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1 JOHDANTO 

1.1 Aiheen esittely 

 

Metsäsuunnittelua varten tarvitaan tietoa metsikön kokojakaumasta.  

Läpimittajakaumalla eli runkolukusarjalla kuvataan metsikön kokojakaumaa. 

Runkolukusarja kuvaa eri läpimittaluokkaisten puiden esiintymisfrekvenssiä metsikössä 

(Pukkala 2007). Useissa suomalaisissa suunnittelu- ja simulointijärjestelmissä 

hyödynnetään runkolukusarjoja metsikkötunnusten estimoinnissa (Holopainen ja 

Viitanen 2011, Siipilehto ja Siipilehto 2014).  

Laajoja metsikköalueita inventoitaessa käytetään Suomessa usein lentolaserkeilausta 

(Airborne laser scanning, ALS) ja puustotunnusten estimoinnissa aluepohjaista 

menetelmää (Area-based approach, ABA)  (Melkas ja Visala 2009, Holopainen ym. 

2015). Aluepohjainen menetelmä on lisännyt mahdollisuuksia runkolukusarjan 

muodostamiseen verrattuna perinteiseen maastossa tapahtuneeseen kuvioittaiseen 

arviointiin (Holopainen ym. 2013). Tutkielmassa kehitetään laajoille alueille soveltuvia 

runkolukusarjojen estimointimenetelmiä, ja hyödynnetään edullisesti saatavilla olevia 

maastokoeala-aineistoja. 

Tutkielmassa verrataan kaukokartoitukseen, hakkuukone- ja maastokoealamittauksiin 

käytettyjä päätehakkuukypsän metsikön runkolukusarjan estimointimenetelmiä ja 

arvioidaan eri menetelmien ja aineistojen soveltuvuutta runkolukusarjan estimointiin 

virheindeksien avulla. Tutkimuksen runkolukusarjojen estimointimenetelmät ovat k:n 

lähimmän naapurin menetelmä (k-MSN) ja Weibull-jakaumaan perustuva 

runkolukusarjojen ennustus. Lähimmän naapurin menetelmällä kuvioiden hiloille 

viedään lähimmän naapurin mitattu runkolukusarja ja puustotunnukset Weibull-

jakauman parametrien estimointia varten. Weibull-jakauman tapauksessa 

runkolukusarjan parametrit tuotetaan sekä parametrien ennustuksella että parametrien 

palautuksella. Lähimmän naapurin menetelmässä aineistona käytetään sekä 

maastokoealoja että hakkuukonedataa. Tutkielmassa arvioidaan Weibull-jakauman 

soveltuvuutta läpimittajakauman kuvaukseen tuottamalla runkolukusarjat leimikolle 

suoraan vastaavan alueen hakkuukonemittaustietoa hyödyntäen.    
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1.2 Runkolukusarjat 

 

Runkolukusarja eli läpimittajakauma kuvaa eri läpimittaluokkaisten puiden frekvenssejä 

metsikössä. Runkolukusarjan tunnusluvut kuten jakauman odotusarvo, vaihteluväli, 

vinous, hajonta ja huippujen määrä kertovat metsiköstä ja sen rakenteesta. (Maltamo ja 

Laukkanen 2001). Runkolukusarja mahdollistaa puutason mallien käytön metsän 

simuloinnissa (Gobakken ja Næsset 2004). Runkolukusarjat ovat hyödyllisiä myös 

hakkuusaannon estimoinnissa ja metsän biodiversiteetin tutkimisessa (Packalén ja 

Maltamo 2008). Metsikön läpimittajakauma voidaan muodostaa, joko parametrisin 

menetelmin teoreettisiin jakaumamalleihin, kuten Weibull- ja Johnsonin SB-jakaumaan, 

perustuen sekä prosenttiosuusmenetelmällä, mallintamalla tai ei-parametrisesti 

esimerkiksi, lähimmän naapurin menetelmällä (Bailey ja Dell 1973, Hafley ja Schreuder 

1977, Borders ym. 1987, Kilkki ym. 1989, Maltamo ja Kangas 1998).   

Puustoestimaatteja voidaan tuottaa myös ilman runkolukusarjaa, mutta runkolukusarjan 

avulla saadaan huomioitua puuston kokojakauma ja hyödynnettyä puutason malleja 

puustotunnusten laskennassa ja parannettua puustotunnusten estimointitarkkuutta. 

Runkolukusarjan avulla voidaan laskea puustotunnuksia muodostamatta jokaiselle 

tunnukselle omaa mallia. Myös toimenpiteiden simulointi onnistuu helpommin ja 

joustavammin puutason tunnusten kuin metsikön keskitunnusten avulla (Pukkala 2007). 

Läpimittajakauma voidaan muodostaa hyödyntäen malleissa ja laskennassa 

laserkeilauspiirteitä ja metsiköstä mitattuja puustotunnuksia (Gobakken ja Næsset 2004, 

Maltamo ym. 2006). Laserkeilattu alue jaetaan hilaruuduiksi, ja laserkeilauspiirteet 

tuotetaan joka hilalle. Ennustettaessa runkolukusarja jokaiselle hilaruudulle laser- ja 

ilmakuvapiirteiltään samankaltaisten kohteiden perusteella saadaan tietoa myös kuvion 

sisäisestä vaihtelusta. Hilaruutu on tyypillisesti keskimääräistä kuviota pienempi, ja 

runkolukusarjan ennustaminen on sen vuoksi laskennallisesti kevyempi tuottaa 

kuviotasolle. (Holopainen ym. 2013) 

Runkolukusarjojen estimointia metsikkötunnuksiin perustuen on tutkittu jo yli sata vuotta 

sitten (Cajanus 1914). Runkolukusarjojen estimointia laserkeilauspiirteisiin perustuen 

ovat aiemmin tutkineet muun muassa Gobakken ja Næsset 2004, Peuhkurinen ym. 2008, 

Packalen ja Maltamo 2008. Heistä Gobakken ja Næsset (2004) totesivat, että 

laserkeilauspiirteiden avulla on mahdollista luoda runkolukusarja, mutta puuston 



 

4 

 

tilavuusennuste pystytään tuottamaan tarkemmin pohjapinta-alapainotettua kuin 

painottamatonta jakaumaa hyödyntäen. Gobakken ja Næsset (2004) tutkivat 

runkolukusarjan muodostamista havupuumetsässä ja muodostivat läpimittajakauman 2-

parametrista Weibull-jakaumaa ja parametrien palautusta hyödyntäen. Peuhkurinen ym. 

(2008) sekä Packalén ja Maltamo (2008) onnistuivat määrittelemään läpimittajakaumat 

puulajeittain luokitellen erikseen kuuset, männyt ja lehtipuut. Tutkimuksissa 

hyödynnettiin ilmakuvia puulajitunnistukseen. Peuhkurinen ym. (2008) hyödynsivät 

lähimmän naapurin menetelmää läpimittajakaumien muodostuksessa, kun taas Packalén 

ja Maltamo (2008) vertasivat lähimmän naapurin menetelmää ja Weibull-jakaumaa. 

Hakkuukoneen mittaustietoa läpimittajakauman estimointiin ja mallinnukseen on 

käytetty vain harvassa tutkimuksessa. Malinen ym. (2001) hyödynsivät hakkuukoneen 

mittaustietoa metsikkötunnusten arviointiin k-MSN menetelmällä. Tutkimuksessa 

ennustettiin tukkien pituus-läpimittajakauma.  Hakkuukoneiden keräämää mittaustietoa 

on käytetty referenssiaineistona muun muassa Holopainen ym. (2010) sekä Kankare ym. 

(2014) läpimittajakauman muodostusta käsittelevissä tutkimuksissa.  

 

1.3 Puustotunnusten estimointi laserkeilausaineistosta 

 

Puustotunnusten estimoinniksi laserkeilausaineistosta on olemassa kaksi päämenetelmää: 

yksinpuintulkinta (Hyyppä 1999) ja aluepohjainen menetelmä (Naesset 1997a, Naesset 

1997b, Hyyppä ja Hyyppä 1999, Næsset 2002). Metsikön läpimittajakauman ja 

puustotunnusten estimointiin aluepohjaisin menetelmin tarvitaan laserkeilausaineisto 

sekä kattava maastokoeala-aineisto (Næsset ym. 2004). Aineistokustannuksia voidaan 

minimoida hyödyntämällä esimerkiksi Metsäkeskuksen maastokoeala-aineistoja, 

Valtakunnan metsien inventointimittauksia tai lähialueella hakatuilta leimikoilta 

kertynyttä hakkuukoneiden mittaustietoa runkolukusarjan arvioinnissa (Melkas ja Visala 

2009, Holopainen ym. 2015). Usein hyödynnetään myös ilmakuvia puulajitunnistuksen 

tukena (Packalén ja Maltamo 2007, Holopainen ym. 2008). Laserkeilauksella tuotetaan 

3D-aineistoja metsikön ja maaston rakenteesta (Næsset ym. 2004). Aluepohjaisessa 

laserkeilauksessa hyödynnetään harvapulssista laserkeilausta. Harvapulssisessa 

laserkeilauksessa pistetiheys on luokkaa 0,5–2 pulssia/m2, kun taas tiheäpulssisessa 

vastaava luku on noin 5–30 pulssia/m2 (Maltamo ym. 2008).   
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Laserpiirteiden ja puustotunnusten välillä on vahva tilastollinen riippuvuus, mitä 

hyödynnetään mallinnettaessa puustotunnuksia laserkeilausaineistosta (Holopainen ym. 

2013). Pistepilviaineistosta hyödynnetään pisteiden koordinaatteja, kaiun tyyppiä 

(Næsset 2002) sekä mahdollisesti kaiun intensiteettiä (Korpela ym. 2010) tai aaltomuotoa 

(Reitberger ym. 2007). Laserkeilauspiirteet irrotetaan hila-, mikrokuvio- tai 

latvussegmenttitasolla (Holopainen ym. 2013).  

Aluepohjaisessa menetelmässä käytettyjä laserkeilauspiirteitä ovat muun muassa 

laserpiirteiden korkeusjakaumista lasketut prosenttipisteet, korkeuden keskiarvo, 

prosenttipisteiden tiheydet, keskihajonta ja variaatiokerroin (Næsset 2002). 

Prosenttipisteet kertovat, millä korkeudella tietty kumulatiivinen osuus laserpisteiden 

alhaaltapäin lasketuista korkeusjakauman arvoista on. Puustotunnusten laskennassa 

voidaan hyödyntää myös kasvillisuusosuutta, joka kuvaa kuinka suuri osuus mitatuista 

laserpisteistä on heijastunut takaisin kasvillisuudesta suhteessa heijastuksiin 

maanpinnasta (Suvanto ym. 2005). Laserpiirteet lasketaan erikseen ensimmäisille ja 

viimeisille paluukaiuille (Næsset 2002). Intensiteettiä voidaan hyödyntää 

puulajitunnistuksessa (Korpela ym. 2010).  

Laserkeilausaineistosta irrotettujen piirteiden määrän takia haluttujen tunnusten 

ennustamista varten on tehtävä piirteiden valintaa. Piirteiden valintaan soveltuvia 

parametrisia menetelmiä ovat muun muassa askeltava regressio (Næsset 2002), ridge-

regressio, best subset -regressio ja LASSO-regressio (Holopainen ym. 2013). Ei-

parametrisissa menetelmissä hyödynnettäviä vaihtoehtoisia parametrien valintatapoja 

ovat muun muassa erilaiset luokitusalgoritmit kuten random forest (Breiman 2001) ja 

geneettinen algoritmi (Holopainen ym. 2013). Analyyttisen tavan piirteiden valintaan on 

kehittänyt Bouvier ym. (2015). Analyyttisessä ratkaisussa metsikön tilajakaumaa 

kuvaavat piirteet valitaan puuston ominaisuuksien ja laserkeilauspiirteiden väliseen 

korrelaatioon perustuen käyttäen puuston pituutta, pituuden vaihtelua tai puuston tiheyttä 

kuvaavia piirteitä (Bouvier ym. 2015).   

Maastokoealalle osuvien laserpiirteiden ja maastokoealamittausten perusteella 

puustotunnukset voidaan laskea jokaiselle inventoitavan alueen irroitusyksikölle, hilalle. 

Tyypillinen hila on 16 x 16 m ja koealat vastaavat kooltaan hilaruutua (Holopainen ym. 

2013). Hiloilta puustotiedot lasketaan kuviotasolle. Mikäli kuviolle osuu riittävästi täysiä 

hiloja, voidaan puustotunnukset laskea täysistä hiloista. Muussa tapauksessa on 
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käytettävä vajaita hiloja ja laskentatarkkuus kärsii. Kuviotason tieto lasketaan 

painotettuna keskiarvona hilatiedoista. Painona toimii hilaruudun pinta-alaosuus ja 

mitatun tiedon luotettavuutta kuvaava painokerroin. Tätä laskentaa kutsutaan 

hilayleistykseksi (Holopainen ym. 2015). Yleisiä malleja puustotunnusten laskemiseksi 

laserkeilauspiirteistä ei ole tehty. Laserkeilauksessa moni tekninen muuttuja, kuten 

lentokorkeus, keilauskulma ja pulssitiheys vaikuttavat mitattuihin piirteisiin ja näin ollen 

eri keilauskerroilla voidaan samasta metsästä saada erilaisia mittaustuloksia (Holopainen 

ym. 2013). 

Maastokoealojen kattavuus ja mitatun tiedon tarkkuus ovat keskeisiä aluepohjaisen 

mallinnuksen onnistumisen kannalta (Holopainen ym. 2013). Koealojen tulee edustaa 

laajasti koko inventoitavan alueen puuston vaihtelua. Hyödyntämällä ennakkotietoa 

inventoitavasta alueesta koealaotannan suunnittelussa voidaan parantaa lopullisten 

puustoestimaattien tarkkuutta (Maltamo ym. 2010). Metsästä saatavaa 

ennakkoinformaatiota, kuten kasvupaikkaluokkatietoa, voidaan käyttää apuna myös 

mallinnuksessa, mikäli ennakkoinformaatiota on käytettävissä (Suvanto 2005).  

 

1.4 Runkolukusarjan mallinnus todennäköisyysjakauman avulla 

1.4.1 Jakauman valinta  

 

Hyödynnettäessä läpimittajakauman todennäköisyysfunktioita oletetaan 

läpimittajakauman noudattavan valittua todennäköisyysjakaumaa estimoitavissa olevin 

parametriarvoin. Parametrien arvot voidaan ennustaa esimerkiksi puuston keskitunnusten 

avulla. Läpimittajakauman kuvaamisessa voidaan hyödyntää todennäköisyysfunktion 

tiheysfunktiota tai kertymäfunktiota. Tiheysfunktio kuvaa todennäköisyyttä, jolla eri 

läpimittaisia puita esiintyy metsikössä (Maltamo ja Laukkanen 2001).  

