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Tiivistelmä
• Suojavyöhykkeiden jättäminen tärkeiden elinympäristöjen ympärille on osa talousmetsien luonnonhoitoa. Suojavyöhykkeet mm. sitovat 

hakkuualueelta valuvia ravinteita ja kiintoainesta sekä ylläpitävät varjostuksellaan monipuolista lajistoa. 

• Metsäsertifiointia noudattavassa puunkorjuussa suojavyöhykkeet jätetään joko täysin käsittelemättä (FSC), tai niiltä voidaan poistaa 
poimintahakkuuna yksittäisiä puita kohteen ominaispiirteet säilyttäen (PEFC). Jätettävien suojavyöhykkeiden leveydet voivat vaihdella 
käytettävän sertifikaatin lisäksi mm. paikallisten luonnonpiirteiden perusteella (Metsäkeskus 2022a). 

• Tässä työssä kuvataan, kuinka käsittelyalueiden ja vesistöjen välisten suojavyöhykkeiden leveydet voidaan määrittää laskennallisesti mm. 
vastuullisen puunkorjuun laaturaportointia varten. Työ ja menetelmä eivät ota kantaa siihen, ovatko aineiston kohteilla jätetyt 
suojavyöhykkeet metsäsertifioinnin tai muun ohjeiston mukaisia, vaan menetelmä tarjoaa uuden analyyttisen tavan määrittää 
suojavyöhykkeiden leveyksiä.

• Aineistona työssä käytettiin 455 korjuulohkon hakkuukonekuvioita eteläisestä Suomesta vuosilta 2015−2016 (Melkas ym. 2020). 
Vesistöaineistot saatiin Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta (Maanmittauslaitos 2022).

• Suojavyöhykkeiden leveydet laskettiin tilastollisesti, näytteistämällä kuvioiden etäisyyttä läheisten vesistöjen reunoilta. 

• Työn tulosten perusteella menetelmä soveltuu suojavyöhykkeiden leveyden todentamisen ja sen avulla voidaan kerätä kattavasti tietoa
toteutetuista suojavyöhykkeistä. Menetelmää voidaan käyttää jo nykyisillä hakkuukonekuvioilla todentamaan suojavyöhykkeen
käsittelemättä jättäminen monissa tapauksissa. 

• Hakkuukonetiedosta tuotettujen kuviorajausten tarkkuus on oleellinen tekijä tulosten luotettavuuden kannalta. 

• Hakkuukoneen paikannustarkkuuden parantaminen ja hakkuulaitteen sijaintitiedon käyttö kuviointiin ovat välttämättömiä
suojavyöhykkeiden käsittelemättömyyden todentamisessa. Lisäksi poimintahakattujen runkojen tunnistaminen mahdollistaa osittain
käsiteltyjen suojavyöhykkeiden todentamisen. 

• Menetelmän kehitystyö tukee Metsäteollisuus ry:n ja Sahateollisuus ry:n yhdessä Luonnonvarakeskuksen, Itä-Suomen yliopiston, 
Metsäteho Oy:n ja Tapio Palvelut Oy:n tekemää “Puuta jalostavan teollisuuden luonnon monimuotoisuustiekartta” -hanketta.
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Summary: Computational determination of the riparian 
buffer zone widths from operative harvester data
• Leaving riparian buffer zones around habitats of high biodiversity value is one of the nature management methods in commercially utilized forests. The 

aims of the buffer zones are e.g. to retent dissolved nutrients and solids as well as to maintain diversity of species. 

• In certified harvesting, the buffer zones are either completely left unharvested (FSC), or some single trees are selectively cut retaining the characteristic
features of the habitat (PEFC). The widths of the buffer zones can vary according to the used forest certificate and the local features of the nature
(Metsäkeskus 2022a). 

• This work aimed to develop a method for computing widths of riparian buffer zones for e.g. quality reporting of responsible harvesting. The work and the
method do not take a stand for compliance of the realized buffer zones at the harvesting sites, but the method offers new analytical method to recognize
the width of the buffer zone. 

