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Tiivistelmä
• Metsien monimuotoisuutta turvataan monin eri keinoin, mm. avainbiotooppien, talousmetsien 

luonnonhoidon sekä metsäsertifioinnin avulla. Monimuotoisuustiedot ovat osa metsävaratietoa, ja niitä 
kerätään pääsääntöisesti maastoinventointien avulla.  

• Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voiko hakkuukonetietoa hyödyntää monimuotoisuudelle 
tärkeiden kohteiden säilymisen todentamisessa ja potentiaalisten luontokohteiden tunnistamisessa, ja 
kuinka se olisi käytännössä mahdollista toteuttaa. 

• Työssä verrattiin Metsätehon automaattisella kuviointimenetelmällä (Melkas ym. 2020) muodostettuja 
hakkuukuvioita ja niiden avulla tunnistettuja käsittelemättä jääneitä alueita avoimessa jakelussa olevaan 
paikkatietoaineistoon. Lisäksi osalle kohteista tehtiin maastotarkastuksia.

• Tulosten perusteella ennalta tiedossa olleet monimuotoisuuskohteet (Metsälain erityisen tärkeät 
elinympäristöt (METE)- ja METSO-kohteet) oli pääosin rajattu hakkuiden ulkopuolelle. Mikäli ne oli jätetty 
käsittelemättä hakkuukuviolla, ne tunnistettiin käsittelemättömiksi alueiksi hakkuukonekuvioista. 

• Muiden paikkatietoaineistojen perusteella osa käsittelemättömistä alueista on potentiaalisia 
monimuotoisuuskohteita. Monimuotoisuusarvojen varmistaminen vaatii tällöin maastotarkastuksen. 

• Työssä kehitettyä menetelmää voidaan käyttää luonnonhoidon toteutumisen seurannassa käytännön 
metsänhoidossa sekä osana puunkorjuun laadun raportointia. Lisäksi menetelmää voidaan käyttää 
maastotarkastusten kohdentamisessa ja niiden määrän minimoimisessa. 

• Menetelmä voidaan automatisoida suurelta osin. Myös työssä käytetyt aineistot soveltuvat 
automatisointiin mm. metsätiedon palvelualustakonseptin avulla. Säästöpuiden ja -ryhmien osalta 
tarvitaan kuitenkin tarkempaa sijaintitietoa.  
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Summary
• Forest biodiversity is ensured in many ways in Finland, for example, through the protection of the forest habitats and threatened species, 

the nature management methods in commercially utilized forests, and forest certification. Biodiversity data are one part of forest resource 
data and are mainly collected through field inventories. 

• The objective of this work was to study if harvester location data can be utilized in verifying preservation of areas of high biodiversity 
value, and in recognizing potential areas, and how that could be implemented in practice.

• The delineations of harvested stands were generated from harvester location data using the automated method developed by Metsäteho
Ltd. Both harvested stands and non-harvested areas between the stands were compared to open forest data using spatial data analysis. 
Field surveys were also carried out for sampled non-harvested areas. 

• Based on the spatial data analysis and field surveys, the known areas of high biodiversity value (the protected habitats according to the 
Forest Act and METSO) were mainly delimited outside of the harvested stands. When the non-harvested areas were within the harvested 
stands, it was possible to connect them to existing protected habitats through spatial data analysis. 

• For other non-harvested areas, the topographic database was used to search for the reason, why they were not harvested. According to 
the spatial data analysis, some of the automatically recognized non-harvested areas were potential areas of high biodiversity value. In 
these cases, however, ensuring biodiversity values requires a more specific field inventory.

• The recognition method for high biodiversity value areas can be utilized, for example, when reporting the quality of harvesting work. In 
addition, the method can help in targeting and minimizing the amount of field inventories when verifying new potential areas of high 
biodiversity value. 

• The method enables collecting information and automated monitoring of how the sustainable nature management has been integrated into 
commercial forest management operations in practise. That information contributes to the utilization of forests in economically and 
ecologically sustainable way.

• The method can be largely automated. The data sets used in the work are also suitable for automation, e.g. through the forest information 
service platform concept. However, in recognizing retention trees and groups, more accurate location information is needed.
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Metsien monimuotoisuuden turvaaminen
• Metsäluonnon monimuotoisuus on heikentynyt myös Suomessa. Metsien monimuotoisuus ei ole 

yksiselitteinen tai helposti mitattavissa oleva käsite, ja siihen vaikuttavat useat eri tekijät, jotka 
ovat sidoksissa ajalliseen ja paikalliseen mittakaavaan (Strandström 2001). Usein 
monimuotoisuuden tilaa ja sen heikkenemistä kuvataan uhanalaisten lajien määrillä.

