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Tiivistelmä

• Metsätehon hakkuukonekuviointi (Melkas ym. 2020) mahdollistaa toteutuneiden hakkuualueiden rajauksen monissa eri sovelluskohteissa, 
kuten Suomen metsäkeskuksen KAATO-palvelussa ja metsävaratietojen ylläpidossa (Metsäkeskus 2022), talousmetsien luonnonhoidon
todentamisessa (Mustola ym. 2021) ja puunkorjuun laaturaportoinnissa (Seppälä ym. 2021).

• Hakkuukoneen sijaintitiedon epätarkkuudet todellisiin kuviorajoihin nähden rajoittavat kuitenkin osaltaan hakkuukonekuvioiden tarkkuutta.

• Hakkuulaitteen sijaintitiedon tallentaminen hakkuukoneilla yleistyy vähitellen ja parantaa merkittävästi mm. runkokohtaista sijaintitarkkuutta
(Taipale ym. 2022).

• Tässä työssä tutkittiin hakkuulaitteen sijaintitiedon käyttöä kuviorajausten tuottamiseen sekä tulosten tarkkuustasoa pienillä aineistoilla.

• Hakkuulaitteen sijaintitiedon käsittelyä varten Metsätehon kuviointimenetelmää päivitettiin mm. lisäämällä hakkuulaitteen sijaintien
tarkennuslaskenta, joka oli muokattu Melkkaan ja Riekin (2017) työn pohjalta. Päivitetyllä menetelmällä kuvioitiin sellaisia Komatsun 
hakkuukoneilla hakattuja harvennus- ja päätehakkuukohteita, joilta hakkuulaitteen sijaintitiedot oli tallennettu hpr-tiedostoihin. 

• Näin tuotettujen ns. poistumakuvioiden pinta-alat vastasivat aiempaa hieman paremmin ilmakuvareferenssejä; 49 kuvion aineistolla pinta-
alan suhdeluku oli 1,03 ja vastaavilla hakkuukonekuvioilla 1,05. Keskimääräiset kuvioreunojen poikkeamat olivat metrin suuruusluokassa. 

• Poistumakuvioiden rajaukset olivat yksityiskohtaisempia ja tarkentuivat selvästi mm. erityisen tärkeiden elinympäristöjen ja muiden
luontokohteiden läheisyydessä. Käsittelemättömien alueiden määrä lisääntyi ja niiden avulla poistumakuvioista pystyttiin erottamaan
aiempaa pienempiä maastokartoitettuja säästöpuuryhmiä. Toisinaan mm. hakkuukoneen sijainnin epätarkkuus kuitenkin vaikutti kuvioinnin
tarkkuuteen.

• Työn tulokset osoittavat, että hakkuulaitteen sijaintitietoon perustuvassa poistumakuvioinnissa on paljon potentiaalia operatiiviseen käyttöön. 
Esimerkiksi poistumakuvioiden tarkkuuden yhdistäminen talousmetsien luonnonhoidon todentamiseen tulee parantamaan merkittävästi 
automaattista todentamistyökalua.

• Jatkotutkimuksena tulee varmistaa poistumakuvioiden operatiivinen käyttökelpoisuus ja -edellytykset kattavammilla aineistoilla.
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Summary: Stand delineation from harvester head 
positions
• Metsäteho’s automated delineation of harvested stands (Melkas et al. 2020) has turned out as a many-sided computing tool for different applications. 

The Finnish Forest Centre’s KAATO service is piloting the update of forest inventory with operative harvested stands (Metsäkeskus 2022). The stand 
delineations enable e.g. automated monitoring of sustainable nature management in commercial forest operations (Mustola ym. 2021) and provide new 
aspects into quality reporting of timber harvesting (Seppälä ym. 2021). 

• The harvested stands are based on harvester locations, which are determined in global satellite navigation system by a recreational-grade receiver. The inaccuracies of the harvester 
locations limit the accuracy of the delineated stands. 

• Nowadays, the recording of the harvester head positions into hpr files by StanForD 2010 standard (Skogforsk 2022) is becoming more common. The 
harvester head position is determined by the harvester location, bearing of harvester’s front axle, boom angle and boom length. These data improve 
significantly the stem-wise position accuracy of the harvester data (Taipale ym. 2022).

• The topic of this work was to examine the use of harvester head positions in automated stand delineation. The accuracy of the results is studied by using 
small reference datasets, which were manually recorded at field and digitized from aerial images.

