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ja kommentoineille professori Pasi Puttoselle ja professori Markus Holopaiselle.  



7 
 

1 JOHDANTO 

 

1.1 Tausta 

 

1.1.1 Luonnon monimuotoisuus 

 

Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan kaikkea luonnossa esiintyvää vaihtelua, ja se 

on jaettu lajistolliseen, lajien sisäiseen sekä ekologiseen monimuotoisuuteen (Heywood 

ym. 1995). Monimuotoisuutta pidetään tärkeänä monin eri perustein. Taloudelliset perus-

teet korostavat ihmisille tärkeiden luonnonvarojen saatavuuden turvaamista (Keto-Tokoi 

2004). Ekologisissa perusteissa on huomioitu monimuotoisen ekosysteemin sopeutuvan 

paremmin muutoksiin ja toipuvan häiriöistä. Toisaalta varmaksi ei tiedetä, miten moni-

muotoisuuden heikkeneminen lopulta vaikuttaa ekosysteemeihin. Lisäksi monimuotoi-

suuden tärkeyttä on perusteltu eettisin ja esteettisin perustein.      

 

Metsien monimuotoisuus ei ole yksiselitteinen tai helposti mitattavissa oleva käsite, ja 

siihen vaikuttavat useat eri tekijät, jotka ovat sidoksissa ajalliseen ja paikalliseen mitta-

kaavaan (Peterson 1998; Strandström 2001). Monimuotoisuuden tilaa kuvataan usein la-

jimäärillä ja sen heikkenemistä erityisesti uhanalaisten lajien määrillä. Suomessakin met-

säluonnossa monimuotoisuuden heikentyminen näkyy lajimäärien vähenemisenä ja lajien 

uhanalaistumisena. Suomen lajien uhanalaisuuden arvioinnin (Hyvärinen ym. 2019) mu-

kaan Suomessa elää vähintään 48 000 lajia mukaan lukien kaikki eläin-, kasvi- ja sienila-

jit. Näistä lajeista metsissä elää noin 20 000 lajia (Siitonen ja Tolvanen 2015). Niin sa-

nottuihin Punaisen listan lajeihin kuuluvat uhanalaisten lisäksi hävinneet, silmälläpidet-

tävät ja puutteellisesti tunnetut lajit, joita on 29,8 % kaikista lajeista (Hyvärinen ym. 

2019). Punaisen listan lajeista 31,9 % elää metsissä. Luontotyyppien uhanalaisuuden ar-

vioinnin mukaan (Kontula ja Raunio 2018) uhanalaisiksi arvioitiin koko maassa 48 % 

luontotyyppien lukumäärästä. Eri metsäluontotyyppejä koko maassa arvioitiin olevan 34 

kappaletta, joista uhanalaisiksi määriteltiin 76 %. 

 

Syitä monimuotoisuuden heikkenemiseen on useita. Suomessa vanhojen metsien vähene-

minen on vaikuttanut niissä elävien lajien uhanalaistumiseen ja siten monimuotoisuuden 

heikkenemiseen metsissä (Hyvärinen ym. 2019). Metsien ikärakennetta on muuttanut ja 

yksipuolistanut viimeisen sadan vuoden aikana erityisesti metsien käsittelyssä tapahtunut 
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muutos, kun harsintahakkuista on siirrytty metsikkötalouden kiertoaikoihin perustuvaan 

metsätalouteen ja avohakkuisiin (Korhonen 2015). Intensiivisen metsätalouden harjoitta-

minen ja vanhojen metsien väheneminen ovat johtaneet myös lahopuun määrän vähene-

miseen metsissä (Siitonen ym. 2000). Säännölliset harvennukset, avohakkuut, tehokas 

metsäpalojen torjunta sekä tuulenkaatojen kerääminen talousmetsissä ovat erityisesti 

syinä lahopuun määrän laskuun. Lahopuun on todettu olevan yksi merkittävimmistä met-

sälajiston monimuotoisuuteen vaikuttavista tekijöistä, koska monet uhanalaiset lajit ovat 

siitä riippuvaisia (Komonen 2003; Hyvärinen ym. 2019). Myös metsäpalojen vähenemi-

nen on heikentänyt monimuotoisuutta. Metsäpalot suosivat niistä riippuvaisia lajeja, joi-

den mahdollisuudet selviytyä heikkenevät merkittävästi metsäpalojen tehokkaan torjun-

nan myötä. Lisäksi monimuotoisuuden heikkenemiseen ovat vaikuttaneet myös suojeltu-

jen tärkeiden monimuotoisten elinympäristöjen pirstoutuminen ja hajautuminen toisis-

taan (Annila 2001). Pirstoutumisen myötä lajit jakaantuvat erillisiksi pieniksi osapopu-

laatioiksi, mikä heikentää niiden lisääntymismahdollisuuksia.  

