja niiden vaikutus maaston kantavuuteen (kuva 12). Ilmatieteen laitoksen Säätyö-hankkeessa on kehitetty Harvester Seasons -palvelu, joka tuottaa tilannetietoa ja ennusteita
puoliavoimen kivennäismaan pintakerroksen kosteudesta 28 cm syvyyteen asti. Kosteuden avulla
ennustetaan maaston pintakerroksen kantavuutta. Ennusteet tuotetaan seuraavalle 10 vrk ajanjaksolle, joka lasketaan ns. metsäpaloindeksimallilla, joka huomioi sade-, lämpötila-, ilmankosteus-, tuuli- ja auringon säteilyn havainnot. Spatiaalinen tarkkuus ennusteelle on 10 x 10 km.
(Venäläinen ym. 2021.)

Kuva 32. Korjuukelpoisuusluokituksen muuttuminen säätiedon perusteella. Ilmatieteen laitos
(2020).
Dynaaminen korjuukelpoisuusluokitus toteutuneella kokoojauralla voidaan tuottaa raporttiin karttamuodossa, jossa pohjana toimii muuttuva korjuukelpoisuusluokituskarttataso, ja jonka päällä
näytetään kokoojaurat (kuva 13).
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Kuva 4. Yllä kokoojaurat (violetti viiva) ja dynaaminen korjuukelpoisuusluokitus (Harvester Seasons). Alhaalla korjuukelpoisuuden ennuste (Harvester Seasons).
Ajouratunnusten raportoinnissa on ehdottomasti tuotava esille toteumatiedon lisäksi myös ajouriin
liittyvien korjuuvaurioiden ennaltaehkäisyyn tähdänneet toimenpiteet sekä puunkorjuun aikana
vallinneet olosuhteet, jottei ajouratunnusten tulkinta vääristy. Ennalta ehkäisevien toimenpiteiden
esille tuominen on tärkeää myös sen vuoksi, että metsäyhtiöt voivat osoittaa metsänomistajille
huolehtivansa omalla toiminnallaan korjuuvaurioiden minimoimisesta.

6.2.2 Käsittelykuvion yleistietojen automaattinen muodostaminen
Käsittelykuvion yleistiedot, kuten korjuukelpoisuusluokka, kantokäsittely, kuvion pinta-ala, kuvion
pää- ja alaryhmä, kasvupaikka, maalaji, kehitysluokka sekä pääpuulaji voidaan muodostaa yhdistämällä Metsäkeskuksen hilamuotoinen metsävaratieto korjuusuunnittelu- ja metsäkonetietojärjestelmään syötettyihin ennakkotietoihin. Käsittelykuvion hilamuotoiset metsävaratiedot saadaan metsätiedon palvelualustassa jo olevan hilatietojen yleistystoiminnon avulla juuri halutulle
aluerajaukselle (kuva 14).
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Kuva 54. Metsätiedon palvelualustassa tapahtuva kuvion yleistietojen automaattisen tiedontuotannon prosessi.
6.2.3 Käsittelykuvion puustotiedot harvennuksella
Jäävän puuston tunnukset voidaan tuottaa kahdella tavalla ilman ulkoisia mittalaitteita: hilamuotoisesta laserkeilausdatasta vähentämällä poistumatieto tai estimoimalla jäävän puuston tunnukset pelkästään poistumatietojen perusteella (Skogforskin hpr-Gallring-tyyppinen lähestymistapa.
ks. lisätietoja Hannrup ym. 2011). Kumpaakaan menetelmää ei ole Suomessa vielä pilotoitu.
Hakkuukonetiedoista (hpr) saadaan poistetun puuston tiedot. Sovittamalla hakattujen runkojen
läpimittatietoihin Laasasenahon runkokäyräfunktiot (ks. Laasasenaho 1982) saadaan estimaatit
koko rungon pituudesta ja tilavuudesta.
Yksi tapa saada käsittelykuvion lähtöpuuston tiedot on käyttää laserkeilattua hilamuotoista metsävaratietoa, jota Suomen metsäkeskus tuottaa. Hilatiedot haetaan automaattisen kuvioinnin rajaamalta alueelta (kuva 15). Hilatiedot täytyy ajantasaistaa hakkuuajankohtaa vastaaviksi, jonka
jälkeen tiedot yleistetään käsittelykuviolle (kuva 16).
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Kuva 156. Vasemmalla käsittelykuvio. Oikealla automaattisen kuvioinnin avulla rajattu hilaruudukko.
Metsätiedon palvelualusta
- Automaattinen
käsittelyalueen
kuviointi
- Runkokäyrän
sovitus
poistumatietoihin
- Hilatietojen
kasvunlaskenta
- Hilatietojen
yleistys
käsittelykuviolle