Todennäköisyysjakaumat soveltuvat erityisen hyvin yksihuippuisen jakauman 

tapauksessa. Todennäköisyysjakaumat keskiarvoistavat metsikön rakennetta, mutta 

tuottavat ennusteen kaiken tyyppisiin metsiköihin. Biologisia perusteita jakaumamallin 

valintaan ei tunneta. Johnsonin SB- ja beta-jakauma ovat joustavampia kuin Weibull-

jakauma, mutta erot ovat pieniä ja häviävät keskiarvoistamisen vuoksi. Jakaumien 
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paremmuusjärjestys vaihtelee riippuen käytetystä testisuureesta, eikä parhaimman 

jakauman valitseminen ole yksiselitteistä. (Maltamo ja Laukkanen 2001)  

Weibull-jakauma on yksinkertainen ja jäykkä, mutta sitä on helppo soveltaa (Maltamo & 

Laukkanen 2001). Weibull-jakauman 2-parametrista muotoa käytettäessä oletetaan 

läpimittajakauman alkavan aina nollasta (Bailey ja Dell 1973). 2-parametrinen Weibull-

funktio on osoittautunut toimivaksi läpimitan kuvaajaksi skaalautuvuutensa, 

joustavuutensa sekä yksinkertaisuutensa puolesta (Bailey ja Dell 1973). Usein 

metsätieteissä hyödynnetään myös Weibull-yhtälön 3-parametrista muotoa (Kilkki ja 

Päivinen 1986). Weibull-funktion 2-parametrinen muoto on havaittu yhtä soveltuvaksi 

(Maltamo 1997) tai jopa paremmin soveltuvaksi läpimittajakauman laadintaan kuin 3-

parametrinen yhtälö (Gobakken ja Næsset 2004). Sijaintiparametri rajoittaa parametrien 

vaihtelun hyvin kapealle arvovälille (Siipilehto 1999). Weibull-yhtälössä ei ole 

ylärajaparametria, ja siksi estimoidut läpimittajakaumat saattavat sisältää epärealistisen 

suuria puita. Tämä ongelma korostuu Weibull-yhtälön 3-parametrista muotoa 

käytettäessä (Maltamo ym. 1995). Weibull-jakaumasta tunnetaan analyyttinen muoto 

kertymäfunktiosta, mikä mahdollistaa kiinnostuksen kohteena olevan läpimittaluokan 

puiden määrän laskemisen helposti. Kaikista läpimittajakaumien kuvaukseen käytetyistä 

todennäköisyysjakaumista vastaavaa muotoa ei tunneta (Maltamo ja Laukkanen 2001). 

 

1.4.2 Jakaumaparametrien estimointi ja ennustus 

 

Todennäköisyysjakauman parametrit voidaan sovittaa aineistolle, josta löytyy riittävä 

määrä läpimittoja. Weibull-jakauman tapauksessa yleisin tapa sovittaa läpimittajakauman 

parametrit, on hyödyntää suurimman uskottavuuden menetelmää (maximum likelihood) 

(Maltamo ja Laukkanen 2001). Suurimman uskottavuuden menetelmää Weibull-

parametrien sovituksessa hyödynnettäessä selvitetään, millä Weibull-yhtälön parametrien 

arvoilla uskottavuusfunktio maksimoituu. Runkolukusarjojen tapauksessa etsitään 

parametriarvot, joilla todennäköisyys saada koealalta mitattu otos maksimoituu. (Krijthe 

2016). 

Suurimman uskottavuuden menetelmässä oletetaan, että havainnot ovat toisistaan 

riippumattomia ja samoin jakautuneita. Uskottavuuslaskenta on verrattavissa käänteiseen 
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todennäköisyyslaskentaan. Todennäköisyyslaskennassa lasketaan hypoteesin 

todennäköisyys mitatun datan tapauksessa. Uskottavuuslaskennassa määritetään 

todennäköisyys saada kyseinen data annetulla hypoteesilla (Hacking ja Edwards 1972). 

Menetelmässä parametrit estimoidaan maksimoimalla yhdistettyä 

todennäköisyysfunktiota (1).  Missä 𝑓(𝜃|𝑥), on todennäköisyysfunktio, x on 

havaintovektori ja θ on parametrivektori (Eliason 1993). 

 
∏ 𝐟(𝛉|𝐱) 

𝐧

𝐢

 (1) 

Todennäköisyyden tiheysfunktion (1) maksimointi antaa saman tuloksen kuin 

logaritmisen uskottavuusfunktion summaesityksen maksimointi. Viimeinen on 

matemaattisesti helpompi tapa ratkaista suurimman uskottavuuden estimaatit (Eliason 

1993).  

Läpimittajakauman ennustus kohteille, joista ei löydy riittävästi mitattuja läpimittoja 

jakauman sovittamiseksi, voidaan toteuttaa mallinnuksella (parameter prediction) tai 

parametrien palautuksella (parameter recovery) (Hyink ja Moser 1983, Siipilehto ja 

Mehtätalo 2013). Mallinnuksen perusteena voidaan käyttää puuston keskitunnuksia ja 

ALS-piirteitä (Cajanus 1914, Gobakken ja Næsset 2004). Muodostetut parametrimallit 

ovat tyypillisesti yksinkertaisia regressiomalleja, joiden laadinnassa voidaan hyödyntää 

esim. pienimmän neliösumman menetelmää (OLS) (Maltamo ja Laukkanen 2001). 

Parametrimallit Weibull-jakauman parametrien estimoinnissa ovat rakentaneet muun 

muassa Kilkki ym.1989. 

Parametrien palautuksessa parametrit johdetaan analyyttisesti momenttien tai 

prosenttipisteiden avulla. Momenteilla tarkoitetaan jakauman tunnuslukuja, kuten 

odotusarvoa, hajontaa, vinoutta ja huippujen määrää (Maltamo & Laukkanen 2001). 

Prosenttipisteillä viitataan aineiston kohtaan, joka rajaa alapuolelleen määritellyn 

prosenttiosuusmäärän havaintoja (Korpela 2010). Mediaani on prosenttiosuuspiste, joka 

kertoo jakauman keskikohdan. Puuston keskitunnusten ja prosenttipisteiden tai 

momenttien välinen korrelaatio on vahvempi kuin keskitunnusten korrelaatio 

jakaumaparametrien kanssa (Maltamo & Laukkanen 2001). Momenttien ja 

prosenttipisteiden parametrien palautus ja ennustus voidaan yhdistää ja tuottaa osa 

parametreista mallintamalla ja osa palauttamalla (Cao 2004). 
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1.5 Runkolukusarjan estimointi lähimmän naapurin menetelmällä 

 

Ei-parametrisissa menetelmissä valitaan läpimittajakauman estimointiin puuston 

keskitunnusten tai laserkeilauspiirteiden samankaltaisuuden perusteella mahdollisimman 

samankaltaisia puujoukkoja, joiden perusteella kohdemetsikön jakauma ennustetaan 

tyypillisesti moniulotteista, ei-parametrista regressiota hyödyntäen. Ei-parametriset 

menetelmät ovat joustavia ja soveltuvat todennäköisyysjakaumia paremmin 

monihuippuisten jakaumien tapauksissa, mikäli lähtöaineisto on tarvittavan laaja 

(Maltamo & Laukkanen 2001). Lähimmän naapurin menetelmä on ei-parametrinen 

menetelmä. Menetelmässä laserkeilausaineiston hilaruudulle haetaan maastokoeala-

aineistosta k-kappaletta laserkeilauspiirteiltään mahdollisimman samankaltaista 

naapuria. (Maltamo ja Kangas 1998). Naapurien määrän kasvaessa ennustettujen arvojen 

variaatio vähenee ja tulokset keskiarvoistuvat. Liian pieni määrä naapureita voi johtaa 

huonoihin ennusteisiin, mikäli kohdehilaa vastaavaa naapuria ei löydy (Malinen ym. 

2001).  

Regressiomallien ja lähimmän naapurin menetelmän suurin ero on, että regressiomallit 

hyödyntävät kaikkia maastokoealoja laskentaan. Lähimmän naapurin menetelmässä 

hyödynnetään samankaltaisten koealojen painotettuja keskiarvoja. Laskentatekniikan 

vuoksi ei-parametristen menetelmien etuna on, että niillä ei saa epärealistisia tuloksia, 

kuten mallinnuksen tapauksessa saattaa käydä, jos malli ekstrapoloidaan aineiston 

ulkopuolelle. Ei-parametriset menetelmät myös säilyttävät hyvin vaihtelun aineistossa. 

(Sironen ym. 2001) 

Naapurin ja ennustettavan hilaruudun välille lasketaan etäisyys perustuen 

laserkeilauspiirteen tai piirteiden samankaltaisuuteen. Etäisyyden laskentaan on olemassa 

erilaisia etäisyysfunktioita. Lähimpien naapureiden valinta on mahdollista tehdä muun 

muassa random forest -menetelmään, euklidisen etäisyyteen, mahalanobis-etäisyyteen, 

ICA-analyysiin tai kanoniseen korrelaatioon (k-MSN) perustuen. Kohdehilalle voidaan 

laskea halutut tunnukset k:n lähimmän naapurin tunnusten painotettuna tai 

painottamattomana keskiarvona. (Hudak ym. 2008) 

K-MSN eli k-most similar neighbor on lähimmän naapurin menetelmän erikoistapaus.  

(Räty ja Kangas 2012). K-MSN on rakennettu yhdistämällä lähimmän naapurin 

menetelmä MSN-menetelmään (Räsänen ym. 2005). K-MSN eroaa k-NN-menetelmästä 
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(k nearest neighbor) siten, että etäisyysfunktion muuttujia painotetaan. Painot lasketaan 

kanonisen korrelaation perusteella. Painotuksen avulla parhaiten samankaltaisuutta 

kuvaavat tunnukset saavat suurimman painoarvon etäisyydenlaskennassa (Räsänen ym. 

2005). MSN-menetelmällä saadaan jäljiteltyä mallinnettavien piirteiden 

kovarianssirakenne, minkä vuoksi MSN-menetelmä soveltuu erityisesti 

metsänhoidollisten toimenpiteiden suunnitteluun (Moeur ja Stage 1995). K-MSN 

soveltuu hyvin myös puutavaralajien määrien estimointiin puukauppaa varten, 

leimikkovarantojen vertailuun ja puunhankinnan operatiiviseen suunnitteluun (Räsänen 

ym. 2005). MSN-menetelmällä estimoitujen tunnusten vaihtelu vastaa todellisia mitattuja 

tunnuksia (Moeur ja Stage 1995).  

 

1.6 Teoreettisen läpimittajakauman hyödyntäminen puustotunnusten 

laskennassa 

 

Läpimittajakaumasta voidaan laskea metsikkötunnuksia kuten empiirisestä, mitatusta 

läpimittajakaumasta (Kangas ym. 2004). Ennustetusta läpimittajakaumasta poimitaan 

kuvauspuita joko systemaattisesti läpimittaluokittain tai satunnaisesti valitsemalla 

kuvauspuita runkolukua tai pohjapinta-alaa vastaava määrä. Systemaattinen poiminta on 

näistä yleisempi (Maltamo & Laukkanen 2001). Tyypillisesti läpimittaluokkien 

keskikohdat toimivat kuvauspuiden läpimittoina. Kuvauspuiden avulla lasketaan 

läpimittaluokille halutut tunnukset kuten pituus tai tilavuus, ja luokkien tuloksista 

voidaan laskea metsikkötunnukset. Esimerkiksi tilavuus saadaan laskettua kertomalla 

kuvauspuun tilavuus luokkaan kuuluvien puiden määrällä ja laskemalla metsikkötason 

tulos läpimittaluokkien tilavuuksien summana (Kangas ym. 2004). Tilavuus voidaan 

estimoida tilavuusmalleilla tai runkokäyrämalleilla (Kilkki ja Varmola 1981, 

Laasasenaho 1982). Pituuden ja läpimitan välillä on vahva, mutta epälineaarinen 

korrelaatio. (Maltamo & Laukkanen 2001). Tämä aiheuttaa haasteita, mikäli pituus tai 

tilavuus mallinnetaan puuston keskitunnuksista. Läpimittajakaumaa käytettäessä 

epälineaarisen riippuvuuden ongelmaa ei ole. Weibull-jakaumaa käytettäessä luokkaan 

kuuluvien puiden esiintymistodennäköisyys saadaan tiheysfunktiosta vähentämällä 

luokan ylärajan arvosta luokan alarajan arvo. Painottamattoman jakauman tapauksessa 

luokkaan kuuluvien puiden määrä saadaan jakamalla esiintymistodennäköisyys koko 
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metsikön runkoluvulla, pohjapinta-alapainotetun jakauman tapauksessa 

esiintymistodennäköisyys kerrotaan metsikön pohjapinta-alalla, jotta saadaan 

läpimittaluokan pohjapinta-ala. Runkoluku saadaan jakamalla luokan pohjapinta-ala 

luokan kuvauspuun pohjapinta-alalla. Mitä tiheämpi luokkaväli, sitä tarkempi on 

laskennassa muodostettu ennuste. Runkolukusarjan käytön etuna keskitunnuksista 

mallintamiseen verrattuna ovat tarkemmat ja monipuolisemmat tulokset (Kangas ym. 

2004). 

 

1.7 Ennustettujen runkolukusarjojen tarkkuuden arviointi 

 

Jakaumien tarkkuutta voidaan arvioida esimerkiksi sovitteen hyvyystestillä, kuten 

Pearsonin khiin neliöön testillä tai Kolmogorov-Smirnov -testillä (Reynolds ym. 1988) 

tai erilaisten virheindeksien avulla (Reynolds ym. 1988, Packalén ja Maltamo 2008, 

Strunk ym. 2017). Virheindekseillä voidaan esimerkiksi mitata kuinka hyvin ennustettu 

runkolukusarja kattaa mitatun jakauman vaihteluvälin ja kuinka paljon ennustetut 

frekvenssit poikkeavat mitatuista (Packalén ja Maltamo 2008, Strunk ym. 2017).  

Läpimittajakaumien testauksessa voidaan tarkastella johdannaissuureiden tarkkuutta, 

kuten metsikön kokonaistilavuutta tai tukkipuukokoisten puiden tilavuutta. Mikäli 

halutaan välttää johdannaissuureiden mallinnuksesta syntyvä virhe, voidaan tarkastella 

myös läpimittasummien eri potensseja (Vauhkonen ym. 2010). Johdannaissuureiden 

onnistumista tarkastellaan yleensä jäännösvirheen ja harhan avulla. Harhan 

merkitsevyyttä tarkastellaan t-testillä. Läpimittajakaumien laskenta keskiarvoistaa 

puustotunnuksia metsän todelliseen monimuotoisuuden nähden. Tästä syntyvää virhettä 

voidaan korjata kalibroinnilla. Kalibrointi voidaan ratkaista optimointiongelmana 

minimoimalla jakaumamuutosta rajoitteena kalibrointiyhtälöiden toteutuminen. 