• Metsien monimuotoisuutta pyritään Suomessa turvaamaan monin eri keinoin, mm. suojelemalla 
avainbiotooppeja (metsälaki 10 § ja luonnonsuojelulaki 29 §), muiden suojelualueiden avulla ja 
turvaamalla uhanalaisten lajien elinympäristöjä.

• Lisäksi monimuotoisuutta turvataan talousmetsien luonnonhoidolla sekä metsäsertifioinnin 
avulla, jolloin mm. turvataan luontokohteiden ominaispiirteitä ja lisätään monimuotoisuudelle 
tärkeitä rakennepiirteitä: lehtipuustoa, riistatiheikköjä, kuollutta ja palanutta puuta sekä vanhoja 
ja järeitä puita (Äijälä ym. 2019).

• Metsävaratietoa kerätään nykyään pääosin kaukokartoituksen ja otantaan perustuvien 
maastokoealojen (Suomen metsäkeskus 2016) avulla. Monimuotoisuutta kuvaavien tunnusten 
tarkastelussa maastotarkastukset ja -inventointi ovat erityisen tärkeässä roolissa. 
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Hakkuukonetiedoista
tuotetut kuviot

• Metsätehon automaattinen kuviointimenetelmä 
(Melkas ym. 2020) tuottaa hakkuukoneen 
runkokohtaisesti tallennetuista sijaintitiedoista 
toteutuneet hakkuukuvioiden rajaukset.

• Menetelmää käytetään jatkossa 
metsävaratietojen ajantasaistuksessa Suomen 
metsäkeskuksen KAATO-palvelussa.

• Hakkuukuvioiden sisään ja väleihin muodostuu 
kuvioinnissa ns. käsittelemättömiä alueita, jotka 
eivät kuulu hakkuualueisiin. 

• Kyse on alueista, jotka ovat jääneet hakkuukoneen 
työskentelyalueen ulottuman ulkopuolelle. 

• Käsittelemättä jääneet alueet voidaan tunnistaa ja 
erottaa kuvioaineistosta automaattisesti. 
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Automaattisen kuviointimenetelmän prosessi. 
(mukailtu, Melkas ym. 2020)

Esimerkkejä automaattisista kuvioista sekä käsittelemättömistä 
alueista. Pisteet kuvaavat hakkuukoneen sijainteja puuta 
kaadettaessa. Peruskartta © Maanmittauslaitos.



Tavoite
• Tavoitteena oli selvittää, voidaanko hakkuukonekuvioista tunnistettujen käsittelemättömien 

alueiden avulla todentaa, onko ennalta tiedetyt arvokkaat luontokohteet jätetty käsittelemättä.
• Lisäksi tutkittiin, ovatko muut hakkuukoneaineiston käsittelemättömät alueet potentiaalisia 

monimuotoisuuskohteita. 
• Paikkatietoanalyysillä pyrittiin löytämään käsittelemättömyyden syy kaikille tunnistetuille alueille. 
• Tietoja täydennettiin kohdennetuilla maastokartoituksilla.

• Tarkasteltiin, mitä kaikkia eri tietolähteitä tarvitaan alueiden käsittelemättömyyden syyn 
todentamiseen.

• Työssä kehitettiin myös perusteita potentiaalisten luontokohteiden tunnistuksen automatisoinnille.
• Laadittiin yksityiskohtainen prosessikuvaus menetelmästä.
• Selvitettiin, miltä osin automatisointi olisi tehtävissä.
• Arvioitiin aineistojen käyttökelpoisuutta automaattiseen prosessointiin.

• Tämä tuloskalvosarja perustuu Marjo Mustolan pro gradu -tutkielmaan "Hakkuukoneen tuottama 
toteumatieto monimuotoisuudelle arvokkaiden luontokohteiden säilymisen todentamisessa ja 
potentiaalisten kohteiden tunnistamisessa” (Mustola 2021) ja tiivistää sen keskeisimmät 
tulokset.
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Aineisto: hakkuukonekuvioista tunnistetut 
käsittelemättömät alueet
• Työssä käytetty hakkuukoneaineisto oli kerätty eri puolilta Suomea 

vuosina 2015–2018. Aineistosta tuotettiin automaattisella 
menetelmällä hakkuukonekuviot (Melkas ym. 2020). 

• Kuvioinnissa puskurin leveytenä käytettiin vakioarvoa 6,5 m. 
• Hakkuukonekuvioista tunnistettiin automaattisesti kuvioiden sisällä 

sekä niiden välissä olevat käsittelemättä jääneet alueet. 