• The dataset consisted of 455 harvested objects from Southern Finland from years 2015–2016. Metsäteho’ s stand delineation method, based on harvester
locations, was used to produce the harvested stands of the objects (Melkas et al. 2020). The geographic data of water bodies was available in the
topographic database by National Land Survey of Finland (Maanmittauslaitos 2022). 

• The widths of the buffer zones were computed by sampling distance values between the harvested stands and water body edges within certain proximity
of the stands. Then the statistics of the sampled values were determined.

• The results indicated that the widths of the riparian buffer zones can be computed by this method. The method can be used to verify the complete 
unharvesting of buffer zones near harvested stands in certain cases, e.g. when the buffer zone width is large enough.   

• Concerning the reliability of the results, the accuracy of the stand delineations turned out to be an essential factor. Currently, the harvester stands 
sometimes contain notably local faults, originating from inaccuracy of the satellite positioning of the harvester as well as the missing details of the harvester 
head position.

• In the future, the stands can be delineated from harvester head position data, complemented with stem-wise separation of selectively cut trees. The 
accuracy of the harvester location data needs also to be increased, since using the harvester head position relies on it. These developments will improve 
the verification of both unharvested and selectively cut riparian buffer zones. 

• The development of the method supports the research project “Nature biodiversity roadmap by wood processing industry”, conducted by the Finnish Forest 
Industries, Finnish Sawmilling Association, Finnish Natural Resource Institute, University of Eastern Finland, Metsäteho Oy and Tapio Services Oy.
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Johdanto: suojavyöhykkeet

• Suojavyöhykkeiden jättäminen tärkeiden elinympäristöjen ympärille on osa talousmetsien luonnonhoitoa. 
Suojavyöhykkeiden tavoitteena on sitoa hakkuualueelta valuvia ravinteita ja kiintoainesta ja puustoisen 
suojavyöhykkeen varjostus ylläpitää monipuolista lajistoa. 

• Luonnontilaiset ja luonnontilaisenkaltaiset pienvedet (purot, norot, lähteet ja pikkulammet) ovat metsälain 
mukaan erityisen tärkeitä elinympäristöjä, joiden ominaispiirteiden tulee säilyä hakkuissa.

• Suojavyöhykkeen metsänkäsittely poikkeaa ympäröivästä alueesta tai sitä ei tehdä lainkaan.
• Metsälain 10. pykälä säätää, että ”erityisen tärkeissä elinympäristöissä voidaan tehdä varovaisia hoito- ja 

käyttötoimenpiteitä, joissa elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään tai niitä vahvistetaan”.  
• Metsäsertifiointia noudattavassa puunkorjuussa suojavyöhykkeet jätetään joko täysin käsittelemättä (FSC), tai niiltä 

voidaan poistaa poimintahakkuuna yksittäisiä puita kohteen ominaispiirteet säilyttäen (PEFC). 

• Pienvesien välittömässä lähiympäristössä ei saa käyttää isoja korjuukoneita. Mikäli välittömän 
lähiympäristön ulkopuolelta ei saada kaikkia korjattavia puita, puut on korjattava kevyillä korjuuvälineillä, 
eikä ajouria sallita. Näin ollen suojavyöhykkeen leveys voidaan määrittää puuston lisäksi esimerkiksi 
maaperään syntyneiden korjuujälkien perusteella (Metsäkeskus 2022a). 

• Suojavyöhykkeiden käsittelemättömyyden tai osittaisen käsittelyn seuranta ja todentaminen on 
mahdollista kehittää osaksi vastuullista puuhuoltoa ja puunkorjuun laaturaportointia. 
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Johdanto: suojavyöhykkeiden leveys

• Metsälaki ei määrittele suojavyöhykkeiden leveyksiä, vaan edellyttää erityisen tärkeiden elinympäristöjen 
säilymistä. Käytännössä suojakaistoja jätetään lain hengen, metsäsertifiointien, metsänhoidon 
suositusten sekä toimijakohtaisten omien suositusten perusteella.