(Maltamo & Laukkanen 2001) Ei-parametristen mallien arvioiminen on parametrisia 

malleja hankalampaa, koska standardimetodeja ei ole. Ei-parametristen mallien etuna on, 

ettei jakaumamuodosta tarvitse tehdä etukäteisoletuksia ja laskentatuloksia on helppo 

päivittää tilanteissa, joissa dataa kerätään lisää. (Maltamo & Laukkanen 2001)  
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2 TUTKIELMAN TAVOITTEET 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää laserkeilaukseen, maastokoealoihin ja 

hakkuukoneella kerättyyn puutietoon perustuvien runkolukusarjojen 

ennustusmenetelmien tarkkuus päätehakkuukuusikoissa Etelä-Suomessa. Tutkimuksessa 

vertailtavat menetelmät perustuvat lähimmän naapurin menetelmään sekä teoreettisen 

jakaumamallin käyttöön. Vertailtavia menetelmiä ovat runkolukusarjojen estimointi k-

MSN menetelmällä tehtävällä läpimittajakauman tuonnilla sekä läpimittajakauman 

ennustaminen k-MSN menetelmällä tuotavista puustotunnuksista Weibull-jakaumaa 

hyödyntäen. Weibull-jakauman parametrit ennustettiin sekä parametrien palautuksella, 

että parametrien mallinnuksella. Parametrit ennustettiin Kilkki ym. (1989) 

regressiomallien avulla sekä Siipilehdon ja Mehtätalon (2013) luomien parametrien 

palautusmallien avulla. Tuotettuja läpimittajakaumia verrattiin hakkuukoneen 

mittaustietojen perusteella kerättyihin läpimittajakaumiin ja onnistumista mitattiin 

virheindeksien avulla. Tavoitteena on selvittää, mikä käytetyistä menetelmistä tuottaa 

tarkimman läpimittajakauman ennusteen päätehakkuuleimikolle. Lähimmän naapurin 

ennustus toteutettiin erikseen maastokoealoja ja leimikkokoealoja naapureina käyttäen 

laserkeilauspiirteiden avulla päätehakkuukuusikoille. Tutkimuksessa arvioidaan, 

voidaanko hakkuukonekoeala-aineiston avulla tuottaa yhtä tarkkoja läpimittajakauman 

ennusteita kuin maastokoealoja hyödyntäen. 

Tämän lisäksi tutkielmassa tarkastellaan myös Weibull-jakauman soveltuvuutta 

läpimittajakauman kuvaukseen leimikkotasolla. Weibull-jakauma muodostetaan 

tutkittavalta leimikolta kerätystä mittaustiedosta. Estimaatteja verrataan samaan 

mittausdataan, jolloin mittausvirhe ei vaikuta jakauman soveltuvuuden tarkasteluun. 

Leimikkoaineistoon sovitetaan Weibull-jakauman parametrit suurimman uskottavuuden 

estimoinnilla, ennustetaan parametrit Kilkki ym. (1989) parametrimalleilla, sekä 

Siipilehdon ja Mehtätalon (2013) parametrien palautusmallilla. Muodostettuja 

teoreettisia läpimittajakaumamalleja verrataan hakkuukoneen mittaamista rungoista 

muodostettuun frekvenssijakaumaan. Tavoitteena soveltuvuustarkastelussa on selvittää, 

kuinka hyvin Weibull-jakauma kuvaa läpimittajakaumaa aineistoon sovitettuna tai 

estimoituna. Jakaumien onnistumista tutkitaan virheindeksien avulla.  
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3 AINEISTOT  

3.1 Tutkimusalue 

 

 

Kuva 1. Tutkimusaineistona hyödynnetyt leimikot sijaitsivat Suomen metsäkeskuksen 

Uudenmaan inventointialueella. Leimikoiden sijainnit on kuvattu sinisillä pisteillä. 

Pohjakarttana toimii Maanmittauslaitoksen yleiskartta kuntarajoista. Kuntarajakartasta 

on leikattu merialueet. 

 

Tutkielmassa hyödynnettiin 720 maastokoealaa Suomen metsäkeskuksen Uudenmaan 

suunnittelualueelta, sekä samalta maantieteelliseltä alueelta kerättyä leimikkoaineistoa. 

Leimikkoaineisto sisälsi hakkuukoneen mittaustiedot 307 leimikolta, joiden yhteispinta-

ala on 439 hehtaaria. Maastokoealoista valtaosa oli tuoreita tai kuivahkoja kankaita (Kuva 

2.). Suurin osa koealoista sijoittui kivennäismaille.  
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3.2 Laserkeilaus 

 

Tutkimuksessa käytettiin Maanmittauslaitoksen harvapulssista 

lentolaserkeilausaineistoa, jonka keskimääräinen pistetiheys on 1,77 / m².  Aineiston 

keräsi Blom Kartta Oy 5.6.–1.8.2015. Keilauksessa käytettiin Leica ALS60 keilainta, 

sarjanumero sn6114, ja navigointijärjestelmää IPAS20. Keilaus tehtiin 2050 metrin 

lentokorkeudesta ja pulssitaajuus oli 114,6 kHz (Taulukko 1). 

 

Taulukko 1. Maanmittauslaitoksen Uudenmaan inventointialueelta vuonna 2015 mitatun 

lentolaserkeilausdatan lento- ja keilausparametreja. 

 

 

INS-mittaukset (Inertial Navigation System) kalibrointiin GPS (Global Positioning 

System) mittausten avulla. Kalibroinnissa käytettiin IPAS TC 3.2 (DOY155-156C) / 

Inertial Explorer 8.6 (DOY196-213) -ohjelmistoa. Käytössä ollut 

satelliittipaikannusjärjestelmä oli DGNSS (Differential Global Navigation Satellite 

System). Aineiston kerääjän ilmoittama havaintojen korkeustarkkuus oli 0,15 metriä. 

Havaintojen sijainnit tallennettiin ETRS-TM35FIN -koordinaattijärjestelmään ja korkeus 

N2000-korkeusjärjestelmään. Laserkeilausaineisto koostui pääasiassa 16 m x 16 m 

hilaruuduista.  

Lento- ja keilausparametrit:

lentonopeus (solmua) 311 mpk/h

lentokorkeus (keskimääräisestä maanpinnasta) 2050 m

puoli-avauskulma 20°

keilaustaajuus 45,3 Hz

pulssitaajuus 114,6 kHz

sivupeitto % 20

keskimääräinen pistetiheys 1,77 / m²           

maksimipisteväli lentosuunnassa 1,97 m          

maksimipisteväli peilin liikkeen suunnassa 1,97 m          

monipulssimittaus käytössä kyllä

signaali-kohinasuhde 17,4
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3.3 Maastokoealat 

 

Rinnankorkeusläpimittajakauman mallinnukseen hyödynnettiin Suomen metsäkeskuksen 

mittaamia 720 maastokoealaa. Maastokoeala-aineisto sisälsi mittaustiedot 24 924 puusta. 

Koealoista 68 oli uudistuskypsiä kuusikoita. Kuusi oli pääpuulajina 328:lla 

maastokoealalla ja mänty 258:lla. Lehtipuut käsiteltiin yhdistetysti. Lehtipuuvaltaisia oli 

134 koealaa, joista 81 % oli rauduskoivuvaltaisia.  

Koealat paikannettiin metrin tarkkuudella ja sijoitettiin kuvioiden sisäpuolelle, jotta 

kaukokartoitusmittausten ja maastomittausten yhdistäminen on toteutettavissa 

luotettavasti. Koealat ryvästettiin samoin periaattein kuin valtakunnan metsien 

inventoinnissa, mutta koealoja mitattiin enemmän riittävän informaation saavuttamiseksi. 

Koealojen sijainnit suunniteltiin ennakkoon, jotta mittaajan subjektiiviset päätökset eivät 

vaikuttaisi mittaukseen. Koealasijoittelun apuna hyödynnettiin Suomen metsäkeskuksen 

kuviotietokantaa. (Metsäkeskuksen maastotyöohje 1.4.) 
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Kuva 2. Maastokoealojen sijoittuminen tutkimusalueelle 

 

Koealat sijoiteltiin niin, että saadaan riittävä edustus soista ja kangasmaista sekä eri 

pääpuulajin metsiköistä. Koealasijoittelun ositemuuttujina ovat myös pohjapinta-ala ja 

keskiläpimitta, jotka on molemmat luokitettu kuuteen eri luokkaan, joita mitattujen 

koealojen tulee kattaa. Nämä tiedot haetaan kuviotietokannasta ja yhdistettiin 

inventointiaineistolle sijoitettuun koealapisteverkkoon. Soveltuvat koealat valittiin 

optimointiongelmana valitsemalla soveltuvia koealoja kattavasti jokaisesta 
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ositemuuttujaluokasta tavoitejakauman mukaisesti. (Metsäkeskuksen maastotyöohje 

1.4.) 

 

 

Kuva 3. Maastokoealojen kehitysluokkien frekvenssit: 02 on nuori kasvatusmetsikkö, 03 

varttunut kasvatusmetsikkö, 04 uudistuskypsä metsikkö, 05 suojuspuumetsikkö, S0, 

siemenpuuasento, T1 taimikko alle 1,3 m, T2 taimikko yli 1,3 m ja Y1 ylispuustoinen 

taimikko. 

 

Maastokoealat on mitattu nuorten kasvatusmetsien, varttuneiden kasvatusmetsien ja 

uudistuskypsien metsien osalta pääasiassa yhdeksän metrin säteisinä ympyräkoealoina, 

jotka vastaavat pinta-alaltaan 16 m x 16 m tyypillistä hilaruutua. Harvapuustoiset kohteet 

on mitattu edustavuuden varmistamiseksi 12,62 metrin säteisellä ympyräkoealalla. 

Taimikon lukupuut on mitattu 5,64 metrin säteiseltä koealalta, kun taas taimikkokoealat 

koostuvat neljästä 2,82 metrin säteisestä koealasta, jotka kaikki sijoittuvat saman 

yhdeksän metrin säteisen ympyrän sisään (Metsäkeskuksen maastotyöohje 1.4.). 
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Säteeltään yhdeksänmetriset koealat sisältävät riittävästi puita, jotta ne antavat hyvän 

otoksen runkolukusarjan estimointiin (Maltamo ym. 2008).  

Varttuneista kasvatusmetsistä ja uudistuskypsistä metsistä (kehitysluokka 03-04) 

mitattiin kaikki yli 5 cm paksut puut. Nuorista kasvatusmetsistä mitattiin edellisten lisäksi 

myös läpimitaltaan 3–5 cm:n puita, joiden pituus oli yli puolet keskipituudesta.   

 

 

Kuva 4. Kuvaajassa on esiteltynä maastokoealojen kasvupaikkajakaumat: OMaT eli 

lehto, OMT lehtomainen kangas, MT tuore kangas, VT kuivahko kangas, CT kuiva 

kangas. Soiden ja turvemaiden tapauksessa luokkiin on sisällytetty myös rehevyydeltään 

vastaavat suo- ja turvekangastyypit. Koealoista 91 % sijoittui kangasmaalle. 

 

Mitattaville koealoille määritettiin alaryhmä ja kasvupaikkaluokka sekä mahdollinen 

lisämääre luokalle. Lisäksi määritettiin kuivatustilanne, kehitysluokka ja pääpuulaji sekä 

suositus seuraavaksi metsänhoidolliseksi toimenpiteeksi ja sen ajankohdaksi.  

Rinnankorkeusläpimitan mittaukset tehtiin koealoilla kaikista pystyssä olevista elävistä 

tai kuolleista puista. Koepuiksi puulajiositteittain pohjapinta-alamediaanipuut. Koepuista 

mitattiin lukupuutietojen lisäksi puun ikä ja pituus. Mikäli puulajia oli koealalta vähintään 
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kahdeksan kappaletta, mitattiin myös 25 %:n ja 75 %:n pohjapinta-alan prosenttipisteet. 

Taimikkokoealoilta mitattiin runkoluku eläviltä puuntaimilta, joiden pituus oli vähintään 

puolet taimien keskipituudesta. Pienimmistä alle puolen metrin taimista laskettiin kaikki 

yli 20 cm korkeat taimet mukaan runkolukuun. Taimikoista mediaanipuut valittiin 

silmävaraisesti pituuden perusteella ja mitattiin mediaanipuista pituus ja 

rinnankorkeusläpimitta. Taimien ikä arvioitiin oksakiehkuroiden perusteella 

(Metsäkeskuksen maastotyöohje 1.4.). 

Mittaustiedoista laskettiin puuston keskiläpimitta ja metsikön pohjapinta-ala mitattuihin 

läpimittoihin perustuen. Koealan puuston pohjapinta-ala laskettiin summaamalla 

yksittäisten puiden pohjapinta-alat. Metsikön pohjapinta-ala saatiin jakamalla puuston 

pohjapinta-ala koealan pinta-alalla ja runkoluku saatiin mitattujen puiden määrän 

perusteella. Runkoluku ja pohjapinta-ala skaalattiin hehtaarikohtaiseksi koealan ja 

hehtaarin suhdeluvulla.  

 

3.4 Leimikot 

 

Leimikkoaineisto kattoi 307 leimikkoa, jotka olivat keskimäärin 1,4 hehtaarin kokoisia ja 

hakattu vuosien 2015 ja 2016 aikana (Taulukko 2). Leimikkoaineisto sisälsi 

hakkuukoneen mittaustiedot 246 471 puusta. Mittaustieto ei sisältänyt tukki- ja 

kuitukertymiä vaan kaikki tilavuustiedot tuotettiin laskennallisesti runkojen läpimitta- ja 

pituustiedoista. Valtaosalla leimikoista kuusten osuus puuston kokonaistilavuudesta oli 

suurin eli kuusi oli pääpuulajina 232 leimikolla. Leimikoista kuusikoiksi luettiin 114 

leimikkoa, joilla kuusia oli vähintään 80 % puuston tilavuudesta. Kuusikoista 83 oli pinta-

alaltaan yli 0,5 hehtaaria, joista 70 oli päätehakkuuleimikoita. Lehtipuuvaltaisia 

leimikoista oli 43 ja mäntyvaltaisia 32. Hakkuutavoista yleisin oli uudistushakkuu, joka 

oli tehty 254 leimikolla. Lisäksi siemen- ja suojuspuuhakkuukohteita oli 33 sekä kohteita, 

joissa oli tehty ylispuiden poisto 20.  

Hakkuita on tehty kuudella eri hakkuukoneella: neljällä Ponssella, yhdellä John Deerellä 

ja yhdellä Komatsu Forestilla. Kaikki mainitut koneet keräävät StanForD-standardin 

mukaista runkotietoa. Koneet jakautuvat tasaisesti kolmen metsäyhtiön Metsä Groupin, 

Stora Enson ja UPM:n kesken.  
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Taulukko 2. Tutkielmassa hyödynnetyt puustotunnukset hakkuukonemittauksiin 

perustuvasta leimikkoaineistosta 

 

 

4 MENETELMÄT 

4.1 Menetelmien yleiskuvaus 

 

Tutkielmassa tarkasteltiin sekä runkolukusarjan estimointia, että Weibull-jakauman 

soveltuvuutta runkolukusarjan kuvaukseen. Ennen näitä tarkasteltuja aineistoja työstettiin 

tarkasteluihin soveltuvaksi. Aineiston esikäsittelyvaiheita olivat piirteiden laskenta ja 

hakkuukonekoealojen muodostus. Lähimmän naapurin menetelmän työvaiheet on 

esitelty pääpiirteittäin kuvassa 5 ja tarkemmin kappaleessa 4.5. Weibull-jakauman 

soveltuvuustestauksen työvaiheet on esitelty pääpiirteittäin kuvassa 6. ja tarkemmin 

kappaleessa  4.6. 

puustotunnukset keskiarvo pienin arvo suurin arvo mediaani

D keskiläpimitta (cm) 21,8 7,0 41,0 21,7

N runkoluku (kpl/ha) 485 22 1189 479

G pohjapinta-ala (m
2
/ha) 20,1 0,4 50,1 21,5

DG ppa. painotettu keskiläpimitta (cm) 28,1 7,1 49,5 28,0

DM mediaani läpimitta 20,9 6,8 43,2 20,6

DGM ppa. painotettu mediaanipimitta (cm) 26,1 12,4 47,7 25,2

leimikon koko (ha) 1,43 0,01 12,25 0,89

Leimikoiden puustotiedot (n=307)
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Kuva 5. Lähimmän naapurin menetelmän työvaiheet yksinkertaistettuna kaaviona. 