• The stand delineation method was slightly readjusted and supplemented with a calculation to improve of the harvester head position. The latter was 
modified from work of Melkas and Riekki (2017). The stands were delineated from data that was recorded by Komatsu harvesters and included the 
harvester head positions (with only average boom length). The resulting stands based on harvester head positions are called “removal stands”. 

• The areas of the removal stands were in slightly better agreement with aerial image references: the average relative area of 49 removal stands was 1.03 
versus 1.05 for the harvested stands. The average displacements of the stand boundaries were in range of one meter.  

• The resolution of the removal stands was improved, generating more detailed and precise stand boundaries when compared to the harvested stands. 
This was observed, particularly, around protected habitats and other areas of high biodiversity value. The number of non-harvested areas within the 
stands increased, and it was possible to observe smaller field-recorded retention tree groups among the non-harvested areas than before. Some 
inaccuracies in harvester location and boom position were, however, still present in the input data and they affect to the resulting stand delineations.

• Overall, the results show that the stand delineation from harvester head positions has remarkable potential in operative use. For example, the removal
stands will improve significantly the operative premises of the automated monitoring of sustainable nature management in commercial forest operations.

• In further research, the operative suitability and conditions of using the removal stands need to be demonstrated with more comprehensive datasets.
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Johdanto: Hakkuukonekuviointi

• Metsätehon hakkuukonekuviointi tuottaa hakkuilla toteutuneet käsittelyalueiden 
rajaukset hakkuukoneen sijaintitiedosta (Melkas ym. 2020). 

• Hakkuukonekuviointi on osoittautunut hyödylliseksi laskentatyökaluksi, joka 
tuottaa monin tavoin käyttökelpoista tietoa operatiivisiin tarkoituksiin.

• Kuvioinnin avulla ajantasaistetaan Suomen metsäkeskuksen kuviomuotoisia 
metsävaratietoja KAATO-palvelun käyttöönoton myötä (Metsäkeskus 2022).

• Talousmetsien luonnonhoitoa voidaan todentaa automaattisesti vertaamalla 
luonnon monimuotoisuudelle tärkeiden kohteiden ja käsittelyalueiden rajauksia 
(Mustola ym. 2021). 

• Puunkorjuun laadunhallinnassa hakkuukonekuvioinnin tuottamaa tietoa voidaan 
käyttää korjuutyön toteutuksen raportoinnissa (Seppälä ym. 2021).
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Johdanto: Hakkuukonetiedot

• Metsätehon hakkuukonekuviointi perustuu runkokohtaisiin hakkuukoneen sijainteihin mm. laajalti 
saatavissa olevan hakkuukonetiedon tietosisällön perusteella.

• Hakkuukoneen sijaintien määritystarkkuus vaikuttaa kuviorajausten yksityiskohtaisuuteen. Esimerkiksi pienialaisempia 
luontokohteita jää siten erottumatta käsittelemättömiksi kuvioinnissa. 

• Hakkuulaitteen sijaintitiedon tallentaminen hakkuukonetietoihin on alkamassa vähitellen yleistyä 
Suomessa StanForD 2010 -standardin (Skogforsk 2022) käyttöönoton myötä. 

• Tätä kirjoittaessa ainoastaan Komatsun hakkuukoneet tallentavat operatiivista hakkuulaitteen sijaintitietoa hpr-
tiedostoon.

• Hakkuulaitteen sijaintitieto parantaa merkittävästi runkokohtaista sijaintitarkkuutta hakkuukoneen 
sijainteihin nähden (Melkas ja Riekki 2017). 

• Operatiivisilla korjuukohteilla päästiin jopa alle 3 m runkokohtaiseen sijaintitarkkuuteen suotuisissa olosuhteissa 
(Taipale ym. 2022).

→ Hakkuulaitteen sijaintitiedon oletetaan tarkentavan myös hakkuukonetiedoista tuotettavien 
käsittelyalueiden rajauksia.  
• Tässä työssä esitetään päivitetty Metsätehon kuviointimenetelmä, jolla hakkuulaitteen sijaintitiedosta 

tuotetaan ns. poistumakuvioiden aluerajaukset. 
• Poistumakuvioiden rajausten osuvuutta ja käyttökelpoisuutta havainnollistetaan pienillä referenssiaineistoilla.
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Algoritmi I

Taustaa: Kuviointi hakkuukoneen sijainneista
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• Hakkuukonekuviointi on kuvattu yksityiskohtaisesti 
julkaisussa Melkas ym. (2020).