Aineisto ja sen tarkastelu oli kaksiosainen. 
• Työn taustana oli kesällä 2019 suoritettu analyysi Uudenmaan 

alueelta olevalla hakkuukoneaineistolla. 
• Aineisto sisälsi 605 hakkuukuviota ja 137 käsittelemätöntä aluetta 

(tarkempi kuvaus aineistosta on esitetty julkaisussa Melkas ym. 2018).
• Tuloksia käytettiin pohjana varsinaisen analyysin suunnittelussa (mm. 

ylispuuhakkuut jätettiin pois jatkotarkasteluista).
• Varsinainen analyysi tehtiin keväällä 2020 hakkuukoneaineistolla, 

joka ulottui laajalti koko manner-Suomen alueelle.
• Kuvioita oli 4 560 kpl ja käsittelemättömiä alueita 830 kpl. 
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Laajemman hakkuukoneaineiston käsittelemättömät 
alueet hakkuutavoittain. Osa alueista sijoittui kuvioiden 
väliin/rajalle, jolloin hakkuutapaa ei voitu yksiselitteisesti 
määrittää.
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• Monimuotoisuuskohteet olivat peräisin useammasta eri avoimesta tietolähteestä. Ne sisälsivät kaikki ennalta tunnistettuja, 
paikkatietoihin tallennettuja kohteita. 

• Suomen metsäkeskuksen (SMK) avoimista paikkatiedoista oli saatavilla
• metsälain 10 § -kohteet sekä muut arvokkaat elinympäristöt (ns. METE-kohteet)
• METSO-ohjelmaan kuuluvat alueet (osana Kemera-aineistoja).

• Lisäksi käytettiin muiden suojelukohteiden aineistoja:
• Natura 2000 -alueet ja muut luonnonsuojelualueet (Suomen ympäristökeskus 2019)
• uhanalaisten lajien havaintotietoja (Suomen lajitietokeskus 2020)
• muinaisjäännöskohteet (Museovirasto 2020).

• Maanmittauslaitoksen peruskartta ja ortoilmakuvat olivat katseltavina WMS-rajapinnan kautta (Maanmittauslaitoksen 
karttakuvapalvelu 2020).

• Lisäksi muita aineistoja, mm. eri toimijoiden tuottamaa metsävara- ja paikkatietoa, yhdistettiin hakkuukonekuvioihin ja 
käsittelemättömiin alueisiin Metsätehon metsätiedon t&k-palvelualustalla (kts. myös Hämäläinen ym. 2019). Palvelualustaan 
tehtyyn hakuun sisältyivät:

• hila- ja kuviomuotoiset metsävaratiedot (Suomen metsäkeskus 2020)
• hilamuotoinen valtakunnan metsien inventointi (Luonnonvarakeskus 2018, kattaa koko manner-Suomen) 
• maastotietokanta (Maanmittauslaitos 2018)
• korjuukelpoisuusluokitus ja mahdolliset riistakohteet Digiriistametsä-projektista (Suomen metsäkeskus 2018).

Aineisto: monimuotoisuuskohteet ja muut 
paikkatietoaineistot



Menetelmät: paikkatietoanalyysi
• Hakkuukoneaineistosta käsittelemättömäksi tunnistettuja alueita 

verrattiin visuaalisesti ja paikkatietoprosessoinnilla muuhun aineistoon, 
kun selvitettiin syitä alueiden käsittelemättä jättämiselle. 

• Kaikki käsittelemättömät alueet analysoitiin ja samalla myös osa niitä 
lähellä olevista hakkuukuvioista. 

• Kaikki havainnot kirjattiin ylös kohteiden ominaisuustietoihin QGIS-paikkatieto-
ohjelmassa.

• Aluksi tehtiin visuaalinen tarkastelu ilmakuvien avulla, jotta varmistettiin, 
onko käsittelemätön alue todellisuudessa jäänyt hakkaamatta.

• Sitten tarkastettiin, onko käsittelemättömällä alueella  
monimuotoisuuskohde (METE/METSO), muu suojeltu kohde tai 
havainto uhanalaisesta lajista.
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Kuvissa käsittelemätön alue
avohakkuukuviolla. Ilmakuva ja
peruskartta © Maanmittauslaitos.



Menetelmät: paikkatietoanalyysi
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Paikkatietoanalyysin kulku selvitettäessä syytä automaattisesti 
tunnistetuille käsittelemättä jääneille alueille.

• Mikäli monimuotoisuuskohteita ei löydetty, 
käsittelemättömiltä alueilta luokiteltiin niiden kohdalle 
osuneet peruskartan/maastotietokannan kohteet:

• kalliot, jyrkänteet, suot, purot, harjut, lähteet jne. muut 
potentiaaliset luontokohteet

• tiet, asutetut alueet, ym. kohteet, joilla ei ole erityisiä
luontoarvoja.

