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Tiivistelmä

• Hakkuupään sijaintitiedon avulla hakkuukonetiedot tarkentuvat ja niitä voidaan käyttää laajemmin mm. metsävaratietojen
tuottamiseen, hakkuilla käsiteltyjen alueiden rajaamiseen sekä hakkuutyön aikaiseen kuljettajaopastukseen.

• Työssä selvitettiin StanForD 2010 -standardin (Skogforsk 2022) mukaisesti hpr-tiedostoon tallennettujen hakkuupään
sijaintitietojen tarkkuutta operatiivisilla korjuukohteilla. Lisäksi tutkittiin maasto-olosuhteiden vaikutusta sijaintitarkkuuteen. 

• Hakkuupään sijainnille oli kolme vaihtoehtoa: 1) Tarkennettu hakkuupään sijaintitieto (Melkas & Riekki 2017), joka laskettiin
koneen ja puomin suuntatiedoista ja puomin mitatusta pituudesta ilman ulointa jatkovartta. 2) Hakkuupään sijainti, joka
laskettiin kuten vaihtoehdossa 1), mutta koko puomin pituuden vakioarvolla. 3) Hakkuupään WGS 84 -koordinaatit hpr-
tiedostoista sellaisenaan.

• Korjuukohteilta mitattiin referenssikantojen sijainteja, jotka yhdistettiin hakkuukonetietoihin. Yli 2200 vastinrunkoparin
sijaintitarkkuudet eli etäisyydet referensseihin määritettiin kaikille hakkuupään sijaintivaihtoehdoille. Sijaintitarkkuuksien
keskiarvot laskettiin koko aineistolle, korjuukohteille ja maasto-olosuhteiden perusteella rajatuille koealoille.

• Tarkennettu hakkuupään sijainti mitatulla puomin pituudella tuotti parhaat tulokset. Sen keskimääräinen sijaintitarkkuus oli 
parhailla koealoilla noin 2,8 m ja koko aineistossa 3,9 m. 

• Puomin pituuden vakioarvon käyttäminen mitatun pituuden sijaan heikensi keskimääräistä sijaintitarkkuutta vain noin 0,3 m. 
Sen sijaan hpr-tietojen käyttö sellaisenaan tuotti 5,2 m sijaintitarkkuuden.

• Maasto-olosuhteet vaikuttivat merkittävästi hakkuukoneen paikannustarkkuuteen. Paikannuksen katveet heikensivät 
keskimääräistä runkojen sijaintitarkkuutta yli 2 metrin verran, lähes 6 m sijaintitarkkuuteen. Mittausajankohdasta riippuva 
näkyvien satelliittien lukumäärä vaikutti myös runkokohtaiseen sijaintitarkkuuteen.
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Summary

• The information of the harvester head position improve the accuracy of the harvester data and enable their broader use in e.g. producing 
forest resource information, delineating harvested areas and guiding the harvester operator during the work.

• This work concentrated on the accuracy of the information of the harvester head position at operative harvesting sites and at different 
terrain conditions. The information of the harvester head position were stored in hpr files by StanForD 2010 standard (Skogforsk 2022).   

• Three alternative positions of the harvester head were used: 1) The improved harvester head position (Melkas & Riekki 2017) was 
computed using measured values of harvester bearing, boom angle and boom length (without last extension part). 2) The position of the  
harvester head was computed similarly to 1) but using a constant value for the length of the whole boom. 3) The WGS 84 coordinates of 
the harvester head from the hpr files were used as such. 

• The reference locations of the stumps were measured with high-accuracy global satellite positioning receiver at four harvesting sites at 
Southern Finland (two thinnings and two regeneration fellings). Over 2200 reference locations were coupled to the harvester head 
positions with help of stump diameters, breast height diameters of felled stems and information of tree species. The position accuracies 
i.e. the distances of the stump-stem pairs were determined for the three alternative harvester head positions. The averages of the position 
accuracies were calculated for the whole dataset, for the harvesting sites and for the sample plots that were delineated according to the 
terrain conditions. 

• The most accurate results were obtained with the improved harvester head position. The average position accuracy was approximately
2,8 m at the best sample plots and 3,9 m in the whole dataset. 

• Replacing the measured boom length with a constant value weakened the average position accuracy with only approximately 0,3 m. 
Instead, using the harvester head coordinates directly from the hpr files resulted worse average position accuracy of 5,2 m.

• The terrain conditions affected significantly the positioning accuracy of the harvester location. The shades at the GNSS positioning
weakened the position accuracy over 2 m with respect to the average conditions, resulting the total position accuracy of 6 m. In addition, 
the time dependent visibility of the positioning satellites affected the stem-wise position accuracy.
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Johdanto

• Suomen metsissä työskentelee päivittäin noin 
2000 hakkuukonetta, jotka tallentavat tietoa 
sijainnistaan sekä poistettavien puiden 
ominaisuuksista. 

