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1. Johdanto 
 

Metsäsuunnittelun päätöksenteon pohjana ovat metsien inventointitiedot, joiden 

avulla ennustetaan metsien tuleva kehitys. Saadun tiedon perusteella tehdään 

päätökset siitä, kuinka metsiä aiotaan hoitaa ja käsitellä suunniteltavana olevalla 

aikajaksolla. Nykyisin metsäsuunnittelussa inventointi toteutetaan yleensä tietyin 

ennalta määrätyin, lähinnä käytettävissä oleviin resursseihin perustuvin välein. 

Inventointien välillä tiedot päivitetään kasvumallien avulla.  

 

Viime aikoina metsäsuunnittelussa on alettu pyrkiä kustannusten pienentämiseen. 

Erityisesti kallista maastotyötä halutaan vähentää. Kustannussäästöjen 

saavuttamiseksi on suunnittelun tiedonkeruuseen kehitetty kaukokartoitukseen 

perustuvia inventointimenetelmiä sekä menetelmiä tietojen jatkuvaan 

ajantasaistamiseen. Sekä uusien että aiemmin käytössä olleiden 

suunnittelumenetelmien hyvyyden arvioinnissa on keskitytty niiden tuottamiin 

tarkkuustasoihin, esimerkiksi eri puustotunnusten arvioinnissa syntyviin RMSE-

arvoihin (RMSE = root mean square error, keskineliövirheen neliöjuuri). Uusilla 

menetelmillä halutaan saavuttaa pienemmin kustannuksin sama tarkkuustaso kuin 

nykymenetelmillä. Sen sijaan tiedon tarkkuustason vaikutuksia 

metsäsuunnitteluun ja päätöksentekoon on tutkittu vasta viime aikoina. 

Virheellinen tieto voi johtaa vääriin päätöksiin, jotka puolestaan aiheuttavat 

esimerkiksi taloudellisia tappioita. Koska tutkimustuloksia aiheesta on vasta 

vähän, ei tiedetä, olisiko mahdollista tehdä parempia päätöksiä nykyistä 

tarkemmalla tiedolla tai riittäisikö epätarkempikin tieto tuottamaan tarpeeksi 

hyviä päätöksiä. Etenkin kasvun ennustamisen virheiden vaikutus tiedon laatuun 

on lähes kokonaan tutkimaton aihe. 

 

Kasvumallien ennustevirheen vaikutus tiedon käyttökelpoisuuteen on tarpeen 

selvittää, jotta metsävaratiedon keruu voidaan toteuttaa tiedon käyttökohteen ja 

päätöksentekijän tarpeisiin perustuen. Kun päivitysjakson pidentämisen 

vaikutukset havainnollistetaan taloudellisina tappioina, päätöksentekijän on 

mahdollista valita, milloin syntyvät tappiot ovat niin suuret, että hän haluaa 

metsästä kerättävän uutta tarkempaa tietoa. Tälle valinnalle edellytyksenä on, että 
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uuden inventoinnin tuottaman tiedon laatu ja sen kustannukset ovat 

päätöksentekijän tiedossa. 

 

Tässä työssä on tarkoitus tutkia, miten pitkään metsästä mitattua tietoa voidaan 

kasvumalleilla päivittämällä käyttää apuna metsäsuunnittelun päätöksenteossa, 

esimerkiksi metsänhoitotoimenpiteiden ajoittamisessa, eli mikä on tiedon 

käyttöikä. Tutkimuksen lähestymistapa on puhtaasti taloudellinen, joten tiedon 

käyttökelpoisuuden arvioimisessa käytetään vain rahallisia tappioita, jotka 

syntyvät metsiköiden kehityksen virheellisestä ennustamisesta kasvumalleilla. 

Tutkimuksessa oletetaan, että optimaalinen päätös on se, joka tuottaa suurimman 

nettotulojen nykyarvon, kun tarkastellaan puunmyyntituloja ja 

metsänhoitokustannuksia. Päätöksentekijän mahdolliset metsien aineettomiin 

arvoihin liittyvät tavoitteet jätetään huomiotta. Tutkimuksen tavoitteena on saada 

selville, kuinka virheet kasvun ennustamisessa vaikuttavat eripituisilla 

inventointiväleillä. Saatavien tulosten avulla pyritään arvioimaan miten usein 

inventointi pitäisi toteuttaa, jotta käytettävissä olevalla tiedolla pystyttäisiin 

tekemään mahdollisimman pieniin taloudellisiin tappioihin johtavia päätöksiä. 

Tutkimustulosten avulla voidaan arvioida inventointien välillä tehtävän 

ajantasaistuksen luotettavuutta ja siten lisätä metsäsuunnittelutiedon laatua. 



3 
 

2. Tiedon epävarmuus metsäsuunnittelussa 

2.1 Metsäsuunnittelun nykytila 
 

Yksityismetsien metsäsuunnittelussa tarvittavat puustotiedot kerätään nykyisin 

kuvioittaisella arvioinnilla. Kuvioittaisessa arvioinnissa metsiköt jaetaan 

kasvupaikaltaan, puustoltaan ja toimenpidetarpeeltaan yhtenäisiin alueisiin eli 

metsikkökuvioihin. Metsäsuunnittelija mittaa kultakin kuviolta koealoja, joiden 

perusteella määritetään kuviokohtaiset puustotunnukset ja toimenpiteet. 

Kuvioittainen arviointi on subjektiivinen inventointimenetelmä, jossa suunnittelija 

käyttää paljon omaa harkintaansa. Suunnittelija päättää itse kuvioiden rajauksen ja 

koealojen sijoittelun. Silmänvaraista arviointia käytetään esimerkiksi puusto-

ositteiden erottamiseen ja pohjapinta-alamediaanipuiden valintaan (Haara ja 

Korhonen 2004b). Epätarkkuutta kuvioittaiseen arviointiin aiheuttavat myös 

asetetut tuottavuusvaatimukset, jotka vähentävät maastotyöhön käytettävissä 

olevaa aikaa (Mäkelä 1999).  

 

Uusia, kaukokartoitukseen perustuvia suunnittelumenetelmiä on kehitetty useiden 

vuosien ajan. Pyrkimyksenä on vähentää kallista maastotyötä ja saada käyttöön 

kuvioittaista arviointia objektiivisempi inventointimenetelmä. Tällä hetkellä 

metsävaratietojen keruuseen sopivimmaksi kaukokartoitusmenetelmäksi on 

osoittautunut laserkeilaus. Laserkeilauksessa esimerkiksi lentokoneessa oleva 

keilain lähettää laserpulsseja kohti maata. Pulssi osuu kohteeseen ja palaa takaisin 

ilmaisimelle, joka määrittää vastaanotetun signaalin perusteella etäisyyden 

kohteeseen (Holopainen ym. 2000). Näiden tietojen sekä GPS-järjestelmän avulla 

saadaan kohteen x-, y- ja z-koordinaatit, joiden avulla voidaan edelleen tuottaa 

esimerkiksi latvuston korkeusmalli, jonka avulla ennustetaan puustotunnuksia 

(Holopainen ym. 2000). Metsäsuunnittelussa ollaan lähivuosina siirtymässä 

laserkeilauksen käyttöön. Laserkeilauksen käytöstä on saatu hyviä tuloksia, sillä 

laserkeilaukseen perustuvilla menetelmillä voidaan saavuttaa puuston 

kokonaistunnusten määrityksessä parempi tarkkuustaso kuin kuvioittaisella 

arvioinnilla (esim. Suvanto ym. 2005). Uusien suunnittelumenetelmien 

kehittämisessä nykyistä kuvioittaisen arvioinnin tarkkuutta on kuitenkin pidetty 
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riittävänä, eikä uusia, tiedon käyttökohteesta riippuvia laatuvaatimuksia ole 

määritetty (Uuttera ym. 2002).  

 

Kustannussäästöjä on mahdollista saavuttaa myös päivittämällä metsävaratietoja 

kasvumallien avulla. Metsäyhtiöissä metsävaratietoja ajantasaistetaan jatkuvasti 

suunnittelujärjestelmän sisältämillä puuston kehitysmalleilla ja toimenpiteiden 

yhteydessä puustotunnuksia mitataan maastossa (Korhonen 2002). 

Ajantasaistuksen laatua tarkkaillaan yhtiöissä jonkin verran, mutta luotettavuutta 

ei seurata systemaattisesti (Korhonen 2002). Yksityismetsissä tietoja 

ajantasaistetaan nykyisin kasvumallien avulla maastoinventointien välillä, mutta 

laskennallisessa ajantasaistuksessa kasvuennusteiden luotettavuusarvioita ei tehdä 

(Haara 2002). 

 

 

2.2 Tiedon arvo 
 

Metsäsuunnittelussa päätöksenteon kriteerinä käytetään yleensä tiedon tarkkuuden 

suhdetta syntyviin kustannuksiin tiedon käyttökelpoisuuden ja kustannusten 

suhteen sijasta (Ståhl 1994b). Tiedon tarkkuutta mitataan tavallisesti RMSE-

arvojen ja harhan avulla. Yleensä metsävaratietoa pidetään sitä parempana, mitä 

tarkempaa se on. Sen sijaan tietyn tarkkuustason saavuttamisen hyötyjä on 

pohdittu hyvin vähän. Tiedon tarkkuuden tuntemisella on hyvin vähän merkitystä, 

jos ei tiedetä sen vaikutuksia tiedon käyttökohteessa, esimerkiksi päätöksenteossa. 

Tiedon käyttökelpoisuuden mittaaminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista, koska 

tiedon arvoon vaikuttavat monet tekijät ja se riippuu päätöstilanteesta. 

 

Macauleyn (2006) mukaan tiedon arvo riippuu siitä, miten epävarma 

päätöksentekijä päätöksestä on. Epävarmuuden lisääntyessä tiedon arvo kasvaa. 

Jos valittavana on kaksi päätösvaihtoehtoa, esimerkiksi hakataan metsikkö nyt tai 

ei hakata, kummallakin vaihtoehdolla on päätöksentekijästä riippuva 

todennäköisyys tulla valituksi (Macauley 2006). Nämä todennäköisyydet ovat 

subjektiivisia, koska eri päätöksentekijöillä on ennakolta erilainen käsitys 

päätöstilanteessa vaikuttavista tekijöistä, esimerkiksi puunmyyntitulojen 
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kehityksestä tulevaisuudessa. Päätöksentekijät myös suhtautuvat 

päätöstilanteeseen sisältyvään riskiin eri tavoin. Kahden vaihtoehdon tapauksessa 

tiedon arvo on sitä suurempi, mitä lähempänä arvoa 0,5 todennäköisyydet ovat eli 

mitä epävarmempi päätöksentekijä päätöksestään on. Tiedolla voidaan ajatella 

olevan taloudellista arvoa, jos tieto muuttaa päätöksentekijän ennakkoon 

vaihtoehdoille asettamia valintatodennäköisyyksiä tai lisää ymmärrystä 

vaihtoehdoista ja siten auttaa tekemään parempia päätöksiä kuin ilman tietoa 

(Macauley 2006).  

 

Toisaalta tiedon arvo ei välttämättä aina ole suuri, vaikka päätökseen liittyisi 

paljon epävarmuutta. Tiedon avulla saatava voitto voidaan määritellä erotuksena 

 

i iVOI V V C  ,    (1) 

 

jossa VOI = tiedon tuottama voitto, Vi = tarkastelun kohteen, esimerkiksi tietyn 

päätöksen arvo kun ko. tieto on käytössä, V = tarkastelun kohteen, esimerkiksi 

tietyn päätöksen arvo ilman ko. tietoa ja Ci = tiedon kustannukset (Duvemo 2009). 

Tällöin jos tiedon keräämisestä ja käytöstä johtuvat kustannukset ovat suuret 

verrattuna heikkolaatuisen tiedon aiheuttamiin kustannuksiin, tiedon taloudellinen 

arvo saattaa olla merkityksetön (Macauley 2006, Ketzenberg ym. 2007).   

 

Mitä tärkeämpi päätös on kyseessä ja mitä enemmän tiedolla on käyttöä, sitä 

suurempi tiedon arvo on (Macauley 2006, Ketzenberg ym. 2007). Lisätiedon arvo 

riippuu aiemmin saadusta tiedosta: mitä kattavampaa tietoa on käytössä ennestään, 

sitä pienempi on uuden tiedon arvo (Ketzenberg ym. 2007). Tiedon arvo riippuu 

myös siitä, kuinka paljon päätöksentekijällä on mahdollisuuksia tai halukkuutta 

tehdä päätöksiä tietoon perustuen (Ketzenberg ym. 2007). Päätöksentekijällä on 

usein jo ennakkoon oma subjektiivinen käsityksensä tiedon laadusta, mikä 

vaikuttaa siihen, kuinka paljon saatu tieto lopulta päätökseen vaikuttaa (Macauley 

2006). On myös mahdollista, että päätöksentekijä on tehnyt päätöksensä jo ennen 

kuin on saanut tiedon käyttöönsä. Jos tietoa ei käytetä apuna päätöksenteossa, sillä 

ei tietenkään ole arvoa. 
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Metsäsuunnittelun tuottamaan tietoon pätevät yleiset tiedon arvon ominaisuudet. 

Kankaan (2007) mukaan metsänomistajalle päätöksentekijänä 

metsäsuunnitelmalla on käyttöarvoa kun omistaja on epävarma päätöksistään ja 

käyttää suunnitelmaa apuna päätöksenteossa. Suunnitelman arvo kasvaa, kun se 

tuottaa todellisia päätösvaihtoehtoja ja on laadittu metsänomistajan tavoitteiden 

mukaiseksi (Kangas 2007).   

 

2.3 Epävarmuuden aiheuttajat 
 
 
Metsäsuunnittelun tarkoitus on tuottaa tietoa vaihtoehtoisten 

metsänkäsittelypäätösten seurauksista. Gongin (1994) mukaan metsäsuunnittelun 

päätöksentekotilanteessa vaikuttavat monet runsaasti epävarmuutta aiheuttavat 

tekijät. Optimaalisen päätöksen tekeminen edellyttää vaihtoehtojen analysointia ja 

asettamista paremmuusjärjestykseen sekä päätöksenteko-ongelman mallinnusta. 

Vaihtoehtojen onnistunut analysointi on kuitenkin mahdollista vain, jos kaikki 

vaihtoehdot ovat tiedossa ja päätöksentekijä osaa määritellä kriteerit, joiden 

perusteella vaihtoehdot voidaan järjestää. Päätöksenteko-ongelman muotoilu 

ratkaistavissa olevaksi malliksi, joka ottaa huomioon kaikki tilanteessa vaikuttavat 

tekijät, ei välttämättä ole mahdollista. Metsäsuunnittelun päätöksentekotilanteet 

koskevat yleensä pitkää ajanjaksoa, jossa kaikki tehdyt päätökset vaikuttavat 

myöhempiin päätöksiin, mikä osaltaan lisää epävarmuutta. Myös päätöksentekijän 

tavoitteet voivat muuttua ajan kuluessa (Gong 1994). Päätöksentekotilanteen 

epävarmuuteen vaikuttaa myös nykytilan kuvauksen epätarkkuus ja tulevaisuuden 

ennustamiseen liittyvä epävarmuus (Kangas ja Kangas 1997). 

  

Nykytilan kuvauksen epätarkkuuteen vaikuttavat käytetyt inventointimenetelmät 

sekä suunnittelujärjestelmän sisältämät mallit. Kuvioittaisessa arvioinnissa 

syntyviä puustotunnusten virheitä on tutkittu Suomessa useissa eri tutkimuksissa 

(esim. Poso 1983, Purola 1983, Laasasenaho ja Päivinen 1986, Pussinen 1992, 

Pigg 1994, Kangas ym. 2002, Haara ja Korhonen 2004b, Saari ja Kangas 2005). 

Tutkimusten välillä on eroja esimerkiksi aineiston kattavuudessa ja käytetyissä 

laskentamenetelmissä (Haara ja Korhonen 2004b), minkä vuoksi eri tutkimukset 
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eivät ole täysin vertailukelpoisia. Tutkimuksissa on havaittu keskiläpimitan 

suhteellisen RMSE:n olevan 10 20 %, pohjapinta-alan 13 30 %, keskipituuden 

11 17 % ja keskitilavuuden 15 40 %.  Laserkeilauksen tarkkuutta ovat tutkineet 

muun muassa Suvanto ym. 2005 ja Uuttera ym. 2006. Tutkimuksissa 

keskiläpimitan RMSE oli 9 13 %, keskipituuden 5 11 %, runkoluvun 18 41 %, 

pohjapinta-alan 8 23 % ja keskitilavuuden 10 19 %. 

 

Suunnittelun päätöksentekoon tarvittavan tiedon hankkimisen ja käytön välillä 

kuluu yleensä hieman aikaa ja tiedon perusteella saatetaan tehdä päätöksiä vielä 

monien vuosien kuluttua. Siksi epävarmuus ei välttämättä ole pientä, vaikka 

lähtötiedoissa ei syntyisi suurta virhettä (Kangas 2007). Koska metsäsuunnittelu 

koskee aina tulevaisuutta, suunnittelu perustuu kehitysennusteisiin. Tulevaisuuden 

ennustamiseksi suunnittelussa käytetään apuna erilaisia malleja ja simulointia. 

Mallien ja simuloinnin käyttö mahdollistaa monipuolisen ja tehokkaan 

suunnittelulaskelmien tuottamisen, mutta aiheuttaa toisaalta epävarmuutta 

laskelmiin (Kangas ja Kangas 1997). Gongin (1994) mukaan mallien käytöstä ja 

kasvun ennustamisesta johtuvien virheiden lisäksi epävarmuutta tulevaisuuden 

ennustamiseen aiheuttavat tulevan puun hintakehityksen, kustannusten ja 

korkokannan arvioiminen. Myös erilaisten metsätalouden säännösten ja tukien 

muutokset ajassa aiheuttavat epävarmuutta ennusteisiin, koska niillä voi olla 

suoraan vaikutuksia metsien käsittelyyn ja välillisesti myös puun hintoihin (Gong 

1994). Myös kontrolloimattomat ympäristötekijät vaikuttavat kehitysennusteisiin. 