Runkolukusarjojen ennustuksen työvaiheet

Data: Leimikkoaineisto, hakkuukonekoeala-aineisto, maastokoeala-aineisto ja laserkeilausaineisto

Seuraavat työvaiheet toteutetaan vastaavina maasto- ja hakkuukonekoealoja 

mallinnusaineistoina käyttäen, ellei kuvauksessa toisin mainita

Skaalaus yksikköä/hehtaarilla muotoon

Aineiston rajaus:

 Runkolusarjan ennusteet puustotunnuksiin perustuen:

Weibull-jakauman parametrit parametrien palautuksella

Lähimpien naapureiden määrittäminen hiloille

metsikkötunnusten ja piirteiden välisen korrelaation perusteella

Etäisyyden laskennassa käytettävien laserkeilauspiirteiden määrittäminen

Lähimmän naapurin menetelmä

Frekvenssitaulujen muodostus mitatuista puista ja tarvittavien puustotunnustelen laskenta

Tietojen tuominen lähimmältä naapurilta hilalle

Etäisyyden laskenta k-MSN-menetelmällä

Frekvenssitaulujen tuominen

Mallinnusaineisto: hakkuukonekoealoista rajataan testausaineiston alueelta otetut koealat

Testausaineisto:  35 kpl yli 0,5 ha päätehakkuukuusikkokuviota

Runkolusarjojen tarkkuuden arviointi

 I-indeksin laskenta läpimitan kolmannen potenssin harhan laskenta

H-indeksin laskenta läpimitan kolmannen potenssin keskineliövirheen laskenta

Runkolukusarjat läpimittaluokittaisiksi frekvenssitauluiksi

Testausaineiston frekvenssitaulujen muodostus mitatuista puista

Edellisille tarvittavat koealan pinta-alaan ja hilan pinta-alaan liittyvät skaalaukset

Puustotunnusten tuominen

Weibull-jakauman parametrit parametrien ennustuksen ja palautuksen yhdistelmällä

Runkolukusarjan ennuste  kuviolle hilojen frekvenssitaulujen summana

Metsikkötunnukset hilan koolla painotettuna keskiarvona 

Frekvenssitaulut estimoituihin parametreihin perustuen

Hilalle tuotujen tietojen laskeminen kuviotasolle

Kilkki ym. malleilla pohjapinta-alamediaanipuun läpimittaan ja pohjapinta-alaa hyödyntäen

Tuotetaan 3-parametrisen pohjapinta-alapainotetun Weibull-jakauman parametrit

2-parametrisen painottamattoman Weibull-jakauman parametrit Siipilehdon malleilla 

keskiläpimittaa, pohjapinta-alaa ja runkolukua hyödyntäen
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Menetelmän tarkempi kuvaus kappaleessa 4.4 

  

Kuva 6. Weibull-jakauman soveltuvuustestauksen työvaiheet yksinkertaistettuna 

kaaviokuvaksi. 

 

4.2 Piirteiden laskenta 

 

Laserkeilauspiirteiden laskennassa muodostettiin Næsset (2002) ja Junttila ym. (2009) 

tutkimusten mukaiset laserkeilauspiirteet. Laskenta suoritettiin ArboLiDAR-ohjelmalla. 

Weibull-jakauman soveltuvuustestauksen työvaiheet

Data: Leimikkoaineisto

Aineiston rajaus:

Runkolukusarjat läpimittaluokittaisiksi frekvenssitauluiksi

Runkolusarjojen tarkkuuden arviointi

Parametrien sovittaminen aineistoon

Tuotetaan 2-parametrisen painottamattoman Weibull-jakauman parametrit

Laskenta suurimman uskottavuuden menetelmällä

Käsittelyyn otetaan yli 0,5 ha päätehakkuukuusikot

 Weibull-jakauman parametrien ennustaminen kolmella tavalla

 I-indeksin laskenta

H-indeksin laskenta

läpimitan kolmannen potenssin harhan laskenta

läpimitan kolmannen potenssin keskineliövirheen laskenta

Parametrien palautus

Tuotetaan 2-parametrisen painottamattoman Weibull-jakauman parametrit

Laskenta Siipilehdon malleilla

 keskiläpimittaa, pohjapinta-alaa ja runkolukua hyödyntäen

Parametrien ennustuksen ja palautuksen yhdistelmä

Tuotetaan 3-parametrisen pohjapinta-alapainotetun Weibull-jakauman parametrit

Laskenta Kilkki ym. malleilla 

pohjapinta-alamediaanipuun läpimittaan ja pohjapinta-alaa hyödyntäen

Frekvenssitaulut estimoituihin parametreihin perustuen

Frekvenssitaulujen muodostus mitatuista puista
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Næssetin tutkimuksessa käyttämiä piirteitä olivat muun muassa logaritmi maahan 

osuvien ensimmäisten kaikujen suhteesta kaikkiin ensimmäisiin kaikuihin, kolmen 

korkeimman ensimmäisen kaiun keskikorkeus ja kasvillisuusluokan maksimikorkeuden 

ylittävien kaikujen määrä jaettuna viimeisten kaikujen kokonaismäärällä. Viimeinen 

laskettiin erikseen kullekin kasvillisuusluokalle. Piirteiden laskenta optimoitiin erikseen 

taimikoille ja varttuneemmalle puustolle.  

Junttilan ym. (2009) tutkimukseen perustuvia tutkimusta varten laskettuja piirteitä olivat 

esimerkiksi korkean kasvillisuuden raja-arvon ylittävien ensimmäisten kaikujen 

keskimääräinen korkeus, korkean kasvillisuuden raja-arvon ylittävien ensimmäisten 

kaikujen z-koordinaattien keskihajonta ja maanpintaan osuvien ensimmäisten kaikujen 

suhde ensimmäisten kaikujen kokonaismäärään. Tutkielmassa hyödynnetyt piirteet on 

esitelty tarkemmin taulukossa 4.  

Tutkielmassa hyödynnettiin maastokoealoille, hakkuukonekoealoille sekä hilaruuduille 

laskettuja laserkeilauspiirteitä runkolukusarjan estimoinnissa. Tutkielmassa valittiin 

käyttää vain varttuneelle puustolle optimoituja laserkeilauspiirteitä, koska tutkielma 

käsittelee uudistuskypsiä metsiä. Tutkielmassa hyödynnettiin piirteitä, jotka parhaiten 

kuvaavat metsikön tilajakaumaa. 

Kun laserkeilauspiirteitä laskettiin laserkeilausaineiston hiloille, aineiston 

muodostuksessa hyödynnettiin vain leimikoille osuvia laserpiirteitä. Hilat, joiden koko 

oli alle puolet täyden 16 m x 16 m hilan koosta, yhdistettiin viereiseen suurempaan 

hilaruutuun.  

 

4.3 Hakkuukonekoealojen muodostus 

 

Leimikoiden alueelle luotiin yhdeksän metrin säteisiä ympyräkoealoja satunnaisotoksena 

Arbonautin Spatial Sampling -työkalulla. Koska hakkuukonekoealat muodostettiin 

laskennallisesti, niitä voitiin tuottaa suuri määrä. Koealat sijoittuivat toistensa kanssa 

lomittain (Kuva 7). Puustotiedot laskettiin kullekin koealalle hakkuukoneen runkotietojen 

ja hakkuukoneen sijaintitiedon perusteella. Tutkielmassa hyödynnettiin mittaustietoja 

159 527 hakkuukonekoealalta. 
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Kuva 7. Esimerkki säteeltään yhdeksän metrin ympyräkoealojen sijoittelusta kuviolle. 

Violetit renkaat kuvaavat luotuja koealoja. 

 

4.4 Aineistojen rajaus sekä tutkimuksen kohteena olevien leimikoiden 

valinta 

 

Tutkielmassa keskityttiin runkolukusarjan estimointiin puhtaissa kuusikoissa. Metsä 

luettiin yhden puulajin metsiköksi, mikäli 80 % puuston tilavuudesta on pääpuulajia 

(Uuttera ym. 2002). Hakkuukoneella mitatuista leimikoista valittiin ne yli puolen 

hehtaarin leimikot, jotka olivat yhden puulajin metsikön kriteerein kuusikoita ja joilla oli 

tehty päätehakkuu. Tästä leimikkojoukosta tehtiin tarkkuuden arviointileimikoiden otanta 

lähimmän naapurin menetelmää varten.  

Tarkkuuden arviointileimikot valittiin systemaattisella otannalla tilavuuteen perustuen. 

Leimikot järjestettiin hehtaarikohtaisen puustotilavuuden mukaiseen järjestykseen ja joka 

toinen leimikko valittiin tarkkuuden arviointileimikoksi. Tarkkuuden 

arviointileimikoiden alustavan valinnan jälkeen varmistettiin silmävaraisella 

tarkastelulla, että testausleimikot olivat jakautuneet tasaisesti tutkimusalueelle  (Kuva 8.). 

Tarkkuuden arviointileimikoita valittiin 35 kappaletta. Tarkkuuden arviointileimikoiden 

keskimääräinen pinta-ala oli 2,2 hehtaaria ja ne kattoivat kaikkiaan 79 hehtaaria 

(Taulukko 3). Samoja leimikoita käytettiin Weibull-jakauman soveltuvuustestauksen 

arvioinnissa. 
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Taulukko 3. Puustotunnukset Weibull-jakauman soveltuvuustestauksessa käytetyille 

35:lle yli puolen hehtaarin kuusikkoleimikolle. Samat leimikot toimivat myös lähimmän 

naapurin menetelmän kohdeleimikkoina.  

 

 

 

Kuva 8. Testaukseen valittiin 35 tarkkuuden arviointileimikkoa, joiden sijainnit on 

kuvattu sinisellä pallolla.  

 

Lähimmän naapurin menetelmässä naapurivalinnassa hyödynnettiin kaikkia 

hakkuukonekoealoja, jotka eivät sijoittuneet tutkimuksen kohteena oleville leimikoille. 

Puustotunnuksiltaan erilainen koeala voi kuvata yksittäisen hilan tilarakennetta 

leimikoiden puustotiedot keskiarvo pienin arvo suurin arvo mediaani

D keskiläpimitta (cm) 23,1 19,1 29,8 22,1

N runkoluku (kpl/ha) 517 33 863 508

G pohjapinta-ala (m
2
/ha) 24,2 1,2 41,3 25,2

DG ppa. painotettu keskiläpimitta (cm) 30 23,1 46,8 28,1

DM mediaani läpimitta 22,1 15,7 30,1 21,1

DGM ppa. painotettu mediaanipimitta (cm) 28 20,1 39,8 26,6

leimikon koko (ha) 2,24 0,56 7,1 1,72

Testausaineiston puustotiedot (n=35)
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paremmin kuin pelkkiä päätehakkuukuusikkoja käyttäen olisi mahdollista. Lähimmän 

naapurin laskennassa hyödynnettiin 2165 hakkuukonekoealaa yli puolen hehtaarin 

päätehakkuukuusikoista ja 155 390 muuta leimikkokoealaa.  

 

4.5 Lähimmän naapurin menetelmä 

4.5.1 Lähimmän naapurin menetelmässä hyödynnettävien laserkeilauspiirteiden 

valinta 

 

Tutkielman piirrevalinta tehtiin perustuen puustotunnusten mallinnuksessa keskeisten 

puuston ominaisuuksien ja laserkeilauspiirteiden väliseen korrelaatioon. 

Laserkeilauspiirteistä valittiin kolme kuvastamaan puuston pituutta, pituuden vaihtelua, 

ja latvuksen horisontaalista jakaumaa. Piirteiden valinta tehtiin noudatellen Bouvierin 

ym. (2015) tutkimuksessa käytettyjä piirteiden valintakriteerejä.  

Laserkeilauspiirteistä valittiin 12 puuston pituutta ja 11 puuston tiheyttä kuvaavaa 

piirrettä korrelaatiotarkasteluun. Lisäksi valittiin yksi latvuksen horisontaalista jakaumaa, 

eli puiden pituuden vaihtelua, kuvaava piirre (Taulukko 4). Malleihin valittiin 

pituuspiirre, joka korreloi parhaiten mitattujen pituuksien suhteen ja 

pituudenvaihtelupiirre, joka korreloi pituuden keskihajonnan kanssa. Tutkielmassa 

horisontaalista vaihtelua tarkasteltiin tiheyden kautta.  Lopuksi tarkastettiin parhaiden 

piirteiden keskinäinen korrelaatio, jotta voitiin varmistua piirteiden kuvaavan eri 

ominaisuuksia ja välttää multikollineaarisuus mallinnuksessa. Multikollineaarisuus 

mitattiin laskemalla varianssin inflaatiotekijä, VIF, ja varmistamalla, ettei se saa 

kymmentä suurempia arvoja. 

 

Taulukko 4. Tutkielmassa hyödynnetyt laserkeilauspiirteet. Maanpinnan raja-arvo on 

kaksi metriä ja korkean kasvillisuuden raja-arvo viisi metriä, ellei piirteen kuvauksessa 

toisin mainita. 

Pituuspiirteet 

Piirre: Kuvaus: 

L_X_ZP85 
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Laserkaiun korkeus, jonka alapuolelle jäävien kaikujen korkeuden summa on 85 

% kaikkien laserkaikujen korkeuksien summasta.  

L_X_ZP95 
Laserkaiun korkeus, jonka alapuolelle jäävien kaikujen korkeuden summa on 95 

% kaikkien laserkaikujen korkeuksien summasta. 

L_L30M_01 Ensimmäisen kaiun korkeus, kun 10 % kaiuista ovat alapuolella.  

L_L30M_02 Ensimmäisen kaiun korkeus, kun 20 % kaiuista ovat alapuolella. 

L_L30M_03 Ensimmäisen kaiun korkeus, kun 30 % kaiuista ovat alapuolella.  

L_L30M_04 Ensimmäisen kaiun korkeus, kun 40 % kaiuista ovat alapuolella.  

L_L30M_05 Ensimmäisen kaiun korkeus, kun 50 % kaiuista ovat alapuolella.  

L_L30M_06 Ensimmäisen kaiun korkeus, kun 60 % kaiuista ovat alapuolella.  