• Tietoja hyödynnetään nykyisin pääasiassa 
puukauppojen ja urakointien maksun perusteena sekä 
puunhankinnan ohjauksessa. 

• Hakkuukonetiedon käyttöä lisäämällä voidaan 
saada enemmän hyötyä metsissämme 
työskentelevistä koneista.

• Hakkuupään sijaintitieto on merkittävässä osassa 
hakkuukonetietojen tarkentamisessa ja 
laajentamisessa eri sovelluskohteisiin. 
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Komatsu-merkkinen hakkuukone. Kuvaan on 

merkitty puun käsittelyssä käytettyjen koneen 

osien nimet. 



Hakkuupään sijaintitiedon hyödyntäminen

• Tarkkaa hakkuupään sijaintia pystytään käyttämään esimerkiksi:
• Metsävaratietojen tuottamiseen ja päivittämiseen.

• Kaukokartoituksen aputietona.

• Hakkuukuvioiden ja ajourien rajaamiseen.

• Erityiskohteiden rajaamiseen ja niiden säilymisen todentamiseen.

• Poistettujen runkojen määrän ja sijaintien todentamiseen mm. vesistöjen 
suojavyöhykkeiltä.

• Puunkorjuun aikana puukasojen paikkatiedon tuottamiseen 
metsätraktorille.

• Hakkuupään keräämän sijaintitiedon hyödyntäminen vaatii 
kuitenkin, että tieto on tarpeeksi tarkkaa. 

• Aiemmin Melkkaan & Riekin (2017) työssä saatiin hakkuupään sijainnille 
noin 4,9 metrin keskimääräinen paikannustarkkuus pienellä aineistolla. 

• Tarkkuuden vähimmäistavoitteena on runkojen erottaminen toisistaan. 

• Tarkkaa hakkuupään sijaintia varten tarvitaan myös riittävä 
hakkuukoneen paikannustarkkuus haastavissakin olosuhteissa. 

• Hakkuukoneet paikannetaan nykyisin tyypillisesti koneiden omilla 
vastaanottimilla globaalissa satelliittipaikannusjärjestelmässä (GNSS).
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Puukartta harvennuksella (harvennus-2) hakkuukoneen 

hpr-tietoihin tallennetuista hakkuupään sijainneista 

CraneTipLatitude, CraneTipLongitude. Ilmakuva © 

Maanmittauslaitos.



Tavoite

• Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää StanForD 2010 -standardin 
(Skogforsk 2022) mukaisesti tallennetun hakkuupään sijaintitiedon 
tarkkuutta operatiivisella kuvioaineistolla.  

• Aiempi Melkkaan & Riekin (2017) työn aineisto oli kerätty kahdeksalta 
erilliseltä koealalta ja sisälsi yhteensä 633 runkoa. Koealojen ajourat 
poikkesivat tavanomaisista korjuukohteista ja lisäksi aineisto oli pieni 
olosuhteiden vaihtelun kannalta. 

• Tähän työhön pyrittiin keräämään laajempi aineisto tyypillisen 
kokoluokan korjuukohteilta, joilla hakkuukone etenee melko pitkiä 
ajouraosuuksia kerrallaan (kts. kuva).

• Laajemman aineiston ansiosta päästiin tutkimaan myös 
runkokohtaisen paikannustarkkuuden vaihtelua mm. 
hakkuutapojen, maasto-olosuhteiden ja satelliittipaikannuksen 
laatutunnusten sekä puulajien välillä. 

• Tämä tuloskalvosarja perustuu Eemeli Taipaleen 
kandidaatintutkielmaan, joka on tehty Metsäteho Oy:ssä 
yhteistyönä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa.
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Hakkuun etenemistä harvennus-2:lla. Nuolen 

sijainti kuvaa hakkuukoneen sijaintia ja suunta 

osoittaa koneen etuakselin suunnan 

(MachineBearing). Runkonumeroita kursiivilla. 

Peruskartta © Maanmittauslaitos.



Hakkuukoneaineisto

• Tutkimuksessa käytettiin vuonna 2016 Komatsun hakkuukoneella tallennettuja hpr-tiedostoja 
operatiivisilta korjuukohteilta. 

• Hakkuukoneen sijainnit määritettiin koneen omalla GNSS-vastaanottimella, joka oli hytin katolla.

• Hakkuukone oli erikseen kytketty mittaamaan puomin pituutta, lukuunottamatta ulointa jatkovartta. 

• Hakatun rungon sijainnin määrittämisessä käytetyt tiedot tallennettiin hpr-tiedoston Boompositioning-rakenteeseen. 