Hakkuukoneen
hpr-tiedostot
- hakkuukoneen
sijainnin raakadata
- poistuman
runkotiedot

- Käsittelukuvion
poistumatilavuudet
puulajeittain
- Kuvion puusto
ennen hakkuuta

- Käsittelykuviolle
jäävä puusto
- Käsittelykuvion
lähtöpuusto

Hilamuotoinen
metsävaratieto
(SMK)

Kuva 16. Metsätiedon palvelualustalla tapahtuva puustotunnusten automaattinen tuotantoprosessi, jossa jäävä puusto estimoidaan hilatiedoista kuviolle yleistetyn metsävaratiedon ja poistumatiedon erotuksena.
Poistumatietoon perustuva hprGallring-tyyppinen menetelmä vaatii hakkuupään sijaintitietoa
poistettujen puiden osalta eli hakkuukonetiedoista tuotettua puukarttaa (puukartta: ks. Melkas ja
Riekki 2017). Tällöin poistetut puut voidaan luokitella joko ajouralta tai ajourien välistä hakatuiksi
(kuva 17). Ajouralta ja ajourien välistä poistettujen runkojen jakaumien avulla estimoidaan jäljelle
jäävä puusto, mutta myös lähtöpuuston estimointi poistumatiedon avulla on mahdollista. Jäävän
puuston tunnusten estimointi ensiharvennuksella pelkästään poistuman avulla on esitetty kuvassa 18.
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Kuva 17. Vasemmalla hakkuukoneen etualalta poistetut puut suhteessa hakkuukoneeseen ja puiden luokittelu ajourapuiksi ja uravälipuiksi. Oikealla poistettujen puiden runkolukusarjat ajouralta
ja uraväleiltä..

Hakattujen runkojen tiedot
hpr-tiedostoista

Metsätietopalvelualusta

• Pituus–läpimittatiedot
• Puulaji
• Koneen sijaintitiedot ja kouran
sijaintitiedot:
• hakkuukoneen tallentama koneen
kompassisuunta
• kouran suunta suhteessa koneen
suuntaan (kopin asennon kulma
suhteessa koneeseen)
• kouran etäisyys hakkuukoneesta
(puomin pituus)

• Puukartta hakkuukoneen kouran
sijainneista (Menetelmä: Melkas ja
Riekki 2017)
• Puuston estimointi koura- ja
runkotiedoista
• Ajouralta hakatut rungot
• Ajourien välistä hakatut rungot

Puustotunnukset

• Ennen harvennusta
• Harvennuksen jälkeen

Kuva 18. Metsätiedon palvelualustassa tapahtuva puustotunnusten estimointi poistumatiedon
avulla ensiharvennuksilla. Menetelmässä tarvitaan hakkuulaitteen runkokohtaisia sijaintitietoja,
jotta poistetut puut voidaan luokitella ajourien välistä ja ajourilta poistetuiksi.
Leimikon puuston lähtö- ja lopputilannetta voidaan raportoinnissa havainnollistaa taulukkojen
(taulukko 3) lisäksi myös visuaalisesti käyttämällä pohjana leimikon puustoon, kasvupaikkaan ja
kasvualueeseen sekä maantieteellisen sijaintiin perustuvaa harvennusmallia (kuva 19). Harvennusmallien avulla on varsin selkeää viestiä harvennuksen onnistumisesta. Mikäli harvennusmallia
ei voida syystä tai toisesta sellaisenaan soveltaa, täytyy lisätiedoissa kertoa tähän syy.
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Taulukko 3. Puustotiedot lähtöpuuston, poistuman ja jäävän puuston osalta.