Siksi eri vaihtoehtojen seurauksia ei koskaan tiedetä tarkasti, ja suunnitelmat 

tehdään riskin ja epävarmuuden vallitessa. Metsäsuunnittelussa epävarmuus on 

erityisen suurta pitkän aikahorisontin vuoksi (Pukkala 1997). 

 

Kun metsästä mitattua tietoa päivitetään kasvumalleilla, syntyy aina virhettä (kuva 

1). Virheen suuruuteen vaikuttavat luonnossa esiintyvän vaihtelun aiheuttama 

kasvun satunnaisvaihtelu (1), metsikön nykytilan kuvauksen epätarkkuus (2) sekä 

kasvumallien parametrien valinta ja niiden estimointivirheet (3). Kahden 

jälkimmäisen tekijän aiheuttaman virheen suuruuteen voidaan vaikuttaa 

inventointimenetelmän ja kasvumallien valinnalla. Luonnossa esiintyvästä 

luontaisesta vaihtelusta johtuvaa epävarmuutta sen sijaan ei ole mahdollista 

pienentää. (Ståhl ja Holm 1994.) 
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Kuva 1. Kuvasta näkyy, miten kehitysennusteen kuvaus riippuu nykytilan kuvauksesta. 
Ylemmässä tapauksessa (a) nykytila on kuvattu virheettömästi, mutta koska kasvussa 
esiintyy satunnaisuutta, kehitystä ei voida ennustaa tarkasti, vaan 
todennäköisyysjakauman avulla. Alemmassa tapauksessa (b) nykytilan kuvaus sisältää 
virhettä, jonka vuoksi kehitysennusteen jakauma on leveämpi kuin ylemmässä 
tapauksessa. (Ståhl ja Holm 1994.) 
 

Kasvumallin ennustevirheellä on neljä päälähdettä: mallin muotoilun virheet, 

mallin kertoimien satunnaisvirhe, mallin jäännösvirhe ja mallin selittäjien virheet 

(Kangas 1999). Mallin muotoilun virheet voivat johtua muun muassa 

epäonnistuneesta selittäjien valinnasta. Kertoimien satunnaisvirheen vaikutusta 

voidaan pienentää keräämällä enemmän tietoa (Kangas 1997). Mallin 

jäännösvirheeseen vaikuttaa muun muassa kasvun vuotuinen vaihtelu. Mallin 

selittäjien virheet johtuvat virheistä lähtötiedoissa, esimerkiksi mittaus- ja 

otantavirheestä (Kangas 1999). Ennustevirheet ovat usein korreloituneet ajassa ja 

saattavat korreloida myös spatiaalisesti (Kangas 1997). Kasvun osatekijät, 

esimerkiksi läpimitan kasvu ja pituuden kasvu korreloivat myös keskenään.  

 

Kun kasvua ennustetaan useille peräkkäisille kausille, kasvumallin muuttujat 

sisältävät simuloinnissa kumuloituvan virheen, joka johtuu aiempien kausien 

ennustamisvirheestä (Kangas 1997). Mitä pidemmälle ajassa tunnuksen kehitystä 
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ennustetaan, sitä leveämpi todennäköisyysjakauma on eli sitä suurempi on 

ennusteen vaihteluväli (kuva 2). 

 

 
 

Kuva 2. Puustotunnuksen kehitysennusteen todennäköisyysjakauman muuttuminen ajassa 
(Ståhl 1994a). 
 

Kasvun ennustamisen epävarmuuden vaikutusta puustotunnusten luotettavuuteen 

ja suunnittelujärjestelmän tuottamiin metsiköiden toimenpide-ehdotuksiin on 

tutkittu muutamissa tutkimuksissa (esim. Laasasenaho ja Päivinen 1986, Larsson 

1994, Ojansuu ym. 2002, Hyvönen ja Korhonen 2003, Haara ja Korhonen 2004a, 

Haara ja Leskinen 2009).  Ojansuu ym. (2002), Hyvönen ja Korhonen (2003) sekä 

Haara ja Korhonen (2004a) tutkivat alle 15 vuoden päivitysjaksoa. 

Tarkastelujaksolla kasvumalleilla ajantasaistettu tieto tuotti kaikissa tutkimuksissa 

vain vähän tai ei lainkaan vääriä toimenpide-ehdotuksia.  

 

Laasasenahon ja Päivisen (1986) sekä Larssonin (1994) tutkimuksissa tarkasteltiin 

kasvumalleilla päivitetyn tiedon vaikutusta tilavuuskasvun ennustamiseen. 

Laasasenahon ja Päivisen (1986) tutkimuksessa tarkastelujakso oli 20 vuotta, 

Larssonin (1994) tutkimuksessa 40 vuotta. Molemmissa tutkimuksissa 

tilavuuskasvun ennustamisessa syntyi virhettä, jonka suuruus riippui muun 

muassa metsikön iästä sekä siitä, missä puustotunnuksissa virhettä esiintyi. 

Laasasenahon ja Päivisen (1986) tulosten mukaan tilavuuskasvun 

ennustamisvirheet olivat suuremmat nuorissa kuin varttuneissa metsissä. Nuorissa 

metsissä tilavuuden suhteellinen hajonta kasvoi jopa kaksinkertaiseksi 
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ennustamisjakson aikana, kun iäkkäissä metsissä suhteellinen hajonta säilyi lähes 

samana ennustamisen ajan.  

 

Haaran ja Leskisen (2009) tutkimuksessa kasvumallien epävarmuudesta johtuva 

puustotunnusten suhteellinen RMSE käsittelemättömissä metsiköissä vaihteli 

puustotunnuksittain, mutta oli viiden vuoden päivitysjaksolla keskimäärin 5 10 % 

ja kymmenen vuoden päivitysjaksolla keskimäärin 5 20 %. Kun toimenpiteet 

otettiin huomioon, vastaavat RMSE-arvot olivat noin 5 20 % ja noin 5 40 %. 

 

Holopaisen ym. (julkaisematon) tutkimuksessa tarkasteltiin eri 

epävarmuustekijöiden vaikutusta metsiköiden tuottoarvoon. Tutkimuksessa 

tarkastellut epävarmuustekijät olivat lähtötietojen epävarmuus, tulevaisuuden 

puun hintojen epävarmuus ja kasvumallien virheet. Kun epävarmuustekijöitä 

tarkasteltiin yksittäin, suurin vaikutus tuottoarvon suhteelliseen hajontaan oli 

kasvumallien virheillä ja pienin vaikutus puun hintojen epävarmuudella. 

Epävarmuustekijöiden yhteisvaikutus kasvatti tuottoarvon hajontaa, mutta hajonta 

oli pienempi kuin yksittäisten tekijöiden hajontojen summa, joten 

epävarmuustekijät kumosivat toistensa vaikutuksia jonkin verran (Holopainen ym. 

julkaisematon). 

 

Virheiden vaikutuksia suunnitteluun ja päätöksentekoon olisi kuitenkin syytä 

tutkia vielä tarkemmin. Tärkeää olisi tietää esimerkiksi mikä vaikutus kasvun 

ennustevirheiden aiheuttamalla toimenpiteen virheellisellä ajoittamisella tai 

puustotunnusten ennustevirheillä on myöhempiin toimenpide-ehdotuksiin ja 

metsikön kehityksen ennustamiseen. Yleisesti kasvumallien aiheuttamaan 

epävarmuuteen pitäisi kiinnittää sitä enemmän huomiota, mitä epävarmempi 

päätös on: esimerkiksi jos kuvio täyttää virheistä riippumatta uudistamisen 

kriteerit ja päätehakataan, ei kasvun virheillä ole paljon merkitystä (Eid 2003). 
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2.4 Epävarmuuden huomioonottaminen suunnittelussa 
 

Epävarmuuden huomioonottaminen suunnittelussa edellyttää, että epävarmuuden 

olemassaolo tunnistetaan ja myönnetään. Nykyisin metsäsuunnitelmat eivät sisällä 

arvioita ennusteiden luotettavuudesta (Haara 2002). Kuitenkin ennusteiden ja 

ehdotettujen metsänkäsittelysuositusten luotettavuus pitäisi havainnollistaa 

metsänomistajille, jotta voitaisiin välttää virheellisiä käsityksiä täsmällisistä 

tuloksista, joita syntyy helposti esimerkiksi kun metsiköiden tilavuudet 

ilmoitetaan kuutiometrin tarkkuudella (Haara 2002, Kangas 2001). Ennusteissa ja 

suunnittelun laskennassa voitaisiin myös käyttää enemmän menetelmiä, jotka 

ottavat epävarmuuden huomioon. Yksi esimerkki tästä on Ståhlin (1994a) 

esittelemä bayesilainen lähestymistapa, jolla voidaan tutkia inventointivirheiden ja 

kasvun ennustamisvirheiden yhteisvaikutusta metsikön kehityksen kuvaamiseen. 

Bayesilaisessa lähestymistavassa tarkastellaan parametrien 

todennäköisyysjakaumia piste-estimaattien sijaan. Mitä parempilaatuista tietoa on 

käytettävissä, sitä kapeampia ennustetut todennäköisyysjakaumat ovat. 

Ennustettaessa metsikön tulevaa tilaa bayesilaisella menetelmällä, kasvun 

ennustamisen lisäksi on ennustettava myös todennäköisyysjakauman hajonnan 

muutos, joka syntyy kun kasvu muuttaa eri vaihtoehtojen 

esiintymistodennäköisyyksiä.  

  

Epävarmuudesta johtuvat virheelliset ennusteet voivat johtaa vääriin 

johtopäätöksiin ja siten epäoptimaalisiin valintoihin (Kangas ja Kangas 1997). Jos 

"oikea", optimaalisena pidettävä lopputulos on tiedossa, väärien johtopäätösten 

aiheuttamia taloudellisia tappioita voidaan kuvata niin kutsuttujen 

epäoptimaalisuustappioiden avulla. Epäoptimaalisuustappio saadaan 

optimaalisena pidetyn, esimerkiksi virheettömään tietoon perustuvan päätöksen 

tuottaman nettonykyarvon ja virheelliseen tietoon perustuvan päätöksen tuottaman 

nettonykyarvon erotuksena (esim. Eid 2000, Juntunen 2006). 

Epäoptimaalisuustappiota on havainnollistettu kuvassa 3.  
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Kuva 3. Epäoptimaalisuustappioiden syntyminen. Kun toimenpide ajoitetaan 
epäoptimaalisesti virheelliseen tietoon perustuen, syntyvä epäoptimaalisuustappio 
lasketaan erotuksena NPVopt – NPVvirh. (Eid 2000.) 

 

 

Jotta epäoptimaalisuustappioiden laskennassa voidaan ottaa huomioon kaikki 

tulevaisuudessa syntyvät tulot ja kustannukset, on tarkastelussa käytettävä 

tuottoarvoa. Tuottoarvo on päättymättömän kiertoaikojen sarjan nykyarvo, joka 

sisältää nykyisen puusukupolven nykyarvon lisäksi kaikki myöhemmät kiertoajat 

(Pukkala 2007).  

 

Nykyisen puusukupolven nettotulojen nykyarvo lasketaan kaavalla 

 

0
0

(1)
(1 )

u
t

t t
t t

NNPV
i

   ,         (2) 

 

jossa Nt = metsiköstä saatavat nettotulot ajanhetkellä t (vuotta kiertoajan alusta), t0 

= tarkastelujakson alkuhetki (vuotta kiertoajan alusta), u = kiertoajan pituus 

(vuotta) ja i = korkokanta (Johansson ja Löfgren 1985).  
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Kunkin myöhemmän puusukupolven nettotulot kyseisen kiertoajan alussa saadaan 

kaavalla 

 

0
(2,...)

(1 )

u
t

t
t

NNPV
i

  ,      (3) 

 

jossa Nt = metsiköstä saatavat nettotulot ajanhetkellä t (vuotta kiertoajan alusta), u 

= kiertoajan pituus ja i = korkokanta (Pukkala 2007). 

 

Tuottoarvo lasketaan kaavojen 2 ja 3 avulla siten, että 

 

      
0

1
11(1) (2,...) 1 (1 )

(1 )
u t

uTA NPV NPV i
i

 ,   (4) 

 

jossa NPV(1) = nykyisen puusukupolven nettotulojen nykyarvo, NPV(2,…) = 

kunkin myöhemmän puusukupolven nettotulot diskontattuna kyseisen kiertoajan 

alkuun, i = korkokanta, u = kiertoaika ja t0 =  tarkastelujakson alkuhetki (vuotta 

nykyisen puusukupolven kiertoajan alusta) (Johansson ja Löfgren 1985). 

 

Epäoptimaalisuustappioita ovat tutkineet muun muassa Larsson (1994), Ståhl 

(1994b), Eid (2000), Holmström ym. (2003), Eid ym. (2004), Holopainen ja 

Talvitie (2006), Juntunen (2006), Duvemo ym. (2007), Väisänen (2008), Borders 

ym. (2008), Islam ym. (2009) sekä Mäkinen ym. (julkaisematon). Suurin osa 

tutkimuksista käsittelee joko eri puustotunnusten arviointivirheiden tai tietyn 

inventointimenetelmän aiheuttamia epäoptimaalisuustappioita.  

 

Juntusen (2006) tutkimuksessa puustotunnuksiin generoitujen virheiden 

aiheuttama epäoptimaalisuustappio metsiköissä keskimäärin oli 266,9 €/ha. 

Merkittävimmin epäoptimaalisuustappioiden syntymiseen vaikutti keskiläpimitan 

virhe. Epäoptimaalisuustappio oli suurempi nuorissa kuin varttuneissa metsissä 

(Juntunen 2006). Eid (2000) tarkasteli tutkimuksessaan pohjapinta-alan, 

keskipituuden, kasvupaikan ja iän arviointivirheitä. Tutkimuksessa otettiin 

huomioon vain satunnaiset virheet. Pohjapinta-alan virheiden aiheuttamat 
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epäoptimaalisuustappiot olivat hyvin pienet (0 0,37 €/ha). Keskipituuden 

virheiden aiheuttamat epäoptimaalisuustappiot olivat 3 18 €/ha, kasvupaikan 

virheiden 16 34 €/ha ja iän virheiden 12 61 €/ha. Epäoptimaalisuustappioiden 

suuruus vaihteli runsaasti kuvioiden välillä, minkä vuoksi inventoinnin 

intensiivisyyden pitäisikin vaihdella kuviokohtaisesti (Eid 2000).  Juntusen (2006) 

tutkimuksessa käytettiin korkokantoja 2 % ja 4 % ja Eidin (2000) tutkimuksessa 

korkokantaa 3 %. Eri tunnusten aiheuttamien epäoptimaalisuustappioiden suuruus 

riippuu kuitenkin suunnittelujärjestelmän käyttämistä malleista. Esimerkiksi jos 

käytetyt mallit eivät ole herkkiä pohjapinta-alan virheille, pohjapinta-alan 

virheistä johtuvat epäoptimaalisuustappiot voivat vaikuttaa merkityksettömiltä 

(Kangas 2009). Eid (2003) tarkasteli kahta kasvumallia, joissa eri puustotunnukset 

olivat riippumattomina muuttujina. Mallit tuottivat hyvin erisuuruiset 

keskimääräiset epäoptimaalisuustappiot.  

 

Tarkasteltujen tutkimusten valossa voisi ajatella, että tilatasolla metsänomistajalle 

koituvien epäoptimaalisuustappioiden suuruuteen vaikuttaa merkittävästi tilan 

metsien rakenne. Esimerkiksi kehitysluokkajakauma, metsien kasvupaikat ja 

puulajisuhteet vaikuttavat todennäköisesti syntyviin epäoptimaalisuustappioihin.  

Pilhjerta (1987, s.64) huomauttaa myös, että kuviotunnusten arvioinnin tärkeys 

vaihtelee kuvioiden välillä. Esimerkiksi samansuuruisilla pohjapinta-alan virheillä 

ei ole yhtä suurta merkitystä kaikilla kuvioilla.  

 

Islam ym. (2009) tarkastelivat vallitun puujakson inventointivirheiden vaikutusta 

tilatasolla syntyviin epäoptimaalisuustappioihin. Tarkasteltu suunnittelujakso oli 

15 vuotta. Mittausvirheiden vaikutusta metsäsuunnitelman laatuun tarkasteltiin 

kahdella eri kuviojoukolla ja neljällä eri virhemuodostelmalla, joissa harhan ja 

varianssin suuruus vaihteli. Epäoptimaalisuustappiot riippuivat inventointivirheen 

suuruudesta ja optimointitehtävän rajoituksista. Tilatasolla tappiot olivat 

keskimäärin noin 885 11 500 euroa. Mitä suurempi virhe oli, sitä suurempi oli 

syntyvä tappio. Virheen suuruus ei kuitenkaan pelkästään selittänyt syntyneitä 

tappioita: mittausvirheiden vaikutukset olivat erilaisia eri kuviojoukoissa ja eri 

virhemuodostelmilla. Mittausvirheiden vaikutuksia metsäsuunnitelman laatuun 

olisikin tutkittava lisää (Islam ym. 2009). 
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Tutkimuksissa havaittuja eri inventointimenetelmien aiheuttamia 

epäoptimaalisuustappioita on esitetty taulukossa 1. Tutkimusten välillä on jonkin 

verran eroja epäoptimaalisuustappioiden laskentamenetelmissä sekä käytetyissä 

aineistoissa, mikä on otettava huomioon tulosten vertailussa. 

 

Taulukko 1. Eri inventointimenetelmien epäoptimaalisuustappioita (eur/ha) 
viimeaikaisten tutkimusten mukaan. 
 