• Hpr-tiedostoon tallennettiin myös Komatsun tuottamat hakkuupään sijaintitiedot WGS 84 -koordinaatistossa 
(CraneTipLatitude, CraneTipLongitude).

• Aineisto kerättiin osana Forest Big Data -hanketta, pääosin Suomen metsäkeskuksen pääkaupunkiseudun 
inventointialueelta. 

• Hakkuukoneen hpr-tiedostot purettiin, minkä jälkeen niistä saadut hakkuukoneen ja -pään sijaintia 
kuvaavat ynnä muut runkokohtaiset tiedot tallennettiin tietokantaan. 

• Sijaintiaineistot projisoitiin paikkatieto-ohjelmassa ETRS-TM35FIN-koordinaatistoon. 

• Aineisto sisälsi yhteensä seitsemän mahdollista harvennus- ja päätehakkuukohdetta, jotka olivat riittävän 
suuria ja soveltuivat ajourastoltaan tähän tutkimukseen. 

• Kohteisiin koottiin kaikki niiltä hakatut rungot riippumatta hakkuukonetietoihin tallennetusta lohkotuksesta. Rungoille 
tuotettiin yksilöivä tunnistenumero.
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Hakkuupään sijainti

• Hakkuupään sijaintitiedon määrittäminen perustuu hakkuukoneen 
GNSS-sijaintiin, koneen ja puomin suuntiin sekä puomin pituuteen.

• Tässä aineistossa puomin pituus oli mitattu ilman ulointa jatkovartta. Koko 
puomin mitattu pituus määritettiin olettamalla, että puomin jatkovarsi on 
keskimääräisessä kohdassa.

• Tämän työn hakkuupään sijainnin laskentamenetelmä on lähes 
sama kuin Melkkaan & Riekin (2017) Metsätehossa kehittämä. 

• Hakkuukoneen sijainteja ja koneen suuntaa keskiarvoistetaan.

• Joitakin menetelmän yksityiskohtia on sittemmin päivitetty. 

• Hakkuupään sijaintitiedot tuotettiin hakkuukoneaineiston kaikille 
rungoille kolmella eri tavalla: 

1. Laskettiin Metsätehon menetelmällä tarkennettu sijainti mitatulla 
puomin pituudella. 

2. Laskettiin hakkuupään sijaintitieto kuten Metsätehon tarkennettu 
sijainti, mutta käytettiin koko puomin pituutena vakioarvoa 7,68 m. 

• Vakioarvo on peräisin muiden Komatsun hakkuukoneiden hpr-tiedostoista, joihin ei 
ollut mitattu puomin pituutta. Arvo kuvaa puomin keskipituutta.

3. Käytettiin Komatsun tallentamia hakkuupään sijaintitietoja sellaisenaan 
(CraneTipLatitude, CraneTipLongitude).
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Hakkuutilanteen geometria Komatsun hakkuukoneella. 

Kuvassa 

αB = koneen etuakselin kompassisuunta, 

αC = puomin kulma suhteessa koneen suuntaan ja 

L = puomin pituus. 

Oletetaan, että puomin kiinnityskohta ja GNSS-

vastaanottimen sijainti ovat samat.



Maastoaineisto

• Referenssiaineistoksi hakkuupään sijaintitiedoille mitattiin hakattujen 
kantojen sijainteja maastotyönä kesäkuussa 2021. 

• Tarkkuuspaikantimena käytettiin Trimblen Geo7X-vastaanotinta ja 
mittauksille tehtiin VRS-jälkikorjaus. 

• Tavoitetarkkuutena kannoille pidettiin 10–30 senttimetriä, johon suurimmalla 
osalla kannoista päästiinkin.

• Maastotyössä todettiin tähän tutkimukseen käyttökelpoisiksi 
hakkuukohteiksi kaksi harvennusta ja kaksi päätehakkuuta. 

• Muut kohteet olivat vesakoituneet tai käytettävän maastotyöajan puitteissa 
vaikeasti saavutettavia.

• Maastotöiden kohteet nimettiin mahdollisten hakkuukohteiden numeroinnin 
mukaisesti ja ne ovat harvennus-1, harvennus-2, päätehakkuu-5 ja 
päätehakkuu-7. 

• Hakkuukohteilla kartoitettiin kantojen sijainti, puulaji, kannon läpimitta 
ristiinmittauksella sekä havainnot GNSS-paikannustarkkuuteen 
oletettavasti vaikuttavista maasto-olosuhteista.

• Mittausjakson aikana kerättiin tiedot 2966 kannolta. 
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Kantojen sijaintien kartoittamisessa käytettiin 

Trimblen Geo7X-tarkkuuspaikanninta.