Lähtöpuusto
Runkoluku, kpl
Runkoluku, kpl/ha
Tilavuus, m3
Tilavuus, m3/ha
Keskiläpimitta, cm
Keskipituus, m
Keskitilavuus, dm3
Pohjapinta-ala, m2/ha
Pohjapinta-ala, m2/kuvio
Poistuma
Poistuma, kpl
Poistuma, kpl/ha
Poistuma, m3
Poistuma, m3/ha
Keskiläpimitta, cm
Keskipituus, m
Keskitilavuus, dm3
Pohjapinta-ala, m2/ha
Pohjapinta-ala, m2/kuvio
Poistuman sijaintitiedot

Mänty

Kuusi

Koivu

2538,0
343,0
453,2
61,3
21,1
16,5
179,0
8,1
59,6

4602,0
623,0
727,1
98,4
19,1
16,6
158,0
11,5
84,7

3068,0
415,0
271,5
36,7
16,7
17,3
88,0
4,6
34,3

10208,0
1381,0
1451,7
196,4
19,3
16,7
142,0
24,2
178,6

2136,0
289,0
245,9
33,3
16,0
15,2
115,0
4,2
31,3
-

2259,0
306,0
289,9
39,2
16,7
14,5
128,0
5,1
37,7
-

485,0
66,0
89,1
12,1
18,8
18,3
184,0
1,4
10,3
-

4880,0
660,0
624,9
84,6
16,7
15,3
128,0
10,7
79,2
-

16,0
15,2
115,0
402,0
54,0
8,0
28,0
207,3
3,9
28,3

16,7
14,5
128,0
2343,0
317,0
44,0
59,2
437,2
6,4
47,0

18,8
18,3
184,0
2583,0
350,0
48,0
24,7
182,4
3,2
24,0

16,7
15,3
128,0
5328,0
721,0

Jäävä puusto puulajeittain
Keskiläpimitta, cm
Keskipituus, m
Keskitilavuus, dm3
Runkoluku, kpl
Runkoluku, kpl/ha
Osuus, %
Tilavuus, m3/ha
Tilavuus, m3/kuvio
Pohjapinta-ala, m2/ha
Pohjapinta-ala, m2/kuvio
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111,8
826,8
13,5
99,4
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Kuva 19. Harvennusvoimakkuuden ja lähtöpuuston raportointi harvennusmallia apuna käyttäen.
Yhtenäisellä viivalla oleva rasti kuvaa puuston tiheyden lähtötilannetta ja katkoviivalla oleva rasti
harvennuksen jälkeistä tiheyttä.

6.2.4 Luontokohteiden automaattinen todentaminen ja raportointi
Luontokohteiden tunnistuksessa lähtökohtana on Melkkaan ym. (2020) kehittämä automaattinen
kuviointialgoritmi, joka tuottaa käsittelyalueen rajauksen sekä erilaiset paikkatietoaineistot, joiden
sisältämiä tietoja luonto- ja monimuotoisuuskohteista käytetään luontokohteiden käsittelemättömyyden todentamisessa. Käytettävä paikkatietoanalyysimenetelmä on Mustolan (2021) työssä
käytetty monilähteinen päällekkäisanalyysi (ks. kuva 7). Mikäli esimerkiksi luontokohteen paikkatietoaineistosta puuttumisen tai spatiaalisen pienipiirteisyyden vuoksi luontokohteesta ei ole olemassa paikkatietoa, voidaan tällöin käyttää manuaalista merkintää, jossa hakkuukoneen kuljettaja merkitsee StanForD-standardin avulla StemCode-kenttään mm. yksittäiset säästöpuut ja tekopökkelöt. Raportissa tarkastelun kohteena voivat olla itse käsittelykuvio sekä sen välittömässä
läheisyydessä olevat alueet.
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6.2.4.1 Luontokohteiden todentaminen harvennushakkuualueelta
Esimerkissä kyseisellä harvennushakkuukohteella (toinen harvennus) käsittelyalue on rajattu automaattisesti. Käsittelyalueen kattavan ja välittömässä läheisyydessä olevan alueen tarkasteluun
käytetään Suomen metsäkeskuksen metsävaratietoa, josta löytyvät myös tiedot erityisen tärkeistä elinympäristöistä (METE-kohteet), sekä Maanmittauslaitoksen tuottamaa maastotietokantaa. Kuviointiprosessin ja luontokohteiden todentamisen periaatteen kaavio on ohessa (kuva 20).
Metsätieton palvelualusta

Automaattinen
kuviointi:
käsiteltyjen ja
käsittelemättömien
alueiden tunnistus

Hakkuukoneen
raakasijainnit (hpr)