• Ensin erotellaan kuvioiden runkokohtaiset 
sijaintipisteet ja kuvioille johtavien siirtymäurien 
pisteet (Algoritmi I). 

• Kuvioiden pistejoukosta tuotetaan kuviorajaus 
Delaunay-kolmioinnin avulla (Algoritmi II).

• Valitaan kolmiot sivun pituuksien perusteella (alle 35m) 
mukaan aluerajaukseen.

• Valitut kolmiot sulautetaan ja puskuroidaan 
hakkuukonekuvioksi.

• Hakkuukonekuvioiden rajausten osuvuuteen vaikuttaa 
koneen paikannustarkkuuden lisäksi mm. kuljettajan 
työtavat, koska tietoa hakkuulaitteen sijainnista ei ole 
käytettävissä (Melkas & Riekki 2020). 

• Esimerkkinä pelkästään koneen toiselta puolelta 
hakkaaminen kohteen reunalla.

Algoritmi II



Aineisto

• Työssä käytettiin operatiivista hakkuukoneaineistoa, joka oli kerätty Komatsun hakkuukoneilla aikavälillä 
11/2017–06/2018. 

• Jokaisen rungon kaadon yhteydessä tallennettiin hakkuukoneen ja hakkuulaitteen sijaintitiedot, eli 
koneen ja puomin suunta sekä puomin pituus hpr-tiedostoihin StanForD 2010 -standardin (Skogforsk
2022) mukaisesti.

• Hakkuukoneen sijainnit määritettiin globaalissa satelliittipaikannusjärjestelmässä (GNSS) koneiden omilla paikantimilla.
• Hakkuulaitteen sijaintitietoja oli jäänyt tuntemattomasta syystä tallentumatta yksittäisiltä rungoilta.  
• Työssä ei käytetty hpr-tiedostoon tallennettuja hakkuulaitteen koordinaatteja CraneTipLatitude ja CraneTipLongitude.
• Myös hakkuukoneen paikannuksen tarkkuutta kuvaavat GPSPrecision ja käytettyjen satelliittien lukumäärä oli 

tallennettu hakkuulaitteen sijaintitietojen yhteyteen hpr-tiedostoon.

• Hakkuukoneaineiston 16 päätehakkuulohkolta maastokartoitettiin kesällä 2020 säästöpuuryhmien 
aluerajaukset tarkkuuspaikantimella (Trimble Geo7X ja VRS H-star –jälkikorjaus). Lohkot sijaitsivat 
keskisessä Suomessa. (Mustola ym. 2021) 

• Kohteille digitoitiin referenssirajaukset hakkuun jälkeisiltä Maanmittauslaitoksen ilmakuvilta, mikäli 
hakkuualueen reunat erottuivat selvästi ilmakuvalta (Hakala ym. 2021). 

• Referenssirajaukset saatiin kaikkiaan 49 tämän hakkuukoneaineiston kuviolta. Näihin sisältyi ensiharvennuksia, 
myöhempiä harvennuksia ja päätehakkuita.
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Menetelmä: Kuviointi hakkuulaitteen sijaintitiedosta

• Hakkuukoneaineisto jaetaan esikäsittelyssä 
korjuulohkoiksi puukaupan tunnistetietojen mukaisesti.

• Hakkuukoneen ja -laitteen sijaintitiedosta lasketaan 
lohkoittain ns. tarkennetut hakkuulaitteen sijainnit, jotka 
vastaavat poistuman puukarttaa (kts. diat 9 ja 10).

• Käytetään koneen sijaintia, puomin suuntaa sekä puomin 
pituutta.

• Runkokohtaiset sijainnit erotellaan kuvioihin ja 
siirtymäuriin hakkuukoneen sijaintien perusteella (samoin 
kuin hakkuukonekuvioinnin Algoritmi I:ssä).

• Poistumakuviot rajataan kolmioimalla kuviorunkojen 
poistumapuukartta (vrt. Algoritmi II 
hakkuukonekuvioinnissa). 
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Menetelmä: Hakkuulaitteen tarkennettu sijainti

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

• Tämän työn hakkuukoneaineistossa puomin pituutta ei ollut 
mitattu. Puomin pituudeksi oli tallennettu konemallikohtainen 
vakioarvo, joka kuvaa puomin keskipituutta.