Ilmakuva ja peruskartta © Maanmittauslaitos.

Menetelmät: 
aineistojen yhdistäminen

• Referenssi- ja hakkuukoneaineisto yhdistettiin 
manuaalisesti etsimällä kannoille vastinparit. 

• Apuna käytettiin runkokohtaisia puulaji- ja läpimittatietoja 
sekä hakkuujärjestystä.

• Yhteensä 2216 kantoa eli noin 75 % kaikista 
mitatuista kannoista onnistuttiin yhdistämään. 

• Vastinpareille laskettiin paikkatieto-ohjelmassa 
runkokohtaiset sijaintitarkkuudet (eli hakkuupään 
etäisyydet referensseistä) kaikilla kolmella 
hakkuupään sijaintivaihtoehdolla.
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Referenssimittauksiin 

yhdistetyt ja yhdistämättömät 

tarkennetut hakkuupään 

sijainnit päätehakkuu-5:llä. 

Yhdistettyjen kantojen määrät korjuukohteilla. 

Korjuukohde Yhdistetty Yhdistys% Selite

Harvennus-1 552 84 Harvennus, mäntyvaltainen 

Harvennus-2 601 71 Harvennus, mäntyvaltainen

Päätehakkuu-5 302 90 Avohakkuu, kuusivaltainen 

Päätehakkuu-7 761 68 Avohakkuu, kuusivaltainen 

Vastinparien väliset 

etäisyydet ja suunnat. 

Nuolen suunta kuvaa 

suuntaa hakkuupään 

sijainnista referenssiin. 



Menetelmät: koealajako

• Mitatut alueet jaettiin 23 koealaan maasto-
olosuhteiden mukaisesti.

• Yhdeksän paikannettua kantoa jäi koealojen 
ulkopuolelle, joten koealoille sijoittui 2957 
kantoa.

• Kaikki hakkuukonetietoihin yhdistetyt kannot 
(2216 kpl) sisältyivät koealoihin.

• Hakkuukoneaineiston tarkennettuja 
hakkuupään sijainteja osui koealoille 
yhteensä 3620 kpl. 

• Hieman yli 80% hakattujen runkojen kannoista 
löytyi maastomittauksissa.

• Hieman yli 60% hakatuista rungoista pystyttiin 
yhdistämään maastomittauksen kantoihin.
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Päätehakkuu-7:n koealakartta. Ilmakuva © Maanmittauslaitos. 



Menetelmät: data-analyysi

• Koealojen rajaamisen jälkeen aineistoista tuotettiin Excel-taulukko, johon koottiin kantokohtaisesti mm. 
• koordinaatit, kohde- ja koealaluokitukset, puulaji ja kantoläpimitta,

• maastossa määritetyt paikannusolosuhteiden ym. lisämääreet, 

• tarkkuuspaikantimen tiedot (sijainnin epävarmuus eli Position Dilution of Precision, PDOP-arvo), 

• hakkuukoneen runko- ja paikannustiedot (GPSPrecision-arvo ja satelliittien lukumäärä) sekä

• hakkuupään sijaintivaihtoehtojen sijaintitarkkuudet.

• Koostetaulukosta laskettiin aineiston keskitunnuksia kolmella eri hakkuupään sijaintivaihtoehdolla mm. 
• koko aineistolle, hakkuukohteittain ja koealoittain sekä

• GNSS-paikannuksen laatutunnusten perusteella ja erilaisille maasto-olosuhteille.

• Lisäksi Metsätehon tarkennetun hakkuupään sijaintitarkkuuksien eroja tutkittiin kahden riippumattoman 
otoksen t-testillä.

• Testillä saadaan selville sellaiset tilastollisesti merkitsevät erot, jotka eivät johdu pelkästään otannan kohdistumisesta. 

• Testissä käytettiin ns. P-arvon rajana vakiintunutta viiden prosentin raja-arvoa. Kun otosten välinen P-arvo on alle 
0,050, on niiden välinen ero tilastollisesti merkitsevä.

• Riittävä otoskoko on yleensä noin 30 havaintoa. 
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Tulokset: koko aineisto

• Koko aineistossa (2216 runkoa) 
parhaan tuloksen tuotti Metsätehon 
tarkennettu hakkuupään sijainti, jolla 
runkojen keskimääräinen sijaintitarkkuus 
oli noin 3,9 m. 

• Puomin vakiopituudella lasketun 
hakkuupään sijaintitarkkuus oli 
keskimäärin noin 4,2 m.