 Holmström 
ym. 2003 

Eid 
ym. 
2004 

Holopainen 
& Talvitie 
2006 

Juntunen 
2006 

Duvemo 
ym. 2007 

Väisänen 
2008 

kuviotiedon 
päivitys 

42-145 
(kNN) 

     

ilmakuvatulkinta, 
2D-mittaus 

34-124 
(kNN) 

46-51 1014-1372    

maastoinventointi, 
5 koealaa/kuvio 

11-19    3-12  

maastoinventointi, 
10 koealaa/kuvio 

7-13    2-8  

laserkeilaus  13 387-512 64-201 69-94 697 
kuvioittainen 
arviointi 

  375-490 131-342  540 

3D-mittaus   387-512    
satelliittikuva-
tulkinta 

    170-177  

laserkeilaus + 
satelliittikuva-
tulkinta 

    32-71  

 
 

Borders ym. (2008) ja Mäkinen ym. (julkaisematon) ovat tutkineet 

puustotunnusten arviointivirheiden vaikutusta hakkuiden ajoittamiseen ja siten 

syntyviin epäoptimaalisuustappioihin. Bordersin ym. (2008) mukaan 

epäoptimaalisuustappiot olivat noin 0-382 US$/ha eli noin 0 290 eur/ha. 

Tappioiden suuruus vaihteli virheen suuruuden, korkokannan ja metsikön tyypin 

mukaan. Mäkisen ym. (julkaisematon) tutkimuksessa suhteelliset 

epäoptimaalisuustappiot 30 vuoden suunnittelujaksolla olivat keskimäärin 4,5 %  

6,4 %. Epäoptimaalisuustappiot olivat pienimmät nuorilla kuvioilla, joilla ei tehty 

hakkuita 30 vuoden jaksolla ja suurimmat varttuneilla kuvioilla, joilla seuraava 

toimenpide oli päätehakkuu (Mäkinen ym. julkaisematon).  

 

Ennustamisvirheiden vaikutusta syntyviin epäoptimaalisuustappioihin ovat 

tutkineet Ståhl (1994b) ja Larsson (1994). Ståhl (1994b) on tutkinut 

determinististen ja satunnaisten puun hintojen vaikutusta optimaaliseen 
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inventoinnin toteuttamiseen tarkastelemalla syntyviä epäoptimaalisuustappioita. 

Tarkastelun kohteena oli tarvittava koealojen määrä kuviolla, kun päätehakkuun 

ajankohta haluttiin valita optimaalisesti. Tutkimuksessa käytettiin korkokantoja 

1,5 % ja 3 %. Kantohintojen vaihtelulla havaittiin olevan vain pieni vaikutus 

optimaaliseen koealojen määrään.  

 

Larsson (1994) on tutkinut lähtötietojen virheiden ja kasvun ennustevirheiden 

vaikutusta päätehakkuun ajankohtaan ja siten syntyviin 

epäoptimaalisuustappioihin.  Larsson (1994) käytti tutkimuksessaan 2,4 %:n 

korkokantaa. Tarkastelun kohteena oli 15 vuoden jakso jaettuna kolmeen 

viisivuotiskauteen. Tutkimuksessa simuloitiin satunnaista virhettä ikään ja 

tilavuuteen käyttäen virhetasoja 10 %, 20 % ja 30 %. Virhetason kasvaessa 

epäoptimaalisuustappiot lisääntyivät. Epäoptimaalisuustappiot olivat keskimäärin 

viisivuotiskautta kohti iän virheen seurauksena eri virhetasoilla 291 605 kr/ha 

(noin 30 60 €/ha) ja tilavuuden virheen seurauksena eri virhetasoilla 252 579 

kr/ha (noin 25 60 €/ha).  

 

Epäoptimaalisuustappio on käyttökelpoinen tunnus, kun halutaan havainnollistaa 

vaihtoehtoisten päätösten seurauksia taloudelliselta kannalta. Erilaisissa 

päätöstilanteissa syntyvien epäoptimaalisuustappioiden tunteminen voi auttaa 

päätöksentekijää arvioimaan, mikä arvo saatavilla olevalla tiedolla hänelle on. 

Helpoiten epäoptimaalisuustappiota voidaan käyttää arvioitaessa päätöksiä, jotka 

koostuvat yksiselitteisesti hinnan omaavista tekijöistä, kuten 

metsänhoitotoimenpiteistä. Monissa päätöksissä tärkeitä seikkoja voivat kuitenkin 

olla myös vaikeasti arvotettavissa olevat tekijät, esimerkiksi metsän 

virkistyskäyttö. Aineettomia arvoja sisältävien päätösvaihtoehtojen arviointi 

epäoptimaalisuustappioiden avulla voi olla haastavaa. Vaihtoehtoisten päätösten 

seurauksia arvioitaessa on epäoptimaalisuustappioiden lisäksi otettava huomioon 

tarkemman tiedon keräämisen kustannukset (Reed ja Jones 2003). 

  

Kankaan (2007) mukaan epäoptimaalisuustappioiden käyttämisessä päätösten 

arviointikriteerinä ongelmallista on myös, että väärien johtopäätösten tekemisestä 

johtuvat tappiot ovat aina laskennallisia eikä niiden havaitseminen siksi ole 

helppoa. Esimerkiksi jos metsänomistajalla on valittavana kaksi vaihtoehtoista 
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hakkuun ajoittamispäätöstä, hän saa valitun vaihtoehdon tuottamat hakkuutulot 

eikä lainkaan tiedä, kuinka paljon toinen vaihtoehto olisi tuottanut.  
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3. Aineisto 
 

Tutkimusaineistona käytettiin eteläisestä Keski-Suomesta perinteisellä 

kuvioittaisella arvioinnilla mitattuja kuviotietoja. Alkuperäisen aineiston koko oli 

202 kuviota. Tämän tutkimuksen aineisto on 99 kuvion otos alkuperäisestä 

aineistosta. Otos muodostettiin ositettua otantaa käyttäen siten, että alkuperäisen 

aineiston puulaji-, kasvupaikka- ja kehitysluokkajakauma säilytettiin. Aineiston 

kuviot kattavat yhteensä noin 200 hehtaarin alueen, joten laskennallinen 

keskimääräinen kuviokoko on noin 2 hehtaaria. Kunkin kuvion keskimääräiset 

puustotiedot on esitetty liitteessä 1. Aineiston perustunnuslukuja on esitetty 

taulukossa 2. 

 
Taulukko 2. Puustotunnusten keskiarvot sekä suurimmat ja pienimmät arvot aineistossa.  
 

puustotunnus keskiarvo maksimi minimi 

pohjapinta-ala (m2/ha) 13,7 35,3 0,0 

rinnankorkeusläpimitta (cm) 13,2 34,4 0,0 

ikä (vuotta) 38,8 180,0 1,0 

valtapituus (m) 13,0 27,4 0,3 

tilavuus (m3/ha) 109,8 375,3 0,0 
 

 

Aineistossa suurin osa kuvioista on nuoria kasvatusmetsiköitä, joiden osuus on yli 

30 % (taulukko 3). Sekä varttuneiden taimikoiden että varttuneiden 

kasvatusmetsiköiden osuus on noin 20 %. Uudistuskypsiä metsiköitä on 

aineistossa 12 %. Muiden kehitysluokkien osuudet ovat alle 10 %. 
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Taulukko 3. Kehitysluokkien osuudet aineistossa. 

kehitysluokka 

kuvioiden määrä 
(kpl) / kuvioiden 
osuus (%) 

pieni taimikko (keskipituus alle 1,3 m) 9 
varttunut taimikko (keskipituus yli 1,3 m) 20 
nuori kasvatusmetsikkö 33 
varttunut kasvatusmetsikkö 21 
uudistuskypsä metsikkö 12 
siemenpuumetsikkö 1 
suojuspuumetsikkö 1 
ylispuustoinen taimikko 2 

 

 

Suurin osa kuvioista on kasvupaikaltaan tuoreita tai kuivahkoja kankaita 

(taulukko 4). Sekä lehtomaisia että kuivia kankaita on hieman yli 10 % kuvioista 

ja lehtoja on yksi. 

 

Taulukko 4. Kasvupaikkaluokkien osuudet aineistossa. 

kasvupaikka                                 
(kivennäismaa tai vastaava suo) 

kuvioiden määrä 
(kpl) / kuvioiden 
osuus (%) 

lehto 1 
lehtomainen kangas 14 
tuore kangas 46 
kuivahko kangas 27 
kuiva kangas 11 

 

 

Yli puolella aineiston kuvioista pääpuulaji on mänty (taulukko 5). Toiseksi suurin 

osuus on kuusella. Raudus- ja hieskoivun osuudet ovat noin 10 %. 

  
Taulukko 5. Pääpuulajien osuudet aineistossa. 

pääpuulaji 

kuvioiden määrä 
(kpl) / kuvioiden 
osuus (%) 

mänty 56 
kuusi 22 
rauduskoivu 10 
hieskoivu 9 
harmaaleppä 1 
muu havupuu 1 
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4. Menetelmät 
 

4.1 Kasvuennusteiden virheiden tarkastelu 
 
 

Puuston kasvun ennustevirheitä voidaan tarkastella, kun tunnetaan todellinen ja 

ennustettu puuston kasvu. Kun halutaan tietää ennustevirheiden vaikutukset 

metsäsuunnittelussa, on tutkittava kuinka kuvioille ehdotetut toimenpideketjut 

muuttuvat ennustevirheiden seurauksena ja mikä vaikutus toimenpideketjujen 

muutoksilla on metsiköiden tuottoon. Kasvumalleilla ajantasaistetun tiedon laatua 

voidaan arvioida tutkimalla ennustevirheitä eripituisilla inventointiväleillä. 

Käytännössä suunnittelujärjestelmien sisältämät kasvumallit antavat 

kasvuennusteen ja todellinen kasvu eri metsiköissä vaihtelee tämän ennusteen 

ympärillä. Tässä työssä kasvun ennustevirheiden vaikutuksia tutkittiin teknisten 

syiden vuoksi siten, että kasvumallien avulla tuotettiin oletetut todelliset 

puustotunnusten kehitykset ja ennustetut kehitykset saatiin lisäämällä 

kasvumalleihin kasvun ennustevirhettä kuvaava osa. Kasvun ennustevirheen 

sisältävän mallin avulla kullekin metsikkökuviolle tuotettiin simuloimalla erilaisia 

ennustettuja, virheellisiä realisaatioita. 

 

4.2 Kasvumallit 
 

Tutkimuksessa tarkasteltiin metsikön pohjapinta-alan ja pituuden kasvun 

virheiden vaikutuksia metsiköiden kehityksen ennustamiseen. Kasvumalleina 

käytettiin Vuokilan ja Väliahon (1980) laatimia pohjapinta-alan ja valtapituuden 

kasvumalleja männiköille ja kuusikoille, Mielikäisen (1985) laatimia pohjapinta-

alan kasvumalleja raudus- ja hieskoivikoille, Oikarisen (1983) laatimaa 

valtapituuden kasvumallia rauduskoivikoille sekä Saramäen (1977) laatimaa 

valtapituuden kasvumallia hieskoivikoille. Vuokilan ja Väliahon (1980) malleilla 

ennustetaan puustotunnuksen vuotuista kasvuprosenttia tulevan viisivuotisjakson 

aikana. Muilla malleilla ennustetaan puustotunnuksen kasvuprosenttia tulevalla 

viisivuotisjaksolla. Aineistoon sisältyi kaksi kuviota, joilla pääpuulaji ei ollut 
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mänty, kuusi tai koivu. Harmaaleppävaltaiselle kuviolle käytettiin hieskoivikon 

malleja ja kuviolle, jonka pääpuulaji oli muu havupuu, männikön malleja. 

 

Taimikoille käytettiin omia kasvumallejaan: männiköille Huuskosen ja Miinan 

(2006) laatimia malleja ja muille puulajeille tavoitetaimikkoon perustuvaa 

kasvatusta. Varsinaisten metsiköiden kasvumallien käyttö edellyttää puuston 

saavuttaneen tietyn vähimmäiskoon. Tavoitetaimikkoon perustuvassa 

kasvatuksessa taimikon kasvuennuste saadaan, kun metsikön iän, kasvupaikan ja 

puulajin avulla ennustetaan, kuinka pitkä aika vuosina kuluu kunnes taimikko 

saavuttaa 1,3 metrin pituuden.  

 

Varttuneiden metsiköiden kasvumalleiksi valittiin edellä mainitut mallit, koska ne 

ovat yksinkertaisia ja sisältävät vain muutaman muuttujan. Tämä helpotti eri 

puustotunnusten kasvun ennustamisessa syntyvien virheiden vaikutusten 

tarkastelua. Mäntytaimikoille käytettiin Huuskosen ja Miinan (2006) malleja, 

koska muita metsikkötason taimikkomalleja ei ole laadittu. Muille puulajeille 

vastaavia malleja ei ole, joten niille käytettiin tavoitetaimikkokasvatusta.  

 

 

4.3 Kasvun virheen mallinnus varttuneissa metsiköissä 
 

Jotta virheen kehittymistä ajassa voitiin tutkia, lisättiin kasvumalliin kasvun 

virhettä kuvaava osa. Tällöin ennustettu virheellinen kasvu saatiin oletetun 

todellisen kasvun avulla siten, että 

 

t t tI I ,     (5) 

 

jossa tI = ennustettu kasvu hetkellä t, It = todellinen kasvu hetkellä t ja t = kasvun 

virhe hetkellä t.  
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Osa kasvun virheestä oletettiin metsiköiden väliseksi ja osa metsikön sisäiseksi. 

Siten kasvun virhe voitiin kuvata  

 

t t tu e ,     (6) 

 

jossa t = kasvun kokonaisvaihtelusta johtuva virhe hetkellä t, ut = metsiköiden 

välisestä kasvun vaihtelusta johtuva virhe hetkellä t ja et = metsikön sisäisestä 

kasvun vaihtelusta johtuva virhe hetkellä t.  
 

Metsikön sisäisen vaihtelun virheen e oletettiin noudattavan 1.asteen 

autoregressiivistä prosessia, jossa virhe ajanhetkellä t+i riippui virheestä 

ajanhetkellä t siten, että 

 

t i t t ie Ae b ,      (7) 

 

jossa et+i = metsikön sisäisen kasvun vaihtelun aiheuttama virhe ajanhetkellä t+i (i 

on simuloinnissa käytettävä aika-askel), et = metsikön sisäisen kasvun vaihtelun 

aiheuttama virhe ajanhetkellä t, A = kerroin, joka kuvaa peräkkäisten kausien 

kasvun virheen välistä korrelaatiota ja bt+i = satunnaistekijä hetkellä t+i. 

Peräkkäisten kausien välinen kasvun virheen korrelaatio A sai tässä arvon 0,4. 

Arvo korrelaatiolle valittiin subjektiivisesti olettaen, että ajanhetken sisäisen 

vaihtelun virheeseen vaikuttaa edellisen ajanhetken virhe, mutta virheen kokoa 

määräävät kuitenkin enemmän satunnaiset tekijät. Metsikön sisäisen vaihtelun 

virheen e satunnaisosan b oletettiin noudattavan normaalijakaumaa. 

Satunnaisosalle b arvottiin normaalijakaumasta arvo erikseen jokaisella 

simuloinnin aika-askeleella. 

 

Metsiköiden välisen vaihtelun virheen u oletettiin myös noudattavan 

normaalijakaumaa. Lisäksi u oletettiin puusukupolvikohtaiseksi ja 

samansuuruiseksi  eri  puulajeilla.  Toisin  sanoen  oletuksena  oli,  että  u ei riipu 

kasvupaikasta, maaperästä, topografiasta ja muista yli kiertoajan 

muuttumattomina säilyvistä tekijöistä. Oletusten perusteella vaihtelulle u annettiin 

arvo normaalijakaumasta kerran simuloinnin alussa. Tämä arvo säilyi samana 
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kiertoajan loppuun. Kun metsikkö uudistettiin, u:lle arvottiin normaalijakaumasta 

uusi arvo. Virheen kasvun rajoittamiseksi simulaattoriin asetettiin ehto, jossa u sai 

välillä [0,1] olevan kertoimen, joka riippui metsikön iästä T (kuva 4). Tällä 

kuvattiin sitä, että puustotunnuksen suhteellinen virhe on suurempi nuorissa kuin 

vanhoissa metsiköissä. Rajoitusehto pyrittiin laatimaan mahdollisimman 

yksinkertaiseksi, joten siitä tehtiin metsikön iän suhteen lineaarisesti laskeva 

funktio kuvan 4 mukaisesti. Rajoitusehtoa käytettiin, jotta puustotunnusten virheet 

eivät kasvaneet epärealistisen suuriksi. Ehdolla rajoitettujen virheiden oletettiin 

kuvaavan todellista tilannetta rajoittamattomia virheitä paremmin. Koska 

kasvumallit on laadittu toimimaan tietyillä järkevillä puustotunnusten arvoilla, 

puustotunnusten kasvaminen hyvin suuriksi vaatii ekstrapoloimista. Käytetyssä 

simulaattorissa tämä johti virheilmoitukseen, joten virheen kasvua rajoittamalla 

myös simulaattori toimi paremmin.  

 

 
Kuva 4. Metsiköiden välisen vaihtelun virheen (u) rajoittamiseen käytetty funktio f(T) . 
 

Tällöin kasvun virhe sai muodon 

 

( )t t t t tu e f T u e ,    (8) 

 

jossa t = kasvun kokonaisvaihtelusta johtuva virhe hetkellä t, ut = metsiköiden 

välisestä kasvun vaihtelusta johtuva virhe hetkellä t, et = metsikön sisäisestä 
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kasvun vaihtelusta johtuva virhe hetkellä t, ft(T) = metsikön iästä riippuva kerroin 

hetkellä t ja u = metsiköiden välisestä kasvun vaihtelusta johtuva virhe.  

 

Kasvun kokonaisvirheen  varianssi saatiin Haaran ja Leskisen (2009) 

tutkimuksesta, jossa on laskettu eri puustotunnusten keskimääräiset keskivirheet 

ja harhat, kun kasvun ennustamisjakso on viisi vuotta (taulukko 6). Haaran ja 

Leskisen (2009) tutkimuksen mukaisia keskipituuden virheen ja harhan arvoja 

käytettiin tässä tutkimuksessa valtapituuden virhemallin laadinnassa. 
 