 

1.1.2 Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot Suomessa 

 

Yhtenä Kansallinen metsästrategia 2025:n (Maa- ja metsätalousministeriö 2019) tavoit-

teista on ollut, että metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtyminen pysähtyisi vuoteen 

2020 mennessä ja monimuotoisuudelle suotuisa tila olisi varmistettu vuoteen 2050 men-

nessä. Kansallisen metsästrategian mukaan Suomessa metsäluonnon monimuotoisuuden 

turvaamista on pyritty tehostamaan lisäämällä suojeltujen metsien määrää, ennallista-

malla suojeltuja metsiä sekä kehittämällä talousmetsien luonnonhoitoa. Monimuotoisuu-

teen vaikuttavia tekijöitä turvaamalla olisi mahdollista vahvistaa ekologista kestävyyttä. 

 

Turvattaessa metsien monimuotoisuutta pyritään yleisesti vaikuttamaan tekijöihin, joiden 

on todettu heikentävän monimuotoisuutta, kuten vanhojen metsien, järeiden lehtipuiden 

tai kuolleen puun vähenemiseen. Lisäksi pyritään turvaamaan sopivia elinolosuhteita 

uhanalaisille lajeille. Metsien monimuotoisuuden turvaaminen on huomioitu Suomessa 

metsälaissa (1093/1996), jossa monimuotoisuuden säilymistä pyritään edistämään avain-

biotooppien suojelulla. Avainbiotoopit ovat elinympäristöjä tai luontotyyppejä, joilla on 

tavallista suurempi merkitys lajistolliselle tai elinympäristöjen monimuotoisuudelle 

(Kouki 2015). Avainbiotooppeja pidetään elinympäristöltään tai rakenteeltaan sellaisina, 

että uhanalaisten lajien esiintyminen on niissä todennäköistä. 
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Metsälain (1093/1996) 10 §:ssä (1085/2013) on lueteltu seitsemän avainbiotooppien pää-

ryhmää, joista käytetään nimitystä metsäluonnon erityisen tärkeät elinympäristöt (ns. 

METE-kohteet). Näitä ovat muun muassa lähteiden, purojen ja pienten lampien lähiym-

päristöt, rehevät lehtolaikut sekä tietyt suoelinympäristöt, joilla on luonnontilainen tai 

luonnontilaisen kaltainen vesitalous. Lisäksi näitä kohteita ovat korkeat jyrkänteet ja nii-

den välittömät alusmetsät sekä karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat 

hietikot, kalliot, kivikot ja louhikot, joiden ominaispiirre on harvahko puusto. Metsälain 

10 §:n mukaan kohteiden tulisi olla luonnontilaisia tai sen kaltaisia, sekä selvästi ympä-

röivästä luonnosta erottuvia. Lisäksi laki määrittelee, että kohteet ovat pienialaisia tai 

metsätaloudellisesti vähämerkityksellisiä. Näiden kohteiden säilyttämisellä metsälaissa 

pyritään huomioimaan monimuotoisuuden säilyttäminen metsissä heikentämättä kuiten-

kaan metsien taloudellista tuottoa. Metsälain 10 §:n määrittelemissä kohteissa voidaan 

tehdä varovaisia hoito- ja käyttötoimenpiteitä, joissa elinympäristöjen ominaispiirteet säi-

lytetään tai niitä vahvistetaan. Tällaisia sallittuja toimenpiteitä ovat esimerkiksi suunni-

telmalliset luonnonhoitotoimet ja luonnontilan ennallistamistoimet. Lisäksi kohteilla voi-

daan tehdä varovaisia poimintaluonteisia hakkuita tietyin rajoituksin. 