L_L30M_07 Ensimmäisen kaiun korkeus, kun 70 % kaiuista ovat alapuolella.  

L_L30M_08 Ensimmäisen kaiun korkeus, kun 80 % kaiuista ovat alapuolella.  

L_L30M_09 Ensimmäisen kaiun korkeus, kun 90 % kaiuista ovat alapuolella.  

L_L30M_27 
Korkean kasvillisuuden raja-arvon ylittävien ensimmäisten kaikujen 

keskimääräinen korkeus.  

Pituudenvaihtelupiirteet 

Piirre: Kuvaus: 

L_X_VD  
Laserpisteet maanpinnan (Ground threshold) yläpuolelta jaettuna kaikilla 

laserpisteillä. 

L_L30M_29 
Maanpintaan osuvien ensimmäisten kaikujen suhde ensimmäisten kaikujen 

kokonaismäärään.  

L_L30M5_29 
Maanpintaan osuvien ensimmäisten kaikujen suhde ensimmäisten kaikujen 

kokonaismäärään. (Maanpinnan raja-arvona viisi metriä) 

L_L30M7_29 
Maanpintaan osuvien ensimmäisten kaikujen suhde ensimmäisten kaikujen 

kokonaismäärään. (Maanpinnan raja-arvona seitsemän metriä) 

L_VD8530VD 

Kaikujen lukumäärä korkeuden X alapuolelta, jaettuna kaikkien kaikujen 

lukumäärällä. X=0.3 kertaa korkeus, jonka alapuolelta 85 % kaiuista 

heijastunut. 

L_VD8580VD 

Kaikujen lukumäärä korkeuden X alapuolelta, jaettuna kaikkien kaikujen 

lukumäärällä. X=0.8 kertaa korkeus, jonka alapuolelta 85 % kaiuista 

heijastunut. 
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L_VD9030VD 

Kaikujen lukumäärä korkeuden X alapuolelta, jaettuna kaikkien kaikujen 

lukumäärällä. X=0.3 kertaa korkeus, jonka alapuolelta 90 % kaiuista 

heijastunut. 

L_VD9080VD 

Kaikujen lukumäärä korkeuden X alapuolelta, jaettuna kaikkien kaikujen 

lukumäärällä. X=0.8 kertaa korkeus, jonka alapuolelta 90 % kaiuista 

heijastunut. 

 

 

L_VD9530VD 

Kaikujen lukumäärä korkeuden X alapuolelta, jaettuna kaikkien kaikujen 

lukumäärällä. X= 0,3 kertaa korkeus, jonka alapuolelta 95 % kaiuista 

heijastunut. 

L_VD9580VD 

Kaikujen lukumäärä korkeuden X alapuolelta, jaettuna kaikkien kaikujen 

lukumäärällä. X= 0,8 kertaa korkeus, jonka alapuolelta 95 % kaiuista 

heijastunut. 

L_VD9550VD 

Kaikujen lukumäärä korkeuden X alapuolelta, jaettuna kaikkien kaikujen 

lukumäärällä. X= 0,5 kertaa korkeus, jonka alapuolelta 95 % kaiuista 

heijastunut. 

Tiheyspiirre 

Piirre: Kuvaus: 

L_L30M_28 Ensimmäisten kaikujen z-koordinaattien keskihajonta.  

 

Sekä maastokoealojen että leimikkokoealojen tapauksessa malliin valittiin puuston 

pituutta kuvaavaksi piirteeksi L_L30M_07 eli ensimmäisen kaiun korkeus, kun 70 % 

kaiuista ovat alapuolella (μCH), puuston tiheyttä kuvaavaksi piirteeksi L_L30M7_29 eli 

maanpintaan osuvien ensimmäisten kaikujen suhde ensimmäisten kaikujen 

kokonaismäärään (σ2
 CH) ja puuston pituuden vaihtelua kuvaamaan L_L30M_28 eli 

ensimmäisten kaikujen z-koordinaattien keskihajonta (Pf).  

Bouvierin ym. (2015) tutkimuksessa käytettiin muuttujana myös aluskasvillisuutta. 

Tutkimustuloksissa ilmeni, ettei muuttuja ollut havumetsän tapauksessa tilastollisesti 

merkitsevä. Aluskasvillisuusmuuttuja myös korreloi voimakkaasti puiden 

pituusvaihtelun kanssa havumetsän tapauksessa (Bouvier ym. 2015) eikä sitä näistä syistä 

otettu mukaan piirrevalintaan. 
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4.5.2 Lähimmän naapurin etäisyyden laskenta 

 

Tutkielmassa hyödynnettiin k-MSN menetelmää. MSN-menetelmässä valitaan X-

muuttujat eli selittävät muuttujat koko aineistosta määritellyistä tunnuksista. Y-muuttujat, 

eli ennustettavia metsikkötunnuksia kuvaavat muuttujat valitaan osa-aineistosta eli 

lähimpien naapureiden aineistosta. Y-muuttujista voidaan valita kaikki tai osa 

mallinnukseen tai hyödyntää johdannaissuureita, jotka ovat laskettavissa Y-muuttujien 

avulla. Mallinnuksessa käytettävää muuttujien joukkoa kutsutaan Z-muuttujiksi (Moeur 

ja Stage 1995). Selitettäviä muuttujia tutkimuksessa olivat puuston pituuden 

keskihajonta, puuston pohjapinta-ala ja pituus. Y-muuttujajoukkona toimivat mitatut 

laserkeilauspiirteet, joista valittiin kolme parhaiten puuston ominaisuuksien kanssa 

korreloivaa laserkeilauspiirrettä Z-muuttujiksi. X- ja Z-muuttujille laskettiin kanoniset 

korrelaatiot ja kanoniset kertoimet etäisyysfunktiota varten. Kanonisten korrelaatioiden 

ja kertoimien laskennassa hyödynnettiin korrelaatiomatriisia. Korrelaatiomatriisin avulla 

tehty painotus antaa sitä suuremman painoarvon, mitä paremmin selittävä muuttuja kuvaa 

kaikkia mallinnettavia piirteitä. Painotuksen laskenta säilyttää mallinnettavien muuttujien 

väliset kovarianssisuhteet.  Kanonisessa korrelaatioanalyysissä muuttujille toisin sanoen 

määritetään lineaariset muutokset, jotka maksimoivat selittävien ja mallinnettavien 

muuttujien välisen korrelaation (Moeur ja Stage 1995). K-MSN -menetelmässä 

hyödynnetään tyypillisesti Mahalanobis-etäisyyttä (Moeur ja Stage 1995, Malinen ym. 

2001, Maltamo ym. 2003). Mahalanobis vastaa perusperiaatteeltaan Euclidean-etäisyyttä, 

missä muuttujat on skaalattu siten, että varianssi on yksi. Tutkielmassa hyödynnettiin R-

ohjelmistoa varten luotua yaImpute-pakettia, jossa MSN-laskennassa käytetään 

normalisoitua Euclidista etäisyyttä. Normalisoinnin avulla eri yksiköistä johtuvat erot 

saadaan tasoitettua, mikä on keskeistä muuttujien välisten kovarianssisuhteiden 

tarkastelussa. Vastaavasta syystä data voidaan myös standardisoida (Sironen ym. 2001). 

 

4.5.3 Puustotunnusten ja läpimittajakauman tuonti lähimmiltä naapureilta 

 

Tutkielmassa käytettiin yhtä lähintä naapuria läpimittajakauman ja puustotunnusten 

tuomiseen. Hakkuukone- ja maastokoealojen puiden läpimitoista muodostettiin 
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frekvenssijakaumat, jossa läpimitat luokiteltiin kahden senttimetrin luokkiin. Kullekin 

hilalle tuotiin lähimmän naapurin läpimittajakauma. Läpimittajakaumia tuotaessa 

skaalattiin kunkin luokan puiden määrät hilan ja koealan koon suhteen mukaisesti. 

Leimikolle muodostettiin runkolukusarja hiloille tuotujen läpimittajakaumien summana. 

Skaalauksen vuoksi hilojen puumäärät eivät olleet kokonaislukuja. Tulokset pyöristettiin 

kuviotasolla kokonaisluvuiksi. 

Hiloille tuotiin runkoluku, pohjapinta-ala, keskiläpimitta, pohjapinta-alapainotettu 

keskiläpimitta ja pohjapinta-alamediaanipuun läpimitta Weibull-jakauman parametrien 

laskentaa varten. Puustotunnuksista laskettiin keskiarvo leimikolle (Taulukko 5). 

Keskiarvo laskettiin hilan koolla painottaen, jotta vajaiden hilojen puustotunnukset eivät 

saisi yhtä suurta painoarvoa kuin kokonaiset hilat tai hilat, joihin oli yhdistetty pienempiä 

hiloja. Laskenta suoritettiin R-ohjelmistolla. 

 

Taulukko 5 Lähimmän naapurin menetelmällä tuotiin runkoluku, pohjapinta-ala, 

keskiläpimitta, pohjapinta-alapainotettu keskiläpimitta ja pohjapinta-alamediaanipuun 

läpimitta hiloille. Hilakohtaisista puustotunnuksista laskettiin tunnukset leimikolle. 

Taulukossa leimikolle lasketut puustotunnukset.  

 

   

4.5.4 Weibull-jakauman parametrien palauttaminen  

 

Yhtälössä 2 on kuvattu 3-parametrinen Weibull-funktio. Yhtälössä a on sijaintiparametri, 

b on skaalaparametri ja c on muotoparametri, d on puun läpimitta. (Maltamo ym. 1995) 

maastokoealat lähimpinä naapureina keskiarvo pienin arvo suurin arvo mediaani

D keskiläpimitta (cm) 19,3 13,4 25,3 19,2

N runkoluku (kpl/ha) 674 442 1066 633

G pohjapinta-ala (m
2
/ha) 28,8 22,1 37,0 28

DG ppa. painotettu keskiläpimitta (cm) 24,8 15,6 31,0 25,9

DGM ppa. painotettu mediaanipimitta (cm) 29,0 21,9 37 28,1

hakkuukonekoealat lähimpinä naapureina keskiarvo pienin arvo suurin arvo mediaani

D keskiläpimitta (cm) 22,0 18,8 26,1 22,2

N runkoluku (kpl/ha) 575 410 781 553

G pohjapinta-ala (m
2
/ha) 29,4 24,4 39,0 28,9

DG ppa. painotettu keskiläpimitta (cm) 25,5 17,4 35,0 25,7

DGM ppa. painotettu mediaanipimitta (cm) 29,4 23,6 38,9 28,8

Lähimmän naapurin menetelmällä tuodut puustotiedot (n=35)



 

31 

 

Parametrien b ja c tulee olla suurempia kuin 0 (Kilkki ja Päivinen 1986). Kaksi-

parametrisessa menetelmässä alarajaparametri a:n oletetaan olevan nolla (Bailey ja Dell 

1973).  

 𝐟(𝐝) = [
𝐜

𝐛
(

𝐝 − 𝐚

𝐛
)

𝐜−𝟏

]

[−(
𝐝−𝐚

𝐛
)

𝐜

]

, (𝐚 ≤ 𝐝, 𝐛 > 𝟎, 𝐜 > 𝟎) 

 

(2) 

Parametrit palautettiin Siipilehdon ja Mehtätalon (2013) käyttämällä parametrien 

palautusmalleilla. Parametrien ratkaisemiseksi tarvitaan tietoa puuston pohjapinta-alasta 

ja runkoluvusta sekä valitusta mallista riippuen tieto joko keskiläpimitasta, pohjapinta-

alapainotetusta keskiläpimitasta, mediaaniläpimitasta tai pohjapinta-

alamediaaniläpimitasta (Siipilehto ja Mehtätalo 2013). Tutkielmassa hyödynnettiin 

keskiläpimittaa pohjapinta-alapainottamattoman Weibull-jakauman parametrien 

ratkaisemiseksi.  

Parametrien palautuksessa Siipilehdon ja Mehtätalon malleilla hyödynnetään tietoa 2-

parametrisen Weibull-funktion painottamattoman kertymäfunktion (3) kohdasta 

FN(x)=0,5.  Painottamattoman kertymäfunktion läpimitta kohdassa FN(x)=0,5 vastaa 

keskiläpimittaa. Kertymäfunktion ratkaisun löytäminen on mahdollista, kun käytetään 

hyväksi neliöllisen keskiläpimitan, keskiläpimitan, pohjapinta-alan ja runkoluvun välistä 

riippuvuutta. Neliöllinen keskiläpimitta on ratkaistavissa yhtälön 4 mukaisesti kun 

pohjapinta-ala ja runkoluku tunnetaan.  

 𝐅(𝒙) = 𝟏 − 𝒆−(
𝒅
𝒃

)
𝒄

, (𝒙 ≥ 𝟎) (3) 

 
𝐷𝑄𝑀2 =

G

(
𝜋

(2 ∗ 100)2) 𝑁
= ∫ 𝑢2𝑓𝑁(𝑢) 

∞

0

𝑑𝑢 
(4) 

 

Parametrien b ja c palautuksessa hyödynnettiin yhtälöparia 5 ja 6. Yhtälöissä D on 

keskiläpimitta ja gamma viittaa yhtälön 7 mukaiseen integraaliin. DQM tarkoittaa 

neliöllistä keskiläpimittaa, N on puiden runkoluku ja G on pohjapinta-ala. Yhtälöiden 

johtaminen kuvattuna yksityiskohtaisemmin Siipilehdon ja Mehtätalon (2013) 

tutkimuksessa. 
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𝟎 = 𝐛Г(

𝟏

𝒄 + 𝟏
) − 𝐃 

(5) 

 

 
𝟎 = 𝐛𝟐Г(

𝟐

𝒄 + 𝟏
) − 𝑫𝑸𝑴𝟐 (6) 

 
Г(𝐤) = ∫ 𝒖𝒌−𝟏𝒆−𝒖 

∞

𝟎

𝒅𝒖 (7) 

 

 

4.5.5 Weibull-jakauman parametrit ennustamisen ja palauttamisen yhdistelmällä  

 

Jakaumaparametrien ennustamisessa hyödynnettiin Kilkki ym. (1989) 3-parametrisen 

pohjapinta-alapainotetun Weibull-funktion (2) parametrien a (8) ja b (9) ennustamiseksi 

kehitettyjä malleja. 

 𝐚 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟑𝟖𝟗 + 𝟎, 𝟓𝟏𝟕𝟒𝟒𝟒𝐝𝐠𝐌 (8) 

 𝐥𝐧(𝐛) = −𝟎, 𝟑𝟒𝟔𝟐𝟐𝟑 + 𝟎, 𝟗𝟑𝟒𝟗𝟗𝟑𝐝𝐠𝐌 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟗𝟐𝟓𝑮 (9) 

 

Kun parametrit a ja b oli ennustettu, parametri c ratkaistiin kertymäjakauman tunnetun 

puolivälikohdan avulla (10) (Kilkki ym. 1989). Yhtälöissä dgM on pohjapinta-

alamediaanipuun läpimitta, joka saadaan tyypillisesti relaskooppikoealalta mitattujen 

puiden mediaanina. Käytössä ei ollut relaskooppikoealamittauksia, joten dgM laskettiin 

aluksi määrittämällä puu, jota suurempien ja pienempien puiden pohjapinta-ala koealalla 

on yhtä suuri. Näin pyrittiin painottamaan suurempia puita, kuten 

relaskooppikoealamittauksissa tapahtuu.  Pohjapinta-alamediaanipuun läpimitan ja 

mediaaniläpimitan laskennassa puut paikallistettiin koealalle GPS-koordinaattien avulla. 