 
Taulukko 6. Pohjapinta-alan ja pituuden suhteelliset keskivirheet ja harhat (Haaran ja 
Leskisen 2009 mukaan) sekä niistä laskettu kasvun ennustevirheen varianssi. 
 

 
RMSE 
(%) 

harha 
(%) 

var( )  
(%) 

G (m2/ha) 0,076 -0,008 0,005712 
HgM (m) 0,086 0,007 0,007347 

 
 
Varianssin jakautuminen metsikön sisäisen ja metsiköiden välisen kasvun virheen 

varianssiin arvioitiin Kankaan (1999) tutkimuksesta, jossa on tutkittu erilaisten 

mallien tuottamia kasvun ennustevirheen variansseja. Tutkimuksen perusteella 

oletettiin, että metsikön sisäisen kasvun vaihtelun virheen varianssin osuus 

kokonaisvarianssista on 0,365 ja vastaavasti metsiköiden välisen kasvun vaihtelun 

virheen osuus 0,635. Näiden avulla voitiin laskea varianssin jakautuminen 

kokonaisvirheen kahteen komponenttiin molemmille puustotunnuksille (taulukko 

7).  

 
Taulukko 7. Pohjapinta-alan ja valtapituuden suhteellisen kasvun vaihtelun virheen ( ) 
kokonaisvarianssi ja sen jakautuminen metsiköiden välisen kasvun vaihtelun virheen (u) 
varianssiin ja metsikön sisäisen kasvun vaihtelun virheen (e) varianssiin. Taulukossa 
var( ) = suhteellisen kasvun vaihtelun virheen kokonaisvarianssi, var(u) = metsiköiden 
välisen kasvun vaihtelun varianssi ja var(e) = metsikön sisäisen kasvun vaihtelun virheen 
varianssi.  
 

 G  Hdom  
var( ) 0,00571 0,00735 
var(u) 0,00360 0,00467 
var(e) 0,00208 0,00268 
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Oletusten perusteella peräkkäisten kausien välinen kasvun virheiden kovarianssi 

saatiin kaavalla 

 

cov( , ) cov( , , )
cov( , ) cov( , ) cov( , ) cov( , )

( ) ( ) var( ) var( )

t t i t t t i t i

t t i t t i t i t t t i

t t i

u e u e
u u u e u e e e

f T f T u A e
       (9) 

 

jolloin peräkkäisten kausien välinen kasvun virheiden korrelaatio saatiin edelleen 

 

 

cov( , )( , )
( ) ( )

cov( , )
var( ) var( )

cov( , ) cov( , ) cov( , ) cov( , )
var( ) var( )

( ) ( ) var( ) var( )
var( ) var( ) 2cov

t t i
t t i

t t i

t t t i t i

t t i

t t i t t i t i t t t i

t t t i t i

t t i

t t

corr
sd sd

u e u e

u u u e u e e e
u e u e

f T f T u A e
u e ( , ) var( ) var( ) 2cov( , )t t t i t i t i t iu e u e u e

 

             
2 2

( ) ( ) var( ) var( )
( ( )) var( ) var( ) ( ( )) var( ) var( )

t t i

t t i

f T f T u A e
f T u e f T u e

               (10) 

 

 

Metsikön iän kasvaessa f(T):n arvo pienenee, jolloin myös cov(ut,  ut+i) pienenee. 

Tästä seuraa, että kasvun ennustevirheen peräkkäisten kausien välinen korrelaatio 

muuttuu metsikön iän funktiona (kuva 5). 
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Kuva 5. Metsikön pohjapinta-alan ja valtapituuden kasvun ennustevirheen peräkkäisten 
kausien välinen korrelaatio metsikön iän funktiona. 
 
 
Tehdyillä oletuksilla esimerkiksi pohjapinta-ala (G) ajanhetkellä t+i saatiin hetken 

t pohjapinta-alan, ennustetun pohjapinta-alan kasvun ja kasvun virhettä kuvaavan 

mallin avulla seuraavasti: 

 

1 1 ( ( ) )
100 100

G G
t i t t i t t i t i

P PG G G f T u e  ,          (11) 

 

jossa PG on kasvumallin avulla saatava kasvuprosentti seuraavalla 

viisivuotiskaudella ja muut merkinnät kuten edellä. 

 

Yllä olevan mallin oletettiin kuvaavan metsikön kehitys virheellisesti. 

Todellinen metsikön kehitys voitiin vastaavasti kuvata mallilla, joka ei sisällä 

kasvun virhettä. Tällöin  

 

  1
100

G
t i t

PG G  ,                                     (12) 

 

Nyt kaavan 12 mukainen malli kuvasi todellista kehitystä ja kaavan 11 mukaisella 

mallilla saatiin metsikölle erilaisia mahdollisia virheellisiä kehitysennusteita. 
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Metsiköiden pohjapinta-alan ja valtapituuden todellinen ja virheellinen 

kasvuennuste laskettiin puulajiositteittain. 

 

 

4.4 Kasvun virheen mallinnus taimikoissa 

 
Mäntytaimikoiden tapauksessa kasvumallilla saadaan suoraan puustotunnuksen 

arvo ajanhetkellä t. Tällöin kasvumallin oletettiin antavan todellisen ennusteen ja 

virheellinen ennuste esimerkiksi pohjapinta-alalle saatiin kaavalla 

 

          t i t i t t iG G G  ,      (13) 

 

jossa t iG = ennustettu pohjapinta-ala hetkellä t+i, Gt+i = metsikön todellinen 

pohjapinta-ala hetkellä t+i, Gt = metsikön pohjapinta-ala hetkellä t ja t+i = kasvun 

kokonaisvirhe hetkellä t+i. Kasvun kokonaisvirhe tietyllä ajanhetkellä laskettiin 

samalla tavalla kuin varttuneiden metsiköiden tapauksessa.  

 

Muiden puulajien taimikoiden kasvun virhe kuvattiin luomalla satunnaisvirhe 

taimikon ikään kerran simuloinnin alussa. Tällöin varsinaisten kasvumallien 

käytössä vaadittavan iän saavuttamishetki aikaistui tai viivästyi satunnaisesti. 

Myös iän virhe jakautui metsiköiden välisen ja metsikön sisäisen vaihtelun 

virheeseen. Virhe tuotettiin normaalijakaumasta, jonka odotusarvo oli nolla ja 

varianssi saatiin Kalliovirran (julkaisematon) tutkimuksesta (taulukko 8). 
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Taulukko 8. Kuusi- ja lehtipuutaimikoiden iän suhteellisen vaihtelun virheen ( ) 
kokonaisvarianssi Kalliovirran (julkaisematon) mukaan ja kokonaisvarianssin 
jakautuminen metsiköiden välisen vaihtelun virheen (u) varianssiin ja metsikön sisäisen 
vaihtelun virheen (e) varianssiin. u:n ja e:n varianssien suhde arvioitiin Kankaan (1999) 
tutkimuksesta kuten pohjapinta-alan ja pituudenkin osalta. Taulukossa var( ) = 
suhteellisen kasvun vaihtelun virheen kokonaisvarianssi, var(u) = metsiköiden välisen 
kasvun vaihtelun varianssi ja var(e) = metsikön sisäisen kasvun vaihtelun virheen 
varianssi.  
 
 

 Tkuusi Tlehti 

var( ) 0,01254 0,01464 
var(u) 0,00797 0,00930 
var(e) 0,00457 0,00534 

  

 

Iän kokonaisvirhe hetkellä t oli siis 

 

(1 )t t tT T ,      (14) 

 

jossa tT = metsikön ennustettu ikä hetkellä t, Tt = metsikön todellinen ikä hetkellä 

t ja t = iän kokonaisvirhe hetkellä t.  

 

Koska metsiköiden välisen kasvun vaihtelun virhe u oletettiin 

puusukupolvikohtaiseksi, oletettiin sen korreloivan taimikoiden ja varttuneiden 

metsien välillä. Jotta korrelaatiot voitiin ottaa huomioon, määritettiin pohjapinta-

alalle (varttuneet metsiköt ja mäntytaimikot), pituudelle (varttuneet metsiköt ja 

mäntytaimikot), kuusitaimikoiden iälle ja lehtipuutaimikoiden iälle metsiköiden 

välinen vaihtelu multinormaalijakaumasta, joka muodostettiin varianssi-

kovarianssimatriisin  
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'

var( )
var( , , , )

0,003600000 0,002050122 0,004285193 0,004628952
0,002050122 0,004670000 0,004880649 0,005272176
0,004285193 0,004880649 0,007970000 0,006887484
0,004628952 0,005272176 0

G H Tkuusi Tlehti

D
u u u u
u

,006887484 0,009300000

  (15) 

 

avulla. Vektorin u termeillä kuvataan käytetyissä kasvun ennustevirhemalleissa 

metsiköiden välistä vaihtelua. Varianssi-kovarianssimatriisin diagonaalilla on 

kunkin puustotunnuksen metsiköiden välisen vaihtelun u varianssi var(u) (ks. 

taulukot 7 ja 8). Kovarianssit laskettiin korrelaatiomatriisin  

 

18,08,08,0
8,018,08,0
8,08,015,0
8,08,05,01

),,,( '
lehtikuusi TTHGcorr                                 (16) 

 

 

avulla. Varianssi-kovarianssi- ja korrelaatiomatriisissa G, H, Tkuusi ja Tlehti ovat 

niitä tunnuksia, joihin kasvun ennustevirhettä luotiin. Siten G ja H kuvaavat 

varttuneiden metsien ja mäntytaimikoiden pohjapinta-alaa ja valtapituutta. Tkuusi ja 

Tlehti kuvaavat kuusi- ja lehtipuutaimikoiden ikiä. Pohjapinta-alan ja pituuden 

ennustevirheiden korrelaatio on positiivinen oletuksella, että molempien tunnusten 

ennustevirheisiin vaikuttavat samat ympäristötekijät, esimerkiksi lämpötila- ja 

kosteusolot. Samalla oletuksella kuusi- ja lehtipuutaimikko-ositteiden ikien välillä 

on positiivinen korrelaatio. Sen sijaan taimikko-ositteiden ikien korrelaatio 

pohjapinta-alan ja valtapituuden kanssa on negatiivinen, koska taimikon iän 

aliarviointi tarkoittaa, että metsikkö saavuttaa varsinaisten kasvumallien käytössä 

vaadittavan tavoitetilan (pituus 1,3 m) aiemmin kuin todellisen iän mukaisessa 

tilanteessa. Korrelaatioiden suuruus perustuu subjektiiviseen valintaan sekä siihen, 

että varianssi-kovarianssimatriisissa ei saa olla lineaarisesti toisistaan riippuvia 

rivejä ja sarakkeita, mikä asettaa tietyt vaatimukset käytetyille korrelaatioarvoille. 
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4.5 Simulointi ja optimointi 
 

Tutkimuksessa tarkastelujakson pituus oli 60 vuotta. Tarkastelujaksolla virheen 

vaikutusta tutkittiin eripituisilla inventointiväleillä. Inventointivälien pituuksiksi 

valittiin 5, 10, 15, 20, 30 ja 60 vuotta. Tutkimuksessa tarkasteltiin tilannetta, jossa 

lähtötietojen oletettiin olevan virheettömiä, jolloin tarkastelujaksolla kullakin 

mittaushetkellä saatiin uudet virheettömät inventointitiedot. 

Metsänhoitotoimenpiteet tehtiin viisivuotiskausittain ja ne sijoitettiin kauden 

loppuun. Oletuksena oli, että mitä pidempi inventointiväli on, sitä pidempi on 

päivitysjakso ja sitä enemmän tiedon laatu alenee, koska kasvun ennustaminen 

aiheuttaa virheitä kehitysennusteisiin. Esimerkiksi kun inventointiväli on 5 vuotta, 

mitattua tietoa päivitetään vain 5 vuotta ennen toimenpidettä. Kun inventointiväli 

on 20 vuotta, tarkasteltavia viisivuotiskausia on neljä ja virhe kasvun 

ennustamisessa kumuloituu. 

 

Simulointi ja optimointi toteutettiin SIMO-ohjelmistolla (ks. Kangas ja Rasinmäki 

2008, Tokola ym. 2006). Kasvun virhettä simuloitiin ensin pohjapinta-alan ja 

valtapituuden kasvuun siten, että toimenpiteitä ei tehty. Näin saatiin selville 

kuinka kasvun kuvauksen virhe kehittyi eri puustotunnuksissa. Virheen 

kehittymistä tarkasteltiin puustotunnusten RMSE-arvojen, suhteellisten virheiden 

ja hajontojen avulla. Absoluuttinen RMSE laskettiin kaavalla 

 

2

1
( )

1

n

ii
i

x x
RMSE

n
    (17) 

 

jossa xi = puustotunnuksen todellinen arvo iteraatiossa i, ix  = puustotunnuksen 

virheellinen arvo iteraatiossa i ja n = iteraatioiden lukumäärä. 
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Suhteellinen RMSE laskettiin vastaavasti kaavalla 

 

2 1

1
( ) ( )

(%) 100%
1

n

ii i
i

x x x
RMSE

n
   ,    (18) 

 

jossa xi = puustotunnuksen todellinen arvo iteraatiossa i, ix  = puustotunnuksen 

virheellinen arvo iteraatiossa i ja n = iteraatioiden lukumäärä. 

 

Suhteellinen virhe laskettiin kaavalla 

 

(%) 100%x xvirhe
x

  ,         (19) 

 

jossa x  = puustotunnuksen virheellinen arvo ja x = puustotunnuksen todellinen 

arvo. 

 

Hajonta laskettiin kaavalla 
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,             (20) 

 

jossa xi = puustotunnuksen arvo iteraatiossa i, x = puustotunnuksen keskiarvo ja n 

= aika-askeleen iteraatioiden lukumäärä. 

 

Tiedon käyttöiän arvioimiseksi mukaan simulointiin otettiin toimenpiteet ja 

virheen vaikutusta tutkittiin eripituisilla inventointiväleillä. Kullekin metsikölle 

simuloitiin kehitys sekä virheelliseen että todelliseen kasvuennusteeseen 

perustuen. Simuloinnin ja optimoinnin periaate on esitetty kuvassa 6. 
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Kuva 6. Simuloinnin ja optimoinnin periaate. 
 

 

Jokaiselle metsikölle saatiin kasvumallin avulla todellinen ennuste ja virhettä 

sisältävän mallin avulla simulointi-iteraatioiden verran erilaisia virheellisiä 

kehitysennusteita (kuva 7). Tässä työssä simulointi-iteraatioita tuotettiin kullekin 

kuviolle sata kappaletta. Kaikilla kuvioilla simulointia ei kuitenkaan voitu 

toteuttaa jokaiselle iteraatiolle, koska virheellisissä kehityksissä osalla iteraatioista 

puustotunnukset saivat niin epäjohdonmukaisia arvoja, että simulointi keskeytyi. 

Hylättyjä iteraatioita oli kuitenkin vain vähän ja vain muutamilla kuvioilla. 
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Kuva 7. Esimerkki kasvuennusteiden kehittymisestä yhden tutkimusmetsikön osalta. 
Vihreä viiva kuvaa kasvumallilla saatavaa todellista ennustetta ja harmaat viivat 
virheellisiä ennusteita, jotka on saatu kasvumalliin lisätyn virhettä kuvaavan osan avulla. 
Kuvassa on esitetty todellinen kehitys sekä 50 erilaista virheellistä kehitystä ilman 
toimenpiteitä. 
 
 
 
Koska tutkimuksessa oletettiin, että tietyin välein saadaan uudet virheettömät 

inventointitiedot, simuloinnissa virheellinen ennuste päivitettiin oletetuin 

inventointivälein vastaamaan todellista kehitystä (kuva 8). Simuloinnissa tämä 

toteutettiin siten, että tuotettu virhe kumottiin kullakin oletetulla 

inventointihetkellä. 
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Kuva 8. Esimerkki metsiköiden kasvuennusteista ilman toimenpiteitä, kun inventointiväli 
on kymmenen vuotta. Vihreällä viivalla on kuvattu todellinen kehitys ja mustilla viivoilla 
viisi erilaista virheellistä, kymmenen vuoden välein päivitettyä kehitystä.   
 

Simuloidut metsiköiden käsittelyt perustuivat Metsätalouden kehittämiskeskus 

Tapion metsänhoitosuosituksiin (ks. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 2006). 

Suositusten mukaisia harvennus- ja päätehakkuiden ajoituksia viivästettiin tai 

aikaistettiin, jolloin saatiin useita vaihtoehtoisia toimenpideketjuja.  

Aikaistaminen toteutettiin siten, että päätehakkuu sallittiin tehtävän heti, kun 

metsikkö oli ylittänyt metsälain mukaiset uudistuskypsyysrajat. Viivästäminen 

tehtiin luomalla simulaattoriin harvennus- ja päätehakkuille vaihtoehtoisia 

ajoituksia eli haaroitettiin simulointia. Haarat muodostettiin viivästämällä 

toimenpidettä viisi vuotta kerrallaan. Lyhin viivästämisvaihtoehto oli viisi vuotta, 

pisin 30 vuotta. 

 

Optimoinnissa maksimoitiin metsikön tuottoarvoa. Tuottoarvo laskettiin kaavalla 
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,     (21) 

 

jossa TA = metsikön tuottoarvo, NPV = nettotulojen nykyarvo tarkastelujaksolla 

(60 vuoden ajan nykyhetkestä alkaen), Nt = ajanhetkellä t saatavat nettotulot, i = 
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laskennassa käytetty korkokanta ja TA60 = metsikön ja paljaan maan tuottoarvo 

Pukkalan (2005) tuottoarvon ennustemalleilla hetkellä 60 vuotta. Pukkalan (2005) 

laatimia malleja käytettiin, jotta tarkastelujakson jälkeiset tulot ja kustannukset 

voitiin ottaa huomioon, koska ääretöntä aikajaksoa ei ollut mahdollista simuloida. 

 

Optimointi toteutettiin heuristisena optimointina käyttäen Hero-menetelmää (ks. 