 

Metsälain (1093/1996) 10 §:n (1085/2013) erityisen tärkeiden elinympäristöjen lisäksi 

luonnonsuojelulain (1096/1996) 29 §:ssä on määritelty puustoisten ja metsäisten elinym-

päristöjen avainbiotooppeja, jotka jäävät metsälain soveltamisalan ulkopuolelle. Niitä 

kutsutaan suojelluiksi luontotyypeiksi, ja niitä ovat muun muassa jalopuumetsiköt, terva-

leppäkorvet sekä maisemallisesti merkittävät yksittäiset puut ja puuryhmät. Muita suojel-

tuja elinympäristöjä ja alueita ovat kansallis- ja luonnonpuistot, erämaa-alueet, yksityis-

maiden luonnonsuojelualueet sekä Natura 2000-verkoston alueet (Ympäristöministeriö 

2020). Natura 2000-verkoston alueiden tarkoitus on turvata EU:n luontodirektiivissä 

määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. 

 

Monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden säilyttäminen on metsänomistajalle 

välttämätöntä metsälain (1093/1996) ja luonnonsuojelulain (1096/1996) määrittelemissä 

erityiskohteissa sekä suojeltujen lajien elinympäristöissä. Lait määrittävät minimitason, 

jolla metsäomistajien on huolehdittava metsiensä monimuotoisuuden säilyttämisestä. La-

kien määrittelemissä rajoissa metsänomistajat voivat vapaaehtoisesti turvata metsiensä 

monimuotoisuutta omien tavoitteidensa mukaisesti. Metsätalouden kehittämiskeskus Ta-

pion koordinoimana laaditut metsänhoidon suositukset (Äijälä ym. 2019) perustuvat 
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metsälakiin. Metsänhoidon suositusten mukaan talousmetsien hoidossa on tärkeä turvata 

luontokohteiden ominaispiirteet sekä lisätä monimuotoisuudelle tärkeitä rakenteita met-

sässä, kuten lehtipuustoa, kuollutta, palanutta ja lahonnutta puustoa sekä vanhoja ja järeitä 

puita. Tähän pyritään muun muassa jättämällä säästöpuita ja riistatiheikköjä. Metsänhoi-

don suositusten mukaan säästöpuu on elävä puu, joka jätetään hakkuukuviolle. Säästöpuu 

kasvaa, kuolee ja lahoaa metsässä turvaten samalla monimuotoisuudelle tärkeitä piirteitä. 

Säästöpuut suositellaan jätettäväksi käsittelyalueella luontokohteen yhteyteen. Säästö-

puiksi suositellaan jätettävän järeitä puita, ja etenkin lehtipuita. Riistametsänhoito on met-

säkanalintuja ja muuta riistaa suosivaa talousmetsien hoitoa, jossa huomioidaan riistan 

elinympäristövaatimukset ja säästetään riistatiheikköjä hakkuualueilla (Lindén ym. 

2014).  

 

Monimuotoisuuden turvaamiseksi myös yksityismetsien suojelualueverkostoa on pyritty 

kehittämään Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman eli METSO-ohjelman 

avulla (Maa- ja metsätalousministeriö 2019). METSO-ohjelmassa metsänomistaja voi va-

paaehtoisesti suojella metsäänsä joko määräaikaisesti tai pysyvästi, jolloin valtio maksaa 

korvausta ohjelman mukaisesta suojelusta ja luonnonhoidosta. Ohjelman tavoitteena on 

”pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen, sekä vakiinnuttaa luon-

non monimuotoisuuden suotuisa kehitys vuoteen 2025 mennessä” (METSO-ohjelma 

2019).  

 

Edellä mainittujen toimien ohella metsäluonnon monimuotoisuutta voidaan turvata met-

säsertifiointikriteerien edellyttämillä keinoilla. Yleisimmät Suomessa käytössä olevat 

metsäsertifikaatit ovat PEFC ja FSC. Sertifikaattien avulla pyritään varmistamaan, että 

niiden edellyttämiä kriteerejä noudattaen saadaan vastuullisesti tuotettua puutavaraa, ja 

siitä valmistettuja tuotteita. Sertifiointikriteerien noudattaminen on metsänomistajalle va-

paaehtoista. Suomessa on PEFC-sertifioitua metsää 19 miljoonaa hehtaaria (92 % talous-

käytössä olevista metsistä), ja FSC-sertifioitua metsää on 2,1 miljoonaa hehtaaria (FSC 