• Metsälain 10. pykälän tarkoittamissa pienvesikohteissa suojavyöhyke on puuston keskipituuden levyinen (Metsäkeskus 
2022a).

• Metsäkeskuksen minimisuositusleveys suojakaistalle on viisi metriä, mutta suojakaistan leveys tulisi 
harkita tapauskohtaisesti.

• Voimakkaasti viettävillä uudisaloilla ja hienojakoisilla mailla tarvitaan leveämpi suojakaista.

• PEFC edellyttää vesistöjen ja lähteiden ympärille kaikkialla vähintään viiden metrin suojakaistaa, mutta 
keskimäärin vähintään 10 metriä.

• Suojakaistalla saa tehdä poimintahakkuita, joissa säilytetään erikokoista puustoa lehtipuustoa suosien.

• FSC edellyttää lampien ja järvien rannoilla vähintään 10 metrin suojakaistaa sekä jokien, purojen ja 
meren rannoilla vähintään 15 metriä.

• Jätettävien suojavyöhykkeiden leveydet voivat vaihdella käytettävän sertifikaatin lisäksi mm. paikallisten 
luonnonpiirteiden perusteella (Metsäkeskus 2022a). 

• Suojavyöhykkeet toimivat parhaiten, kun suojavyöhykkeen määrittämisessä huomioidaan maaston muodot ja 
virtaukset.

• On myös kohteita, kuten ojitetut suot, joilla voidaan korjata puuta ilman erityisiä suojavyöhykkeitä.
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Johdanto: hakkuukoneen sijaintitieto 
suojavyöhykkeiden määrittämisessä
• Hakkuukoneen runkokohtaisista sijainneista Metsätehon 

kuviointimenetelmällä (Melkas ym. 2020) tuotettua käsittelyalueen 
rajausta kutsutaan hakkuukonekuvioksi. 

• Hakkuukonekuvio on alue, jolle hakkuukoneen puomi on keskimäärin ulottunut. 
• Hakkuukoneen GNSS-paikannusepätarkkuus sekä hakkuulaitteen sijaintitiedon 

puuttuminen vaikuttavat hakkuukonekuvioiden todenmukaisuuteen. 
Epätarkkuuksia pyritään kompensoimaan puskuroinnilla.

• Suojavyöhykkeen käsittelemättömyys on mahdollista todentaa 
hakkuukonekuvion avulla, jos kuviorajauksen ja vesistön rantaviivan 
väliin jää vyöhyke, jonka leveys on vähintään tietyn suuruinen. 

• Leveyden tulisi olla yhteensä ainakin suojavyöhykkeen vähimmäisleveyden, 
hakkuukoneen paikannusepätarkkuuden ja puomin keskiulottuman ylittävän 
pituuden summa. Jälkimmäisten tunnusten arviointi tarkasti voi olla vaativaa.

• Hakkuukoneen sijaintitietoa tallennetaan nykyisellään melko laajalti 
StanForD -standardin (Skogforsk 2022) mukaisesti. 

• Esimerkiksi Suomen metsäkeskus käyttää hakkuukonekuvioita 
metsävaratiedon ajantasaistuksessaan (Metsäkeskus 2022b).
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Esimerkki hakkuukonekuviosta 
järven läheisyydessä. 
Ilmakuva © Maanmittauslaitos.



Johdanto: hakkuulaitteen sijaintitieto 
suojavyöhykkeiden määrittämisessä
• Hakkuulaitteen sijaintitieto tarkentaa merkittävästi hakkuukonetietojen runkokohtaista sijaintitarkkuutta 

(Melkas & Riekki 2017, Taipale ym. 2022). Sen avulla voidaan todentaa mm. suojavyöhykkeiltä 
poimintahakkuuna poistettujen runkojen määrää ja sijaintia. 