• Lopuksi tarkempi syy käsittelemättömyydelle pyrittiin 
löytämään muiden aineistojen avulla. Selvitettiin, 
onko alueella

• mahdollinen riistakohde Metsäkeskuksen riista-
aineistossa

• järeitä lehtipuita VMI-aineistossa
• tavanomaista suurempi ajouraväli hakkuukoneen 

sijaintiaineistosta visuaalisesti tulkittuna
• pienempi tai vähäinen puusto ilmakuvista visuaalisesti 

tulkittuna.



Menetelmät: maastotarkastukset
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Maastossa tarkastetut kuviot ja käsittelemättömät 
alueet maisemamaakunnittain. Mukana ovat 
myös kesällä 2019 tarkastetut Uudenmaan 
alueen kuviot, jotka sijaitsivat Eteläisen 
rantamaan alueella.

Suomen maisema-
maakunnat. 
Kuva: Suomen 
Ympäristökeskus 
2020.

• Täydentävät maastotarkastukset kohdennettiin alueille, joiden luonteesta ei saatu 
selvyyttä paikkatietoanalyysissä. Otannassa huomioitiin maantieteellinen kattavuus ja 
maastotöiden tehokkuus.

• Kohteiden ominaisuudet kirjattiin ylös työtä varten laaditulle maastolomakkeelle. 
Tiedot siirrettiin myöhemmin paikkatieto-ohjelmaan.

• Joitakin luontokohteita kartoitettiin maastossa tarkkuuspaikannuslaitteella Trimble
Geo 7x, jolla päästiin käytännössä alle metrin tarkkuuteen. 

• Aineisto jälkikorjattiin Trimnet VRS H-star -palvelua käyttäen. 
• Maastossa oli käytössä myös reaaliaikainen korjauspalvelu. 

• Keväällä 2020 tarkastuksia tehtiin neljällä maantieteellisellä alueella huhti-
toukokuussa kolmen viikon ajan:

• Ensisijaisesti keskityttiin avohakkuiden käsittelemättömiin alueisiin.
• Samalla tarkastettiin niiden läheltä kuvioita, pääasiassa avohakkuita, joilta ei ollut automaattisesti 

tunnistettu käsittelemättömiä alueita. 
• Lisäksi tarkastettiin kuvioita, joiden välittömässä läheisyydessä oli METE-kohteita. 



Tulokset: koko aineisto
Tuloksia hakkuukonekuvioille:

• Paikkatietoanalyysissä kuvioista tarkastettiin 
30 % eli kaikki ne kuviot, joissa oli 
käsittelemättömiä alueita sekä osa näiden 
kuvioiden läheisyydessä olevista kuvioista. 
Suurin osa monimuotoisuuskohteista oli rajattu 
selvästi varsinaisen käsittelyalueen 
ulkopuolelle.

• Tarkastetuista kuvioista 1,5 % oli SMK:n 
aineiston METE- tai METSO-kohteen 
välittömässä läheisyydessä.
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• Tarkastetuista kuvioista 
0,7 %:lla (10 kpl) oli 
METE-kohde kokonaan tai 
osittain kuvion alueella. 
Hakkuukoneaineiston 
käsittelemättömistä 
alueista 0,5 % tunnistettiin 
METE-kohteiksi (4 kpl). 



Käsittelemätön alue (tumman vihreä) avohakkuulla on kannaksen 
aiheuttama. Osa METE-kohteesta (tummanpunainen) jää kannakse  
alueelle. Hakkuukonekuvio on osittain läpinäkyvä. Peruskartta © 
Maanmittauslaitos; Ilmakuva © Google Maps

Tulokset: monimuotoisuuskohteet
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Käsittelemättömällä alueella (tumman vihreä) on SMK:n 
aineiston METE-kohde (violetti). Kuvion hakkuutapa on 
harvennus. Peruskartta © Maanmittauslaitos

• SMK:n aineiston METE-kohteita oli neljällä 
käsittelemättä jääneellä alueella.

• METSO-kohteita, muinaisjäännösalueita ja 
Lajitietokeskuksen aineiston lajihavaintoja ei 
ollut käsittelemättömillä alueilla ollenkaan.

• Käsittelemättömistä alueista 26 kpl sijaitsi 
Natura 2000 -alueella ja/tai 
luonnonsuojeluohjelman alueella 
(valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 
tai harjujensuojeluohjelmat). 

• Näitä ei määritelty käsittelemättömyyden syyksi, 
koska koko hakkuukuviot sijaitsivat suojelualueella 
(ko. alueilla hakkuita voi tietyin rajoituksin tehdä).



Tulokset: potentiaaliset luontokohteet
• Ilmakuvien visuaalisessa tarkastelussa yli 5 % alueista osoittautui todellisuudessa käsitellyiksi. 