Suomi 2019; PEFC Suomi 2019). Metsäsertifiointikriteereissä esitetään useita keinoja 

metsien monimuotoisuuden turvaamiseen. Niissä on lainsäädäntöä tiukempia velvoitteita 

koskien muun muassa avainbiotooppien suojelua, säästöpuita, sekapuustoisuutta sekä la-

hopuustoa.  
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1.2 Metsävara- ja paikkatieto monitavoitteisessa metsänhoidossa 

 

Suomessa on saatavilla runsaasti avointa metsävaratietoa. Tätä on edesauttanut EU:n 

vuonna 2007 asettama INSPIRE-direktiivi, joka määrittelee EU:n paikkatietoinfrastruk-

tuurin (Holopainen ym. 2015). Suomessa tuli vuonna 2009 voimaan laki paikkatietoinfra-

struktuurista, jonka myötä valtionhallinnon keräämät paikkatietoaineistot ovat ilmaisessa 

yhteiskäytössä Suomessa. Paikkatietoaineistojen saatavuus edistää digitalisaation kehit-

tymistä, joka mahdollistaa uusien työkalujen kehittämisen metsän- ja luonnonhoitoon 

sekä metsäalan palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen. Kansallinen metsästrategia 

2025:n mukaan digitaalisuus, avoin paikkatieto ja päätöksentekoa helpottavat sovellukset 

lisäävät tuottavuutta ja auttavat kestävyyden todentamisessa mahdollistaen myös metsä-

luonnon monimuotoisuuden turvaamisen (Maa- ja metsätalousministeriö 2019). Laadu-

kas ja ajantasainen paikkatieto mahdollistaa eri metsänkäyttötapojen yhteensovittamisen. 

Metsävaratietoa käytetään metsävarojen käytön suunnittelussa, ja siihen liittyvässä pää-

töksenteossa. Päivitettyä tietoa metsistä voidaan hyödyntää metsänhoidon toimenpiteiden 

ja hakkuiden seurannassa (Melkas ym. 2020). Ajantasainen tieto auttaa metsänomistajia 

saavuttamaan metsille asettamansa tavoitteet sekä metsäteollisuutta optimoimaan puun-

korjuuta kysynnän mukaan. 

 

Tähän saakka metsävaratietoa on kerätty pääosin kaukokartoituksen (laserkeilaus, ilma-

kuvaus) ja maastomittausten avulla (Holopainen ym. 2015). Kaukokartoituksella tarkoi-

tetaan tietojen keräämistä sähkömagneettisen säteilyn avulla ilman fyysistä kosketusta 

tutkittaviin kohteisiin. Perinteisesti kaukokartoitusta on käytetty apuna metsien arvioin-

nissa ja laajojen metsäalueiden inventoinnissa. Monimuotoisuuskohteita kuvaavan tiedon 

keräämisessä maastotarkastukset ovat kuitenkin edelleen tärkeässä roolissa. Jatkossa ta-

voitteena on, että metsävaratietoa voidaan hyödyntää entistä enemmän myös monimuo-

toisuuden turvaamiseksi asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tähän tarvittaisiin ajan-

tasaista tietoa monimuotoisuudelle arvokkaiden kohteiden sijainnista, sekä metsien luon-

nonhoidon toteutumisesta. Monimuotoisuuskohteita kuvaavan metsävaratiedon avulla 

voidaan toteuttaa talousmetsien luonnonhoidon seurantaa. 

 

Suomen metsäkeskuksella (SMK) on keskeinen rooli avoimen metsävaratiedon tuotta-

jana ja ylläpitäjänä. Tiedonkeruujärjestelmä perustuu laserkeilaukseen, ilmakuvaukseen, 

koealamittauksiin ja kohdennettuun maastoinventointiin (Suomen metsäkeskus 2016). 
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Metsävaratiedon keruuta varten yksityismetsät on jaettu noin 200 000 hehtaarin kokoisiin 

inventointialueisiin, jotka kaikki on nyt kertaalleen laserkeilattu ja ilmakuvattu kymme-

nen vuoden aikana. Seuraava inventointikierros on alkanut, ja tulevaisuudessa tarkoitus 

on, että kaikki alueet laserkeilataan kuuden vuoden välein ja ilmakuvataan kolmen vuo-

den välein. Vuosittain Metsäkeskus inventoi n. 1,5 miljoonaa hehtaaria. Inventointialu-

eelta mitataan noin 600–900 maastokoealaa, joilta saatujen mittaustulosten avulla puus-