Luontokohteiden
tunnistus

Paikkatietoaineistot:
• METE- ja Metso kohteet (SMK)
• Maastotietokanta
(MML)

Kuva 70. Metsätiedon palvelualustalla tapahtuva harvennushakkuualueen luontokohteiden tunnistusprosessi.
Kuvassa 21 kuvion ulkopuolella kaakossa on kohde Metsäkeskuksen METE-aineistossa (10 § kohde). Samassa paikassa oli myös maastotietokannassa suoalue. Hakkuun toteutunut aluerajaus osoittaa, että tämä luontokohde on jätetty hakkuualueen ulkopuolelle. Hakkuukonekuvion
sisältä tunnistettiin lisäksi automaattisesti kaksi käsittelemätöntä aluetta, joista toiselle löytyi
maastotietokannasta selitykseksi kallioalue. Tämä käsittelemätön alue voi olla potentiaalinen
luontokohde.
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Kuva 21. Vasemmalla automaattisesti tuotettu käsittelyalue ja sen sisällä olevat käsittelemättömät
alueet. Oikealla tunnistetut luontokohteet.

6.2.4.2 Säästöpuuryhmä avohakkuualueella
Tässä esimerkissä avohakkuualueelle on jätetty suurialainen säästöpuuryhmä, joka rajautuu automaattisessa kuvioinnissa käsittelemättömäksi alueeksi helposti suuren kokonsa vuoksi (kuva
22). Koska kyseessä ei ole entuudestaan luontokohteeksi määritelty alue, ei säästöpuuryhmästä
löydy muuta paikkatietoa automaattista luontokohteen tunnistusta varten. Tällöin käsittelemättömyyden syy pitää manuaalisesti merkitä joko ennen tai jälkeen puunkorjuun, eli menetelmä on
puoliautomaattinen (kuva 23). Merkinnän korjuusuunnitteluohjelmaan (esim. WoodForce) voi
tehdä joko korjuutyön johtaja, mikäli säästöpuuryhmän paikka on ennalta tiedossa, tai hakkuukoneenkuljettaja, mikäli puuryhmän sijainti jää hänen päätettäväkseen. Pienialaisia säästöpuuryhmiä automaattinen kuviointi ei pysty rajaamaan käsittelyn ulkopuolelle spatiaalisen erottelukyvyn
vuoksi. Näin ollen tiedot yksittäisistä säästöpuista saadaan vain joko korjuusuunnitteluohjelman
tai hakkuukoneen runkotietoihin tehdyn merkinnän avulla. Hakkuukonetietoihin merkintä voidaan
tehdä esimerkiksi StemCode-runkokoodin avulla säästöpuuryhmän vierestä kaadetulle rungolle.
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Kuva 22. Säästöpuuryhmä käsittelykuviolla (avohakkuualueella).
Palvelualusta
Automaattinen
kuviointi: käsiteltyjen
ja
käsittelemättömien
alueiden tunnistus

Hakkuukoneen
sijainnin raakadata
(hpr)

Säästöpuuryhmän
tunnistus

Käsittelemättömän
alueen merkintä:
- korjuuohjeista
- kuljettajan merkitsemänä
(StemCode, StanForD
2010)
Kuva 83. Metsätiedon palvelualustalla tapahtuva säästöpuuryhmän puoliautomaattiseen lähtötietoon perustuva tunnistusprosessi avohakkuualueella.

6.2.4.3 Potentiaalisen luontokohteen tunnistaminen maaston kosteutta kuvaavien aineistojen avulla
Mikäli kuviolla oleville käsittelyn ulkopuolelle rajautuneille alueille ei löydy selitystä esimerkiksi
tärkeiden elinympäristöjen tiedoista (METE- ja METSO-kohteet) tai maastotietokannasta, voidaan apuna käyttää maaston kosteutta kuvaavia aineistoja, joita ovat Luonnonvarakeskuksen
tuottamat topografinen kosteusindeksi (TWI) ja pohjavedenpinnan etäisyyttä maanpinnasta kuvaava DTW (depth-to-water) (kuva 24). Maaston kosteutta kuvaavat paikkatietoaineistot ovat erityisen toimivia potentiaalisten suo- ja pienvesielinympäristöjen tunnistamisessa. Rasterimuotoisia
TWI- ja DTW-aineistoja voidaan prosessoida automaattisesti, joten aineistotulkinnan automatisoinnin kynnys on matala, ja aineistot voidaan siten helposti lisätä osaksi potentiaalisten luontokohteiden tunnistusmenetelmää.
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Metsätiedon palvelualusta
Automaattinen kuviointi:
käsiteltyjen ja
käsittelemättömien
alueiden tunnistus