• Tällöin runkokohtainen koodimerkintä, kuten hpr-tiedoston StemCode, varmentaisi vyöhykkeeltä poimitut rungot. 
• Vaihtoehtoisesti poimittujen runkojen tunnistaminen voi jossakin määrin onnistua poistumapuukartasta esimerkiksi 

hakattujen runkojen tiheyden avulla.

• Hakkuulaitteen sijaintitiedosta on myös mahdollista tuottaa kuviorajauksia, ns. poistumakuvioita (Riekki & 
Malinen 2022). 

• Ilman runkokohtaisia merkintöjä poistumakuvioiden rajaukset kuitenkin sisältävät myös suojavyöhykkeiltä poimitut 
rungot, mikä siirtää kuviorajaa suojavyöhykkeelle päin. 

• Poimintahakattujen runkojen erottelun avulla poistumakuviot pystyttäisiin tuottamaan varsinaisen käsittelyn rungoista. 
→ Tällöin vyöhykeleveyden arviointi poistumakuvion rajauksesta onnistuisi hakkuukonekuvioita paremmin, hakkuukoneen 
paikannuksen ja hakkuulaitteen sijaintitarkkuuden asettamissa rajoissa. 

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

• Tuloskalvosarjaa kirjoittaessa ainoastaan Komatsu-hakkuukoneet tallentavat operatiivista hakkuulaitteen sijaintitietoa 
hpr-tiedostoon.
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Tavoite

• Työn tavoitteena oli kehittää menetelmä, jolla voidaan laskea operatiivisilla hakkuukohteilla 
jätettyjen suojavyöhykkeiden leveyksiä mm. talousmetsien luonnonhoidon todentamista ja 
puunkorjuun laaturaportointia varten.

• Työssä kuvataan yksityiskohtaisesti, kuinka käsittelyalueen rajaukselle määritetään käsittelemättä 
jätetyn vyöhykkeen leveys (m) vesistöihin nähden. 

• Työn aineistona käytetään hakkuukoneen sijainneista tuotettuja kuvioita. 
• Määrittämisessä voisi yhtä lailla käyttää muulla tavoin saatuja käsittelyalueen ja suojavyöhykkeen välisiä 

rajauksia, esimerkiksi 
• hakkuulaitteen sijaintitiedosta tuotettuja poistumakuvioita, 
• maastomittauksia suojavyöhykkeen puustosta tai 
• maastomittauksia ajouran vesistönpuoleisesta reunasta maaperävaurioiden tutkimista varten.

• Menetelmän tuottamia leveystuloksia havainnollistetaan esimerkkikohteilla.
• Menetelmä ja tämä työ eivät ota kantaa siihen, ovatko aineiston kohteilla todellisuudessa jätetyt 

suojavyöhykkeet metsäsertifioinnin tai muun ohjeiston mukaisia. 
• Työssä keskitytään käsittelemättömän vyöhykkeen leveyden määrittämiseen. Mahdolliset menetelmän 

käyttäjät määrittävät suojavyöhykkeiden leveyden kriteerit.

METSÄTEHON TULOSKALVOSARJA 9/2022 8



Aineistot

• Työssä käytettiin operatiivista hakkuukoneen sijaintiaineistoa 455 korjuulohkolta, joka oli kerätty 
Metsätehon osakkailta aikavälillä 8/2015–9/2016 Forest Big Data -hankkeessa. 

• Hakkuiden toteutusta ovat ohjanneet silloiset voimassa olleet sertifioinnit ja suositukset.

• Hakkuukoneaineisto oli kuvioitu Metsätehon menetelmällä (Melkas ym. 2020). 
• Aineiston 10:ltä korjuulohkolta oli tallennettu lisäksi myös hakkuulaitteen sijainnit. Lohkot oli 

hakattu Komatsun hakkuukoneella. 
• Yksi näistä lohkoista sijaitsi vesistön vieressä. Sille tuotettua poistumakuviota käytetään työssä esimerkkinä 

eroista hakkuukonekuvioon nähden.