• Hpr-tiedostoihin tallennetun hakkuupään 
sijaintitiedon (CraneTipLatitude, 
CraneTipLongitude) keskimääräinen 
sijaintitarkkuus oli noin 5,2 m. 
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Runkokohtaiset sijaintitarkkuudet eri hakkuupään 

sijaintivaihtoehdoilla. Keskiarvot on merkitty rastilla ja mediaanit 

keskiviivalla. Laatikot kuvaavat keskimmäisiä neljänneksiä ja janat 

uloimpia. Poikkeavat arvot, eli arvot, jotka ovat vähintään 1,5 

laatikon korkeuden päässä laatikon reunasta, on esitetty pisteinä. 



Tulokset: korjuukohteiden vertailu

• Korjuukohteiden välillä keskimääräisissä 
sijaintitarkkuuksissa ei ollut merkittäviä eroja. 

• Harvennus-1 ja päätehakkuu-7 olivat 
sijaintitarkkuudeltaan parhaat, joten tässä 
aineistossa hakkuutavalla ei havaittu selkeää 
korrelaatiota sijaintitarkkuuteen.

• Sen sijaan kohteiden välillä havaittiin 
vaihtelua riippumatta hakkuutavasta. 

• Kaikki yli 30 cm poikkeamat keskimääräisissä 
sijaintitarkkuuksissa olivat tilastollisesti 
merkitseviä.

• Hpr-tietoihin tallennetut hakkuupään sijainnit 
tuottivat selvästi heikomman 
sijaintitarkkuuden ja keskihajonnan kuin 
lasketut sijaintivaihtoehdot.
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Sijaintitarkkuudet korjuukohteittain eri hakkuupään sijaintivaihtoehdoilla. 



Tulokset: sijaintitarkkuuden runkokohtaiset
jakaumat

• Tarkennetut sijainnit keskittyvät selvästi parempiin sijaintitarkkuuksiin kuin 

hpr-tietoihin tallennetut hakkuupään sijainnit.  

METSÄTEHON TULOSKALVOSARJA 1/2022 15

Esimerkkijakaumia hakattujen runkojen 

sijaintitarkkuuksista kahdella eri hakkuukohteella. 



Tulokset: koealat

• Metsätehon tarkennettu hakkuupään sijainti mitatulla puomin pituudella tuotti
yleisesti ottaen parhaat sijaintitarkkuudet. 

• Hakkuukoneen hpr-tiedoista saatu hakkuupään sijainti oli paras vaihtoehto
kolmella koealalla. 

• Näihin sisältyivät hakkuutyömaan aloitus (koeala 3) sekä koeala 17 puuston katveessa ojan
varrella, jossa ojan kiertäminen on vaikuttanut hakkuun etenemiseen ja aiheuttanut koneen
etuakselin suunnan vaihtelua.

• Koealalla nro 7 hpr-tiedot ja puomin vakioarvon käyttäminen tuottivat hieman paremman
sijaintitarkkuuden kuin tarkennettu sijainti.

• Avoimien paikkojen koealat olivat runkokohtaiselta tarkkuudeltaan parhaimpia. 
Sijaintitarkkuudet olivat tällöin noin 2,8 m Metsätehon tarkennetulla sijainnilla.

• Seuraavalle dialle on taulukoitu kaikki koealakohtaiset sijaintitarkkuudet ja niiden 
keskihajonnat. Yksityiskohtaisemmat koealojen tulokset hakkuukohteittain 
löytyvät liitteestä 1.
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Tulokset: koealat
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Hakkuu-