• Hakkuulaitteen tarkennetut sijainnit laskettiin tässä työssä 
pääosin Melkkaan ja Riekin (2017) kuvaamalla menetelmällä, 
jonka yksityiskohtia on sittemmin päivitetty. Tarkennus 
sisältää seuraavat vaiheet:

• Hakkuukoneen sijainteja keskiarvoistetaan paikannusvirheen 
vaikutuksen pienentämiseksi. 

• Hakkuukoneen tallentamaa koneen etuakselin suuntaa 
tasoitetaan.

• Hakkuulaitteen laskennallinen sijainti määritetään keskiarvoistetun 
koneen sijainnin, tasoitetun koneen suunnan, mitatun puomin 
suunnan sekä käytettävissä olevan puomin pituuden avulla.
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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.



Hakkuulaitteen tarkennetut 
sijainnit jakautuvat 
hakkuualueelle tasaisemmin.

Poistumapuukartta
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• Poistumapuukartta = hakkuulaitteen 
(tarkennetut) sijainnit.

• Hakkuulaitteen sijainnit siirtyvät koneen 
sijainnista ajosuunnassa eteenpäin ja 
levittyvät ajouran sivuille.

→ Poistumapuukartan sijainnit jakautuvat 
hakkuukohteelle tasaisemmin kuin 
koneen sijainnit.

• Hakkuukoneen ja -laitteen sijainnin 
mittaustarkkuus määrittää, kuinka hyvin 
poistumapuukartan sijainnit vastaavat 
todenmukaista tilajärjestystä.

Hakkuukoneen sijainnit 
ryhmittyvät ajourille.

Peruskartta © Maanmittauslaitos. 



Menetelmä: Poistumakuvion rajaaminen

• Poistumapuukartan kuviopisteille tehdään Delaunay-kolmiointi.
• Kolmiot valitaan sivun pituuksien perusteella aluerajaukseen. 

• Rajapituuden arvo oli 17m, ja se huomioi mm. hakkuukoneen 
paikannusepätarkkuuden sekä puiden keskietäisyyden. 

• Valinnasta poistetaan yksittäiset terävät kolmiot aluerajauksen 
reunoilta. 

• Valitut kolmiot sulautetaan ja puskuroidaan poistumakuvioksi. 
• Puskurivyöhykkeen leveytenä käytettiin arvoa 2,5 m, mikä vastaa karkeasti 

hakkuukelpoisen puun latvuston sädettä.

• Poistumakuvioihin rajautuu käsittelemättömiä alueita, mikäli 
puukartassa on riittävän suuri alue, jolta runkoja ei ole hakattu.

• Vastaava ilmiö havaittiin myös hakkuukonekuvioilla.

• Seuraavilla dioilla 12−15 on esimerkkejä poistumakuvioista eri 
tilanteissa. 

• Dioilla 16−22 esitetään tuloksia poistumakuvioinnin 
ominaisuuksista ja rajausten vastaavuudesta.
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Poistumakuvio tuotetaan kolmiovalinnalla. Kuvassa 
taustalla on puskuroidun poistumakuvion rajaus. 
Kuvioon on rajautunut myös käsittelemätön alue.   



Esimerkki: Poistumakuvion rajaus ja 
ilmakuvareferenssi
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Pinta-alojen suhdeluvut:
Poistumakuvio vs. referenssi 0,99
Hakkuukonekuvio vs. referenssi 1,01

Ilmakuva © Maanmittauslaitos.

• Tällä avohakkuukohteella sekä 
hakkuukone- että 
poistumakuviointi vastaavat 
yleisesti ottaen hyvin 
ilmakuvareferenssiä. 

• Poistumakuviolla rajauksen 
osuvuus paranee hakkuukone-
kuvioon nähden erityisesti 
kuvioreunan ulko- ja 
sisäkaarteissa. 



Peruskartta ja ilmakuva 
© Maanmittauslaitos.
Erityisen tärkeät elinympäristöt © Suomen metsäkeskus.

Esimerkki: Erityisen tärkeä elinympäristö

• Päätehakkuun poistumakuvio rajautuu tarkemmin erityisen tärkeään elinympäristöön 
nähden kuin hakkuukonekuvio.
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Poistumakuvio Poistumakuvio vs. hakkuukonekuvio
Kuviot ilmakuvalla; erityinen elinympäristö 
hahmottuu myös puustosta



Peruskartta ja ilmakuva 
© Maanmittauslaitos.

Hakkuulaitteen tarkennetut sijainnit ja poistumakuvio. 