• Vesistöjen paikkatiedot saatiin Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta (Maanmittauslaitos 
2022). 

• Vakavedet (järvet, lammet ym.) ja virtavesialueet (yli 5 m leveät joet) ovat aluemaisena paikkatietona.
• Virtavedet ovat viivamaisena paikkatietona. Niihin on tallennettu kaikki 2−5 m leveät joet, purot ja ojat, sekä 

metsämaan alueella myös alle 2 m leveät virtavedet. 
• Suot ja soistumat ovat aluemaisena paikkatietona. 
• Lähteet ovat pistemäisenä paikkatietona. 
• Yksityiskohtaisemmat kohdekuvaukset ovat Maanmittauslaitoksen (2018) dokumentaatiossa.
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Menetelmä

• Käsittelykuvio voi olla yhden tai useamman
vesistön läheisyydessä useammasta kohdasta.

• Laskentamenetelmä tuottaa kaikille tällaisille
kohdille erilliset käsittelemättömän vyöhykkeen
leveydet. 

• Menetelmän käyttäjä voi tarvittaessa yleistää tulokset 
esimerkiksi kuvio- tai korjuulohkotasolle. 

• Menetelmä toteutettiin Python-kielisenä
paikkatietoprosessointina QGIS 3 -ohjelmassa.

• Dioilla 11−14 kuvataan aluemaisten ja 
viivamaisten vesistöjen vyöhyke-etäisyyden 
määritys esimerkkeineen.

• Dialla 15 esitetään pistemäisten lähteiden 
etäisyyden määritys.
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Etäisyys hakkuukohteelta 
järven rantaan keskimäärin:
suurempi järvi 19,8 m, 
pienempi järvi 8,2 m 
(kuvio 431_1).



Menetelmän yksityiskohdat

• Kaikki vesistöjen aluemuotoiset paikkatiedot muutetaan
viivamaisiksi.

• Kuviorajaus puskuroidaan (25 m) ja tutkitaan, onko päällekkäisyyttä
vesistöviivoihin.

• Jos vesistöviivat osuvat puskuroidun kuvion alueelle, leikataan
näistä kohti viivaosuudet erillisiksi geometrioiksi.

• Näytteistetään saaduilta vesistöviivoilta etäisyyttä käsittelykuvion
rajaukseen, yksi viiva kerrallaan. 

• Asetetaan vesistöviivalle näytepisteet tasavälein (2 m).
• Mitataan etäisyys kuviorajauksen reunaan kohtisuorasti vesistöviivaan

nähden. Etäisyyden katkaisuarvoa (25 m) suuremmat arvot hylätään. 
• Jos vesistöviivalla oleva näytepiste osuu kuvion sisään, etäisyyshavainnon

arvo saa negatiivisen etumerkin. Hakkuukonekuvioilla tämänkaltainen
tilanne johtuu usein epätarkkuudesta hakkuukoneen paikannuksessa.

• Käydään kaikki vesistöviivan näytepisteet läpi ja tallennetaan
etäisyyshavainnot jakaumaksi.

• Määritetään etäisyystulokset: jakauman keskiarvo ja -hajonta, minimi ja
maksimi sekä toteutunut näytemäärä.
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Esimerkki hakkuukonekuvion ja järven rannan 
välisen vyöhykkeen etäisyysarvojen määrittämisestä.
Peruskartta © Maanmittauslaitos. 



Esimerkki: suojavyöhyke järven rannassa
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Etäisyys hakkuukonekuvion ja
rannan välillä on keskimäärin 8,8 m 
(129 havaintoa, kuvio 159_1 ).

Ilmakuvasta näkyy, kuinka 
puustoinen suojavyöhyke on 
todellisuudessa leveämpi kuin  
hakkuukonekuvion ja rannan 
välinen etäisyys.  