kohde
Koeala Koealakuvaus

Havain-

tojen

määrä

Tarkennettu sijainti
Puomin vakiopituudella 

laskettu sijainti

Hakkuupään sijainti 

hpr-tiedoista

Sijainti-

tarkkuus, m

Keski-

hajonta, m

Sijainti-

tarkkuus, m

Keski-

hajonta, m

Sijainti-

tarkkuus, m

Keski-

hajonta, m

H1

1 Rinne ja pistoja 92 4,19 2,36 4,29 2,55 5,68 3,81

2 Tienvierus, mäen alhaalla 53 3,65 1,25 3,65 1,63 4,52 2,93

3 Aloituskohta ja varastopaikka 25 9,34 4,37 10,78 4,59 8,70 4,71

4 Koneen suunta heittelee, pieni painauma 64 2,83 1,42 3,83 2,08 5,49 3,27

5 Avoin pääajoura, loiva mäki 113 2,87 1,68 3,29 2,05 4,13 2,67

6 Tasainen ura 127 2,76 1,57 3,33 1,63 3,44 2,45

7 Loiva rinne 78 4,23 2,24 4,20 2,39 3,97 2,55

H2

8 Rinne ja katvetta metsätien reunassa 85 4,51 2,67 4,97 2,84 7,88 4,59

9 Männikkö, tienvarsi, mäen päällä 135 2,78 1,52 3,32 1,75 6,01 4,61

10 Kuusikko, mäen alla 90 3,05 1,51 3,39 1,70 4,81 3,66

11 Pieni alue, mäen alla 17 3,51 2,54 4,41 2,36 6,16 3,76

12 Loiva rinne sivuttaissuunnassa ajouraan nähden 224 5,08 2,79 5,11 3,08 6,62 3,44

23 Sekalainen hakkuukoneen ajourasto 50 4,45 2,48 4,61 2,32 5,65 4,29

P5

13 U-painanne 97 5,61 2,92 5,72 3,05 7,14 4,15

14 Mäen päällinen 65 3,12 1,80 3,33 1,85 4,49 3,73

15 Mäen alla tasaista aluetta 140 3,94 2,44 4,05 2,43 4,73 3,75

P7

16 Erillinen leimikonpääty, vaihteleva kuuluvuus 80 4,02 2,24 4,15 2,26 4,77 4,07

17 Metsänreunaa, ojan vieressä 44 5,75 4,30 5,92 4,25 5,08 2,67

18 Tasainen alue keskellä aukkoa 53 2,64 1,48 3,07 1,78 4,12 3,47

19 Keskialuetta 83 2,80 1,42 2,96 1,60 3,84 2,91

20 Metsänreunoja 218 4,34 3,05 4,47 3,13 5,49 4,03

21 Avoimempi ympäröivä metsä, urien loppuja 68 3,26 1,87 3,70 2,05 3,76 1,96

22 Alamäkeen metsänreunassa, katvetta 215 3,41 2,17 3,69 2,19 4,53 2,79



Tulokset: GNSS-paikannus

• Suurimmalla osalla referenssimittauksia tarkkuuspaikantimen 
PDOP-arvo oli erinomainen tai hyvä.

• Hakkuukoneen käyttämien satelliittien määrä vaikutti enemmän 
sijaintitarkkuuteen kuin tarkkuuspaikantimen PDOP-arvo. 

• Tarkennetuilla hakkuupään sijainneilla keskimääräinen 
sijaintitarkkuus heikkeni noin 3,5 metristä yli 4,4 metriin satelliittien 
määrän vähentyessä.  

• Kaikki satelliittimäärien väliset sijaintitarkkuuksien erot olivat t-testin 
perusteella tilastollisesti merkitseviä.

• Tarkkuuspaikantimen ja hakkuukoneen paikantimen välisten 
laatutunnusten korrelaatioissa ei havaittu riippuvuuksia.

• Satelliittigeometriat vaihtelivat eri aikoina tehdyissä mittauksissa.

• Maastonpiirteet eivät vaikuttaneet systemaattisesti paikantimien 
laatutunnuksiin.

• Hakkuukoneen käyttämien satelliittien määrä vaihteli sekä 
satelliittigeometrioiden ajallisesta vaihtelusta että maasto-
olosuhteista johtuen (kts. kuva ja liite 1). 
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Hakkuukoneen paikannukseen käytettyjen satelliittien 

lukumäärät päätehakkuu-5:n rungoille. Huomaa eri ajourilla ja 

ajokerroilla käytössä olleet satelliittien määrät. Kuvan pisteet 

ovat tarkennettuja hakkuukoneen sijainteja. Osa 

runkonumeroista on merkitty kursiivilla havainnollistamaan 

hakkuujärjestystä. Peruskartta © Maanmittauslaitos.



Tulokset: 
maasto-olosuhteet

• Maasto-olosuhteet korreloivat runkokohtaisiin 
muutoksiin hakkuukoneen paikannustarkkuudessa. 

• Katveet heikensivät sijaintitarkkuutta merkittävästi.
• Puuston aiheuttamat katveet tuottivat noin 5,9 m 

sijaintitarkkuuden.

• Topografian aiheuttamat katveet tuottivat vielä tätäkin 
huonompia sijaintitarkkuuksia, mutta niiden 
havaintomäärä jäi tilastollista testausta varten pieneksi.

• Mäkinen maasto ei heikentänyt sijaintitarkkuutta 
merkittävästi.

• Hakkuukoneen käyttämä paikannussatelliittien määrä oli 
kuitenkin pienempi mäkien kohdalla kuin aukealla tai 
huonolla satelliittigeometrialla.

• Tarkkuuspaikantimen PDOP-arvo ei vaikuttanut 
sijaintitarkkuuteen, koska se oli pääosin hyvä.