Hakkuukoneen sijainnin
raakadata (hpr)

Potentiaalisten suo- ja
pienvesielinympäristöjen
tunnistus

Paikkatietoaineistot:
- TWI
- DTW

Kuva 9. Metsätiedon palvelualustalla tapahtuva potentiaalisten suo- ja pienvesielinympäristöjen
tunnistamisprosessi maaston kosteutta kuvaavien paikkatietoaineistojen avulla.
Esimerkkiaineistossa kohteelta löytyi potentiaalinen pienialainen luontokohde, jossa TWI-tason
avulla havaittiin olevan suon tai muun pienvesistön piirteitä (kuva 25). Automaattisesti tuotettujen
ajourien perusteella voidaan havaita, ettei potentiaalisen luontokohteen läpi ole myöskään ajettu.

Kuva 25. Potentiaalisen suo- tai pienvesielinympäristön tunnistaminen automaattisesta käsittelykuviosta. Vasemmalla pohjakarttana peruskartta ja oikealla TWI, jonka avulla havaitaan maanpinnan olevan kosteaa.
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7 AUTOMAATTISEN RAPORTOINNIN
TULEVAISUUDENNÄKYMÄT
Metsätiedon palvelualustan tarjotessa uusiin käyttötarpeisiin skaalautuvan sovellusalustan olisi
myös sen päälle rakentuvien toiminnallisuuksien oltava muokattavissa ajanmukaisiin tarpeisiin ja
vaatimuksiin. Muutoksia arvioidaan seuraavan muun muassa tiedontuotantomenetelmien kehittymisestä, etenkin mikäli puustotunnusten tuotto hakkuukoneiden laserkeilaimilla kehittyy ja yleistyy käytössä. Tiedontuotantomenetelmien kehittyessä palvelualustan tietotarjonta monipuolistuu
ja esitettävien tunnusten tarkkuus ja luotettavuus paranevat, etenkin siirryttäessä kohti totaalimittausta. Tiedontuotannossa on huomioitava täysautomaattisten menetelmien lisäksi myös puoliautomaattiset menetelmät. Esimerkiksi säästöpuuryhmien, tekopökkelöiden ja puuston terveydentilan todentamisessa kuljettajan havainnointi ja merkintä ovat avainasemassa. Puoliautomaattiset menetelmät aiheuttavat aina ylimääräistä työtä kuljettajalle, joten menetelmä ei saisi merkittävästi lisätä kuljettajan työkuormaa ja häiritä hänen pääasiallista työtään. Täten kaadettujen runkojen perusteella tehtävään merkintään tarvitaan omat valmiiksi määritellyt puutavaralaji- tai runkokoodinsa StanForD-standardiin manuaalisen merkinnän nopeuttamiseksi. Tällöin kuljettajalla
olisi matala kynnys tehdä lisätietoa tuottavia merkintöjä työnsä yhteydessä.
Tulevaisuudessa raportoinnin visuaalisessa esittämisessä virtuaalitodellisuus avaa kehittämismahdollisuuksia. Metsäsuunnittelun ja metsävaratiedon visualisointiin ja havainnollistamiseen kehitetty Lapin ammattikorkeakoulun koordinoima Virtuaalimetsä 2.0 tarjoaa mahdollisuuden havainnollistaa ja visualisoida puunkorjuun toteutuneita laatutunnuksia, kuten suojavyöhykkeitä ja
säästöpuita ja -puuryhmiä. Virtuaalitodellisuus tuo merkittävän edun etenkin etämetsänomistajille
tarkastella puunkorjuun toteutunutta laatua, kun mahdollisuutta vierailla korjuukohteella ei välttämättä ole.
Palvelun ja sovelluksen saavutettavuuden kannalta tulee sovelluksen olla siellä missä käyttäjänsäkin. Tämä tarkoittaa raportointitoimintojen integrointia loppukäyttäjien käyttämiin palveluihin ja
sovelluksiin. Esimerkiksi metsänomistajan kannalta puunkorjuun laaturaportointi olisi selkeintä