Peruskartta ja ilmakuva © Maanmittauslaitos. 



Esimerkki: järvi, suo ja puro kohteen vieressä
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Keskimääräiset 
etäisyydet 
hakkuukohteelta:
järvi 15,2 m,
suo 8,6 m,
puro 8,4 m
(kuvio 208_5). 

Peruskartta ja ilmakuva © Maanmittauslaitos. 



Esimerkki: puro ja soistuma
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Keskimääräiset 
etäisyydet 
hakkuukohteelta:
puro 13,4 m,
soistuma 16,1 m.

Peruskartta ja ilmakuva © Maanmittauslaitos. 



Lähteet

Lähteiden ympärille jätetyn suojavyöhykkeen leveyden 
määrittäminen riippuu käsittelykuvion geometriasta.
• Jos kuvioraja on suora tai kupera ja lähde kuvion 

ulkopuolella, vyöhykkeen leveys voidaan määrittää pisteen 
ja kuviorajan välisenä lyhimpänä etäisyytenä.

• Jos kuvioraja on kovera ja kiertää lähteen ympärillä, 
vyöhykeleveys saadaan näytteistämällä kuvion etäisyyttä 
säteittäisesti eri suuntiin lähdepisteen ympäriltä. 

• Tämä soveltuu myös mm. tilanteisiin, joissa lähde on kuvion 
keskellä ja sen kohdalle on muodostunut käsittelemätön alue.

• Tämän työn hakkuukoneaineistosta löytyi vain yksi 
esimerkkikohde lähteestä.
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Tässä esimerkissä lähteen etäisyys 
hakkuukonekuviosta on noin 16,4 m.
Peruskartta © Maanmittauslaitos.



Tulokset: vakavedet

• Aineiston 589 hakkuukonekuviosta 25 kuvion 
läheisyydessä oli vakavesi. 

• Oheisessa taulukossa sellaisten kuvioiden 
tulokset, joilta saatiin yli 10 etäisyyshavaintoa. 

• Tulokset kuvaavat hakkuukonekuvion reunan 
ja vesistön välisen vyöhykkeen leveyttä.

• Kun pienin etäisyys rantaviivaan on useiden 
metrien suuruusluokkaa, on suojavyöhykkeen 
käsittelemättömyys todennettavissa tuloksista.

• Tuloksiin vaikuttavia tekijöitä eritellään dioilla 
18−19.

• Aineiston kohteet on hakattu vuosina 
2015−2016 voimassa olleiden sertifiointien ja 
muiden suositusten mukaisesti. 

• Tulokset ovat työssä mukana 
esimerkinomaisesti. 

16

KuvioID Etäisyyden 
keskiarvo, m

Etäisyyden 
keski-

hajonta, m

Pienin etäisyys 
ranta-

viivaan, m

Etäisyys-
havaintojen 

määrä 

Näytteistetyn 
rantaviivan 
pituus, m

159_1 8,8 4,8 −1,5 129 322,6
42_1 8,5 7,8 −5,9 106 266,7
454_1 12,4 6,5 1,5 82 192,4
253_1 14,6 4,5 7,8 63 164,7
434_1 13,4 4,8 4,9 57 151,7
295_3 20,7 2,5 14,3 43 97,2
414_1 17,3 4,5 11,2 29 76,1
431_1 8,2 10,1 −4,2 27 105,6
174_1 13,9 4,5 7,8 25 70,5
431_1 19,8 3,0 13,9 24 82,4
89_1 19,3 2,5 14,2 20 57,8
454_4 10,4 4,2 6,5 20 82,5
32_1 15,3 5,9 7,0 16 59,8
208_5 15,2 6,0 7,6 15 56,8
238_1 19,7 2,8 13,9 15 42,4
63_1 8,5 6,6 3,4 14 67,2
55_3 15,0 2,4 12,1 12 55,1
458_1 15,6 4,0 10,4 11 49,7
23_1 20,0 1,5 17,0 10 43,0

Tulokset kuvioille, joiden vyöhykkeille saatiin yli 10 etäisyyshavaintoa. 
Negatiivinen etäisyys tarkoittaa, että käsittelykuvio on osunut vesistön alueelle.
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Tulokset: muut vesistöt

• Virtavesialueiden tulokset olivat samankaltaisia kuin vakavesien.
• Kohteita oli tässä aineistossa vain muutama.