Kuviolle jätettyjen säästöpuuryhmien lisäksi myös kallioalueet on 
pääosin rajattu hakkuukohteen ulkopuolelle.

Hakkuukoneen sijainnit ja hakkuukonekuvio.

Esimerkki: Säästöpuuryhmät

• Kuviolle oli jätetty kaksi säästöpuuryhmää, jotka 
maastokartoitettiin.

• Poistumakuvioon rajautuu käsittelemätön alue pienemmän 
säästöpuuryhmän (lepät ja koivu, 35 m2) kohdalle.

• Suurempi säästöpuuryhmä (120 m2) ei erotu poistuman 
puukartan runkojen keskinäisistä sijainneista johtuen. 
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Esimerkki: Suo hakkuukohteen ulkopuolella

• Tässä esimerkissä hakkuukohde rajautuu 
suon reunaan. 

• Poistumakuvion rajaus vastaa maasto-
kartoitettua suon reunaviivaa melko hyvin. 

• Hakkuukonekuvio on sen sijaan laajentunut 
suon alueelle rajauksen sisäkaarteessa.
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Suo on rajattu hakkuualueen ulkopuolelle. 

Peruskartta ja ilmakuva 
© Maanmittauslaitos.



Tulokset: Poistumakuviointi ja 
käsittelemättömät alueet
• Poistumakuvioita muodostui maastokartoitusaineiston 16 korjuulohkosta 

hieman enemmän kuin hakkuukonekuvioita (43/39 kpl).
• Erityisesti pienten kuvioiden määrä lisääntyi. 

• Poistumakuvioihin muodostui 32 käsittelemätöntä aluetta 11 lohkolle.
• Vastaavasti hakkuukonekuvioissa oli neljä käsittelemätöntä aluetta kahdella 

lohkolla (keskikoko 934 m2). Kaksi näistä rajautui poistumakuvioiden 
ulkopuolelle.
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Kuviot
Kuvioiden 
lukumäärä Yhteen-

säYli 0,5 ha Alle 0,5 ha
Poistuma- 25 18 43
Hakkuukone- 27 12 39

• Poistumakuvioiden käsittelemättömät alueet olivat aiempaa pienempiä. 
• Alueiden keskikoko oli 165 m2 ja koon mediaani 84 m2.
• Usein käsittelemättömän alueen kohdalla oli peruskartalla korkeuskäyrä, oja, tie, tai muu vastaava 

maastokohde. 
• Pienet käsittelemättömät alueet voivat myös olla todellisuudessa käsiteltyjä ja muodostua poistumakuvioinnin 

taustalla vaikuttavan hakkuukoneen sijaintiepätarkkuuden seurauksena.

• Käsittelemättömien alueiden avulla tutkittiin myös maastokartoitettujen säästöpuuryhmien 
erottumista poistumakuvioilta. Tulokset ovat seuraavalla dialla.

Maastokartoitusaineiston poistuma-
kuvioiden lukumäärät.



Esimerkki poistumakuvion ulkopuolelle 
rajautuneesta säästöpuuryhmästä

Tulokset: Säästöpuuryhmien erottuminen 
poistumakuvioista
• Maastokartoitettuja säästöpuuryhmiä oli 12 lohkolla yhteensä 25 kpl.

• Neljältä maastokartoitetulta korjuulohkolta ei erottunut säästöpuuryhmiä.

• Neljän säästöpuuryhmän alue oli rajautunut poistumakuvioinnissa 
käsittelemättömäksi melko suurelta osin. 

• Niiden kohdalle oli joko muodostunut käsittelemätön alue poistumakuvioon tai 
ne olivat rajautuneet poistumakuvion ulkopuolelle (kts. kuva).

• Nämä säästöpuuryhmät olivat pinta-alaltaan suurimpia tästä aineistosta. Yksi 
selvästi pienempi säästöpuuryhmä (35 m2) erottui myös.

• Säästöpuuryhmän muoto vaikuttaa erottumiseen.

• Toisin kuin poistumakuvioissa, hakkuukonekuvioissa ei havaittu 
käsittelemättömiä alueita maastokartoitettujen säästöpuuryhmien 
kohdalla. 

→ Maastokartoitettujen säästöpuuryhmien erottuminen 
poistumakuvioista kertoo ennen kaikkea yksityiskohtaisemmasta 
tarkkuustasosta. 