liittää Kuutio- sähköisen puukauppapaikan tai Metsään.fi-palvelun toiminnallisuudeksi, jotta raportointipalvelun käyttö olisi kokonaisuudessaan mahdollisimman vaivatonta.
Raportoinnin spatiaalisen tarkastelutason kannalta tietopalvelualustan kehitys mahdollistaa tulevaisuudessa suuraluetason raportoinnin, josta hyötyvät erityisesti viranomaistehtäviä hoitavat tahot mutta myös metsäyhtiöt. Laaja tarkastelutaso mahdollistaa maakunnittaisen tai jopa valtakunnallisen puunkorjuun laadun seurannan. Yleisesti kattava tiedontuotto ja palaute auttavat myös
puunkorjuun kehittämisessä.
Hakkuukoneen ja hakatun puun sijaintitiedon tarkentuminen olisi suuri edistysaskel hakkuukoneella tuotettavan paikkatiedon sijaintitarkkuuden kannalta. Tällöin muun muassa automaattisen
käsittelykuvioinnin sekä myös hakkuukonetiedoista tuotetun puukartan sijaintivastaavuus paranisi.
Tulevaisuuden kehityssuunnan tulee lopulta määrittelemään palveluun kohdistuva kysyntä ja sen
määrittelemät tiedontuotantotarpeet.
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8 KPI – AVAINTUNNUSLUVUT TOIMINNAN JA HYÖTYJEN
ARVIOINTIIN
Avaintunnusluvuilla voidaan tarkastella sovelluksen sekä metsätiedon palvelualustan toimivuutta
ja hyödyntämisastetta. Avaintunnuslukuja voi myös hyödyntää sovelluksen toteuttamista edeltävässä päätöksenteossa, sovelluksen mahdollisessa pilotoinnissa sekä sovelluksen operatiivisen
toiminnan seurannassa. Tässä raportissa ehdotetaan seuraavia mahdollisia avaintunnuslukuja:
Tiedontuottajat: Metsäkoneyrittäjät, urakanantajat (metsäyhtiöt), muut paikkatiedon tuottajat:
SMK, MML, Syke, Luke yms.
- Tiedontuottamisesta saatavat tulot
o Dataperustainen tuotto, €
o Muiden sidosryhmien osallistuminen tiedontuotannon aiheuttamiin lisäkuluihin, €
- Tiedontuotannon aiheuttamat kustannukset
o Lisäjärjestelmien hankinta- ja ylläpitokulut, €. (lähinnä metsäkoneyrittäjät tai muut
lisäjärjestelmiä rahoittavat tahot)
- Lisäjärjestelmien aiheuttama ajanmenekki/vaiva
o Ajanmenetys/päivä/viikko/ kuukausi yms.
- Eri järjestelmien yhteensopivuus
o Yhteensopivuuden arviointi sanallisesti tai Likert-asteikolla
- Vanhojen menetelmien ja käytäntöjen korvautuminen uudella (%)
o Kustannussäästöt verrattuna aikaisemmin käytössä olleisiin järjestelmiin ja toimintatapoihin, €
- Järjestelmien toimivuus
o Sovelluksen toiminnan nopeus
o Häiriöiden määrä ja vakavuus
Tietopalvelualustan ja sovelluksen kehittäjät ja ylläpitäjät
- Sovelluksen ja tietopalvelualustan käyttö
o Käyttäjien lukumäärä (lkm/päivä/kk/vuosi)
o Käyttötunnit (tuntia/päivä/kk/vuosi)
o Käyttöaste (käyttäjien määrä/maksimikapasiteetti ilman häiriöitä)
- Sovelluksen ja palvelualustan tuotot
o Käyttölisenssi tai käyttöperustainen hinnoittelu ja siitä saatavat tuotot
- Sovelluksen ja palvelualustan kustannukset
o Käyttö- ja ylläpitokustannukset
- Eri järjestelmien yhteensopivuus
o Yhteensopivuuden arviointi sanallisesti tai Likert-asteikolla
- Asiakastyytyväisyys
Loppukäyttäjä: Urakanantajat (metsäyhtiöt), metsäkoneyrittäjät, metsänomistajat, muut paikkatiedon tuottajat: SMK, MML, Luke yms.
- Käyttäjätyytyväisyys
o Käyttäjien määrä
o Arvio toimivuudesta (tyytyväisyysbarometri)
 Sovelluksen toiminnan nopeus
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-