Suot, soistumat ja viivamaiset virtavedet:
• Tuloksissa on enemmän vaihtelua kuin vakavesillä, koska nämä 

vesistöt voivat usein olla kuvion alueella tai kohtisuorasti 
kuviorajasta poispäin. 

• Tällöin suojavyöhykkeen etäisyyden määrittäminen ei ole järkevää.

• Ojitettujen soiden erottelua tuloksista voidaan tehdä mm. 
poistamalla virtavesistä kaikki suoalueilla olevat virtavedet.

• Aivan kaikkia ojia ei saada kuitenkaan poistettua tällä tavoin.
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Hakkuukuviolla ja sen 
läheisyydessä on ojitettua suota. 
Ilmakuva ja peruskartta
© Maanmittauslaitos. 



Tuloksiin vaikuttavia tekijöitä: vesistötiedot

• Maastotietokantaa pidetään parhaana käytettävissä olevana ja valtakunnallisesti kattavana
tietona vesistöjen rajauksista. 

• Vesistöjen rantaviivojen tarkkuusvaatimukset Maanmittauslaitoksen maastotietokannassa on kuvattu
laatumallissa (Maanmittauslaitos 2022). 

• Vedenpinnan korkeuden vaihteluja ei oteta huomioon.

• Yhdellä vesistöllä voi joskus olla useampi reuna kuvion lähialueella, mutta etäisyyden 
määritykseen halutaan vain lähin vesistöreuna.

• Soiden reunaviivoista poistettiin tämän vuoksi vakavesien reunat, jotta esimerkiksi lampia 
ympäröiviltä soilta huomioidaan vain uloimmat reunat.

• Myös virtavesialueiden kauemmat rannat tunnistettiin ja jätettiin pois etäisyyksien määrittämisestä.

• On mahdollista, että vesistöviiva voi kuvion läheisyydessä kaartua ”takaisin”, jolloin 
määritetään paikallisesti varsinaisten arvojen lisäksi myös liian suuria etäisyyden arvoja.

• Tilanne on korjattavissa myöhemmin kehittämällä menetelmän yksityiskohtia.  

• Myös kuvioon nähden lähes kohtisuorat vesistöt on mahdollista poistaa tuloksista jatkossa. 

METSÄTEHON TULOSKALVOSARJA 9/2022 18



Tuloksiin vaikuttavia tekijöitä: kuviorajaukset

• Dian 16 tuloksissa jotkut hakkuukonekuviot olivat
vesistön alueella.

• Pienin etäisyys rantaviivaan oli kirjattu tällöin tuloksiin
negatiivisena arvona.  

• Puskurileveyden oletusarvo ja kuviorajauksen 
epätarkkuudet voivat siirtää hakkuukonekuvion 
reunan vesistön alueelle (kts. diat 10 ja 12). 

• Puskuroinnilla kompensoidaan sekä hakkuukoneen 
paikannusepätarkkuutta että puuttuvaa hakkuulaitteen 
sijaintitietoa.

• Toisinaan hakkuukoneen paikannus itsessään toimii 
jopa niin epätarkasti, että koneen sijainti siirtyy 
rannan läheisyydestä vesistön puolelle (kts. kuvat). 