Käsittelyn ajankohtaa ei saatu tämän työn aineistoilla selville.
• Kuviointialgoritmi muodosti yli 4 %:lle kohteista virheellisesti ns. kannaksen, minkä seurauksena 

viereiset käsittelemättömät alueet eivät todellisuudessa kuuluneet koko hakkuukonekuvioon.
→ Lähes 90%:lle käsittelemättömistä alueista etsittiin syitä käsittelemättömyydelle peruskartalta.
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Alueiden määrien jakautuminen 
tuloksissa. Muut-kohdan alueille 
selvitettiin peruskartalta, ovatko ne 
potentiaalisia luontokohteita.

Tulokset peruskartan avulla (684 aluetta), tarkempi tarkastelu liitteessä 1:
• Potentiaalisia luontokohteita oli 34 % näistä alueista. 

• Kaikki monimuotoisuudelle tärkeiden luonnonpiirteiden, kuten soiden, 
kallioiden, rinteiden ym. kohdalle osuvat alueet.

• Alueista 30 % sen sijaan ei ollut potentiaalisia luontokohteita. 
• Alueet olivat ihmisen toiminnalle tyypillisiä: ojitettuja soita, ojia, asutusta, 

peltoja, linjoja, teitä ym. 
• Tarkempaa selitystä käsittelemättömyydelle ei löytynyt peruskartalta 36 %:lle 

alueista (246 kpl).
• Nämä alueet olivat keskimäärin pienempiä kuin ne alueet, joille syy löytyi.

• Tarkemmat hakkuutavoittaiset ja maisemamaakunnittaiset tulokset löytyvät 
liitteestä 2.

Alueiden 
lukumäärä

Osuus 
kaikista 
alueista 

Keskimää-
räinen

pinta-ala, m2

METE-kohde 4 0,5 % 4 682
Käsitelty 42 5,5 % 2 059
Kannas 34 4,5 % 870
Muut 684 89,5 % 890
Kaikki 764 100 % 973



Tulokset: muut paikkatietoaineistot
• Kaikkiaan 246 alueelle ei löytynyt käsittelemättömyyden syytä 

monimuotoisuuskohteiden aineistoista tai peruskartalta. Jäljelle jääneet 
alueet olivat pinta-alaltaan melko pieniä: suurin osa (66 %) pienempiä kuin 
200 m2.

• Muilla aineistoilla (kts. dia 8) täydennettiin näiden alueiden tietoja (liite 3).   
• Kohteiden monimuotoisuuspotentiaalia oli kuitenkin haastavaa analysoida ilman 

maastotarkastuksia. 
• Lisäksi paikkatietoanalyysi oli tapauskohtaisempaa, ja alueiden koko, sijainti sekä 

kuvion hakkuutapa vaikuttivat arviointiin. 
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Käsittelemättömät alueet, joille ei löytynyt peruskartan tai 
suojelualueita ja metsälakikohteita kuvaavan aineiston 
perusteella selitystä. Taulukossa listattuna yleisimmät syyt 
hakkuutavoittain.

• Tulokset hakkuutavoittain:
• Alueista 43 % sijaitsi kuvioiden välissä tai rajalla, jolloin ajouraväli oli usein 

käsittelemättömyyden syynä. Alueiden pinta-ala oli keskimäärin 237 m2.
• Alueista 9 % sijaitsi avohakkuulla, ja näistä alueista 22 %:lla oli säästöpuita, eli ne 

olivat potentiaalisia monimuotoisuuskohteita.
• Alueista 47 % sijaitsi harvennuskuvioilla, ja niistä noin joka toisella 

käsittelemättömyyden syyksi määriteltiin erilainen puusto. 
• Harvennuksilla 39 % alueista jäi ilman selitystä käsittelemättömyydelle.

• Kaikkiaan ilman selitystä jäi vain 7 % (50 kpl) kaikista tunnistetuista 
käsittelemättömistä alueista. 

• Melkein kaikki näistä (45 kpl) sijaitsivat harvennuksilla. On mahdollista, että kyseiset 
alueet ovat ajourien väliin jääneitä alueita, mutta siitä ei voitu varmistua 
käytettävissä olevien aineistojen avulla, vaan se vaatisi maastotarkistuksia.

Alueiden 
lukumäärä

Osuus Keskimääräinen 
pinta-ala, m2

Kaikki 246 587
Alue kuvioiden rajalla/välissä 107 43 % 237

Kuvioraja/ajouraväli 81 76 % 102
Lehtipuut 8 7,5 % 970

Ei selitystä 5 4,7 % 551
Vähäpuustoinen/puuton 5 4,7 % 128

Ajouraväli 5 4,7 % 151
Avohakkuu 22 8,9 % 530

Säästöpuut 9 41 % 575
Vähäpuustoinen/puuton 7 32 % 526

Erilainen/nuorempi puusto 4 18 % 412
Harvennukset 115 47 % 929

Ei selitystä 45 39 % 563
Vähäpuustoinen/puuton 20 17 % 1 920

Lehtipuut 18 16 % 677
Erilainen/nuorempi puusto 14 12 % 2 048

Ajouraväli 10 8,7 % 109
Muut hakkuutavat 2 0,8 % 302



Hakkuukuvioista löytymättä jääneiden, maastossa
kartoitettujen säästöpuuryhmien pinta-aloja.