 

 
𝒄 =

𝐥𝐧 (− 𝐥𝐧(𝟎, 𝟓))

𝐥𝐧 (
𝒅𝒈𝑴 − 𝒂

𝒃
)

 
(10) 

 

Jakaumaparametrit ennustettiin testausaineistolle lähimmiltä naapureilta tuotujen 

keskiläpimittojen perusteella. Mallinnuksella tuotettiin pohjapinta-alapainotettu jakauma. 

Pohjapinta-alalla painotettaessa suuriläpimittaiset puut korostuvat verrattuna 

painottamattomaan jakaumaan.  
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4.6 Weibull-jakauman soveltuvuustestaus 

4.6.1 Weibull-jakauman sovittaminen suurimman uskottavuuden menetelmällä 

 

Weibull-yhtälön muoto- ja skaalaparametrien estimoimiseksi läpimittajakauma 

sovitettiin leimikoilta mitattuun rinnankorkeusläpimitta-aineistoon. Mitattuun 

läpimittajakaumaan sovitettiin teoreettinen läpimittajakauman tiheysfunktio suurimman 

uskottavuuden menetelmällä. Parametriestimaatit laskettiin maksimoimalla 2-

parametrisen Weibull-jakauman logaritmisen uskottavuusfunktion summaesitystä (11).  

 𝐥𝐧(𝐋) = (𝐜 − 𝟏) ∑ 𝐥𝐧 𝐝𝐢 − 𝐧(𝐜 − 𝟏) 𝐥𝐧(𝐛) + 𝐧 𝐥𝐧 (
𝐜

𝐛

𝐧

𝐢=𝟏

) − ∑
𝐝𝐢

𝐛

𝐜𝐧

𝐢=𝟏

 (11) 

Yhtälössä 11, L on likelihood, n on havaintojen määrä, di on mitattu läpimitta ja b ja c 

ovat Weibull-funktion parametreja (Rennolls ym. 1985).  

 

4.6.2 Weibull-jakauman parametrien ennustaminen ja palauttaminen  

 

Parametrien palautuksessa käytettiin Siipilehdon ja Mehtätalon (2013) esittelemää 

parametrien palautusmallia, jossa hyödynnettiin tietoa puuston keskiläpimitasta, 

runkoluvusta ja pohjapinta-alasta. Mallien tarkempi kuvaus kappaleessa 4.5.4   

Parametrien ennustaminen toteutettiin ennustamisen ja palautuksen yhdistelmällä 

hyödyntäen Kilkki ym. (1989) kehittämiä malleja 3-parametrisen pohjapinta-

alapainotetun Weibull-jakauman parametrien ratkaisemiseksi. Kyseessä oli sama 

menetelmä, joka toteutettiin myös SMK- ja hakkuukonekoealoille. Tarkempi kuvaus 

Kilkki ym. (1989) kehittämistä malleista löytyy kappaleessa 4.5.5. Weibull-jakauman 

soveltuvuutta testattaessa jakaumaparametrit ennustettiin hakkuukypsille 

kuusikkoleimikoille hyödyntäen kyseenomaisen leimikon mittaustuloksia. 
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4.7 Leimikon runkolukusarjan tarkkuuden arviointi 

 

Parametrien ennustuksella ja parametrien palautuksella tuotetut Weibull-jakaumamuodot 

palautettiin läpimittaluokittaisiksi runkolukusarjoiksi tarkkuuden arviointia varten. 

Arvioinnissa hyödynnettiin 2 cm läpimittaluokkia, jotka vastasivat läpimittajakaumien 

tuonnissa käytettyjä läpimittaluokkia. Weibull-jakauman kertymäfunktion avulla 

laskettiin kunkin läpimittaluokan runkoluku. Läpimittaluokan todennäköisyys laskettiin 

luokan pääte- ja alkupisteen arvon erotuksena. Luokan todennäköisyydestä saatiin luokan 

runkoluku parametrien palautuksen ja sovituksen tapauksessa kertomalla todennäköisyys 

metsikön runkoluvulla. Mallinnuksella tuotetun pohjapinta-alapainotetun jakauman 

tapauksessa laskettiin ensin kunkin läpimittaluokan edustama pohjapinta-ala kertomalla 

luokan todennäköisyys metsikön pohjapinta-alalla, joka jaettiin luokan kuvauspuun 

pohjapinta-alalla runkoluvun määrittämiseksi. Kuvauspuun pohjapinta-alan laskemisessa 

käytettiin luokan keskiläpimittaa. Kaikki frekvenssijakaumat tuotettiin yksikössä runkoa 

hehtaarilla, jotta eri leimikot olisivat vertailukelpoisia keskenään. Läpimittaluokkien 

frekvenssit pyöristettiin kokonaislukutarkkuuteen. 

Estimoitujen runkolukusarjojen tarkkuuden arvioinnissa hyödynnettiin selitysasteeseen 

(R2) pohjautuvaa H-virheindeksiä ja jäännösvirheeseen (RMSE) perustuvaa I-

virheindeksiä. Lisäksi tarkasteltiin läpimittojen kolmansien potenssien ja frekvenssien 

tulojen summaa: E(d3) ja sen jäännösvirhe- ja harhaprosenttia.  

 𝐄(𝐝𝟑) = ∑ 𝐟𝐢

𝐦

𝐢=𝟏

𝐝𝐢
𝟑 (12) 

 

E(d3) antaa kuvan estimoidun läpimittajakauman kyvystä kuvata leimikon tilavuutta 

(Kilkki ja Päivinen 1986, Maltamo ym. 2017). E(d3) on tilavuutta parempi 

läpimittajakauman estimoinnissa, koska se ei sisällä pituus- tai tilavuusmallien virhettä, 

mutta on mitattu samassa skaalassa kuin tilavuus (Vauhkonen ym. 2010).  E(d3):n 

variaatioita on käytetty useissa tutkimuksissa läpimittajakauman arviointiin. 

Variaatioerot liittyvät frekvenssin laskentaan. Osassa on hyödynnetty frekvenssiä, 

toisissa suhteellista tai kumulatiivista frekvenssiä (Kilkki ja Päivinen 1986, Kilkki ym. 
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1989, Maltamo 1997, Maltamo ym. 2017).  Tässä tutkielmassa laskennat toteutettiin 

frekvenssiä hyödyntäen, kuten muun muassa Maltamon (1997) tutkimuksessa. 

Läpimittojen kolmansien potenssien ja frekvenssien tulojen summan laskenta on kuvattu 

yhtälössä (12), missä m on läpimittaluokkien määrä, d on luokan keskiläpimitta ja f on 

kyseenomaisen läpimittaluokan frekvenssi. E(d3):n harha on laskettavissa kaavalla 13, 

jossa 𝑬(𝒅𝟑)̂  on ennuste, joka vähennetään mitatusta arvosta. Keskineliövirheen 

neliöjuuren laskenta on kuvattu yhtälössä 14. Yhtälöissä n kuvaa kuvioiden määrää, joille 

ennuste on tehty. Harhasta harhaprosentti ja jäännösvirheestä jäännösvirheprosentti 

(RMSE%) saatiin jakamalla harha ja jäännösvirhe   keskimääräisellä mitattujen 

läpimittojen E(d3):lla. 

 
𝐡𝐚𝐫𝐡𝐚 =

∑ 𝐄(𝐝𝟑) − 𝐄(𝐝𝟑)̂𝐧
𝐢=𝟏

𝐧
 

(13) 

 𝐑𝐌𝐒𝐄 = √
∑ (𝑬(𝒅𝟑) − 𝑬(𝒅𝟑)) ̂ 𝟐𝒏

𝒊=𝟏

𝒏
 (14) 

 

Selitysaste (R2) kertoo kuinka suuren osuuden todellisen läpimitan vaihtelusta 

todellisessa runkolukusarjassa estimoitu runkolukusarja kattaa. Indeksi H on esitetty 

yhtälössä (15), m on läpimittaluokkien määrä, �̂� on läpimitan ennustettu tiheys, t on 

mitattu tiheys ja 𝑡̅ on keskiarvo kaikkien kuvioiden tiheyksistä kyseenomaiselle 

läpimittaluokalle. Tiheydellä tarkoitetaan luokkaan kuuluvien puiden osuutta kaikista 

leimikon puista. 

 𝐇 = 𝟏 −
∑ ∑ (�̂�𝐢𝐣 − 𝐭𝐢𝐣)

𝟐𝐦
𝐣=𝟏

𝐧
𝐢=𝟏

∑ ∑ (𝐭̅𝐢𝐣 − 𝐭𝐢𝐣)𝟐𝐦
𝐣=𝟏

𝐧
𝐢=𝟏

 (15) 

 

Indeksi-H toimii menetelmien vertailussa vain, mikäli lähtökohtainen varianssi on sama 

(Strunk ym. 2017). Mitä paremmin ennuste vastaa mittaustulosta sitä voimakkaammin H 

lähenee arvoa yksi. Virheen kasvaessa H:n arvo lähenee nollaa. Negatiivisia arvoja H saa, 

mikäli ennustemalli antaa epätarkemman ennusteen, kuin mitä koko aineiston 

luokkakeskiarvoa käyttämällä olisi saatu (Strunk ym. 2017).  
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Indeksin I (16) avulla voidaan arvioida erilaisten mallien ja eri aineistoilla tehtyjen 

läpimittajakauman estimaattien onnistumista keskineliövirheen neliöjuuren avulla 

(Strunk ym. 2017).  

 𝐈 = √
∑ ∑ (�̂�𝐢𝐣 − 𝐭𝐢𝐣)𝟐𝐦

𝐣=𝟏
𝐧
𝐢=𝟏

𝐧
 (16) 

Indeksiä I voi tulkita kuten jäännösvirhettä. Mitä pienemmän arvon indeksi saa, sitä 

paremmin estimaatti vastaa mitattua läpimittajakaumaa. 

5 TULOKSET 

5.1 Lähimmän naapurin menetelmä 

 

Taulukko 6. Tarkkuuden arvioinnin tulokset lähimmän naapurin menetelmällä hakkuu- 

ja maastokoealoja käyttäen. Tuloksissa E(d3), jäännösvirheprosentti (RMSE%) ja I-

indeksi ovat sitä onnistuneempia, mitä pienempiä arvoja ne saavat. H-indeksi on sitä 

parempi, mitä lähempänä tulos on ykköstä. E(d3):n harhaprosentti on sitä parempi, mitä 

lähempänä se on nollaa. 

   

 

Parhaat tulokset saatiin lähimmän naapurin menetelmää tarkasteltaessa 

läpimittajakauman tuonnilla. Hakkuukonekoealoilla E(d3):n jäännösvirheprosentti oli 

24,20 % ja harhaprosentti -3,66 %, I-indeksi sai arvon 0,02 ja H-indeksi 0,88. 

Maastokoealoilla E(d3) jäännösvirhe- ja harhaprosentti olivat pienempiä 21,56 % ja -0,43 

%, I-indeksi yhtä suuri 0,02 ja H-indeksi 0,71 (Taulukko 6). Soveltuvuustestauksessa 

E(d3):n jäännösvirheprosentti oli kahdesta viiteen prosentin luokkaa.  Negatiivinen 

harhaprosentti kertoo, että ennuste oli mittausta suurempi, mikä voidaan myös nähdä 

esimerkeistä (Kuva 9, Kuva 10, Kuva 11, Kuva 12). Läpimittajakauman tuonnin etuna 

LÄHIMMÄN NAAPURIN MENETELMÄ (35 leimikkoa) RMSE% HARHA% I-indeksi H-indeksi 

Läpimittajakauma tuotu lähimmän naapurin menetelmällä

aineistona hakkuukonekoealat 24,20 -3,66 0,02 0,88

aineistona maastokoealat 21,56 -0,43 0,02 0,71

mallinnettu puustotunnuksista, aineistona hakkuukonekoealat 34,37 -19,83 0,03 0,68

mallinnettu puustotunnuksista, aineistona maastokoealat 31,33 -16,64 0,03 0,68

palautettu puustotunnuksista, aineistona hakkuukonekoealat 53,66 -38,51 0,02 0,71

palautettu puustotunnuksista, aineistona maastokoealat 43,76 -30,64 0,02 0,69

Puustotunnukset ennustettu lähimmän naapurin menetelmällä, Weibull-jakauman parametrit:
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on, ettei se ole sidottu Weibull-jakauman muotoon, jolloin sen avulla voidaan joustavasti 

kuvata metsikön rakennetta (Kuva 9, Kuva 10). 

 

Kuva 9. Kuvaajassa esitettynä runkolukusarjan ennusteet runkolukusarjojen ennustuksen 

eri menetelmillä sekä hakkuukoneen mittauksiin perustuva runkolukusarja satunnaisesti 

valitulta leimikolta esimerkkinä runkolukusarjaennusteiden onnistumisesta. 

Hakkuukonekoealoja hyödynnettäessä kuvaaja on piirretty punaisella, maastokoealojen 

tapauksessa sinisellä. Lähimmän naapurin menetelmä ja mittaustulokset on kuvattu 

pylväshistogrammeina parametrisin menetelmin tehdyt ennusteet jatkuvana jakaumana. 

Kuvaajassa x-akselilla on luokkien keskiläpimittoja ja y-akselilla puiden määrä yksikössä 

runkoa hehtaarilla. 
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Kuva 10. Kuvassa on esitetty satunnaiselle leimikolle lähimmän naapurin menetelmällä, 

läpimittajakauman tuonnilla tuotetut runkolukusarjan ennusteet sekä 

hakkuukonemittauksiin perustuva todellisen runkolukusarjan kuvaaja histogrammina. 

Kuvissa 10, 11 ja 12 on käytetty esimerkkinä samaa leimikkoa. 

 

Parametrien mallinnuksessa ei hyödynnetty tietoa pienimmästä mitatusta läpimitasta a-

parametrin suurinta sallittua arvoa määritettäessä, koska parametrien mallinnus haluttiin 

perustaa puuston keskitunnuksiin. Ilman ylärajaa, a-parametri sai systemaattisesti liian 

suuria arvoja, minkä vuoksi pienimpiin läpimittaluokkiin ei ennustettu ollenkaan puita ja 

jakaumamuoto oli tyypillisesti todellista jyrkempi sekä oikealle painottunut (Kuva 11). 

Suuriin puihin painottuminen on tyypillisempää kolmiparametrisilla sekä pohjapinta-

alapainotetuilla läpimittajakaumilla kuin kaksiparametrisilla tai painottamattomilla.  
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Kuva 11. Kuvassa on esitetty satunnaiselle leimikolle mallinnuksella tuotetut 

runkolukusarjan ennusteet sekä hakkuukonemittauksiin perustuva todellisen 

runkolukusarjan kuvaaja histogrammina. 