Pukkala ja Kangas 1993). Menetelmää käytettiin tässä tapauksessa siten, että 

kuviolle tuotettiin tarkastelujaksolle joukko erilaisia käsittelyvaihtoehtoja 

simulointia haaroittamalla. Tämän jälkeen kuviolle valittiin satunnaisesti yksi 

tuotetuista vaihtoehdoista, joka oli optimointitehtävän alkuratkaisu. Käsittelyitä 

muutettiin iteratiivisesti yksi kerrallaan ja tutkittiin, parantaako muutos 

tavoitefunktion arvoa. Arvoa parantavat muutokset hyväksyttiin ja muut hylättiin. 

Iteraatioiden määrä simuloinnissa rajoitettiin tuhanteen. Parhaan hyödyn eli 

suurimman tuottoarvon tuottanut käsittelyvaihtoehto oli optimiratkaisu. Koska 

optimointitehtävä ei sisältänyt rajoitteita ja kaikki mahdolliset vaihtoehdot käytiin 

läpi, menetelmä johti aina globaaliin optimiin. 

 

4.6 Epäoptimaalisuustappioiden laskenta 
 

Sekä todelliset että virheelliset metsiköiden kehitykset optimoitiin. Optimointi 

tuotti tiedon siitä, miten eri toimenpiteet ajoittuivat kuudenkymmenen vuoden 

tarkastelujaksolle kunkin kehitysennusteen mukaan. Epäoptimaalisuustappioiden 

laskemiseksi metsikön todellinen kehitys pakotettiin vastaamaan kunkin 

virheellisen kehityksen mukaisia toimenpiteitä (kuva 6). Tämä tehtiin 

simuloimalla metsikön todellinen kehitys uudelleen virheellisten 

kasvuennusteiden mukaisilla toimenpiteillä ja toimenpiteiden ajoituksilla.  

 

Simuloinnin ja optimoinnin tuloksista laskettiin eri inventointiväleillä syntyvät 

epäoptimaalisuustappiot. Epäoptimaalisuustappiot laskettiin todellisen 

kasvuennusteen mukaisen tuottoarvon ja virheelliseen kehitykseen pakotetun 

ennusteen mukaisen tuottoarvon erotuksena. Suhteellinen epäoptimaalisuustappio 

laskettiin suhteessa kuvion tuottoarvoon kaavalla 
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% 100%i
i

TA TAL
TA

 ,     (22) 

 

jossa Li% = suhteellinen epäoptimaalisuustappio iteraatiossa i, TA = kuvion 

todellinen tuottoarvo ja TAi = kuvion tuottoarvo iteraatiossa i (kuva 3). 

 

Jokaiselle kuviolle saatiin siten yhtä monta vaihtoehtoista kasvun virheestä 

riippuvaa epäoptimaalisuustappiota kuin kuviolla oli toteutuneita simulointi-

iteraatioita. Laskennassa käytetty korkokanta oli 3 %. Nettotulojen laskennassa 

otettiin huomioon hakkuutulot ja uudistamiskustannukset. Käytetyt puunhinnat ja 

uudistamisesta johtuvat kustannukset on esitetty liitteessä 2.  
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5. Tulokset   
 

5.1 Kasvun virheiden kehittyminen 
 
Virheiden kehittymistä ajassa tarkasteltiin simuloimalla kunkin kuvion kehitystä 

60 vuotta nykyhetkestä ilman metsänhoitotoimenpiteitä. Kullekin kuviolle 

tuotettiin sata erilaista virheellistä kehitystä eli simulointi-iteraatioiden lukumäärä 

oli sata. Kuvassa 9 on esitetty eri puustotunnusten suhteellisen virheen 

kehittyminen ajassa kuviotasolla, kun toimenpiteitä ei tehdä (kaava 19). Kuvan 

tiedot vastaavat tilannetta, jossa tietoja ei päivitetä lainkaan uusien 

maastomittausten avulla, vaan koko 60 vuoden jakson ajan kehitys ennustetaan 

kasvumalleilla. Tällä havainnollistetaan, millaisiksi eri puustotunnusten virheet 

laadituilla virhemalleilla muodostuvat käytetyssä aineistossa. 

 

 
Kuva 9. Pohjapinta-alan, valtapituuden, keskiläpimitan ja tilavuuden suhteellisen virheen 
kehittyminen kuviotasolla 60 vuoden tarkastelujaksolla ilman toimenpiteitä. Kuvassa on 
esitetty jokaiselle kuviolle 100 iteraatiota. 
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Kuvassa 10 näkyvät pohjapinta-alan, valtapituuden, keskiläpimitan ja tilavuuden 

keskihajonnat kuviotasolla. Hajonta on laskettu vertaamalla kutakin virheellistä 

kehitystä keskiarvoon (kaava 20). 

 

 
 
Kuva 10. Pohjapinta-alan, valtapituuden, keskiläpimitan ja tilavuuden hajonnat 
kuvioittain 60 vuoden tarkastelujaksolla ilman toimenpiteitä.  
 
 

Aineiston kaikkien kuvioiden keskimääräiset pohjapinta-alan ja valtapituuden 

absoluuttiset ja suhteelliset RMSE-arvot (kaavat 17 ja 18) on esitetty taulukoissa 9 

ja 10. Taulukoissa on esitetty myös vastaavat pohjapinta-alan ja keskipituuden 

RMSE-arvot Haaran ja Leskisen (2009) tutkimuksesta. 
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Taulukko 9. Pohjapinta-alan ja pituuden absoluuttiset ja suhteelliset RMSE-arvot tässä 
tutkimuksessa sekä Haaran ja Leskisen (2009) tutkimuksessa, kun kasvun ennustejakso 
on 5 vuotta. 
 

 RMSE (abs) RMSE (%) 

 G(m2/ha)  Hdom(m)/ 

HgM (m) 

G(m2/ha)  Hdom(m)/  

HgM (m) 

Pietilä (2009) 1,3 1,6 6,5 10,0 

Haara ja Leskinen (2009) 1,4 1,1 7,6 8,6 

 

 
Taulukko 10. Pohjapinta-alan ja pituuden absoluuttiset ja suhteelliset RMSE-arvot tässä 
tutkimuksessa sekä Haaran ja Leskisen (2009) tutkimuksessa, kun kasvun ennustejakso 
on 10 vuotta. 
 

 RMSE (abs) RMSE (%) 

 G(m2/ha)  Hdom(m)/ 

HgM (m) 

G(m2/ha)  Hdom(m)/  

HgM (m) 

Pietilä (2009) 2,2 2,3 9,1 12,3 

Haara ja Leskinen (2009) 2,4 1,4 11,6 10,4 

 
 

Liitteessä 5 on esimerkkikuvia siitä, millaisia eri puustotunnusten todelliset ja 

virheelliset kehitykset tutkimuksessa olivat. Kuvissa on esitetty pohjapinta-alan, 

valtapituuden, keskiläpimitan ja tilavuuden todellisia ja virheellisiä kasvuja 

tutkimusmetsiköissä eri inventointiväleillä.  

 
 
 

5.2 Epäoptimaalisuustappiot eri inventointiväleillä 
 

Keskimääräiset epäoptimaalisuustappiot eri inventointiväleillä on esitetty 

taulukossa 11. Sekä absoluuttiset että suhteelliset epäoptimaalisuustappiot 

kasvoivat, kun inventointiväliä pidennettiin (taulukko 11, kuvat 11 ja 12). 
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Taulukko 11. Keskimääräiset, suurimmat ja pienimmät absoluuttiset (eur/ha) ja 
suhteelliset (%) epäoptimaalisuustappiot sekä tappioiden keskihajonnat eri 
inventointiväleillä. Tunnukset on laskettu kuviokohtaisista keskiarvoista. 
 

inventointivälin 

pituus (vuotta) 
epäoptimaalisuustappio (eur/ha) epäoptimaalisuustappio (%) 

 keski-

arvo 

suurin 

arvo 

pienin 

arvo 

keski-

hajonta 

keski-

arvo 

suurin 

arvo 

pienin 

arvo 

keski-

hajonta 

5 229,6 1287,7 0,0 205,1 3,3 19,9 0,0 3,5 

10 341,3 3581,2 0,0 481,9 4,5 28,5 0,0 5,4 

15 392,8 3316,3 0,0 493,8 5,7 40,9 0,0 7,4 

20 685,0 3931,3 0,0 659,6 9,1 35,2 0,0 6,9 

30 768,3 4132,8 0,0 717,1 10,4 40,9 0,0 8,4 

60 859,6 3358,2 0,0 712,5 11,6 36,3 0,0 8,3 

 

 

 

 

 

 
Kuva 11. Keskimääräiset absoluuttiset epäoptimaalisuustappiot eri inventointiväleillä. 
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Kuva 12. Keskimääräiset suhteelliset epäoptimaalisuustappiot eri inventointiväleillä. 
 

 

Sekä kuvioiden välinen että kuvioiden sisäinen epäoptimaalisuustappioiden 

hajonta kasvoi, kun inventointiväliä pidennettiin (ks. liite 3). 

 

Keskimääräiset absoluuttiset epäoptimaalisuustappiot olivat tuottoarvoltaan 

suurilla kuvioilla suuremmat kuin tuottoarvoltaan pienillä kuvioilla (kuva 13). 

Keskimääräiset suhteelliset epäoptimaalisuustappiot puolestaan olivat suuremmat 

tuottoarvoltaan pienillä kuvioilla kuin tuottoarvoltaan suurilla kuvioilla (kuva 14).  
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Kuva 13. Keskimääräiset absoluuttiset epäoptimaalisuustappiot tuottoarvoluokittain eri 
inventointiväleillä.  
 
 

 
Kuva 14. Keskimääräiset suhteelliset epäoptimaalisuustappiot tuottoarvoluokittain eri 
inventointiväleillä. 

 
 

Kehitysluokittain tarkasteltuna suhteelliset epäoptimaalisuustappiot olivat 

pääsääntöisesti suuremmat nuorilla kuin varttuneilla kuvioilla (kuva 15).  

Tarkastelun ulkopuolelle jätettiin ylispuustoiset kuviot (kehitysluokat 7-9), joita 

jokaista aineistossa oli vain yksi tai kaksi kappaletta. Ylispuustoisten kuvioiden 
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tarkastelu ei ole kovin mielekästä myöskään siksi, että todellisissa 

metsäsuunnittelutilanteissa näihin kehitysluokkiin kuuluvilla kuvioilla seuraava 

toimenpide on joka tapauksessa ylispuiden poisto, eikä siksi ole järkevää, että 

niille luodaan vaihtoehtoisia toimenpide-ehdotuksia. 

 

 
Kuva 15. Keskimääräiset suhteelliset epäoptimaalisuustappiot kehitysluokittain eri 
inventointiväleillä.  
 

Absoluuttiset epäoptimaalisuustappiot olivat lähes kaikilla inventointiväleillä 

suurimmillaan nuorissa ja varttuneissa kasvatusmetsissä (kuva 16). 
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Kuva 16. Keskimääräiset absoluuttiset epäoptimaalisuustappiot kehitysluokittain eri 
inventointiväleillä.  
 

Kuvassa 17 on esitetty kuvioiden tuottoarvot kehitysluokittain. Kehitysluokan 

tuottoarvo oli keskimäärin sitä suurempi, mitä varttuneempi metsä oli. 

 
Kuva 17. Kuvioiden tuottoarvot kehitysluokittain. Kuvioiden keskimääräiset tuottoarvot 
on esitetty sinisillä ruuduilla ja kehitysluokkien keskimääräiset tuottoarvot vihreillä 
ruuduilla.  
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Kasvupaikoittain tarkasteltuna suhteelliset epäoptimaalisuustappiot olivat 

pääsääntöisesti suuremmat karuilla kuin rehevillä kasvupaikoilla (kuva 18). 

Tarkastelun ulkopuolelle jätettiin lehdot, koska aineistossa oli vain yksi 

lehtokuvio. 

 
Kuva 18. Keskimääräiset suhteelliset epäoptimaalisuustappiot kasvupaikoittain eri 
inventointiväleillä.  
 
 
Absoluuttiset epäoptimaalisuustappiot olivat suurimmat kuivahkoilla kankailla tai 

lehtomaisilla kankailla (kuva 19). 
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Kuva 19. Keskimääräiset absoluuttiset epäoptimaalisuustappiot kasvupaikoittain eri 
inventointiväleillä.  
 
 

Kuvioiden tuottoarvot olivat keskimäärin pienemmät karuilla kuin rehevillä 

kasvupaikoilla (kuva 20). 

 
Kuva 20. Kuvioiden tuottoarvot kasvupaikoittain. Kuvioiden keskimääräiset tuottoarvot 
on esitetty sinisillä ruuduilla ja kasvupaikkojen keskimääräiset tuottoarvot vihreillä 
ruuduilla.  
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Suurimmalla osalla inventointiväleistä keskimääräiset epäoptimaalisuustappiot 

olivat suurimmat kuvioilla, joilla pääpuulaji oli mänty (kuvat 21 ja 22). Muiden 

puulajien osalta tappioiden suuruusjärjestys vaihteli eri inventointiväleillä. 

Tarkastelun ulkopuolelle jätettiin kuviot, joiden pääpuulaji oli harmaaleppä tai 

muu havupuu, koska kumpiakin oli aineistossa vain yksi. 

 
Kuva 21. Keskimääräiset suhteelliset epäoptimaalisuustappiot pääpuulajeittain eri 
inventointiväleillä.  
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Kuva 22. Keskimääräiset absoluuttiset epäoptimaalisuustappiot pääpuulajeittain eri 
inventointiväleillä.  
 

Kuvioiden tuottoarvot olivat keskimäärin hieman pienemmät raudus- ja 

hieskoivuvaltaisilla kuvioilla kuin mänty- ja kuusivaltaisilla kuvioilla (kuva 23). 

 
Kuva 23. Kuvioiden tuottoarvot pääpuulajeittain. Kuvioiden keskimääräiset tuottoarvot 
on esitetty sinisillä ruuduilla ja pääpuulajien keskimääräiset tuottoarvot vihreillä ruuduilla.  
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Kullakin inventointivälillä syntyvät keskimääräiset epäoptimaalisuustappiot 

tuottoarvoluokittain, kasvupaikoittain, pääpuulajeittain ja kehitysluokittain on 

esitetty liitteessä 4. 
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6. Tulosten tarkastelu 
 

6.1 Inventointivälin pituuden vaikutus 
epäoptimaalisuustappioihin 

 

Tutkimuksen mukaiset keskimääräiset absoluuttiset epäoptimaalisuustappiot eri 

inventointiväleillä olivat noin 230–860 euroa hehtaarilla. Vastaavasti 

keskimääräiset suhteelliset epäoptimaalisuustappiot olivat 3,3–11,6 %. Voidaan 

ajatella, että metsävaratietojen päivittäminen malleilla on kannattavaa ainakin niin 

kauan kun päivityksen aiheuttamat tappiot ovat pienemmät kuin inventoinnin 

tuottamat tappiot. Eri inventointimenetelmien epäoptimaalisuustappioita 

tarkastelevissa tutkimuksissa keskimääräiset tappiot ovat pääsääntöisesti olleet 

alle 700 euroa hehtaarilla (taulukko 1). Tässä tutkimuksessa 30 vuoden 

inventointiväli ja sitä pidemmät inventointivälit tuottivat tätä suuremmat tappiot. 

Mäkisen ym. (julkaisematon) tutkimuksessa inventoinnista johtuvat suhteelliset 

epäoptimaalisuustappiot olivat keskimäärin alle 6,4 %. Tässä tutkimuksessa 20 

vuoden inventointiväli johti 9,1 %:n tappioihin. Tämän vertailun mukaan pisin 

kannattava tietojen päivitysjakso olisi 20–30 vuotta. 

 

Sopivan inventointivälin määrittäminen ei kuitenkaan ole näin yksinkertaista. 

Yksi inventointivälin pituuteen vaikuttava tekijä on inventoinnin toteuttamisen 

kustannukset. Inventoinnin suorittaminen on kalliimpaa kuin kasvumalleilla 

tehtävä päivitys. Toiseksi, epäoptimaalisuustappiot johtuvat virheistä 

puustotunnuksissa ja niiden kasvuennusteissa. Vaikka monissa tutkimuksissa 

havaitut lähtötietojen virheet (ks. s. 7) voivat olla hyvin paljon pienempiä kuin 

kasvun ennustevirheet, ei vaikutuksia epäoptimaalisuustappioihin voi suoraan 

arvioida. Tämän tutkimuksen mukaan kasvun virheiden vaikutus on erilainen 

puustoltaan, kasvupaikaltaan ja kehitysvaiheeltaan erilaisissa metsiköissä (ks. 

esim. kuvat 15, 18 ja 21). Koska myös lähtötietojen virheiden vaikutus on 

erilainen erilaisissa metsiköissä (esim. Eid 2000, Juntunen 2006, Mäkinen ym. 

julkaisematon), virheiden yhteisvaikutukset luultavasti vaihtelevat metsiköstä 

toiseen. Lähtötietojen virheet myös kertautuvat pitkällä aikajaksolla, koska 

virheitä syntyy joka kerta kun inventointi suoritetaan. On myös mahdollista, että 
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jos lähtötietojen laatu on huono, tiedon päivittäminen malleilla ei enää huononna 

tiedon laatua (Kangas 2009). Lisäksi lähtötietojen virheet ja kasvun 

ennustevirheet voivat osittain kumota toisiaan (esim. Holopainen ym. 

julkaisematon) ja kasvumalleilla tehtävän päivityksen seurauksena 

puustotunnusten suhteellinen RMSE voi jopa pienentyä (Välimäki 2006). 

Toisaalta inventoinnin laatu vaikuttaa kasvumalleissa käytettävien muuttujien 

laatuun ja siten kasvun ennustamisessa syntyviin tappioihin (kuva 24).  

 

 
Kuva 24. Mallien käytöstä johtuvat kustannukset inventoinnin intensiteetin funktiona 
(Eid 2003). 
 