Tulokset: säästöpuut
• Säästöpuita (yksittäisiä/ryhmä) havainnoitiin 

vain avohakkuilta, jolloin niiden tunnistaminen 
on yksiselitteisempää.

• Avohakkuiden käsittelemättä jääneistä alueista koko Suomen 
aineistossa 42 %:lla oli säästöpuuryhmä (Uusimaa: 50 %).

Kaikille hakkuissa jätetyille säästöpuuryhmille ei muodostunut 
niitä vastaavia käsittelemättömiä alueita hakkuukonekuvioinnissa. 
• Maastossa tarkastettiin yhteensä 89 avohakkuukuviota, joilta ei 

ollut tunnistettu käsittelemätöntä aluetta.
• Näistä avohakkuista 36 %:lla (32 kpl) oli todellisuudessa yksi 

tai useampi säästöpuuryhmä.
• Osa säästöpuuryhmistä tarkkuuspaikannettiin maastossa.

• Hakkuukonekuvioista löytymättä jääneet säästöpuuryhmät 
olivat pinta-alaltaan merkittävästi pienempiä kuin ne 
säästöpuuryhmät, joiden kohdalta tunnistettiin hakkuulla 
käsittelemätön alue.
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Alueiden 
luku-

määrä

Osuus 
kaikista 
alueista 

Keskim. 
pinta-
ala, m2

Minimi 
pinta-
ala, m2

Maksimi 
pinta-ala, 

m2

Alueet avohakkuilla 60 100 % 711 26 5 405
Yksittäisiä 3 5 % 877 154 1 895
Säästöpuuryhmä 25 42 % 720 52 3 019

Pieni 8 13 % 295 108 509
Iso 16 27 % 943 52 3 019

Ei tietoa 9 15 % 390 26 1 058
Ei säästöpuita 23 38 % 806 42 5 405
Uusimaa kesä 2019 28
Yksittäisiä 8 29 % 574 45 3 743
Säästöpuuryhmä 14 50 % 2 214 118 11 107

Käsittelemättömällä alueella (vihreä) 
näkyy ilmakuvassa säästöpuuryhmä. 
(Ilmakuva © Maanmittauslaitos).

Säästöpuuryhmän 
kuvaus

Alueiden 
luku-

määrä

Keskim. 
pinta-
ala, m2

Minimi 
pinta-
ala, m2

Maksimi 
pinta-
ala, m2

Järeitä puita 22 81 13 386
Nuorempi puusto 26 90 18 219
Pari järeää puuta 2 119 23 216

Avohakkuukuvioiden käsittelemättömiltä alueilta havaitut 
säästöpuut.



Menetelmän prosessikuvaus
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Prosessi on suurelta osin automatisoitavissa 
• Peruskartta → maastotietokanta

Säästöpuiden tunnistusta on vaikea automatisoida 
ilman lisäaineistoja.



Tulosten yhteenveto

Tulokset osoittivat, että METE-kohteet oli rajattu pääsääntöisesti hakkuukuvioiden 
ulkopuolelle. 

• Hakkuukoneaineistosta tunnistettiin automaattisesti muutamia hakkuukuvion sisään 
rajautuneita, käsittelemättömiä METE-kohteita.

Tämän työn hakkuukonekuvioiden käsittelemättömistä alueista:
• 0,5 %:lla oli erityisen tärkeä elinympäristö (METE-kohde), joka rajautui hakkuukuvion sisälle. 
• Peruskartan perusteella käsittelemättömistä kuvioihin kuuluvista alueista, joilla ei ollut ennalta 

tunnettua luontokohdetta, noin 34 %:lla oli ja 30 %:lla ei ollut potentiaalisia luontokohteita.   
• Avohakkuilla säästöpuuryhmä havaittiin ilmakuvalta tai maastosta noin 42 %:lla alueista koko 

Suomen kattavassa laajemmassa aineistossa.
• Yhteensä 10 % alueista osoittautui muiden aineistojen perusteella todellisuudessa 

käsitellyiksi tai kuviointialgoritmin virheellisen toiminnan takia kuvioon kuulumattomiksi.
• Vain 7 %:lle ei löydetty syytä käsittelemättömyydelle, kun kaikki työssä käytetyt aineistot olivat 

mukana tarkastelussa.
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Johtopäätökset: hakkuukoneaineiston käyttökelpoisuus
• Hakkuukonetiedoista saatuja käsittelemättömiä alueita voidaan työn tulosten perusteella 

hyödyntää ennalta tunnettujen monimuotoisuuskohteiden käsittelyn seurannassa. 
• Verrattaessa hakkuukonekuvioita ja niiltä tunnistettuja käsittelemättömiä alueita luontokohteiden 

paikkatietoaineistoon voidaan todeta, onko kohteet rajattu kokonaan leimikon ulkopuolelle tai jätetty 
käsittelemättä hakkuualueella. 