• Käsittelemättömän alueen automaattinen tunnistaminen säästöpuuryhmäksi 
vaatii edelleen lisätietoja, esimerkiksi hakkuukoneen kuljettajan merkinnän 
säästöpuuryhmän viereltä hakattujen runkojen tietoihin.
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Maastokartoitetun säästöpuuryhmän 
todennäköisyys olla poistumakuvion 
ulkopuolella melko suurelta osin



Tulokset: Poistumakuvioiden vastaavuus 
ilmakuvareferensseihin
• Poistumakuvioiden vastaavuutta ilmakuvareferensseihin tutkittiin vertaamalla laskennallisesti rajausten 

eroja (Melkas & Riekki 2020, Melkas ym. 2020, luku 2.4). 
• Tutkittiin kuvioiden pinta-aloja ja piirejä sekä kuvioreunojen keskinäisiä etäisyyksiä koko kuvion ulkoreunan pituudelta.

• Poistumakuvioiden ja ilmakuvareferenssien vertailukelpoisuus tarkastettiin manuaalisesti. 
• Hakkuukoneen sijantitietoja voi puuttua joiltakin korjuulohkon rungoilta. On voitu myös mm. hakata osa korjuukohteesta 

eri lohkoon, joka ei sisälly tämän työn aineistoon. Tällöin lohkon poistumakuvio jää vajaaksi referenssiin nähden. 
• Hakkuukoneaineisto voi ulottua myös varsinaisen kohteen ulkopuolelle, esimerkiksi jos päätehakkuualueen 

ulkopuolelta on hakattu harvennusta samaan lohkoon. Tällöin poistumakuvio on referenssikuviota selvästi suurempi. 

→ Vertailuun valittiin vain sellaiset kuviot, joilla hakkuukoneen ja -laitteen sijaintiaineisto vastasi 
lohkotukseltaan ilmakuvassa näkyvää hakkuukohdetta. Näitä oli yhteensä 49 kpl.
• Hakkuulaitteen tarkennettujen sijaintien avulla pystyttiin yleisesti ottaen määrittämään kuvioiden 

vertailukelpoisuus paremmin kuin pelkästään hakkuukoneen sijaintien avulla.
• Puomin suunnan tunteminen paransi jo visuaalisen tarkastelun perusteella kuviorajauksen osuvuutta.

• Vertailutulokset on esitetty seuraavilla dioilla 19−22. Mukana on myös samojen hakkuukonekuvioiden 
vastaavuustuloksia.
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Tulokset: Poistumakuvioiden vastaavuustulokset

• Aineiston poistumakuvioiden pinta-alan vastaavuus ilmakuvareferensseihin oli hakkuukonekuvioita 
hieman parempi sekä laskettujen tulosten perusteella että visuaalisesti.

• Keskimääräinen poistumakuvioiden pinta-alan suhdeluku oli 1,03 (vrt. hakkuukonekuvioiden 1,05). Suurilla, yli 3 ha 
poistumakuvioilla päästiin tavoitearvoon. Pienillä kuvioilla suhdeluvussa oli jonkin verran hajontaa. (Kts. diat 20 ja 21.)

• Poistumakuvioiden piirin suhdeluku oli hieman kasvanut hakkuukonekuvioihin nähden, sillä yksityiskohtaisempi rajaus 
suurentaa piiriä (dia 20). 

• Kuvioreunojen vastaavuus oli hyvä: poistumakuvioiden ja referenssien reunaetäisyydet erosivat keskimäärin vain noin 
metrin verran (dia 22). 

• Harvennuksilla pinta-alan vastaavuus oli hieman parempi kuin päätehakkuilla (dia 21). Syy tähän voi olla 
hakkuukoneen puomin keskipituuden ja todellisen pituuden poikkeama.

• Päätehakkuilla puomin todellista käyttöulottumaa voi pienentää mm. joustavampi ajouraverkoston sijoittelu. Tällöin 
päätehakkuiden poistumakuvioista voi muodostua hieman liian suuria, kun käytetään vain puomin keskipituutta. 

• Hakkuulaitteen tietoja puuttui keskimäärin 2 %:lta niistä rungoista, joille koneen sijainti oli tallennettu. 
• Aineistossa oli 6 sellaista lohkoa, joilta ei puuttunut hakkuulaitteen sijaintitietoja. 
• Hakkuulaitteen tiedoiltaan puutteellisten runkojen lukumäärä ei tulosten perusteella korreloinut merkittävästi 

poistumakuvioiden pinta-alan suhdeluvun kanssa (korrelaatiokerroin −0,15). 