totiedot mallinnetaan koko inventointialueelle. Laser- ja ilmakuvapiirteiden avulla inven-

tointialueen kullekin hilaruudulle (16 m x 16 m) haetaan sitä parhaiten vastaavat koealat 

ja lasketaan niiden perusteella jokaiselle hilaruudulle omat puustotiedot. Tässä hyödyn-

netään aluepohjaisia ei-parametrisia menetelmiä kuten k-MSN (k-Most Similar Neigh-

bor) tai harva Bayesilainen (sparse Bayesian) regressio (Holopainen ym. 2015). Niille 

kuvioille, joilta ei saada tarpeeksi luotettavaa tietoa kaukokartoituksella tai muun ole-

massa olevan tiedon perusteella, tehdään maastoinventointi. Metsävaratietoa päivitetään 

myös mm. ennen hakkuuta jätettävien metsänkäyttöilmoitusten sekä metsätalouden tukiin 

liittyvien rahoitushakemusten avulla. Lisäksi hyödynnetään metsänomistajilta tai toimi-

joilta saatavaa toimenpidetietoa, visuaalisessa tarkastelussa latvuksen korkeusmallia tai 

ilmakuvia sekä metsäneuvojien tietämystä (Suomen metsäkeskus 2016). Metsävaratietoa 

on saatavilla avoimessa jakelussa Metsään.fi-palvelussa karttapalveluina, paikkatietoai-

neistoista muodostettuina tiedostopaketteina sekä rajapintoina (Suomen metsäkeskus 

2020).  

 

Suomen metsäkeskuksen metsävaratiedon keruumenetelmä ei ole kaiken kattava moni-

muotoisuuskohteiden osalta. Kaukokartoituksella ei pääsääntöisesti pystytä kartoitta-

maan pienipiirteisiä luontokohteita (Suomen metsäkeskus 2016). Niiden osalta tieto pe-

rustuu edelleen maastossa kerättyyn aineistoon. Tietoja metsälain (1093/1996) 10 §:n 

(1085/2013) erityisen tärkeistä elinympäristöistä on kerätty vuodesta 1997 lähtien erillis-

kartoituksessa ja metsäsuunnittelun yhteydessä (Suomen metsäkeskus 2020). Kohteita ei 

ole kartoitettu kattavasti, vaan osa erityisen tärkeistä elinympäristöistä puuttuu aineis-

tosta. Mikäli avainbiotooppeja ei ole osunut maastossa tarkastettuihin kohteisiin, ne myös 

puuttuvat Suomen metsäkeskuksen metsävaratiedossa. Metsälakiin on myös tullut muu-

toksia koskien monimuotoisuuskohteiden tulkintaa, eikä metsävaratiedoissa olevaa eri-

tyisen tärkeiden elinympäristöjen aineistoa ole sen jälkeen käyty systemaattisesti läpi. 

Siksi erityisesti vanhemmassa aineistossa voi olla epätarkkuuksia. Metsäkeskuksessa teh-

dään parhaillaan työtä erityisen tärkeitä elinympäristöjä koskevan aineiston laadun 
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parantamiseksi, mutta tällä hetkellä kohteiden määrittely ja rajaus tulisi varmistaa maas-

tossa ennen kohteiden käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä. 

 

Valtakunnan metsien inventointi (VMI) tuottaa metsävaratietoa maastomittauksiin perus-

tuen, ja inventoinnissa hyödynnetään koko Suomen kattavaa systemaattista koealaotantaa 

(Korhonen ym. 2017). Koealat on sijoitettu ryväsotannalla, ja mukana on myös pysyviä 

koealoja, joiden avulla voidaan toteuttaa puustotietojen seurantaa. Koealoilta on viimeksi 

tehdyissä inventoinneissa tarkasteltu maastossa myös tiettyjä monimuotoisuutta kuvaavia 

tunnuksia, kuten kuolleen puun määrää ja laatua, avainbiotooppeja, puulajien runsautta 

sekä metsien luonnontilaisuutta. Metsävaratiedon tuottamisessa käytössä on myös moni-

lähde-VMI, jossa maastossa havaittujen tietojen lisäksi hyödynnetään satelliittikuvia sekä 

numeerisia paikkatietoaineistoja (Holopainen ym. 2015). Siten koealoilta mitatut tiedot 

on mahdollista yleistää koealaverkon väliin jääneille alueille. Yleistämisessä hyödynne-