-

-

 Häiriöiden määrä ja vakavuus
Sovellusten tuottamat hyödyt (urakanantajat, metsäkoneyrittäjät, Metsäkeskus):
o Tuotot ja tuottavuuden parantuminen paremman ja helpommin käytettävän tiedon
osalta (€, m³/h, €/h)
 Maastotyön vähentyminen
 Puunkorjuun laatutiedon kerääminen eri tietolähteistä
o Polttoaineenkulutuksen ja päästöjen pienentäminen seurannan avulla (vähennys
l/m³, CO2-vähennys/m³)
Sovellusten aiheuttamat kustannukset
o Käytöstä aiheutuvat kustannukset (€/hlö, €/kk/vuosi)
Vanhojen menetelmien ja käytäntöjen korvautuminen uudella (%)
o Kustannussäästöt verrattuna aikaisemmin käytössä olleisiin järjestelmiin ja toimintatapoihin, €
Päällekkäisten järjestelmien ja tietolähteiden hajanaisuuden vähennysvaikutus
o Keskitetyn tiedontuotannon kustannussäästö verrattuna päällekkäisten järjestelmien ylläpitoon
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9 YHTEENVETO
Tässä raportissa kuvattiin puunkorjuun laadunhallinnan ja luonnonhoidon todentamisen raportointimahdollisuuksia metsätiedon palvelualustan ja siihen suunniteltujen toiminnallisuuksien
osalta. Raportissa esitetyt tietolähteet sekä tiedontuotantomenetelmät kuvaavat sovelluskehityksen mahdollisuuksia tietopalvelualustakonseptin pohjalta.
Metsätiedon palvelualusta antaa hyvät lähtökohdat monilähteistä dataa hyödyntäville toiminnallisuuksille. Palvelualustan tarjoamat mahdollisuudet uusien aineistojen sekä tiedontuottomenetelmien liittämiselle luovat alustalle itselleen sekä siihen tukeutuville toiminnoille pitkän elinkaaren,
sillä toiminnallisuuksia ja tietolähteitä voidaan päivittää aina uusia käyttötarpeita vastaamaan ilman tarvetta suurille muutostöille teknisessä toteutuksessa.
Raportissa tuodaan esille perusteita puunkorjuun laadunhallinnan ja luonnonhoidon todentamisen raportoinnin sekä siihen liittyvien metsätiedon palvelualustan toiminnallisuuksien kehittämiselle ja käyttöönotolle. Tämän raportin tekijäryhmä näkee tarpeellisena puunkorjuun korjuujälkitarkastelun laajentamisen kokonaisvaltaiseen käsitellyn alueen laatutilan tarkasteluun, johon kuuluvat perinteisten korjuujälkitunnusten lisäksi myös monimuotoisuus sekä metsäluonnonhoidolliset kohteet.
Jatkotutkimus- ja kehitystöiden osalta raportti tarjoaa aiheita uusille tutkimuksille sekä osin toimii
myös eräänlaisena tutkimussuunnitelmana rajaten ongelmia omiksi tutkimuskokonaisuuksikseen.
Jatkotutkimustarpeet sisältävät myös alustavia ehdotuksia erilaisten aineistojen hyödynnettävyydestä puunkorjuun laatutiedon puoli- ja täysautomaattisessa tuottamisessa. Metsäkoneilla tuotettavan tiedontuotannon osalta merkittävä tutkimuskohde on koneiden omien tietojärjestelmien, kuten CAN-väylätietojen, hyödyntäminen muun muassa raiteistumisen mittaamisessa. Ulkoisten
mittalaitteiden tuotteistamiseen ja käyttöönottoon arvioidaan tarvittavan vielä siinä määrin tutkimusta, ettei niiden varaan voida perustaa tiedontuotantoa lähitulevaisuudessa. Ulkoisten mittalaitteiden käyttöönotto on erityisen epävarmaa etenkin sellaisen tiedontuotannon osalta, jolle ei
arvioida syntyvän suurta lisäarvoa, kuten esimerkiksi ajourapainumat. Tästä syystä ulkoiset mittalaitteet yleistyvät mahdollisesti ensin puustotunnusten mittaamisessa ennemmin kuin ajouratunnusten tuottamisessa. Haastetta lisää myös se, ettei lisämittalaitteisiin perustuvaa tiedontuotantoa rahoittavia osapuolia ole ilmaantunut, jolloin lisämittalaitteiden kustannus jäisi lähinnä metsäkoneyrittäjien kustannettavaksi.