→ Näissä tapauksissa käsittelemättömän vyöhykkeen 
laskennalliset leveystulokset ovat epäluotettavia.
• Vyöhykeleveyden näytteistysmenetelmän 

yksityiskohtien vaikutus tuloksiin on pieni 
hakkuukoneen paikannusepätarkkuuteen nähden. 
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Hakkuukoneen sijainnit osuvat järven alueelle, jolloin suojavyöhykkeen 
leveyden laskennallinen määrittäminen on epäluotettavaa (kuvio 42_1).  
Peruskartta ja ilmakuva © Maanmittauslaitos. 



Esimerkki: tarkempi kuviorajaus 
hakkuulaitteen sijaintitiedosta
• Eräältä aineiston harvennuskohteelta oli käytettävissä 

sekä hakkuukoneen että hakkuulaitteen sijainnit. 
• Hakkuulaitteen sijainneista tuotettiin poistumapuukartta ja 

siitä edelleen poistumakuvio (Riekki & Malinen 2022). 
• Poistumakuvio rajautuu tarkemmin vesistöihin nähden 

kuin hakkuukonekuvio.
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Hakkuukonekuvio osuu hieman 
lammen puolelle (kuvio 431_1).  
Peruskartta ja ilmakuva
© Maanmittauslaitos. 

Ylemmän lammen suojavyöhyke on poistumakuvion 
perusteella leveämpi kuin hakkuukonekuviosta 
määritettynä. Alempaan lampeen poistumakuvio ei 
osu lainkaan.

• Koneen ja puomin suunta tunnetaan.
• Puomin pituutena käytetään 

keskipituutta.
• Hakkuukoneen sijainnin 

paikannusepätarkkuuden vaikutusta 
pyritään vähentämään 
keskiarvoistamalla.



Johtopäätökset

• Työssä esitetään täysin uudenlainen menetelmä suojavyöhykkeiden leveyden
todentamiseen. Tulokset osoittavat, että menetelmä toimii tarkoituksenmukaisesti. 

• Menetelmän avulla voidaan kerätä kattavia tuloksia operatiivisessa puunkorjuussa
toteutetuista suojavyöhykkeistä.

• Hakkuukonetiedosta tuotettujen käsittelyalueiden rajausten tarkkuus on oleellinen tekijä
tulosten luotettavuuden kannalta. 

• Jo nykyisellään voidaan todentaa suojavyöhykkeen jättäminen täysin käsittelemättä monissa
tapauksissa. 

• Hakkuukonetiedon tarkentaminen edesauttaa suojavyöhykkeiden
todentamismahdollisuuksia.

• Hakkuulaitteen sijaintitiedon käyttö kuviointiin parantaa jo sellaisenaan käsittelemättä jätettyjen
suojavyöhykkeiden leveyden todentamismahdollisuuksia. 

• Poimintahakattujen runkojen erottelu yhdessä hakkuulaitteen sijaintitiedon kanssa mahdollistaa
jatkossa myös suojavyöhykkeiden osittaisen käsittelyn todentamisen.

• Myös hakkuukoneen satelliittipaikannuksen tarkkuuteen tarvitaan parannusta, koska se on perusta
hakkuulaitteen sijaintitiedon potentiaalin hyödyntämiseen.
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Hakkuukonetiedon tavoitetila
suojavyöhykkeiden todentamiseen
• Suojavyöhykkeiden leveyden systemaattinen ja

luotettava todentaminen edellyttää 
• Hakkuukoneen paikannustarkkuus luokkaa 1m.
• Hakkuulaitteen sijaintitieto suhteessa koneeseen

senttimetrien tarkkuudella. 

• Menetelmän käytettävyyttä parantaa
• Runkotiedoissa merkintä poimintahakkuuna

suojavyöhykkeeltä hakatuilla rungoilla.
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Lampien läheisyydestä poimintahakatut 
rungot on merkitty ja niitä ei huomioida 
hakkuulaitteen sijainneista tuotetussa 
poistumakuvioinnissa.
Suojavyöhykkeiden määrittäminen onnistuu 
hyvällä luotettavuudella.  
Peruskartta © Maanmittauslaitos. 
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