• Samoin voidaan todentaa onko esim. vesistöjen suojavyöhykkeet jätetty käsittelyn ulkopuolelle.

• Luontokohteiden seurannan tarkkuuden minimitaso riippuu hakkuukoneen sijaintiaineiston 
paikannustarkkuudesta, kuviointimenetelmän yksityiskohdista sekä monimuotoisuus- ym. 
aineistojen tarkkuudesta. 

• Hakkuukoneen sijaintitiedon nykyinen tarkkuus ei salli luontokohteiden osittaisen, kuten ominaispiirteet 
säilyttävän käsittelyn tai säästöpuuryhmien harventamisen, tekopökkelöiden ym. erottamista tavanomaisesta 
hakkuusta.

• Tiedot hakattujen puiden paikoista, kuten hakkuukoneen kouran sijainnit, parantaisivat tietyiltä osin hakkuiden 
seurannan tarkkuutta.

• Lisäksi käsittelemättömien alueiden potentiaalia luontokohteina voidaan arvioida yhdistämällä niitä 
peruskarttaan/maastotietokantaan ja muihin avoimiin metsävara- ja paikkatietoaineistoihin. 

• Hakkuutapa vaikuttaa mm. tarkasteluun otettavien käsittelemättömien alueiden minimipinta-alaan.
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Johtopäätökset: menetelmän käyttökelpoisuus
• Työn pohjalta on tuotettu kuvaus täysin uudenlaisesta menetelmästä 

luontokohteiden säilymisen todentamiseen ja potentiaalisten 
kohteiden tunnistamiseen hakkuukoneaineiston avulla.

• Menetelmän avulla on mahdollista seurata luonnonhoidon 
toteutumista operatiivisessa metsänhoidossa suosituksiin ja ohjeisiin 
nähden. Se tukee siten osaltaan taloudellisesti ja ekologisesti 
kestävää metsien käyttöä.

• Lisäksi tässä työssä kuvattu menetelmä tuottaa tärkeää tietoa mm. 
puunkorjuutyön laadun raportointiin. 

• Käsittelemättömien alueiden avulla voi olla mahdollista myös 
paikallistaa kokonaan uusia monimuotoisuuskohteita ennalta 
tunnettujen lisäksi.

• Maastotarkastuksia tarvitaan tällöin alueiden ominaisuuksien 
varmentamiseen.

• Tämä työ auttaa suuntaamaan tarkastukset juuri sellaisille kohteille, missä 
niistä on eniten hyötyä. Tällöin myös maastotarkastusten kokonaismäärää 
voitaneen pienentää.
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Kuva: Marjo Mustola



Menetelmän automatisointi
• Luontokohteiden todentamis- ja tunnistusmenetelmä on pitkälti 

automatisoitavissa.
• Useimmat työssä kuvatut paikkatietoprosessit ja niihin liittyvät päättelyt voidaan automatisoida 

sellaisenaan.
• Työssä käytetyt avoimet aineistot sopivat pääosin myös automaattiseen prosessointiin.  
• Suurten, eri tuottajien jakamien avointen paikkatietoaineistojen tehokas yhdistely on oleellinen 

edellytys automatisoinnille. Esimerkiksi metsätiedon palvelualustakonsepti (Hämäläinen ym. 
2019) tarjoaa ratkaisun tähän.

• Paikkatietoaineistojen tarkkuus paranee jatkuvasti, mikä heijastuu myös menetelmän 
toimivuuteen.

• Säästöpuuryhmien tunnistus kuitenkin vaatii toimenpiteitä hakkuukoneen 
kuljettajalta tai ajantasaista ilmakuvamateriaalia

• Hakkuukoneen kuljettaja voisi merkitä kuvioilla havaitsemansa ja käsittelemättä jättämänsä 
säästöpuut sekä muut monimuotoisuuskohteet, kuten tekopökkelöt, esimerkiksi nykyisiä 
runkokoodeja (StemCode, Skogforsk 2020) käyttäen.
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Liite 1. Peruskartalta löydettyjä syitä
käsittelemättömille alueille
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Alueiden 
lukumäärä