Tiedontuotantomenetelmien ja niihin liittyvien algoritmien kehittämisen lisäksi täytyy tutkia puoliautomaattisten tiedontuotantomenetelmien soveltuvuutta metsäkoneenkuljettajan työn sisältöön
ja sujuvaan työn tekoon. Tämä tutkimusfokus kuuluu enemmänkin metsätyötieteen puolelle,
mutta on silti tärkeä, jotta puoliautomaattisten menetelmien vaikutus metsäkoneenkuljettajan henkiseen kuormitukseen voidaan selvittää. Tiedontuotannossa puoliautomaattisia menetelmiä tulee
käyttää vain, mikäli automaattista menetelmää ei pystytä hyödyntämään. Toisekseen puoliautomaattiset menetelmät soveltuvat parhaiten vain harvakseltaan suoritettaviin mittauksiin, kuten
säästöpuuryhmien merkintään, sillä niitä ei yleensä ole leimikolla useita. Puoliautomaattiset menetelmät pitää suunnitella sellaisiksi, että ne ovat kuljettajalle nopeita ja refleksinomaisia käyttää.
Puoliautomaatio ei saisi myöskään heikentää pääasiallisen työn tuottavuutta.
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Vaikka tässä raportissa tiedontuotantomenetelmät nojaavat pitkälti hakkuukoneella tuotettuun tietoon ja eri tiedontuottajien tuottamaan paikkatietoon, tulee myös drone-kuvaukseen perustuva
kaukokartoitus pitää avoimena mahdollisuutena hakkuukonetiedon rinnalla. Tämä siksi, ettei tällä
hetkellä kaikkia tunnuksia voida tuottaa ilman metsäkoneisiin asennettavia ulkoisia mittalaitteita.
Drone-kartoituksen käyttökelpoisuudesta kertoo osin se, että Metsäkeskus on siirtynyt korjuujälkitarkastuksissaan käyttämään drone-kuvausta maastokartoitusten ohella puustotunnusten mittaamisessa (ks. Leivo ym. 2020). Automaattisista tiedontuotantomenetelmistä huolimatta maastotarkastusten tarve ei täysin poistu, sillä osa menetelmistä ei tuota aukotonta tietoa, esimerkkinä
luonto- ja monimuotoisuustieto.
On huomattava, että tässä raportissa kuvattu metsätiedon palvelualusta hyödyttää myös muunlaisia metsätiedon tiedontuotannon prosesseja ja siihen liitettyjä sovelluksia. Osa tässä raportissa
esille tuoduista tiedontuotantomenetelmistä soveltuu mitä suurimmissa määrin myös metsävarojen hallinnointiin ja puunkorjuun suunnittelutyöhön. Esimerkiksi puustotietojen päivitys hyödyttää
itse laaturaportoinnin lisäksi Suomen metsävaratiedon ylläpitoa ja päivitystä. Täten laadun raportointisovelluksen kehittämiseen tähtäävillä toimilla on myös laajavaikutteista hyötyä muihin metsävaratietoon liittyviin tutkimushankkeisiin.
Kattavan korjuun laatutiedon tuotannon ja raportoinnin kehittämisen sekä käyttöönoton vaatimuksena on puunkorjuun eri toimijoiden yhteinen vahva tahtotila. Tahtotila voi muodostua esimerkiksi
sen kautta, että tuotetulle laatutiedolle nähdään lisäarvo, jolla on positiivisia vaikutuksia koko puuhuollon kannalta. Lisäarvoa voi syntyä työvoimakustannusten pienentymisestä aina metsäteollisuuden ekologisen kestävyyden parantumiseen.
Raportissa kuvatut puunkorjuun laadunhallinnan ja talousmetsien luonnonhoidon menetelmät tarjoavat pohjaa automaattiselle sertifiointikriteerien tarkistamiselle. Vaikka kuvatuilla menetelmillä
ei päästä samaan tiedolliseen kattavuuteen kuin nykyisillä sertifiointitarkastuksilla, tarjoavat totaalimittauksen menetelmät huomattavasti nykyistä paremman kattavuuden antaen pohjaa myös
uusille globaaleille menetelmille.
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