  

Kuvassa 25 on esimerkki, kuinka inventoinnin toteutuskustannukset ja 

inventoinnin seurauksena syntyvät tappiot vaikuttavat optimaaliseen 

inventointivälin pituuteen. Kuvan tilanteessa oletetaan, että inventoinnin 

kustannukset ja inventoinnista johtuvat tappiot ovat samansuuruiset joka kerta kun 

inventointi toteutetaan. Lisäksi oletetaan, että inventoinnin virheet ja kasvun 

ennustevirheet ovat toisistaan riippumattomia. Kuvassa on esitetty nykyhetkeen 

diskontatut kokonaiskustannukset ja -tappiot (kasvun ennustamisvirheistä johtuvat 

epäoptimaalisuustappiot, inventoinnin kustannukset ja inventoinnin 

epäoptimaalisuustappiot) inventoinnin kustannusten ja 

epäoptimaalisuustappioiden funktiona 60 vuoden tarkastelujaksolla. Kuvan 

mukaan viiden vuoden inventointiväli on optimaalisin, kun inventoinnin 

kustannukset ja tappiot ovat alle 40 euroa/hehtaari. Jos inventoinnin kustannukset 

ja tappiot ovat yli 40 euroa/hehtaari, optimaalisin inventointivälin pituus on 15 
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vuotta, kunnes inventointikustannukset ja -tappiot ylittävät 350 euroa/hehtaari, 

jonka jälkeen 60 vuoden inventointiväli on optimaalisin. 

 

Kuva 25. Inventoinnin kustannusten ja tappioiden vaikutus optimaaliseen inventointivälin 
pituuteen. 
 
 

Keskimääräisten epäoptimaalisuustappioiden kasvu oli suurinta, kun 

inventointiväliä pidennettiin 15:sta 20 vuoteen. Inventointivälin pidentäminen 

20:sta 60 vuoteen kasvatti suhteellisia tappioita vain 2,5 prosenttiyksikön verran. 

Tätä selittänee se, että tappioiden syntymisen kannalta merkittävimpiä ovat 

lähitulevaisuuden virheet, koska ne vaikuttavat tuottoarvoon eniten. Vaikka pitkät 

inventointivälit saattavat johtaa suuriin virheisiin päivitysjakson loppupuolella, 

vaikutukset tappioihin voivat olla vähäisiä. Kuvioiden puustotunnusten kehityksen 

tarkastelu osoitti, että inventointivälin pidentyessä puustotunnusten hajonta 

yleensä kasvoi (ks. liite 5). Suhteelliset epäoptimaalisuustappiot eivät kuitenkaan 

kaikilla kuvioilla olleet suurimmillaan 60 vuoden inventointivälillä. 40 kuviolla 

suhteelliset epäoptimaalisuustappiot olivat suurimmillaan 60 vuoden 

inventointivälillä, mutta 31 kuviolla tappiot olivat suurimmillaan 30 vuoden 

inventointivälillä. 20 vuoden inventointivälillä tappiot olivat suurimmillaan 14 

kuviolla. 5, 10 ja 15 vuoden inventointivälit johtivat suurimpiin suhteellisiin 
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tappioihin jokainen muutamalla kuviolla. Millaisena metsikön kehitys kuvautuu 

inventoinnin toteuttamisen eli kasvun virheiden nollauksen jälkeen, riippuu paljon 

siitä, millaisiin toimenpide-ehdotuksiin virheelliset kehitykset inventointien välillä 

ovat johtaneet. Lyhyelläkin inventointivälillä virheellinen kehitys saattaa johtaa 

väärään toimenpiteeseen, jolloin virheelliseen kasvuennusteeseen perustuva 

kehitys on myös inventoinnin jälkeen erilainen kuin todellinen kehitys.  

 

6.2 Epäoptimaalisuustappiot erilaisissa metsiköissä 
 

Epäoptimaalisuustappioissa oli eroja kuvioiden kehitysluokkien, kasvupaikkojen 

sekä pääpuulajien välillä. Sekä kehitysluokittain, kasvupaikoittain että 

pääpuulajeittain tarkasteltuna keskimääräisten epäoptimaalisuustappioiden hajonta 

kasvoi kun inventointiväliä pidennettiin. Absoluuttiset epäoptimaalisuustappiot 

olivat keskimäärin sitä suuremmat, mitä suurempi oli kuvion tuottoarvo (kuva 13). 

Suhteelliset epäoptimaalisuustappiot sen sijaan olivat suuret tuottoarvoltaan 

pienillä kuvioilla ja pienet tuottoarvoltaan suurilla kuvioilla (kuva 14). 

Kehitysluokissa 2-6 suhteelliset epäoptimaalisuustappiot pienenivät kehitysluokan 

kasvaessa lukuun ottamatta taimikoita, joissa pienten taimikoiden tappiot olivat 

varttuneiden taimikoiden tappioita pienemmät. Sen lisäksi inventointivälin 

pidentäminen kasvatti suhteellisia tappioita hieman enemmän nuorilla kuin 

varttuneilla kuvioilla. Koska kuvioiden tuottoarvot olivat pääsääntöisesti sitä 

suuremmat, mitä varttuneempi metsä oli (kuva 17), suhteellisten 

epäoptimaalisuustappioiden laskeva suuntaus kehitysluokan suuretessa on 

johdonmukainen. Absoluuttiset epäoptimaalisuustappiot puolestaan olivat lähes 

kaikilla inventointiväleillä suurimmat nuorissa ja varttuneissa kasvatusmetsissä 

(kuva 16). Absoluuttisten epäoptimaalisuustappioiden eroja voidaan selittää 

kuvioiden todellisten ja virheellisten kehitysten mukaisten toimenpideketjujen 

eroilla, joita tarkasteltiin puustotunnusten kehitystä kuvaavien kuvien avulla. 

Esimerkkejä kuvista on liitteessä 5. Sekä pienissä että varttuneissa taimikoissa 

todellisen kehityksen mukaan tarkastelujakson toimenpiteenä oli yksi tai kaksi 

harvennusta. Joissain tapauksissa todellinen kehitys ei johtanut lainkaan 

toimenpiteisiin koko tarkastelujaksolla. Toimenpiteet olivat joka tapauksessa 

ajallisesti aika kaukana, mistä todennäköisesti johtui tappioiden vähäisyys. Sekä 
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nuorissa että varttuneissa kasvatusmetsissä (kehitysluokat 4 ja 5) todellisen 

kehityksen mukainen toimenpideketju tarkastelujaksolla oli yleisimmin harvennus 

ja päätehakkuu tai pelkkä päätehakkuu. Virheellisissä kehityksissä toimenpiteiden 

laatu oli usein oikea, mutta ajoituksessa oli runsaasti vaihtelua kuvion sisällä. 

Uudistuskypsissä metsissä (kehitysluokka 6) todellisen kehityksen mukainen 

toimenpide oli päätehakkuu tarkastelujakson alkupuolella. Joukossa oli kuvioita, 

joilla virheellisissä kehityksissä päätehakkuun ajoituksessa oli runsaasti hajontaa. 

Suurella osalla kuvioista virheelliset kehitykset aiheuttivat päätehakkuuseen 

kuitenkin vain vähän ajoitusvirheitä, mikä selittänee uudistuskypsien metsien 

pienet tappiot. Koska epäoptimaalisuustappioissa oli eroja kehitysluokkien välillä, 

metsävaratietojen päivitystä kasvumalleilla ja keräämistä uudella inventoinnilla 

kannattaisi ehkä hyödyntää yhdessä siten, että niiden kehitysluokkien kuviot, 

joilla tietojen päivitys aiheuttaa suuret tappiot, inventoitaisiin maastossa 

useammin kuin muiden kehitysluokkien kuviot. Mäkisen ym. (julkaisematon) 

mukaan lähtötietojen virheiden aiheuttamat suhteelliset epäoptimaalisuustappiot 

olivat pienimmät nuorilla kuvioilla ja suurimmat uudistuskypsissä metsiköissä. 

Koska tämän tutkimuksen mukaan tappioiden merkitys suhteessa kuvion 

tuottoarvoon on suurempi nuorissa kuin varttuneissa metsissä, voisi olla 

kannattavaa ennustaa varttuneiden kuvioiden kehitystä kasvumalleilla ja 

inventoida nuoria kuvioita usein. Inventoinnin seurauksena syntyvien 

epäoptimaalisuustappioiden suuruudesta kehitysluokkien välillä on kuitenkin 

saatu myös muunlaisia tuloksia. Eidin (2000) tutkimuksessa absoluuttiset 

epäoptimaalisuustappiot olivat suurimmat kuvioilla, joiden ikä oli lähellä 

optimaalista kiertoaikaa. Myös nuorilla kuvioilla tappiot olivat aika suuret, mutta 

optimaalisen kiertoajan ylittäneillä kuvioilla puolestaan pienet (Eid 2000). 

Holopaisen ja Talvitien (2006) mukaan epäoptimaalisuustappiot vaihtelivat 

runsaasti eri kehitysluokka-pääpuulaji-yhdistelmillä. 

 

Kasvupaikoittaiset ja pääpuulajeittaiset epäoptimaalisuustappiot ovat ainakin 

osittain yhteydessä sekä toisiinsa että kehitysluokittaisiin tappioihin. 

Kasvupaikoittain tarkasteltuna suhteelliset epäoptimaalisuustappiot olivat 

keskimäärin suuremmat karuilla kuin rehevillä kasvupaikoilla (kuva 18). Karujen 

kasvupaikkojen kuvioiden tuottoarvot olivat pienemmät kuin rehevien 

kasvupaikkojen kuvioiden (kuva 20), mikä selittää kasvupaikkojen väliset 
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suhteellisten tappioiden erot. Absoluuttiset tappiot olivat lyhyillä 

inventointiväleillä suurimmat kuivahkojen kankaiden kuvioilla ja pitkillä 

inventointiväleillä kuivahkojen tai lehtomaisten kankaiden kuvioilla (kuva 19). 

Absoluuttiset epäoptimaalisuustappiot kasvoivat inventointivälin pidentämisen 

seurauksena eniten lehtomaisilla kankailla, mille ei kuitenkaan löytynyt 

tarkastelussa perusteltua selitystä. Pääpuulajeittain tarkasteltuna sekä suhteelliset 

että absoluuttiset epäoptimaalisuustappiot olivat keskimäärin suurimmat 

mäntyvaltaisilla kuvioilla (kuvat 21 ja 22). Kuivahkojen kankaiden kuvioita oli 

aineistossa toiseksi eniten, ja kuivahkoilla kankailla lähes kaikkien kuvioiden 

pääpuulaji oli mänty, joten mäntykuvioiden ja kuivahkojen kankaiden kuvioiden 

suurilla tappioilla on yhteys toisiinsa. Mäntyvaltaisia kuvioita lukuun ottamatta 

pääpuulajeittaisten tappioiden suuruusjärjestys vaihteli eri inventointiväleillä, eikä 

kuvion pääpuulaji siten vaikuta selittävän syntyviä epäoptimaalisuustappioita.  

 

6.3 Tulosten luotettavuuden arviointi 
 

Tutkimustuloksiin vaikuttavat luonnollisesti käytetyt menetelmät. Menetelmien ja 

tulosten kriittisessä arvioinnissa on kuitenkin otettava huomioon, että vastaavia 

tutkimuksia ei aikaisemmin ole juurikaan tehty. Kasvumallin antamaa ennustetta 

pidettiin virheettömänä kehityksenä, mikä ei todellisuudessa pidä paikkaansa. 

Parempi tarkastelutapa olisi ollut kuvata virheellinen ennuste kasvumallin avulla 

(kaava 12) ja tuottaa virhemallin avulla erilaisia todellisia kehityksiä (kaava 11). 

Tällöin tulkinta olisi ollut, että kasvumalli kuvaa lähtötiedoiltaan samanlaiset, 

mutta eri tavoin kehittyvät metsiköt virheellisesti samalla tavalla. Tämä 

tarkastelutapa ei kuitenkaan ollut teknisten rajoitusten vuoksi toteutettavissa tässä 

työssä.  

 

Tutkimuksessa kasvumalleina käytettiin metsikkötason malleja niiden 

yksinkertaisuuden vuoksi, vaikka suunnittelujärjestelmissä metsiköiden kasvun 

ennustaminen perustuu nykyisin yleensä puukohtaisiin malleihin. Tässä 

tutkimuksessa metsikkötason malleihin lisätyssä kasvun virhettä kuvaavassa 

osassa virheiden taso on kuitenkin arvioitu todellisesta aineistosta puukohtaisten 

mallien perusteella (ks. Haara ja Leskinen 2009). Lisäksi metsikkötason 
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tarkastelulla ja käytetyllä virhemallilla kasvun virheet ja virheiden 

yhteisvaikutukset voitiin kuvata yhdellä mallilla, jossa kaikki vaikuttavat tekijät 

on otettu huomioon samanaikaisesti. Jos kasvun virhettä olisi lisätty puutasolla 

yksittäisten tunnusten kasvuun, saadut virheet olisivat olleet pienempiä (esim. 

Kangas 1999) ja syntyneet epäoptimaalisuustappiot todennäköisesti aliarvioita.   

 

Kasvun vaihtelu eli virheelliset kehitykset tuotettiin teoreettisen mallin avulla, 

jonka käyttöön liittyy useita epävarmuustekijöitä. Mallin laadinnassa oletettiin 

korrelaatio peräkkäisten kausien ennustevirheiden välille, taimikoiden ja 

varttuneiden metsien ennustevirheiden välille, pohjapinta-alan ja valtapituuden 

ennustevirheiden välille sekä taimikko-ositteiden ikien ennustevirheiden välille. 

Koska tutkimus ei perustu mihinkään kasvuennusteiden empiiriseen aineistoon, 

korrelaatioiden suunnan ja suuruuden määrityksessä tehtyjen oletusten 

paikkansapitävyydestä ei ole varmuutta. Esimerkiksi peräkkäisten kausien tai 

pohjapinta-alan ja valtapituuden ennustevirheiden olettaminen korreloimattomiksi 

olisi saattanut tuottaa merkittävästi erilaisia tuloksia kuin käytetyillä oletuksilla 

saatiin. Kankaan (2009) mukaan tunnusten välille oletettu positiivinen korrelaatio 

voi yliarvioida epäoptimaalisuustappioita, koska positiivinen korrelaatio 

tunnusten välillä lisää muiden, näiden tunnusten perusteella ennustettujen 

tunnusten virheiden variansseja. Tutkimuksessa käytetyt kasvumallit aiheuttavat 

myös korrelaatioita eri puustotunnusten kasvujen välille. Kasvun ennustevirhettä 

kuvaavassa mallissa oletetut korrelaatiot vahvistavat osaa näistä kasvumallien 

aiheuttamista korrelaatioista, jolloin joidenkin tunnusten todelliset korrelaatiot 

ovat virhemallissa oletettua suuremmat. Kasvun ennustevirhettä kuvaavaan 

malliin sisällytetyllä rajoitusehdolla f(T) (kuva 4) ja metsikön sisäisen kasvun 

vaihtelun virhettä kuvaavassa autoregressiivisessä prosessissa oletetun 

korrelaation A (kaava 7) suuruudella on merkittävä vaikutus peräkkäisten kausien 

väliseen kokonaiskorrelaatioon: Peräkkäisten kausien välinen korrelaatio (kaava 

10) pohjapinta-alan ja valtapituuden osalta oli 0,78, kun rajoitusehto f(T) sai arvon 

1. Kun rajoitusehto f(T) sai arvon 0,1, korrelaatio oli 0,41. Ennustevirheiden 

kausien välinen korrelaatio oli siis suurempi nuorissa kuin varttuneissa metsissä 

(kuva 5). Jos kasvun virhettä kuvaavassa mallissa virhetekijät u ja e olisi oletettu 

täysin satunnaisiksi, eli mallissa ei olisi ollut rajoitusehtoa f(T) eikä kerrointa A, 

peräkkäisten kausien välinen kasvun ennustevirheen korrelaatio olisi ollut noin 
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0,6. Nyt käytetyllä virhemallin muotoilulla peräkkäisten kausien välinen 

ennustevirheen korrelaatio oli nuorissa metsissä suurempi kuin 0,6 ja vanhoissa 

metsissä pienempi kuin 0,6, mutta korrelaation arvo keskimäärin vastasi kuitenkin 

hyvin laskennallista korrelaatiota, joka seuraa virhetekijöiden u ja e 

satunnaisuusoletuksesta. Koska rajoitusehto f(T) laadittiin rajoittamaan 

puustotunnusten virheiden kasvua ajassa, rajoitusehto todennäköisesti vähensi 

tappioiden kasvua inventointivälin pidentyessä. Rajoitusehdon käyttäminen oli 

kuitenkin perusteltua, sillä ajantasaistamiseen käytettävillä kasvumalleilla ei ole 

mahdollista tuottaa järkeviä kasvuennusteita, jos puustotunnusten arvot ovat 

täysin epärealistisia. Luultavasti aina metsävaratietoja ajantasaistettaessa 

virheiden kasvaminen hyvin suuriksi johtaa tarkistusmittauksiin maastossa. 

Kaikista kasvun ennustevirhettä kuvaavaan malliin sisältyvistä 

epävarmuustekijöistä huolimatta tällä mallin muotoilulla kasvun virheet 

kehittyivät järkevästi: puustotunnusten virheet kasvoivat ajan kuluessa, mutta 

puustotunnusten hajonnat säilyivät kuitenkin järkevällä tasolla (kuvat 9 ja 10). 

Käytetty kasvun virhettä kuvaava malli tuotti myös lähes samansuuruisia 

puustotunnusten RMSE-arvoja kuin Haaran ja Leskisen (2009) tutkimuksessaan 

esittämät havaitut RMSE-arvot (taulukot 9 ja 10). Kasvun virheiden vaikutusten 

tarkastelu olisi kiinnostavaa toteuttaa esimerkiksi kestokoealoilta saatavan pitkän 

ajan seuranta-aineiston avulla. Tästä aineistosta saataisiin kuvioiden todelliset 

kehitykset, joita voitaisiin verrata kasvumallien tuottamiin ennusteisiin. Tällä 

tarkastelutavalla olisi mahdollista välttää ne epävarmuustekijät, jotka johtuvat 

kasvun virheen kuvaamisesta teoreettisen mallin avulla. 