tään ei-parametrista k:n lähimmän naapurin (k-nn) menetelmää, jolla maastomittaustiedot 

saadaan keskiresoluution (Landsat TM) satelliittikuvan pikseleille (16 x 16 m). Menetel-

mällä saadaan liitettyä kaikki maastossa mitatut puusto- ja kasvupaikkatunnukset yhdellä 

kertaa tulkittavaan pikseliin. VMI:n tiedonkeruu monimuotoisuustunnusten osalta on 

otantapohjaista, jolloin pienialaiset monimuotoisuuskohteet ja erityispiirteet voivat jäädä 

huomaamatta, mikäli ne eivät osu maastossa tarkastelluille koealoille tai eivät näy satel-

liittikuvissa.  

 

Paikkatietoa lajihavainnoista on saatavilla Suomen lajitietokeskuksen verkkosivuilta, 

jossa on myös mahdollista ilmoittaa tekemistään lajihavainnoista (Suomen Lajitietokes-

kus 2020). Osa lajihavaintojen paikkatiedosta on kuitenkin karkeistettua tai vain viran-

omaisten käytettävissä. Monimuotoisuuden seurannan kannata tärkeitä laji- ja lajistoseu-

rantoja toteuttavat useat tahot Suomessa. Seurannoista vastaavat esimerkiksi Luonnontie-

teellinen keskusmuseo, Metsähallitus, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sekä elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (Ympäristöhallinto 2020). Suomessa lajien ja 

myös luontotyyppien uhanalaisuusarviointeja koordinoivat ympäristöministeriö ja Suo-

men ympäristökeskus, ja ne toteutetaan yhteistyössä useiden eri tahojen kanssa. Luonto-

tyyppien uhanalaisuusarvioinnissa aineistona on hyödynnetty muun muassa edellä kuvat-

tuja VMI-aineistoja, Suomen metsäkeskuksen metsävaratietoja sekä esimerkiksi Metsä-

hallituksen tekemien luontotyyppi-inventointien aineistoja (Kontula ja Raunio 2018). 
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Maastomittauksia ja -tarkastuksia tehdään yleisesti useiden eri tahojen toimesta myös 

metsäsuunnittelua varten, ja perinteisesti sitä toteutetaan kuvioittaisena arviointina met-

sänomistajan toiveet ja tavoitteet huomioiden. Kuviotiedot määritetään kuviolle subjek-

tiivisesti sijoitettujen relaskooppikoealojen keskiarvona (Holopainen ym. 2015). Osa mit-

tauksista tehdään myös silmämääräisesti, jolloin suunnittelijan ammattitaidolla on merki-

tystä arvioinnin onnistumiselle. Metsäsuunnittelun lähtökohtana voidaan käyttää esimer-

kiksi Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi -palvelusta saatavaa metsävaratietoa (Suomen 

metsäkeskus 2020). Leimikkosuunnittelua tehdään puunhankinnan ohjauksen tarpeisiin, 

ja sitä varten tehdään erillisiä maastoinventointeja metsäsuunnitelman kuvioittaisen arvi-

oinnin pohjalta. Metsävaratiedon ollessa yhä enemmän digitaalisessa muodossa, nykyään 

puukauppaa ja leimikkosuunnittelua tehdään jossain määrin myös ilman varsinaisia 

maastokäyntejä. Tällöin on mahdollista, että vastuu monimuotoisuuskohteiden tunnista-

misesta ja huomioinnista jää hakkuukoneenkuljettajalle hakkuuta suoritettaessa.  

 

Metsäalan toimijat tekevät valvontaa ja omia vuosittaisia selvityksiä siitä, miten moni-

muotoisuus on huomioitu käytännön metsänhoidossa. Esimerkiksi Suomen metsäkeskuk-

sen luontolaadun tarkastuksilla arvioidaan vuosittain maastokäynneillä monimuotoisuu-

den huomioimisen onnistumista yksityismetsien metsänhoito- ja hakkuukohteilla (Suo-

men metsäkeskus: yksityismetsien luonnonhoito 2020). Samoin Metsähallitus toteuttaa 

vuosittain metsätalouden ympäristöseurantaa, johon osaltaan kuuluvat maastossa tehdyt 

tarkastukset (Metsähallitus 2020). Metsäsertifioinnin edellyttämän luonnonhoidon toteu-

tusta seurataan ja valvotaan riippumattoman kolmannen osapuolen toteuttamilla tarkas-

tuksilla (FSC Suomi 2019; PEFC Suomi 2019). Tarkastukset perustuvat sertifikaatin hal-

tijoiden omiin raportteihin ja laadunarviointiin, sekä maastossa tehtäviin tarkastuksiin.  