• Myös tarkkuuspaikantimen satelliittigeometrian vaikutus 
tuloksiin oli pieni.
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Maasto-

olosuhde

Havain-

toja, kpl

Sijainti-

tarkkuus, m

Satelliitteja 

hakkuukoneella 

keskimäärin

Selite

Aukea 313 3,68 9,97
Harvennuksilla varastopaikka, 

ajourat ja muut aukeat kohdat

Satelliittigeo-

metria, huono
115 3,86 9,87

Paikantimen tarkkuus heittelee 

referenssimittauksissa

Mäki 109 4,50 8,94 Mäen ala- tai keskiosa 

Katvepuusto 48 5,89 9,23
Päätehakkuilla metsänreunat ja 

säästöpuuryhmät

Katve, 

topografia
11 6,83 8,55

Maastonmuodoista johtuva 

katvealue, ainoastaan koealalla 13

Sijaintitarkkuudet eri maasto-olosuhteissa ja hakkuupään 

sijaintivaihtoehdoilla.

Maasto-olosuhteiden näytemäärät, sijaintitarkkuudet tarkennetulla 

sijainnilla ja hakkuukoneen käyttämien satelliittien lukumäärien keskiarvot.



Tulokset: puulajit

• Havupuista kuusella päästiin vähän 
parempaan sijaintitarkkuuteen kuin männyllä, 
vaikka männyn latvusto on harvempi ja siten 
oletettavasti aiheuttaisi vähemmän katvetta 
kuin kuusen.

• Koivu aiheuttaa puulajeista eniten katvetta 
varsinkin tutkimuksessa käytetyissä 
kesähakkuukohteissa, jolloin puissa on lehdet.

• Muut puulajit poikkesivat muita paremmalla 
sijaintitarkkuudellaan, mutta niiden otanta jäi 
pieneksi.

• Kaikkien puulajien paitsi männyn ja kuusen 
väliset erot olivat t-testin perusteella 
tilastollisesti merkitseviä.
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Sijaintitarkkuudet puulajeittain eri hakkuupään sijaintivaihtoehdoilla.

Puulajien näytemäärät aineistossa.

Puulaji Havaintoja, kpl

Kuusi 1316

Mänty 422

Koivu 392

Muu puulaji 17



Johtopäätökset

• Metsätehon tarkennettu sijainti oli paras tutkimuksen vaihtoehdoista
hakkuupään sijainnille. Se tuotti keskimäärin 3,9 m runkokohtaisen
sijaintitarkkuuden. 

• Sijaintitarkkuus parani yli metrin verran hpr-tiedoista saatuun hakkuupään paikkaan nähden.

• Parhaissa olosuhteissa päästiin noin 2,8 m sijaintitarkkuuteen. 

• Puomin pituuden vakioarvon käyttäminen mitatun puomin pituuden sijaan
heikensi keskimääräistä sijaintitarkkuutta vain noin 0,3 m verran. 

• Sijaintitarkkuus tällöin oli keskimäärin 4,2 m ja parhaimmillaan alle 3 m. 

• Katve maasto-olosuhteissa heikensi merkittävästi, vähintään 2,2 m, hakkuupään  
sijaintitarkkuutta referenssikantoihin nähden. 

→ Hakkuukoneen paikannustarkkuuden vaihtelu eri maasto-olosuhteissa 
vaikuttaa hakkuupään sijaintitarkkuuteen selvästi enemmän kuin puomin pituuden 
tarkan arvon tunteminen.

METSÄTEHON TULOSKALVOSARJA 1/2022 21



Johtopäätökset

• Sijainnin tarkennuslaskenta toimii parhaiten systemaattisesti edenneessä hakkuussa.
• Sen sijaan vaikeissa paikannusolosuhteissa ja hakkuukoneen etenemissuunnan vaihdellessa työpisteittäin 

huomattavasti oli hpr-tietoihin tallennetun hakkuupään sijaintitarkkuus vajaan metrin verran parempi kuin
tarkennetuilla sijainneilla. Sijaintitarkkuudet ovat tällöin kaiken kaikkiaan aineiston huonoimpia, yli 5 m.

• Hakkuukoneen runkokohtaisen paikannuksen onnistuminen hakkuutilanteessa riippuu maasto-
olosuhteiden lisäksi myös käytettävissä olevien satelliittien lukumäärästä.

• Satelliittien näkyvyys vaihtelee eri ajanhetkinä. Satelliittien määrä voi siten olla pieni myös muualla kuin 
maaston katveissa.

• Koska kaikkia maastossa mitattuja runkoja ei saatu yhdistettyä hakkuukonetietoihin, on 
mahdollista että tulokset ovat optimistisia erityisesti niillä koealoilla, joilla oli katvetta.

• Hakkuutapojen (harvennus/päätehakkuu) välinen vaihtelu peittyi kohteiden väliseen vaihteluun. 
• Aineisto sisälsi tosin vain neljä hakkuukohdetta. 