 

Ennustemenetelmistä mallinnus oli E(d3):n jäännösvirhe- ja harhaprosenttia 

tarkasteltaessa parempi menetelmä. Parametrien palautuksella jäännösvirheprosentti oli 

yli kaksitoista prosenttiyksikköä suurempi kummallakin aineistolla. H- ja I-indeksin 

valossa palautus oli parempi menetelmä, sillä H-indeksi oli palautuksella suurempi 0,69 

ja 0,71 kuin mallinnuksella 0,68 ja I-indeksi oli palautuksella pienempi: 0,02 kuin 

mallinnuksella: 0,03 (Taulukko 6). Parametrien palautuksella runkolukusarjalla on 

suurempi vaihteluväli kuin mallinnuksella. (Kuva 9, Kuva 11, Kuva 12). 
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Kuva 12. Esimerkki parametrien palautuksen onnistumisesta satunnaiselle kuviolle. 

Läpimittaluokkien keskiläpimitat on kuvattu x-akselilla ja y-akselilla luokkaan kuuluvien 

puiden määrät yksikössä puita hehtaarilla. 

 

Hakkuu- ja maastokoealojen väliset erot ovat melko pieniä ja näkyvät selkeimmin E(d3):n 

jäännösvirhe- ja harhaprosentissa. Hakkuukonekoeala-aineistolla tulos on heikompi 

kaikilla lähimmän naapurin menetelmillä. Mallinnuksella ero aineistojen välillä ei ole 

yhtä suuri kuin palautuksella. Mallinnuksella E(d3):n jäännösvirheprosentti oli 34,37 % 

hakkuukonekoealoilla ja 31,33 % maastokoealoilla. Palautuksella vastaavat luvut olivat 

53,55 % ja 43,76 %.  Vastaavasti mallinnuksella E(d3):n harhaprosentti oli -19,83 % 

hakkuukonekoealoilla ja -16,64 % maastokoealoilla, palautuksella -38,51 % ja -30,64 %.  

(Taulukko 6). Ero on havaittavissa silmämääräisesti puuston määrän yliarviona eli 

todellista korkeampana jakaumana (Kuva 13). H-indeksiä tarkasteltaessa 

hakkuukonekoeala-aineisto antaa lähempänä ykköstä olevan eli paremman arvon sekä 

läpimittajakaumat tuotaessa, että parametrien palautuksessa. I-indeksi antaa aineistosta 

riippumatta saman suuruisen tuloksen kahden desimaalin tarkkuudella. ( Taulukko 6) 
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Kuva 13. Hakkuukonekoeala-aineistolla ja maastokoeala-aineistolla tuotetut 

runkolukusarjojen ennusteet rinnakkaisissa kuvaajissa. Molemmat kuvaajat on laadittu 

saman satunnaisen leimikon runkolukusarjaennusteista. 

 

 

Kuva 14. Testausaineiston leimikot olivat kaikki uudistuskypsiä. Lähimmän naapurin 

menetelmässä pyrittiin löytämään kullekin kuvion hilalle parhaiten puuston 
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ominaisuuksiltaan vastaava lähin naapuri. Oheisessa ympyrädiagrammissa on esitetty 

valittujen naapureiden jakaumaa. Pienemmässä ympyrässä on avattu, mitä isommassa 

ympyrässä esitetty 4,7 % sisältää. Pieniä taimikoita ei valikoitunut lähimmiksi 

naapureiksi. 

Hakkuukonekoealoja lähimpinä naapureina hyödynnettäessä yhden puulajin kuusikoita 

oli valituista lähimmistä naapureista 49,6 %. Pääpuulajina kuusi oli 75,5 %:lla, mänty 

10,4 %:lla, ja lehtipuu 8,6 %:lla hiloille valituista lähimmistä naapureista. Lähimmistä 

naapureista 5,6 %:lle ei sattunut ollenkaan mitattuja puita. Tämä johtuu puun 

sijaintitiedon perustumisesta hakkuukoneen sijaintiin. Mitatut puut paikantuivat 

hakkuukoneen kohdalle, eivät todelliseen sijaintiinsa. Tyhjiä koealoja ei poistettu, koska 

vastaavasti joillekin koealoille sattuu enemmän puita, kuin mikä on todellinen tilanne. 

Lähimmän naapurin opetusaineistossa kuusi oli pääpuulajina 37,1 %:lla 

hakkuukonekoealoista. 

Lähimmän naapurin menetelmässä maastokoealoja hyödynnettäessä lähimmiksi 

naapureiksi valikoitui uudistuskypsä metsä 62,6 %:lle hiloista (Kuva 14). Varttunut 

kasvatusmetsä oli toiseksi yleisin valitun lähimmän naapurin kehitysluokkatyyppi. 

Puulajisuhteiltaan yhden puulajin kuusikoita oli valituista lähimmistä naapureista 35 %. 

Pääpuulajina kuusi oli 60,3 %:lla ja mänty 26,1 %:lla hilojen lähimmillä naapureilla, 

loput lähimmistä naapureista olivat lehtipuuvaltaisia.  Lähimmän naapurin 

opetusaineistossa kuusi oli pääpuulajina 45,5 %:lla maastokoealoista, ja 24,9 % 

maastokoealoista oli uudistuskypsiä.  

 

5.2 Weibull-jakauman soveltuvuustestaus 

 

Taulukko 7. Weibull-jakauman soveltuvuustestauksen tarkkuuden arvioinnin tulokset 

35:lle tutkittavalle leimikolle. Tuloksissa E(d3):n jäännösvirheprosentti (RMSE%) ja I-

indeksi ovat sitä onnistuneempia, mitä pienempiä arvoja ne saavat. H-indeksi on sitä 

parempi, mitä lähempänä tulos on ykköstä. E(d3):n harha%, on sitä parempi, mitä 

lähempänä nollaa. 

 

  

SOVELTUVUUSTESTAUS (35 leimikkoa) RMSE% HARHA % I-indeksi H-indeksi 

Weibull-jakauman parametrit sovitettu suurimman uskottavuuden menetelmällä 4,50 1,84 0,01 0,92

Weibull-jakauman parametrit mallinnettu puustotunnuksista 2,08 -0,29 0,03 0,69

Weibull-jakauman parametrit palautettu puustotunnuksista 4,09 2,00 0,01 0,92
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Soveltuvuustestauksessa paras tulos odotettiin saatavan suurimman uskottavuuden 

menetelmällä, mutta tulos ei vastannut odotuksia. Suurimman uskottavuuden 

menetelmällä saatiin heikoin E(d3) jäännösvirheprosentti 4,50 % ja mallinnuksella 

selkeästi parempi 2,08 %. H- ja I-indeksien perusteella suurimman uskottavuuden 

menetelmä on yhtä hyvä kuin palautus. H-indeksi sai arvon 0,92 ja I-indeksi 0,01 kun 

taas mallinnuksella tulos on huonompi 0,69 ja 0,03. Palautuksen tulokset olivat erittäin 

lähellä sovituksen tuloksia.    

Tulosten virheettömyyden varmistamiseksi tarkasteltiin läpimitan ja pohjapinta-

alamediaanipuun läpimitan välisiä riippuvuussuhteita, pohjapinta-alan ja runkoluvun 

jäännösvirheprosenttia ja harhaprosenttia, sekä tehtiin visuaalista tarkastelua 

jakaumakuvista (Kuva 15, Kuva 16, Kuva 17, Taulukko 8).  Poikkeavia arvoja etsittiin 

tarkastelemalla E(d3):n mitattuja ja ennustettuja arvoja kuviokohtaisesti. Pohjapinta-alan 

ja runkoluvun harha laskettiin yhtälön (17) ja RMSE yhtälön (18) mukaisesti. Yhtälössä 

y mittaus �̂�  on ennuste. Runkoluvun tapauksessa y:n paikalle sijoitetaan runkoluku (N) 

ja pohjapinta-alan tapauksessa pohjapinta-ala G. Kuviokohtainen runkoluku ja 

pohjapinta-ala saatiin summaamalla läpimittaluokittaiset runkoluvut ja pohjapinta-alat. 

Yhtälöissä n on kuvioiden määrä. Harhasta harhaprosentti ja jäännösvirheestä 

jäännösvirheprosentti (RMSE%) saatiin jakamalla harha ja jäännösvirhe y:n keskiarvolla. 

 

 
𝐡𝐚𝐫𝐡𝐚 =

∑ 𝐲 − �̂�𝐧
𝐢=𝟏

𝐧
 

(17) 

  𝐑𝐌𝐒𝐄 = √
∑ (𝒚 − 𝑦) ̂𝟐𝒏

𝒊=𝟏

𝒏
 (18) 

 

  

Taulukko 8. Weibull-jakauman soveltuvuustestauksen pohjapinta-alaennusteiden ja 

runkoluvun ennusteiden jäännösvirhe- ja harhaprosentit 

 

 

SOVELTUVUUSTESTAUS (35 leimikkoa) G RMSE% G HARHA% N RMSE%N BIAS%

Weibull-jakauman parametrit sovitettu suurimman uskottavuuden menetelmällä 1,93 0,43 2,87 2,24

Weibull-jakauman parametrit mallinnettu puustotunnuksista 1,29 0,34 25,34 22,03

Weibull-jakauman parametrit palautettu puustotunnuksista 1,85 0,64 2,94 2,21
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Läpimitan ja pohjapinta-alamediaanipuun läpimitan välisistä riippuvuussuhteista ei 

löytynyt selittävää tekijää. Mallinnus on rakennettu pohjapinta-alapainotteiselle Weibull-

yhtälölle ja sillä arvioitu pohjapinta-ala vastaakin tarkemmin todellista pohjapinta-alaa 

kuin sovituksella tai parametrien palautuksella tehdystä runkolukusarjasta johdettu 

pohjapinta-ala. Vastaavasti painottamattomien jakaumien tapauksessa runkoluvun 

ennustaminen on onnistunut tarkemmin kuin mallinnuksella. (Taulukko 8)  

 

 

Kuva 15. Weibull-jakauman soveltuvuustestauksen tulosten virheettömyyttä tarkastettiin 

vertaamalla E(d3):n poikkeamaa mittaukseen nähden sovituksen ja mallinnuksen 

tapauksissa. Kuvassa esimerkkinä leimikko, jossa E(d3):n perusteella sovitus antoi 

suuremman poikkeaman kuin mallinnus. Poikkeama oli kaikista suurin kuvatulla 

leimikolla. Poikkeamaa selittää mitattujen puiden jakauman kaksihuippuisuus. Weibull-

jakaumaa ei ole tarkoitettu monihuippuisten jakaumien kuvaukseen. 

 

Visuaalisessa tarkastelussa ja E(d3):n vertailussa huomattiin, että suurin ero 

mittaustulosten ja sovituksen välillä syntyy yhdellä leimikolla, jonka 

runkolukujakaumassa on havaittavissa selvä kaksihuippuisuus (Kuva 15). Weibull-

jakaumaa ei ole tarkoitettu monihuippuisten metsien runkolukusarjojen kuvaukseen. Kun 

tämä leimikko poistettiin aineistosta, E(d3):n jäännösvirhe- ja harhaprosentti asettuivat 

lähemmäs toisiaan: sovituksella E(d3):n jäännösvirheprosentti oli 2,80 % ja 



 

45 

 

harhaprosentti 1,28 %, mallinnuksella vastaavat luvut olivat 2,07 % ja -0,39 % ja 

palautuksella 2,89 % ja 1,57 %. Paremmuusjärjestys ei mallinnuksen ja sovituksen välillä 

muuttunut, mutta palautus asettui heikoimmaksi menetelmäksi. Muissa leimikoissa ei 

havaittu monihuippuisuuden aiheuttamaa suurta eroa mittauksen ja ennusteen välillä.  

Leimikko päätettiin jättää tuloksiin, koska lähtötiedoissa ei ollut mitään metsikköä 

kuvaavaa tunnusta, joka olisi kertonut metsän monirakenteisuudesta. Näin tulokset 

vastaavat paremmin todellista arviointitilannetta, joissa myös monijaksoisia metsiin 

sovitetaan Weibull-jakaumia. 

Tutkittavissa leimikoissa valtaosa puustosta sijoittuu läpimittaluokkiin, jotka ovat 

pienempiä kuin 60 cm. Sitä suuremmista puista tehdyt havaintojen arveltiin olevan  

yksittäisiä, mutta saavan läpimitan kolmatta potenssia tarkasteltaessa yksittäisinäkin 

suuren paino-arvon. Tulosten loogisuutta arvioitaessa tarkasteltiin mahdollisuutta rajata 

60 cm suuremmat puut aineistosta, ja todettiin, että useimmissa tapauksissa suuret puut 

nivoutuvat runkolukusarjaan, eikä niiden rajaaminen ole perusteltua, vaikka rajaaminen 

teki tuloksista loogisempia. 

 

Kuva 16. Kuvaajassa esitettynä Weibull-jakauman soveltuvuustestauksessa estimoidut 

runkolukusarjat sekä hakkuukoneen mittauksiin perustuva runkolukusarja satunnaisesti 

valitulta leimikolta esimerkkinä soveltuvuustestauksessa muodostettujen 

runkolukusarjaestimaattien onnistumisesta.  
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Mallinnus erosi palautuksesta ja sovituksesta myös siinä, että mallinnuksessa käytettiin 

kolmeparametrista Weibull-jakauman muotoa. Parametrien ennustuksessa 

alarajaparametri arvioitui usealla leimikolla liian korkeaksi, mikä näkyi visuaalisessa 

tarkastelussa runkolukujakauman äkkijyrkkyytenä verrattuna todelliseen jakaumaan 

(Kuva 16, Kuva 17).  

 

 

Kuva 17. Weibull-jakauman soveltuvuustestauksen tulosten virheettömyyttä tarkastettiin 

vertaamalla E(d3):n poikkeamaa sovituksen ja mallinnuksen tapauksissa. Kuvassa 

esimerkkinä leimikko, jossa sovituksen E(d3) poikkesi mittauksesta enemmän kuin 

mallinnuksen E(d3). 

 

Mallinnuksessa käytetyn yhtälön tavoitteena on tuottaa mahdollisimman tarkka 

tilavuusennuste tutkittavasta metsiköstä. E(d3):n käytöllä jakaumien vertailussa on 

tavoitteena selvittää ennustetun jakauman soveltuvuus tilavuusennustukseen.  Vertailua 

ei tehdä läpimittaluokkatasolla, ja on mahdollista, että E(d3) osuu kuviotasolla lähelle 

mittaustulosta, vaikkei jakaumamuoto vastaisikaan todellista.  Weibull-jakauman 

soveltuvuustestauksen tulosten virheettömyyttä tarkastettiin vertaamalla E(d3):n 
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poikkeamaa mittaustulokseen nähden sovituksen ja mallinnuksen tapauksissa. 

Mallinnuksen ja sovituksen välillä olevia erityisen suuria poikkeamia, joissa tulos 

sovittamalla oli heikompi kuin mallinnuksella tarkasteltiin visuaalisesti. Tarkastelussa 

havaittiin, että silmämääräisesti tarkasteltuna sovitus näyttäisi vastaavan paremmin 

todellista runkolukujakaumaa suuresta poikkeamasta huolimatta (Kuva 17).  