 

Tuloksiin voivat vaikuttaa myös ne tarkastelujakson vaiheet, joissa simuloinnissa 

tapahtui merkittävä muutos. Näitä vaiheita olivat siirtyminen taimikoiden 

kasvumallien käytöstä varttuneiden metsien kasvumallien käyttöön sekä 

tarkastelujakson kiinteästä pituudesta johtuva metsikön uudistamisvaihe. 

Kasvumallin vaihtaminen kesken metsikön kasvatuksen aiheuttaa väistämättä 

hetkellisen epäjatkuvuuskohdan metsikön kasvuennusteeseen. Tarkastelujakson 

pituuden määrittely 60 vuoden pituiseksi johti useilla kuvioilla yli kiertoajan 

simulointiin, millä myös on vaikutuksensa kasvuennusteisiin. Lisäksi tuloksiin 

vaikuttavat käytetty korkokanta sekä puun hinnat ja uudistamiskustannukset, 

joiden perusteella epäoptimaalisuustappiot laskettiin. Mitä suurempaa 
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korkokantaa epäoptimaalisuustappioiden laskennassa käytetään, sitä pienempi 

vaikutus pitkän ajan kuluttua tapahtuvilla virheillä on syntyviin tappioihin. Puun 

hinnat ja uudistamisesta johtuvat kustannukset oletettiin tutkimuksessa vakioiksi 

ajan suhteen, mutta todellisuudessa niissä tapahtuu muutoksia. Koska hintojen ja 

kustannusten tulevaisuuden kehitys ei ole tunnettu, niistä johtuva epävarmuus 

pitäisi myös ottaa huomioon. Jos tutkimukseen olisi ollut käytettävissä enemmän 

resursseja, olisi herkkyysanalyysin avulla voinut tutkia kasvun vaihtelun 

kuvaamiseen käytetyn mallin korrelaatioarvojen sekä korkokannan, hintojen ja 

kustannusten muutosten vaikutusta tuloksiin.  

 

Optimoinnissa yli puolella aineiston kuvioista todellisen kehityksen pakottaminen 

virheellisen kehityksen mukaisiin toimenpiteisiin tuotti paremman optimin kuin 

todelliselle kehitykselle alun perin löydettiin. Näissä tapauksissa kasvun 

ennustevirheet eivät siis johtaneet tappioihin vaan tuottivat voittoa. Tämä johtui 

simuloinnin haaroituksen rajoittamisesta, jonka seurauksena virheellisille 

kehityksille simuloitiin toimenpideketjuja, joita todelliselle kehitykselle ei 

simuloitu. Simuloinnin haaroituksen rajoittaminen oli kuitenkin tarpeen, jotta 

simulointiprosessista ei tullut liian raskas toteuttaa. Kuvioilla, joilla virheellinen 

ennuste johti parempaan optimiin kuin todellinen kehitys, valittiin 

optimiratkaisuksi sen iteraation mukainen toimenpiteiden yhdistelmä, joka tuotti 

suurimman tuottoarvon. Valittu vaihtoehto tuotti siten nollatappion ja kaikkien 

muiden iteraatioiden tuottoarvot olivat pienempiä tai yhtä suuria kuin uusi 

optimiratkaisu. On mahdollista, että muillakin kuvioilla jonkin virheellisen 

kehityksen mukaiset toimenpiteet olisivat johtaneet alkuperäistä optimia 

parempaan ratkaisuun, mutta näitä toimenpideyhdistelmiä ei haaroituksen 

rajoittamisen vuoksi simuloitu. Todellisen optimin mukaista toimenpideketjua ei 

siis välttämättä löydetty kaikille kuvioille, jolloin havaitut 

epäoptimaalisuustappiot saattavat olla todellista pienemmät. Optimiratkaisun 

vaihtaminen saattoi periaatteessa johtaa myös siihen, että uuden optimiratkaisun 

mukaiset toimenpiteet eivät enää täyttäneet metsälain vaatimuksia. Tämä oli 

mahdollista, jos optimiratkaisuksi valittiin toimenpiteiden yhdistelmä, jonka 

optimoinnissa esimerkiksi päätehakkuuta oli aikaistettu merkittävästi. Metsälakia 

rikkoneet toimenpideyhdistelmät ovat kuitenkin epätodennäköisiä, koska 

päätehakkuun aikaistaminen alhaisille lakirajoille luultavasti pienentää 
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hakkuutuloja eikä siten johda optimaaliseen, suurimman tuottoarvon tuottavaan 

ratkaisuun. Suurilla korkokannoilla metsälakia rikkovat toimenpiteet saattaisivat 

kuitenkin olla hyvinkin kannattavia. 

 

Käytetty optimointiongelma ei sisältänyt rajoitteita. Rajoitteet olisivat voineet 

joko suurentaa tai pienentää epäoptimaalisuustappioita. Jos optimointitehtävässä 

olisi ollut rajoitteita, joihin kasvun virheet vaikuttavat, esimerkiksi hakkuiden 

kestävyyteen liittyviä rajoitteita, syntyvät epäoptimaalisuustappiot olisivat 

todennäköisesti olleet suuremmat kuin tässä tutkimuksessa havaittiin. Jos kasvun 

ennustevirheet olisivat vaikuttaneet tavoitteen lisäksi rajoitteissa, 

epäoptimaalisuustappiot olisivat voineet kasvaa enemmän, kun inventointivälin 

pituus kasvoi. Jos optimointitehtävä olisi sisältänyt rajoitteita, jotka eivät liity 

mitenkään puuston kasvuun, syntyvät tappiot olisivat luultavasti olleet nyt 

havaittuja pienemmät. Rajoitteet saattaisivat johtaa tilanteeseen, jossa 

metsänkäsittelypäätökset tehtäisiin pelkästään rajoitteiden perusteella. Jos tässä 

tilanteessa rajoitteet olisivat puuston kasvuun liittymättömiä, päätökset tehtäisiin 

ilman tietoa kasvusta, eikä kasvun virheilläkään silloin olisi paljon merkitystä. 

Jatkotutkimuksissa tutkimusongelmaa voisi laajentaa lisäämällä 

optimointitehtävään myös rajoitteita. 

 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin ainoastaan kasvun virheiden vaikutusta 

epäoptimaalisuustappioihin. Kokonaistappiot muodostuvat lähtötietojen virheiden, 

kasvun ennustevirheiden ja muiden epävarmuustekijöiden, esimerkiksi 

tulevaisuuden puun hintojen, aiheuttamien tappioiden summana. Eri 

virhelähteiden tuottama kokonaisvirhe ei kuitenkaan välttämättä ole eri tekijöiden 

virheiden summa, vaan virhelähteiden yhteisvaikutukset voivat olla hyvin 

monimutkaisia. Siksi yhteisvaikutuksia ei voi suoraan arvioida eri virhelähteiden 

vaikutuksia tarkastelevien tutkimusten perusteella. Jatkotutkimuksissa olisikin 

tärkeää yhdistää lähtötietojen ja kasvuennusteiden virheiden sekä inventoinnin 

kustannusten tarkastelu ja tutkia niiden aiheuttamia epäoptimaalisuustappioita.  
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7. Johtopäätökset 
 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella inventointivälin pituus vaikuttaa metsien 

käsittelyssä syntyviin taloudellisiin tappioihin. Toisin sanoen, jos metsävaratietoja 

ajantasaistetaan kasvumallien avulla, päivitysjakson pituuden valintaan on syytä 

kiinnittää huomiota. Tutkimustulosten mukaan yli 20 vuoden inventointiväli 

johtaa keskimäärin yhden inventoinnin aiheuttamia epäoptimaalisuustappioita 

suurempiin tappioihin. Sopivan inventointivälin pituuden valintaan vaikuttavat 

kuitenkin kasvun ennustevirheiden aiheuttamien tappioiden lisäksi esimerkiksi 

inventoinnista johtuvat epäoptimaalisuustappiot ja inventoinnin 

toteutuskustannukset. Siksi optimaalisen inventointivälin pituuden määritys 

vaatisi eri virhelähteiden yhteisvaikutusten tutkimista. 

 

Saatujen tulosten mukaan kasvun virheet vaikuttavat eri tavoin erilaisissa 

metsiköissä. Metsiköiden väliset absoluuttisten epäoptimaalisuustappioiden erot 

selittyivät osittain kuvioiden välisillä puustotunnusten kehitysten ja 

toimenpideketjujen eroilla. Epäoptimaalisuustappioilla on kuitenkin sitä enemmän 

merkitystä, mitä suurempi niiden osuus on kuvion tuottoarvosta. Siksi tappioita on 

tärkeämpää tarkastella kuvioiden tuottoarvoihin suhteutettuna kuin absoluuttisina. 

Suhteellisten epäoptimaalisuustappioiden erot johtuivat pääosin metsiköiden 

välisistä tuottoarvojen eroista. Siksi suhteelliset epäoptimaalisuustappiot olivat 

suuret taimikoissa ja pienet uudistuskypsissä metsissä sekä suuret karuilla 

kasvupaikoilla ja pienet rehevillä kasvupaikoilla. Metsiköiden väliset erot 

epäoptimaalisuustappioissa antavat viitteitä siitä, että inventoinnin toistotiheys 

olisi kannattavaa valita erikseen eri kehitysluokkien ja mahdollisesti myös eri 

kasvupaikkojen kuvioille. Kasvupaikoittaisten ja pääpuulajeittaisten 

epäoptimaalisuustappioiden erot jäivät kuitenkin osittain ilman selitystä. Kasvun 

ennustevirheiden vaikutuksista erilaisissa metsiköissä olisikin syytä saada lisää 

tietoa.  

 

Tutkimuksen toteuttamisessa havaitut kehittämiskohteet osoittavat, että aihepiiri 

vaatii lisätutkimuksia. Tämän tutkimuksen toteutus pyrittiin pitämään 
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yksinkertaisena, jotta perusteet kasvun ennustevirheiden vaikutuksista oli 

mahdollista saada selville. Tulosten luotettavuutta ja yleistettävyyttä olisi 

mahdollista parantaa laajentamalla sekä tutkimusongelmaa että tutkimusaineistoa. 

Jatkotutkimuksissa olisi syytä ottaa huomioon esimerkiksi korkokannan sekä 

hintojen ja kustannusten muutosten vaikutukset epäoptimaalisuustappioihin. 

Todellisuudessa päätöksenteossa optimointiongelmat sisältävät myös erilaisia 

rajoitteita, joten niidenkin vaikutuksia epäoptimaalisuustappioihin olisi tarpeen 

tutkia.  Tämä  tutkimus  osoitti,  että  metsiköiden  välillä  on  eroja  syntyvissä  

epäoptimaalisuustappioissa, mutta luotettavien selitysten löytäminen eroille 

vaatisi tutkimuksen toteuttamista huomattavasti laajemmalla aineistolla.  

 

Metsäsuunnittelun päätöksenteon kannalta oleellista olisi tietää tiedonkeruun ja 

päätöksenteon kokonaiskustannukset. Kokonaiskustannusten laskemiseksi pitäisi 

ottaa huomioon inventoinnin kustannukset sekä eri epävarmuustekijöiden 

aiheuttamat epäoptimaalisuustappiot. Jos olisi olemassa arvio eri päätös- ja 

toimintavaihtoehtojen kokonaiskustannuksista, päätöksentekijä voisi arvioida 

esimerkiksi milloin ja millä menetelmällä metsistä pitäisi kerätä tietoa, kuinka 

paljon tiedosta kannattaisi maksaa ja millaisia taloudellisia tappioita eri 

päätöksistä seuraisi. Tällä tavoin tiedolla olisi mahdollista vaikuttaa 

päätöksentekotilanteeseen ja käytettävissä olevan tiedon arvo kasvaisi. Tämä 

edellyttäisi kuitenkin, että metsäsuunnittelu olisi niin asiakaslähtöistä, että 

yksittäisellä metsänomistajalla olisi mahdollisuus valita esimerkiksi omien 

metsiensä käyttöön parhaiten sopiva inventointimenetelmä ja -ajankohta. 

Toisaalta jos erilaisilla inventointi- ja päivitysmenetelmien yhdistelmillä syntyvät 

kustannukset erilaisissa metsiköissä olisivat tiedossa, tietoa olisi mahdollista 

hyödyntää nykymuotoisessakin metsäsuunnittelussa toteuttamalla 

metsävaratiedon keruu ja päivitys eri tavoin esimerkiksi kehitysluokiltaan 

erilaisissa metsiköissä. 
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Liitteet 
 

Liite 1. Kuvioiden puustotiedot. 

Luokituskoodien selitykset 

Kasvupaikka: 1=lehto (tai vastaava suo), 2=lehtomainen kangas (tai vastaava 

suo), 3=tuore kangas (tai vastaava suo), 4=kuivahko kangas (tai vastaava suo), 

5=kuiva kangas (tai vastaava suo) 

Pääpuulaji: 1=mänty, 2=kuusi, 3=rauduskoivu, 4=hieskoivu, 6=harmaaleppä, 

8=muu havupuu 

Kehitysluokka: 2=pieni taimikko (pituus alle 1,3 m), 3=varttunut taimikko 

(pituus yli 1,3 m), 4=nuori kasvatusmetsikkö, 5=varttunut kasvatusmetsikkö, 

6=uudistuskypsä metsikkö, 7=siemenpuumetsikkö, 8=suojuspuumetsikkö, 

9=ylispuustoinen taimikko 

Kivennäismaa/turvemaa: 0=kivennäismaa, 1=turvemaa 

 

kuvio
nro 

pinta-
ala 
(ha) 

kasvu-
paikka 

pääpuu-
laji 

kehitys-
luokka 

kivennäis-
maa/ 
turvemaa 

ikä 
(vuotta) 

pohja-
pinta-ala 
(m2/ha) 

tilavuus 
(m3/ha) 

runkoluku 
(kpl/ha) 

keski-
läpi-
mitta 
(cm) 

valta-
pituus 
(m) 

1 0,6 4 1 3 0 15 11,7 31,3 5917,8 5,6 5,4 

2 0,6 3 2 3 0 17 7,2 45,8 4131,3 5,5 4 

3 2,6 4 1 6 0 109 15 161,5 273,7 28 23,5 

4 0,3 4 1 2 0 3 0 0 2500 0 0,3 

5 0,4 3 1 5 0 36 13 130,9 291,8 25 21,5 

6 5 2 3 5 0 39 15 213,7 360,2 24 27,2 

7 0,9 3 4 3 0 10 8,9 17,3 5000 3,1 3,7 

8 0,8 2 2 5 0 65 24,2 286,1 658,8 22,8 25,4 

9 1,5 3 3 4 0 17 12 125,5 1941,6 10 15,3 

10 1,2 3 2 3 1 15 2,5 4,9 2200 3 4 

11 1,4 4 1 5 1 36 21 171,6 883,8 18 17,3 

12 1 3 4 3 0 8 2,6 5,9 2800 3 3,5 

13 0,2 4 2 8 0 90 9,3 121,5 219,2 24,9 25,4 

14 6,3 3 1 5 0 36 22 219,6 611,7 22 21,5 

15 2,6 3 4 3 0 4 2,3 1,7 5500 1,2 1,5 

16 1,3 2 1 9 0 90 7,4 48,4 4060,4 17,8 24,5 

17 3,4 2 8 3 0 14 9,8 36,5 2679,6 7,1 7,6 

18 1,1 3 3 4 0 21 12 137,2 775,5 15 19,4 

19 0,5 3 1 4 0 21 14 74,5 1814,7 11 10,8 

20 0,7 2 3 3 0 5 3,8 6,5 5000 2,2 3,5 

21 0,4 2 1 4 0 25 26 165,2 2202,4 13,5 13 

22 2,9 3 3 3 0 5 5,2 7,2 6600 2 3 

23 0,1 3 2 5 1 60 13,5 129,1 381 22,5 19,1 

24 1,1 2 2 6 0 90 27,2 362 438,3 29,8 27,4 

25 0,8 2 2 5 0 26 18,2 121,7 863,9 17,1 14,6 
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kuvio
nro 

pinta-
ala 
(ha) 

kasvu-
paikka 

pääpuu-
laji 

kehitys-
luokka 

kivennäis-
maa/ 
turvemaa 

ikä 
(vuotta) 

pohja-
pinta-ala 
(m2/ha) 

tilavuus 
(m3/ha) 

runkoluku 
(kpl/ha) 

keski-
läpi-
mitta 
(cm) 

valta-
pituus 
(m) 