• Hakkuukohteen ulkopuolelta hakatut yksittäiset rungot suurensivat joskus poistumakuvioita. 
• Tilanne syntyy samoin kuin hakkuukonekuvioilla ja on korjattavissa metsävarakuvioiden ylläpidossa.
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Tulokset: Pinta-alan ja piirin suhdeluvut
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Kuvioiden vastaavuustunnusten keskiarvot kokoluokittain poistuma- ja hakkuukonekuvioille. 
Kokoluokitus on tehty referenssikuvioiden pinta-alojen perusteella. Kuvioiden pinta-alat on määritetty ulkoreunojen avulla, jolloin kuvioiden sisällä olevat 
käsittelemättömät alueet eivät vaikuta pinta-alaan. 

Kuvioiden 
koko-
luokka

Kuvioiden 
luku-

määrä

Poistumakuvioiden suhdeluvut Hakkuukonekuvioiden suhdeluvut
Pinta-ala 

keskimäärin 
Pinta-alan 

keskihajonta Piiri keskimäärin Pinta-ala 
keskimäärin

Pinta-alan 
keskihajonta Piiri keskimäärin

Alle 0,75 ha 11 1,05 0,10 1,01 1,10 0,18 0,98
0,75 – 1,5 ha 14 1,05 0,07 1,04 1,03 0,05 0,98
1,5 – 3 ha 15 1,03 0,05 1,03 1,03 0,06 0,97
Yli 3 ha 9 1,00 0,01 1,03 1,02 0,06 0,95
Kaikki kuviot 49 1,03 0,07 1,03 1,05 0,10 0,97

Kuvioiden vastaavuustunnusten keskiarvot hakkuutavoittain poistuma- ja hakkuukonekuvioille.

Hakkuu-
tapa

Kuvioiden 
luku-

määrä

Referenssi-
kuvioiden
pinta-alan 

mediaani, ha

Poistumakuvioiden suhdeluvut Hakkuukonekuvioiden suhdeluvut

Pinta-ala 
keskimäärin 

Pinta-alan 
keskihajonta

Piiri 
keskimäärin 

Pinta-ala 
keskimäärin

Pinta-alan 
keskihajonta

Piiri 
keskimäärin

Ensiharvennus 5 2,54 1,02 0,03 1,02 1,05 0,07 1,00
Harvennus 12 1,49 1,01 0,10 1,04 1,10 0,18 0,96
Avohakkuu 29 1,66 1,05 0,06 1,03 1,02 0,05 0,97
Siemenpuuhak. 3 1,24 1,04 0,04 1,03 1,04 0,03 0,97



Tulokset: Pinta-alan suhdeluvut
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Poistumakuviot Hakkuukonekuviot

• Kuvaajista näkyy sekä poistumakuvioiden että hakkuukonekuvioiden pinta-alojen suhdeluvut 
samoille 49 hakkuukohteelle ilmakuvareferensseihin nähden.

• Poistumakuvioiden pinta-alan suhdeluku on keskimäärin lähellä tavoitearvoa 1,0, erityisesti yli 3 ha kuvioilla. 
Suhdeluvun hajontaa on hieman vähemmän kuin hakkuukonekuvioilla.



Tulokset: Poistumakuvioiden reunojen osuvuus

• Poistumakuvioiden ja ilmakuvareferenssien reunojen etäisyystunnukset laskettiin 
kuviokohtaisesti, joista edelleen keskiarvoistettiin kuvioiden kokoluokittaiset tulokset.

• Kaikissa kokoluokissa reunojen väliset keskietäisyydet ovat suuruudeltaan alle metrin. 
• Suurimmilla kuvioilla reunojen etäisyyden hajonta on hieman suurempi. Tämä tarkoittaa sitä, että 

poistumakuvioiden reunat ovat paikoitellen muutaman metrin päässä referenssikuvion reunoista 
sekä sisä- että ulkopuolella, jolloin reunaetäisyys on keskimäärin kuitenkin pienempi. 
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Poistumakuvioiden ja ilmakuvareferenssien väliset reunojen etäisyystunnukset. 
Negatiivinen etäisyys tarkoittaa, että poistumakuvio on ollut referenssikuvion rajauksen sisäpuolella.