 

1.3 Hakkuukoneen keräämä tieto metsävaratiedon tuottamisessa 

 

Metsien monimuotoisuuspiirteitä kuvaavan metsävaratiedon tuottamisessa maastotarkas-

tukset ovat edelleen keskeisessä roolissa. Kuten edellä on kuvattu, tilanne on tämä myös 

Suomen metsäkeskuksen ja VMI:n tuottaman metsävaratiedon kohdalla, ja näitä aineis-

toja hyödynnetään tausta-aineistoina monissa metsien monimuotoisuuden tilaa kuvaa-

vissa tarkasteluissa. Tulevaisuudessa tarve minimoida resursseja kuluttavien maasto-

käyntien määrä kasvaa, ja uusia menetelmiä monimuotoisuuden turvaamista kuvaavan 

tiedon keräämiseen tarvitaan. Toisaalta monimuotoisuutta kuvaavia tunnuksia on paikoin 
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haastavaa todentaa muuten kuin maastossa, joten olisi tärkeää voida kohdentaa välttämät-

tömät maastotarkastukset kustannustehokkaasti. Yhtenä mahdollisuutena on kerätä puun-

korjuu- ja metsänhoitotöiden ohessa tietoa metsävaroista ja monimuotoisuuskohteista 

sekä erityisesti niiden säilyttämisestä metsänkäsittelyssä (Hämäläinen ym. 2014). Met-

sänkäyttöilmoitusten ohella yhtenä vaihtoehtona tähän voisi olla hakkuukoneen kerää-

män ja tuottaman tiedon hyödyntäminen metsävara- ja paikkatietoaineiston täydentämi-

sessä ja ajantasaistamisessa myös monimuotoisuuskohteiden osalta. 

 

Hakkuukoneen tuottaman tiedon hyödyntämistä ja siihen liittyviä menetelmiä on kehi-

telty useissa tutkimuksissa (Räsänen ym. 2019, Skogforsk 2020). Esimerkiksi Saukkola 

ym. (2019) ovat tutkineet hakkuukoneella kerättävän puustotiedon soveltuvuutta kauko-

kartoituksen perustuvan metsäinventoinnin referenssiaineistona. Lisäksi on tutkittu auto-

maattista toimenpidekuvioiden rajausten muodostamista sekä ajourien automaattista tuot-

tamista ja ajouratunnusten määrittämistä hakkuukoneen sijaintitiedon avulla (Melkas ym. 

2020; Riekki ym. 2018).  

 

Ruotsalainen Skogforsk on kehittänyt yhdessä konevalmistajien kanssa hakkuukoneiden 

keräämän tiedon tallennusta ja siirtoa varten StanForD-standardin (Standard for Forest 

machine Data and Communication). Standardin kehitystyö on alkanut 1980-luvun lo-

pulla, ja 1990-luvun alusta lähtien Metsäteho on ollut mukana standardin kehittämisessä 

(Skogforsk 2020). Standardin ensimmäinen versio, StanForD, julkaistiin vuosituhannen 

vaihteessa, ja sen toisen version, StanForD2010, kehitys alkoi vuonna 2008 (Räsänen 

2011). Nykyään standardia päivitetään vuosittain. Hakkuukoneet mittaavat automaatti-

sesti kaadettavan rungon käsittelyn yhteydessä rungosta tehtävien pölkkyjen pituudet ja 

läpimitat sekä paikantavat hakkuukoneen ja mahdollisesti myös hakkuupään sijainnin 

puun kaadon yhteydessä (Skogforsk 2020). Lisäksi hakkuukoneen kuljettaja määrittää 

puuta kaataessaan puulajin, puutavaralajin ja puutavaran laadun. Kaikki tiedot tallentuvat 

StanForD-standardin mukaisiin STM-tiedostoihin (stem-file) sekä StanForD2010-stan-

dardin mukaisiin HPR-tiedostoihin (harvester production -file). Hakkuukoneen sijainnin 

määritys perustuu GNSS-satelliittipaikannusjärjestelmään (Global Navigation Satellite 