26 2 3 2 5 0 38 25,1 216,5 1043,4 18 19,1 

27 0,4 2 6 5 0 33 17 159,1 478,6 22 23 

28 0,5 2 2 3 0 17 12,9 34,1 4500 5 5,3 

29 2,2 2 2 6 0 80 27,1 337,1 585,2 25,1 26,4 

30 3,4 3 1 2 0 3 0 0 3000 0 1 

31 0,7 4 1 4 0 28 25 145,2 2276,8 12,8 11,9 

32 6,7 4 1 4 0 28 25 145,2 2276,8 12,8 11,9 

33 0,7 3 2 4 0 30 20,7 136,1 2975,9 10,9 15,8 

34 1,4 2 3 4 0 17 16 168,3 2060,6 11 16,5 

35 1,2 2 4 3 0 10 17,9 50,8 5500 4,8 6 

36 1,6 4 4 3 0 10 7,4 13 7047,9 3,2 2,3 

37 0,6 4 1 7 0 103 5 58,8 92,6 29 25,5 

38 2,6 5 4 3 0 10 1,4 1 5200 1,2 1,4 

39 2,5 3 1 4 0 17 18,3 68,1 4067,1 8,6 7,6 

40 0,7 4 1 6 1 98 24 181,5 1468 15,6 16,3 

41 2,7 5 1 4 1 95 15 77,9 1590,9 12 10,8 

42 0,3 3 2 6 1 127 29,2 375,3 600,2 26,1 26,9 

43 0,7 1 1 5 0 65 35,3 365 1257,3 23,1 24,5 

44 0,6 2 4 6 1 80 22,8 240,4 455,8 27,1 23 

45 0,2 5 1 6 0 180 19,2 155,3 332,1 28,9 17,3 

46 0,2 3 1 5 0 43 19 148 917,9 17 16,3 

47 1,1 5 1 4 1 35 11 52,5 1787,2 10 9,8 

48 2,3 5 1 4 1 43 19,6 121,8 1710,8 13 13 

49 3,1 3 3 3 0 3 0,5 0,5 2800 1,3 1,8 

50 1,1 3 4 2 0 3 0 0,2 2600 0 0,7 

51 1,4 4 3 2 0 3 0 0,1 2100 0 0,3 

52 0,1 3 1 5 0 30 18 166,1 846,3 17,4 15,2 

53 0,9 3 2 5 1 70 23,2 238,4 610,3 23,3 21,4 

54 0,4 3 2 6 0 125 17,5 172,4 653,8 19,2 19,5 

55 2,4 3 1 6 1 118 30,2 344,6 500,2 30,2 24,4 

56 0,1 4 1 6 0 110 22,1 232,5 368,5 29,6 22,5 

57 5,2 3 1 3 0 9 3,9 11 2000,2 6 4,6 

58 0,4 3 1 2 0 4 0 0 1600 0 0,7 

59 0,3 3 3 5 0 35 16 166 775 17,1 19,4 

60 0,4 4 4 2 1 4 0 0,5 3450 0 1,1 

61 0,2 3 3 5 0 40 13,1 163,9 494,7 19,4 23,3 

62 0,7 3 2 5 0 40 18,3 164,7 614,5 20,1 19,1 

63 3,8 3 1 4 0 15 10 33,6 1317,3 11 6,6 

64 0,4 4 1 9 0 100 8,1 77,4 1691,3 34,4 20,8 

65 0,8 5 1 4 1 32 16,1 100,2 1065,1 15,9 13 

66 0,6 4 1 4 1 25 15 79,3 1937,8 11 10,8 

67 3,2 4 1 4 0 32 15,2 113,6 949,8 15,4 15,2 

68 0,3 3 2 3 1 10 1,4 2,7 1700 2,8 2,7 

69 14 3 1 5 0 36 14,9 128,7 595,5 18,9 17,3 

70 0,4 5 1 5 1 30 20 124,8 1091,8 16 13 

71 2,3 4 1 4 0 28 15 86,7 1120,8 14 11,9 

72 2 4 1 4 0 33 13 82,9 836,9 15 13,2 

73 1,1 5 1 4 1 30 19 118,7 1201,1 15 13 

74 2 4 1 5 0 33 19,3 155,7 1004,2 16,6 17,3 
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kuvio
nro 

pinta-
ala 
(ha) 

kasvu-
paikka 

pääpuu-
laji 

kehitys-
luokka 

kivennäis-
maa/ 
turvemaa 

ikä 
(vuotta) 

pohja-
pinta-ala 
(m2/ha) 

tilavuus 
(m3/ha) 

runkoluku 
(kpl/ha) 

keski-
läpi-
mitta 
(cm) 

valta-
pituus 
(m) 

75 0,1 5 4 3 1 20 2,9 3,9 1662,5 2,2 2,8 

76 2,5 4 1 4 0 31 16 108,1 1191,8 14 14,1 

77 0,2 5 1 4 1 25 9 39 1865,4 9 8,7 

78 1,7 5 1 4 1 27 10 37,8 1317,3 11 7,6 

79 1,4 4 1 4 0 32 23,3 169,2 1357,4 15,7 15,2 

80 1 3 2 6 0 96 18,2 190,3 680,3 19,1 21,4 

81 2,4 4 1 4 0 32 15 97,7 1326,2 13 13,5 

82 1,2 3 1 4 0 26 15,2 100,4 1770,5 11,8 13 

83 2,3 4 1 5 0 31 17 139,7 935,3 16 17,3 

84 2,6 4 1 4 0 32 28 186,8 1909,1 14,5 13,8 

85 2,1 3 1 4 0 20 18,1 87 3302,4 11,3 9,8 

86 20,7 4 1 4 0 36 18,5 138,9 1619,2 13 15,8 

87 1,5 3 1 4 0 36 18 147,4 1140,9 15 17,3 

88 3,6 3 1 2 0 1 0 0 2000 0 0,3 

89 0,5 5 1 6 0 138 14 113,6 777,4 16 17,3 

90 2,4 3 1 4 0 34 21,4 162,7 1232,5 15,6 16 

91 3,7 3 1 4 0 31 16,8 123,4 1426,9 13,2 15,4 

92 3,7 3 2 2 0 2 0 0,1 1800 0 0,5 

93 1,3 3 2 3 1 17 2,6 7,4 1800 4,2 5,2 

94 3,8 3 2 3 0 11 4,5 9,4 5703,1 3 3,5 

95 9,4 3 2 2 0 5 0 0,3 1900 0 1,2 

96 5,1 3 1 3 0 11 0,9 3,7 1500 4 4,3 

97 1 4 1 4 0 42 13,1 106,4 803 15,8 16,3 

98 1,5 3 1 5 0 34 18,3 153,7 873,7 17,9 16,3 

99 2 3 2 3 0 12 1,6 2,2 2199 2 2,8 
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Liite 2. Tuottoarvojen laskennassa käytetyt tulot ja kustannukset. 

Luokituskoodien selitykset 

Pl (puulaji): 1 = mänty, 2 = kuusi, 3 = rauduskoivu, 4 = hieskoivu, 5 = haapa, 6 = 

harmaaleppä, 7 = tervaleppä, 8 = muu havupuu, 9 = muu lehtipuu 

Ptl (puutavaralaji): 1 = tukki, 2 = kuitu 

 

              Uudistamiskustannukset

  pl kustannus (€/ha) 

istutus 1 627 

  2 510 

  3 813 

  4 813 

kylvö 1 496 

  2 227 

  3 311 

  4 311 
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Puun hinnat ensiharvennuksessa 

 

pl ptl 
läpimitta 

(mm) 
pituus 
(cm) 

hinta 
(€/m3) 

1 1 160 370 40 

1 1 160 400 40 

1 1 160 430 40 

1 1 160 460 40 

1 1 160 490 40 

1 1 160 520 40 

1 1 160 550 40 

1 1 160 580 40 

1 1 160 610 40 

1 2 70 300 11 

2 1 150 370 42 

2 1 150 400 42 

2 1 150 430 42 

2 1 150 460 42 

2 1 150 490 42 

2 1 150 520 42 

2 1 150 550 42 

2 1 150 580 42 

2 1 150 610 42 

2 2 70 300 19 

3 1 180 370 35 

3 1 180 400 35 

3 1 180 430 35 

3 1 180 460 35 

3 1 180 490 35 

3 1 180 520 35 

3 2 70 300 10 

4 1 180 370 35 

4 1 180 400 35 

4 1 180 430 35 

4 1 180 460 35 

4 1 180 490 35 

4 1 180 520 35 

4 2 70 300 10 

5 1 200 300 7 

5 2 70 300 7 

6 1 200 300 7 

6 2 70 300 7 

7 1 200 300 7 

7 2 70 300 7 

8 1 200 300 7 

8 2 70 300 7 

9 1 200 300 7 

9 2 70 300 7 

 

 

 

Puun hinnat harvennuksessa 

 

pl ptl 
läpimitta 

(mm) 
pituus 
(cm) 

hinta 
(€/m3) 

1 1 160 370 50 

1 1 160 400 50 

1 1 160 430 50 

1 1 160 460 50 

1 1 160 490 50 

1 1 160 520 50 

1 1 160 550 50 

1 1 160 580 50 

1 1 160 610 50 

1 2 70 300 13 

2 1 150 370 50 

2 1 150 400 50 

2 1 150 430 50 

2 1 150 460 50 

2 1 150 490 50 

2 1 150 520 50 

2 1 150 550 50 

2 1 150 580 50 

2 1 150 610 50 

2 2 70 300 21 

3 1 180 370 38 

3 1 180 400 38 

3 1 180 430 38 

3 1 180 460 38 

3 1 180 490 38 

3 1 180 520 38 

3 2 70 300 11 

4 1 180 370 38 

4 1 180 400 38 

4 1 180 430 38 

4 1 180 460 38 

4 1 180 490 38 

4 1 180 520 38 

4 2 70 300 11 

5 1 200 300 8 

5 2 70 300 8 

6 1 200 300 8 

6 2 70 300 8 

7 1 200 300 8 

7 2 70 300 8 

8 1 200 300 8 

8 2 70 300 8 

9 1 200 300 8 

9 2 70 300 8 
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Puun hinnat päätehakkuussa 

 

pl ptl 
läpimitta 

(mm) 
pituus 
(cm) 

hinta 
(€/m3) 

1 1 160 370 55 

1 1 160 400 55 

1 1 160 430 55 

1 1 160 460 55 

1 1 160 490 55 

1 1 160 520 55 

1 1 160 550 55 

1 1 160 580 55 

1 1 160 610 55 

1 2 70 300 17 

2 1 150 370 55 

2 1 150 400 55 

2 1 150 430 55 

2 1 150 460 55 

2 1 150 490 55 

2 1 150 520 55 

2 1 150 550 55 

2 1 150 580 55 

2 1 150 610 55 

2 2 70 300 25 

3 1 180 370 43 

3 1 180 400 43 

3 1 180 430 43 

3 1 180 460 43 

3 1 180 490 43 

3 1 180 520 43 

3 2 70 300 15 

4 1 180 370 43 

4 1 180 400 43 

4 1 180 430 43 

4 1 180 460 43 

4 1 180 490 43 

4 1 180 520 43 

4 2 70 300 15 

5 1 200 300 10 

5 2 70 300 10 

6 1 200 300 10 

6 2 70 300 10 

7 1 200 300 10 

7 2 70 300 10 

8 1 200 300 10 

8 2 70 300 10 

9 1 200 300 10 

9 2 70 300 10 
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Liite 3. Suhteellisten epäoptimaalisuustappioiden kuvioiden väliset ja 
kuvioiden sisäiset hajonnat eri inventointiväleillä.  
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              Liite 4. Epäoptimaalisuustappiot eri inventointiväleillä. 
 

inventointivälin 

pituus (vuotta) 
tuottoarvoluokka (eur/ha) 

 0- 

4000 

4000- 

6000 

6000- 

8000 

8000- 

10000 

10000- 

12000 

yli 

12000 

5 4,6 
(143,7) 

4,6 
(237,4) 

3,8 
(294,7) 

2,6 
(233,9) 

2,6 
(285,8) 

1,5 
(217,2) 

10 7,0 
(238,2) 

4,5 
(236,9) 

3,4 
(261,0) 

4,0 
(357,6) 

4,6 
(557,7) 

2,8 
(394,9) 

15 11,1 
(395,9) 

6,2 
(347,0) 

3,8 
(285,8) 

3,4 
(308,5) 

5,2 
(623,0) 

2,4 
(362,7) 

20 14,0 
(435,3) 

8,1 
(425,3) 

7,5 
(552,7) 

7,5 
(685,8) 

8,9 
(1033,0) 

6,6 
(974,7) 

30 16,1 
(538,0) 

11,4 
(604,6) 

9,4 
(693,6) 

6,0 
(558,3) 

9,8 
(1104,0) 

7,9 
(1107,2) 

60 16,6 
(581,1) 

13,4 
(656,0) 

11,5 
(911,2) 

8,9 
(812,7) 

11,0 
(1241,3) 

7,0 
(989,6) 

 

Suhteelliset (%) ja absoluuttiset (eur/ha) epäoptimaalisuustappiot tuottoarvoluokittain eri 
inventointiväleillä. Suhteelliset tappiot ovat taulukossa ylemmällä rivillä ja absoluuttiset 
tappiot suluissa alemmalla rivillä. 
 
 

inventointivälin 

pituus (vuotta) 
kehitysluokka 

 2 3 4 5 6 

5 3,5 
(100,7) 

4,4 
(213,5) 

4,1 
(295,5) 

2,2 
(254,1) 

1,5 
(130,5) 

10 8,4 
(281,6) 

5,3 
(283,2) 

5,5 
(485,8) 

3,0 
(369,9) 

0,7 
(47,4) 

15 8,3 
(272,3) 

8,2 
(385,2) 

7,1 
(578,7) 

2,9 
(364,5) 

1,2 
(83,6) 

20 8,4 
(235,0) 

11,0 
(470,5) 

10,8 
(850,2) 

7,6 
(971,9) 

6,2 
(555,0) 

30 9,9 
(288,7) 

13,4 
(611,2) 

11,1 
(839,5) 

9,1 
(1154,0) 

8,2 
(650,9) 

60 12,0 
(372,4) 

15,2 
(725,4) 

12,7 
(999,7) 

8,4 
(1049,0) 

7,8 
(627,9) 

 
Suhteelliset (%) ja absoluuttiset (eur/ha) epäoptimaalisuustappiot kehitysluokittain eri 
inventointiväleillä. Suhteelliset tappiot ovat taulukossa ylemmällä rivillä ja absoluuttiset 
tappiot suluissa alemmalla rivillä. Kehitysluokkakoodit: 2 = pieni taimikko (pituus alle 
1,3 m), 3 = varttunut taimikko (pituus yli 1,3 m), 4 = nuori kasvatusmetsikkö, 5 = 
varttunut kasvatusmetsikkö, 6 = uudistuskypsä metsikkö 
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inventointivälin 

pituus (vuotta) 
kasvupaikka 

 2 3 4 5 

5 1,2 
(118,9) 

2,7 
(189,8) 

4,9 
(364,2) 

5,0 
(218,6) 

10 2,4 
(253,8) 

4,9 
(363,5) 

5,1 
(405,4) 

5,1 
(233,8) 

15 2,4 
(260,4) 

6,2 
(404,4) 

5,9 
(458,0) 

7,5 
(339,0) 

20 5,5 
(737,6) 

9,4 
(674,2) 

8,5 
(680,7) 

14,3 
(660,0) 

30 6,1 
(593,5) 

10,7 
(740,4) 

10,0 
(831,2) 

15,7 
(706,2) 

60 10,0 
(1050,0) 

11,2 
(737,9) 

12,1 
(1042,0) 

15,5 
(722,2) 

 
Suhteelliset (%) ja absoluuttiset (eur/ha) epäoptimaalisuustappiot kasvupaikkaluokittain 
eri inventointiväleillä. Suhteelliset tappiot ovat taulukossa ylemmällä rivillä ja 
absoluuttiset tappiot suluissa alemmalla rivillä. Kasvupaikkakoodit: 2 = lehtomainen 
kangas (tai vastaava suo), 3 = tuore kangas (tai vastaava suo), 4 = kuivahko kangas (tai 
vastaava suo), 5 = kuiva kangas (tai vastaava suo). 
 

 
inventointivälin 

pituus (vuotta) 
pääpuulaji 

 1 2 3 4 

5 3,9 
(283,4) 

1,9 
(147,6) 

3,8 
(197,5) 

3,3 
(168,0) 

10 6,0 
(478,6) 

2,0 
(125,2) 

2,9 
(148,4) 

4,5 
(283,6) 

15 7,0 
(535,1) 

4,4 
(200,6) 

3,5 
(186,1) 

4,4 
(281,9) 

20 10,0 
(774,1) 

10,0 
(779,6) 

7,1 
(490,4) 

5,5 
(292,4) 

30 11,2 
(878,1) 

10,8 
(759,4) 

11,1 
(685,5) 

6,1 
(375,4) 

60 12,9 
(993,7) 

10,1 
(753,6) 

12,7 
(830,0) 

8,1 
(489,7) 

 
Suhteelliset (%) ja absoluuttiset (eur/ha) epäoptimaalisuustappiot pääpuulajeittain eri 
inventointiväleillä. Suhteelliset tappiot ovat taulukossa ylemmällä rivillä ja absoluuttiset 
tappiot suluissa alemmalla rivillä. Puulajikoodit: 1 = mänty, 2 = kuusi, 3 = rauduskoivu, 4 
= hieskoivu. 
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Liite 5. Esimerkkikuvia eri kehitysluokkien kuvioiden puustotunnusten 
kehityksistä. 

 
Esimerkkikuvat puustotunnusten kehityksistä pienessä taimikossa 10 vuoden (a), 20 
vuoden (b) ja 60 vuoden (c) inventointivälillä. Kuvissa on esitetty punaisella todellinen 
kehitys ja harmaalla kuviolle tuotetut 100 erilaista virheellistä kehitystä. 
 
a) 
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b) 

 
 
 
 
c) 
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Esimerkkikuvat puustotunnusten kehityksistä varttuneessa taimikossa 10 vuoden (a), 20 
vuoden (b) ja 60 vuoden (c) inventointivälillä. Kuvissa on esitetty punaisella todellinen 
kehitys ja harmaalla kuviolle tuotetut 100 erilaista virheellistä kehitystä. 
 
 
a) 

 
 
b) 
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c) 

 
 
 
Esimerkkikuvat puustotunnusten kehityksistä nuoressa kasvatusmetsässä 10 vuoden (a), 
20 vuoden (b) ja 60 vuoden (c) inventointivälillä. Kuvissa on esitetty punaisella 
todellinen kehitys ja harmaalla kuviolle tuotetut 100 erilaista virheellistä kehitystä. 
 
a) 
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b) 

 
 
c) 
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Esimerkkikuvat puustotunnusten kehityksistä varttuneessa kasvatusmetsässä 10 vuoden 
(a), 20 vuoden (b) ja 60 vuoden (c) inventointivälillä. Kuvissa on esitetty punaisella 
todellinen kehitys ja harmaalla kuviolle tuotetut 100 erilaista virheellistä kehitystä. 
 
 
a) 

 
 
b) 
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c) 

 
 
Esimerkkikuvat puustotunnusten kehityksistä uudistuskypsässä metsässä 10 vuoden (a), 
20 vuoden (b) ja 60 vuoden (c) inventointivälillä. Kuvissa on esitetty punaisella 
todellinen kehitys ja harmaalla kuviolle tuotetut 100 erilaista virheellistä kehitystä. 
 
 
a) 
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b) 

 
 
 
c) 
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