• Tässä tutkimuksessa runkojen keskimääräinen sijaintitarkkuus koivuilla oli hieman havupuita
heikompi.

• Tutkimuskohteet oli hakattu kesäaikana.
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Liitteet

Liite 1. Tulokset hakkuukohteittain ja koealoittain
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Liite 1. Tulokset, 
harvennus-1

• Koealat 4, 5 ja 6 olivat parhaat olosuhteiltaan ja 
tuloksiltaan alle 2,9 m sijaintitarkkuudella.

• Koealojen 1 ja 7 rinteet heikensivät sijaintitarkkuutta 
noin yhden metrin verran parhaisiin koealoihin nähden.

• Koeala 3 poikkeaa muista koealoista, mikä johtunee 
vaihtelevasta hakkuujärjestyksestä, runkojen 
yhdistysvirheistä ja/tai hakkuukoneen huonosta 
paikannustarkkuudesta työmaan alussa.
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Hakkuukoneen käyttämien satelliittien lukumäärät 

rungoittain. Kuvassa on tarkennetut hakkuupään sijainnit. 

Peruskartta © Maanmittauslaitos. 

Koealakuvaukset ja näytemäärät harvennus-1:llä. 

Sijaintitarkkuudet 

koealoittain ja eri 

hakkuupään 

sijaintivaihtoehdoilla. 



Liite 1. Tulokset, 
harvennus-2

• Koealoilla 9 ja 10 sijaintitarkkuus oli paras. Alueet olivat 
vierekkäin, mutta mäen yläpuoli oli männikköä ja alapuoli 
kuusikkoa. 

• Kuusikon ja männikön ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

• Heikompi sijaintitarkkuus koealoilla 8 ja 23 johtunee koneen 
suunnan vaihtelusta ja pienen rinteen kiertämisestä.

• Koealalla 12 sijaintitarkkuus oli heikoin, vaikka se oli 
maaston puolesta melko hyvää aluetta paikannukseen.
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Koealakuvaukset ja näytemäärät harvennus-2:lla. 

Hakkuukoneen käyttämien satelliittien lukumäärät rungoittain. 

Kuvassa on tarkennetut hakkuupään sijainnit. 

Peruskartta © Maanmittauslaitos. 

Sijaintitarkkuudet 

koealoittain ja eri 

hakkuupään 

sijaintivaihtoehdoilla. 



Liite 1. Tulokset, 
päätehakkuu-5

• Koealojen sijaintitarkkuudet muuttuivat täysin 
maasto-olosuhteiden haastavuuden mukaisesti.

• Koealojen väliset sijaintitarkkuuksien erot olivat t-
testin perusteella kaikki tilastollisesti merkitseviä.
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Puukartat ja yhdistettyjä runkoja päätehakkuu-5:llä. Puulajit on merkitty eri 

symboleilla. Runkojen numerot ja läpimitat näkyvät sijaintien vieressä.

Koealakuvaukset ja näytemäärät päätehakkuu-5:lla. 
Sijaintitarkkuudet 

koealoittain ja eri 

hakkuupään 

sijaintivaihtoehdoilla. 



Liite 1. Tulokset, 
päätehakkuu-7 (1/2) 

• Koealat 16, 17, 20 ja 22 olivat noin 20 metriä korkean 
kuusikon reunassa. Niiden kantoja jäi melko paljon 
yhdistämättä hakkuukonetietojen runkoihin. 

• Avoimimpien paikkojen koealat 18 ja 19 olivat 
sijaintitarkkuudeltaan parhaimmat.

• Maasto oli melko tasaista kauttaaltaan.
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Koealakuvaukset ja näytemäärät päätehakkuu-7:lla. 

Yhdistetyt ja yhdistämättömät rungot päätehakkuu-7:lla. 

Metsänreunan katveet näkyvät dian 11 ilmakuvalta. 

Sijaintitarkkuudet 

koealoittain ja eri 

hakkuupään 

sijaintivaihtoehdoilla. 



Yhdistettyjen runkojen sijaintitarkkuuksia koealoilta. 

Huomaa koealan 17 kohdalla ojan, metsänreunan ja 

hakkuujärjestyksen vaikutus. 

Peruskartat © Maanmittauslaitos. 

Hakkuukoneen käyttämien 

satelliittien lukumäärä ja 

tarkennetut hakkuupään 

sijainnit koko hakkuukohteelta.

• Koeala 17 poikkesi eniten muista. Metsänreuna on aiheuttanut 
katvetta ja ojan kiertäminen on vaikuttanut hakkuujärjestykseen.

• Poikkeama on tilastollisesti merkitsevä kaikkien muiden koealojen kanssa.
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Liite 1. Tulokset, 
päätehakkuu-7 (2/2) 