Osuus Keskimääräinen 
pinta-ala, m2

Minimi-
pinta-ala, m2

Maksimi-
pinta-ala, m2

Ei selitystä 246 36 % 587 < 0,1 14 450

Ojitettu suo tai soistuma 108 16 % 882 < 0,1 16 624

Kallio 87 13 % 786 0,4 4 652

Kumpare, mäki tai rinne 72 11 % 695 1,4 7 864

Linja, piha, pelto, sorakuoppa tai tie 56 8,2 % 1 011 1,3 10 862

Suo tai soistuma 47 6,9 % 2 703 0,5 44 588

Oja (pl. suot, soistumat) 40 5,8 % 382 < 0,1 4 399

Kivi, kivikko 9 1,3 % 1 341 53 4 890

Oja tai puro 6 0,9 % 2 416 237 8 744

Jyrkänne 5 0,7 % 2 149 559 3 965

Suppa 5 0,7 % 2 157 125 9 460

Allas, vesikuoppa 3 0,4 % 1 184 482 2 225

Kaikki 684 100 % 890 < 0,1 44 588

Taulukossa mukana koko Suomen kattavan aineiston käsittelemättömät alueet pl. käsitellyt alueet, kannakset ja METE-
kohteet. Ojitettu suo tai soistuma -kategoriassa on mukana myös ojille paikantuneita käsittelemättömiä alueita. Sen sijaan 
Oja-kategoriassa mukana ovat ojat, jotka eivät selvästi olleet suolla tai soistumalla.



Liite 2. Potentiaalisia luontokohteita hakkuutavoittain 
ja maisemamaakunnittain
Hakkuutavoittain:
• Suurin osa alueista (58 %) oli harvennuksilla.

• Alueista 45 % oli monimuotoisuuden kannalta 
potentiaalisia kohteita. 

• Ilman selitystä jäi tässä vaiheessa tarkastelua 29 %.

• Hakkuukuvioiden väliin paikantui 31 % alueista 
(ei yksiselitteistä hakkuutapaa). 

• Alueista potentiaalisia monimuotoisuuskohteita oli 
vain 12 %. 

• Ilman selitystä jäi 51 % alueista. 
• Alueet olivat keskimäärin kaikkein pienimpiä. 

• Vain 9 % käsittelemättömistä alueista paikantui 
avohakkuukuvioille.

• Potentiaalisia monimuotoisuuskohteita oli 38 %. 
• Ilman selitystä jäi 37 % alueista.

Maisemamaakunnittain (5 kpl):
• Eteläinen rantamaa:

• Suhteellisesti eniten potentiaalisia monimuotoisuuskohteita 
(63 % alueen kohteista): paljon kallioita, rinteitä, ja mäkiä.

• Vain 11 % alueen kohteista ei ollut monimuotoisuuden 
kannalta potentiaalisia kohteita.

• Pohjanmaa:
• Vain 16 % alueen kohteista oli monimuotoisuuden kannalta 

potentiaalisia.
• Alueen kohteista 50 % ei ollut potentiaalisia. Alueilla oli 

paljon ojitettuja soita, soistumia ja ojia. 
• Alueiden pinta-alat olivat keskimäärin pienimpiä.

• Hämeen viljely- ja järvimaa:
• Potentiaalisia monimuotoisuuskohteita oli 39 % alueista. 
• Ilman selitystä jäi 35 % kohteista. 

• Itäinen Järvi-Suomi ja Vaara-Karjala:
• Lähes puolet kohteista jäi ilman selitystä.

Käsittelemättömien alueiden (684 kpl) syyt peruskartan perusteella:
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Liite 3. Käsittelemättömät alueet muun
paikkatietoaineiston perusteella

Alueiden 
lukumäärä

Osuus Keskimääräinen 
pinta-ala, m2

Minimi-
pinta-ala, m2

Maksimi-
pinta-ala, m2

Kaikki 246 100 % 587 < 0,1 14 450
Kuvioraja ja ajouraväli 84 34 % 99 < 0,1 1 016

Ei selitystä 50 20 % 562 11 11 080

Vähäpuustoinen/puuton 33 13 % 1 298 0,2 14 450

Järeät lehtipuut 28 11 % 763 16 6 699

Erilainen/nuorempi puusto 19 7,7 % 1 608 42 5 041

Ajouraväli kuvion sisällä 16 6,5 % 129 15 376

Säästöpuut (avohakkuilla) 9 3,7 % 575 52 1 321

Järeät lehtipuut sekä riista 4 1,6 % 1 450 106 4 822

Riista 3 1,2 % 84 39 149
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Käsittelemättä jääneet alueet, joille ei löytynyt peruskartan tai suojelualueita ja metsälakikohteita kuvaavan aineiston 
perusteella mitään selitystä käsittelemättömyydelle (pl. myös alueet, jotka todettiin käsitellyiksi, sekä kannakset).
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