 

6 TULOSTEN TARKASTELU 

6.1 Lähimmän naapurin menetelmä 

 

Läpimittajakauman tuonnin odotettiin antavan parhaat tulokset, koska siinä 

hyödynnetään yksittäisten puiden mittaustuloksia, eikä puuston keskitunnuksia, kuten 

ennustuksen tapauksessa. Läpimittajakauman tuonnilla saatiin odotuksia vastaavasti 

parhaat tulokset eli pienin E(d3):n jäännösvirheprosentti ja I-indeksi, lähinnä nollaa oleva 

E(d3):n harhaprosentti sekä korkein H-indeksi. Keskitunnukset ovat epätarkempi 

lähtötieto ja sen vuoksi myös niistä johdettujen tulosten voitiin odottaa olevan 

epätarkempia. Vastaaviin tuloksiin ovat päätyneet mm. Packalén ja Maltamo (2008). 

Myös he vertasivat läpimittajakauman ennustamista k-MSN -menetelmällä teoreettisen 

jakaumamallin käyttöön. Heidänkin tutkimuksessaan hyödynnettiin kolmeparametrista 

pohjapinta-alapainotettua Weibull-jakaumaa ja Kilkki ym. (1989) malleja parametrien 

ennustamiseen.  

Ennustusmenetelmien välinen paremmuusero ei ollut tulosten perusteella yksiselitteinen, 

koska I- ja H-indeksien valossa parametrien palautus oli parempi menetelmä, vaikka 

E(d3):n jäännösvirhe- ja harhaprosentti olivat palautuksella heikommat kuin 

mallinnuksella. Parametrien palautuksessa hyödynnetty kaksiparametrinen jakauma on 

pakotettu alkamaan nollasta, jolloin pieniä puita ennustetaan olevan jonkin verran, 

vaikkei niitä todellisuudessa olisi ollenkaan. Mallinnuksessa tätä ei tapahdu, mikä 

osaltaan vaikuttaa eroihin E(d3):n jäännösvirhe- ja harhaprosenteissa. Leveämpi jakauma 

selittää parempaa H-indeksiä, koska mallin selitysaste on parempi sen huomioidessa koko 

läpimittavaihtelun. Tulos on linjassa soveltuvuustestauksen tulosten kanssa. 
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Hakkuu- ja maastokoealojen välinen paremmuusjärjestys ei ollut yksiselitteinen, sillä H-

indeksin valossa hakkuukonekoealat antoivat paremman tuloksen kuin maastokoealat 

läpimittajakaumaa tuotaessa ja parametrien palautuksessa, mutta E(d3):n jäännösvirhe- ja 

harhaprosentti osoittivat päinvastaista kaikilla menetelmillä. I-indekseissä ei ollut juuri 

eroa. Mallinnusta käytettäessä maastokoealojen käyttö vaikuttaa kannattavimmalta. 

Mallinnuksessa hyödynnettiin pohjapinta-alaa ja pohjapinta-alapainotettua 

mediaaniläpimittaa, mitkä onnistuttiin ennustamaan maastokoeala-aineistolla paremmin 

(Taulukko 3, Taulukko 5). Mallit on myös laadittu maastokoeala-aineistoa käyttäen, mikä 

voi vaikuttaa maastokoealojen soveltuvuuteen lähtöaineistona.  

Maastokoealoja hyödynnettäessä lähes kolmannes valituista lähimmistä naapureista oli 

varttunutta kasvatusmetsää, vaikka kohdehilat olivat uudistuskypsiä metsiköitä. 

Nuorempien kehitysluokkien käyttö aiheuttaa harhaa runkoluvun ja metsikön 

keskitunnusten suhteen ja vaikuttaa siten tehtyihin runkolukusarjaennusteisiin. 

Puulajitunnistus onnistui paremmin hakkuukonekoealoilla kuin maastokoealoilla. 

Hakkuukonekoeala-aineisto sisälsi lähtökohtaisesti pienemmän osuuden kuusivaltaisia 

metsiköitä kuin maastokoeala-aineisto, mutta valittuja lähimpiä naapureita tarkasteltaessa 

kuusivaltaisia metsiä oli valikoitunut hakkuukonekoealoilla enemmän.  

Molemmilla aineistoilla puustotunnusten tuonnilla ennustettu leimikoiden keskiarvoinen 

runkoluku, pohjapinta-ala ja pohjapinta-alapainotettu mediaaniläpimitta olivat 

suuremmat kuin mitattuina. Keskiläpimitta sai molemmilla aineistoilla todellista 

pienempiä arvoja. Hakkuukonekoealoilla runkoluku ja keskiläpimitta arvioituivat 

paremmin kuin maastokoealoilla (Taulukko 3, Taulukko 5). Tulosten perusteella 

hakkuukonekoealat soveltuvat runkolukusarjan estimointiaineistoksi sekä korvaamaan 

maastokoealoja tai vaihtoehtoisesti täydentämään maastokoeala-aineistoa hakkuukypsien 

kuusikoiden tapauksessa.  Tutkielmassa hyödynnettiin yhdeksän metrin säteisiä 

hakkuukonekoealoja. Suurempia koealoja käyttämällä, olisi mahdollista ehkäistä puiden 

paikannustarkkuudesta aiheutuvaa virhettä.  
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6.2 Weibull-jakauman soveltuvuustestaus 

 

Weibull-jakauman soveltuvuustestauksen tavoitteena oli selvittää, miten hyvin Weibull-

jakauma kuvaa metsän todellista runkolukujakaumaa. Selitysasteeseen perustuva H-

indeksi sai suurimman uskottavuuden menetelmällä lähelle ykköstä olevan arvon, mistä 

voidaan päätellä, että Weibull-jakaumalla on mahdollista kuvata läpimitan todellista 

vaihteluväliä hyvin. I-indeksin perusteella poikkeamat todellisesta jakaumasta, ovat 

pieniä.  

Soveltuvuustestauksen tuloksissa E(d3):n jäännösvirheprosentti ja harhaprosentti olivat 

mallinnuksella pienemmät kuin sovituksella, mikä on epäloogista ja asetti tulokset 

kyseenalaisiksi. Tuloksia pidettiin epäloogisina, koska todelliseen jakaumaan tehtävän 

sovituksen tulisi olla mallinnusta tarkempi. Oletettiin että parhaiten jakaumamuotoa 

kuvaava tulos tuottaisi myös parhaimman tilavuusennusteen. Laskentoja tarkistettaessa 

ja erilaisissa loogisuustestauksissa ei havaittu virheitä, ja paras selitys löytyi 

mallinnuksen ja sovituksen eroista. Mallinnus on luotu tarkimman tilavuusestimaatin 

saamiseksi. E(d3) mittaa tilavuusennusteen onnistumista, ei jakaumamuodon 

onnistumista. Runkolukusarjojen loogisuustarkastelun ja visuaalisen vertailun perusteella 

vaikuttaa, että mallinnuksella tuotetuilla jakaumilla saatiin leimikon kokonaistilavuus 

arvioitua paremmin, mikä johtaa myös tarkempaan E(d3) estimaattiin, mutta sovitus silti 

kuvasi leimikon jakaumamuodon paremmin. Mallinnuksessa käytettiin pohjapinta-

alapainotettua jakaumaa. Mallinnuksella pohjapinta-ala onnistuttiin sen vuoksi 

ennustamaan tarkemmin kuin sovituksella ja palautuksella. Pohjapinta-alapainotetulla 

jakaumalla on saatu parempia puuston tilavuusennusteita kuin painottamatonta jakaumaa 

käytettäessä (Gobakken ja Næsset 2004). Mallinnuksessa on myös käytetty 

kolmeparametrista mallia toisin kuin parametrien palautuksessa.  Useissa 

läpimittajakaumaa käsittelevissä tutkimuksissa kaksi- ja kolmiparametriset jakaumat on 

kuitenkin todettu vähintään yhtä toimiviksi. (Maltamo ym. 1995, Maltamo 1997, 

Siipilehto 1999, Gobakken ja Næsset 2004).  

Soveltuvuustestauksessa mallinnuksella saatua E(d3):n jäännösvirhettä- ja 

harhaprosentteja voidaan verrata Maltamon (1997) tutkimuksen tuloksiin. Maltamon 

(1997) tutkimuksessa testattiin Weibull-jakauman parametrien mallinnusta kuusien 

runkolukusarjan arviointiin ja laskettiin tässä tutkimuksessa käytettyä E(d3):n 
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jäännösvirhettä ja harhaprosenttia vastaavat tunnusluvut sekä kaksi- että 

kolmiparametrisen mallin tapauksessa. Lähimpänä tässä tutkimuksessa olevalla tavalla 

laskettuna E(d3):n jäännösvirheprosentti oli 7,3 % ja harhaprosentti -4,4 % kun vastaavat 

mittaustulokset tässä tutkimuksessa ovat 2,08 % ja harhaprosentti -0,29 %. Eri 

menetelmillä Maltamon (1997) tutkimuksen jäännösvirheprosentit vaihtelivat välillä 3,6–

11,6 % ja harhaprosentit -5,1– 4,8 %, kun tässä tutkielmassa ne vaihtelivat välillä 2,1–4,5 

% ja -0,3–2,0 %. Jäännösvirheprosentit olivat myös vastaavaa suuruusluokkaa kuin 

muilla jakaumamuodoilla. Esimerkiksi beta-jakaumalla Maltamon ym. (1995) 

tutkimuksessa vastaava jäännösvirheprosentti oli parametrien estimointitavasta riippuen 

4,5–4,6 % ja harhaprosentti 1,2–1,4 %. Tämän perusteella Weibull-jakauma vaikuttaisi 

soveltuvan läpimittajakauman kuvaukseen paremmin kuin beta-jakauma. I- ja H-

indeksien tuloksia ei ole mielekästä verrata toisiin tutkimuksiin.    

Parametrien palautuksen ja suurimman uskottavuuden menetelmällä tehdyn sovituksen 

tapauksessa E(d3):n harhaprosentti oli positiivinen, eli ennuste oli mittausta pienempi. 

Tätä selittää kaksiparametrisen Weibull-jakauman käyttö, joka pakottaa jakauman 

alkamaan nollasta. Mallinnuksen tapauksessa E(d3):n harhaprosentti oli negatiivinen, 

vaikka runkoluvun harhaprosentti oli positiivinen. Positiivinen runkoluvun 

harhaprosentti kertoo, että puita ennustettiin olevan vähemmän kuin niitä todellisuudessa 

oli. Negatiivinen E(d3):n harhaprosentti on mahdollinen, mikäli ennustetut puut ovat 

osuneet suuriin läpimittaluokkiin.  

Visuaalisessa tarkastelussa ja H-indeksiä tarkasteltaessa ilmeni, että mallinnetut jakaumat 

eivät kovin hyvin vastanneet mitattuja jakaumia. Mallinnuksessa alarajaparametri asettui 

liian suureksi. Kilkki ym. (1989) tutkimuksessa hyödynnettiin alarajaparametrin 

rajoitteena tietoa pienimmästä mitatusta läpimitasta. Tätä ei haluttu tutkielmassa käyttää, 

koska parametrien ennustuksen haluttiin perustuvan lähimmiltä naapureilta tuotuihin 

keskitunnuksiin. Soveltuvuustestauksen tapauksessa rajoitteen käyttöä testattiin. 

Rajaehto rikkoutui jokaisen leimikon tapauksessa, mikä selittää virhettä. Weibull-

jakauman soveltuvuustestauksen aineisto on hakkuukonekoeala-aineisto, eli se sisältää 

tiedon vain hakkuukoneen leimikolta mittaamista puista. Päätehakkuuleimikolta 

pienimmät puut poistetaan usein ennakkoraivauksena, eivätkä hakkuukonemittaustiedot 

sisällä tietoa kaikkein pienimmistä puista. Näin ollen myös puuston keskitunnukset 

painottuvat suuriin puihin. Tämä asetelma poikkeaa VMI-aineistosta, jota Kilkki ym. 

(1989) hyödynsivät mallien laadinnassa. Mallien laadinta-aineisto on sisältänyt myös 
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pienten puiden läpimittatiedot, mikä osaltaan selittää, miksei mallinnus toiminut 

odotetusti tämän tutkielman soveltuvuustarkastelussa. 

Weibull-jakauman soveltuvuustestauksen tuloksista voidaan päätellä, että Weibull-

jakauma soveltuu kuusikon läpimittajakauman kuvaajaksi, mikäli metsä on 

tasaikäisrakenteinen. Mallinnus soveltuu tilanteisiin, joissa tarvitaan tarkkaa 

tilavuusennustetta, mutta mikäli tavoitellaan tarkinta jakaumakuvaajaa, on parempi valita 

parametrien palautus. 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän tutkimuksen keskeisimpänä tavoitteena oli selvittää laserkeilaukseen, 

maastokoealoihin ja hakkuukoneella kerättyyn puutietoon perustuvien runkolukusarjojen 

ennustusmenetelmien tarkkuus päätehakkuukuusikoissa Etelä-Suomessa ja määrittää, 

mikä käytetyistä menetelmistä tuottaa tarkimman läpimittajakauman ennusteen 

päätehakkuuleimikolle.  

Soveltuvuustarkastelussa oli tavoitteena selvittää, kuinka hyvin Weibull-jakauma kuvaa 

läpimittajakaumaa aineistoon sovitettuna tai estimoituna. Selitysasteeseen perustuva H-

indeksi oli sovituksessa korkea, I-indeksi matala ja E:n jäännösvirheprosentti sekä E:n 

harhaprosentti saivat pieniä arvoja. Soveltuvuustestauksen tulosten perusteella voidaan 

sanoa, että Weibull-jakauma soveltuu tasaikäisrakenteisen kuusikon läpimittajakauman 

kuvaajaksi.  

Tavoitteena oli myös selvittää, voidaanko hakkuukonekoeala-aineiston avulla tuottaa 

yhtä tarkkoja läpimittajakauman ennusteita kuin maastokoealoja hyödyntäen. Lähimmän 

naapurin menetelmän tulosten perusteella hakkuukonekoealat soveltuvat runkolukusarjan 

ennustamiseen päätehakkuuleimikoissa Etelä-Suomessa.  

Läpimittajakauman tuonnin tulosten perusteella voidaan arvioida lähimmän naapurin 

menetelmän onnistumista ja todeta, että tutkielman aineistolla lähimmän naapurin 

menetelmä aiheutti tilavuusennustetta vastaavan E(d3):n yliarvion eli lähimmiksi 

naapureiksi valikoitui todellista tilannetta puustoisempia kohteita.  
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Tutkimuksessa vertailtavista menetelmistä läpimittajakauman tuonti on tarkempi kuin 

ennustusmenetelmät ja ennustusmenetelmistä ei tutkimuksen perusteella kyetty 

määrittelemään yksiselitteisesti parempaa tapaa. Tulosten perusteella mallinnus soveltuu 

paremmin kokonaistilavuuden arviointiin, mutta jos tavoitteena on saada 

mahdollisimman tarkkaa tietoa jakauman muodosta, osoittautuu parametrien palautus 

todennäköisesti toimivammaksi.  
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