Kuvioiden 
kokoluokka

Kuvioiden 
lukumäärä

Keskiarvo,
m

Mediaani,
m

Keskihajonta,
m

RMSE,
m

Etäisyys-
havaintoja 

keskimäärin
Alle 0,75 ha 11 0,47 0,72 4,33 4,68 72
0,75 – 1,5 ha 14 0,96 1,14 3,74 4,20 111
1,5 – 3 ha 15 0,93 1,15 4,12 4,46 148
Yli 3 ha 9 −0,27 0,10 6,43 6,47 254
Kaikki kuviot 49 0,62 0,86 4,48 4,81 140



Tulosten yhteenveto

• Hakkuukoneen tallentaman hakkuulaitteen sijaintitiedon pohjalta pystyttiin tuottamaan laskennallisesti 
poistumakuvioita, joiden pinta-alat vastasivat hyvin ilmakuvareferenssien pinta-aloja.

• Laskentamenetelmät ja poistumakuvioinnin parametrien arvot ovat tämän aineiston perusteella käyttökelpoisia. 
• Hakkuukoneen puomin mitatun pituuden käyttö voi parantaa poistumakuvioiden vastaavuutta vielä hieman lisää.

• Poistumakuvioiden rajaukset mukailevat aiempaa tarkemmin toteutuneen hakkuukohteen reunaa. 
Kuviotasolla metrin suuruusluokan keskimääräiset reunapoikkeamat ovat riittäviä operatiiviseen käyttöön.

• Tällöin myös hakkuilla käsittelemättömien erityisen tärkeiden elinympäristöjen todentamistarkkuus paranee ja aiempaa 
pienempien kohteiden erotuskyky kasvaa. 

• Poistumakuvioihin muodostuu enemmän ja pienempiä käsittelemättömiä alueita johtuen hakkuulaitteen 
sijaintiaineiston yksityiskohtaisemmasta tarkkuudesta. 

• Hakkuukoneen GNSS-paikannuksen epätarkkuudesta johtuvat virheet voivat tulla näkyviin myös poistumakuvioinnissa. 
Lisäksi muissakin hakkuukonetiedoissa voi olla virheitä, ja niitä voi aiheutua myös laskentamenetelmästä.

• Käsittelemättömät alueet ovat joka tapauksessa käyttökelpoinen tietolähde potentiaalisten luontokohteiden 
automaattiseen tunnistamiseen.

• Tämän työn hakkuukohdeaineistossa poistumakuvioiden ja referenssien lohkotus vastasi hyvin toisiaan. 
Poikkeamat lohkotuksessa voivat aiheuttaa suurempia eroja poistumakuvioiden vastaavuuteen.
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Johtopäätökset

• Poistumakuvioilla voidaan tarkentaa edelleen hakkuukoneiden tuottamaa 
toteumatietoa käsittelyalueista mm. metsävaratietojen ylläpitoa varten.

• Poistumakuvioinnin rajausten tarkkuuden yhdistäminen luontokohteiden 
käsittelemättömyyden todentamisen automatisointiin tulee olemaan 
merkittävä parannus operatiivista todentamistyökalua ajatellen. 

• Puunkorjuun laadunhallinnassa poistumapuukarttaa voidaan käyttää 
käsittelyalueen rajauksen tuottamisen lisäksi mm. jäävän puuston arviointiin.

• Poistumakuvioiden jatkokäytössä on suositeltavaa erottaa kuvion ulkoreuna 
ja käsittelemättömät alueet omiksi aineistoikseen. 
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Jatkotutkimusaiheita

Kuviointi:
• Poistumakuviointimenetelmän yksityiskohtien ja parametriarvojen käyttökelpoisuuden 

varmentaminen kuviotasolla. 
• Tarvitaan hakkuukoneen ja -laitteen sijaintiaineiston parempi kattavuus valtakunnallisessa ja 

operatiivisessa mittakaavassa.
• Poistumakuvioiden ja luontokohteiden keskinäisen rajautumisen selvittäminen 

kvantitatiivisesti mikrokuviotasolla.
• Hakkuukoneen runkokohtaisten paikannustarkkuustietojen käyttömahdollisuudet 

kuviotason paikannustarkkuuden ja kuviorajan paikallisen tarkkuuden arviointiin. 
Poistumapuukartta:
• Poistumapuukartan tarkkuuden arviointi, kun hakkuukoneiden tuottaman hakkuulaitteen 

sijaintitiedon tarkkuus edelleen parantuu.
• Myöhemmin poistumapuukartan ja yksinpuintulkitun laserkeilausaineiston 

yhteensovittaminen, kun siirrytään kohti puukohtaista metsävaratietoa.
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