System) ja paikannus tapahtuu hakkuukoneiden omilla vastaanottimilla. Vuonna 2017 

hyväksyttiin käyttöön Metsäkonetiedon omistusta, käyttöä ja käsittelyä koskevat periaat-

teet -suositus. Se selkeyttää metsäkoneiden järjestelmiin sisältyvän tiedon omistuksen ja 

käytön pelisääntöjä (Räsänen 2017). Lisäksi se edistää metsäkonetietoon perustuvien 
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sovellusten rakentamista ja palvelujen tuottamista alan toimijoita varten. Standardointi ja 

Metsäkonetiedon omistusta, käyttöä ja käsittelyä koskevat periaatteet -suositus luovat pe-

rustan hakkuukonetiedon hyödyntämiselle. 

 

StanForD-standardin mukaisia tallennettuja tietoja on hyödynnetty Metsätehon kehittä-

mässä automaattisessa kuviointimenetelmässä, jolla voidaan tuottaa hakkuukoneen tal-

lentamista tiedoista automaattisesti toimenpidekuvion aluerajaus (Melkas ym. 2020). Li-

säksi Metsätehossa on kehitetty menetelmä ajourien automaattiseen muodostamiseen 

hakkuukoneen tallentamien sijaintitietojen perusteella (Riekki ym. 2019). Automaatti-

sessa kuviointimenetelmässä käytetään korjuulohkon tunnistetietoja, hakkuun aloitusai-

kaa sekä hakkuukoneen sijaintitietoa puuta kaadettaessa (Melkas ym. 2020). Lohkokoh-

tainen tieto hakkuutavasta on mukana HPR-tiedostoissa, mutta ei STM-tiedostoissa. Ku-

viointimenetelmässä käytetään kolmea algoritmia kuviorajojen automaattiseen muodos-

tamiseen (Kuva 1). Aineiston esikäsittelyssä tiedot puretaan StanForD-tiedostoista, ja 

niille luodaan yksikäsitteiset lohko- ja runkotunnistetiedot. Paikkatieto-ohjelmaan siirtä-

misen jälkeen algoritmin avulla pistemäisestä aineistosta tunnistetaan ja erotetaan siirty-

mäurat. Seuraavaksi muodostetaan toisen algoritmin avulla kuviopolygonit hyödyntäen 

Delaunay-kolmiointia, jossa valitaan kuvioon riittävän lähellä toisiaan olevat pisteet kol-

mioinnin avulla. Kolmannen algoritmin avulla muodostetaan vierekkäisten kuviopolygo-

nien väliset leikkaukset. Lopuksi menetelmällä voidaan tuottaa pinta-alat muodostetuille 

toimenpidekuvioille, jotka muodostuvat aluerajauksesta ja kuviolta hakatuista puista. 

(Melkas ym. 2018; Melkas ym. 2020). 

 

 
Kuva 1. Metsätehon kehittämän automaattisen kuviointimenetelmän kuvaus (mukailtu Melkas ym. 2020). 
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Kuviointimenetelmästä saadut tulokset ovat lupaavia, ja menetelmä avaa uusia mahdolli-

suuksia hakkuukonetiedon hyödyntämiseen metsävaratiedon ajantasaistamisessa (Melkas 

ym. 2020). Lisäksi on todettu, että menetelmällä voidaan tunnistaa kuvioiden sisään jää-

viä käsittelemättömiä alueita (Räsänen ym. 2019). Tällaiset hakkuukuvioille jätetyt käsit-

telemättömät alueet voisivat olla monimuotoisuudelle arvokkaita kohteita, esimerkiksi 

METE-kohteita, muita arvokkaita elinympäristöjä tai säästöpuuryhmiä. Mikäli hakkuu-

kuvioilta tunnistetut käsittelemättömät alueet ovat monimuotoisuuskohteita, hakkuuko-

neaineistoa voisi mahdollisesti hyödyntää kyseisten kohteiden tunnistamisessa. Tällöin 

hakkuukoneaineistoa voisi olla mahdollista hyödyntää myös arvokkaiden luontokohtei-

den säilymisen todentamisessa, ja siten luonnonhoidon toteutumisen seurannassa opera-

tiivisessa metsänhoidossa tai puunkorjuutyön laadun raportoinnissa. 

 

1.4 Tutkielman tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tämä tutkielma on tehty toimeksiantona Metsäteho Oy:lle. Se on osa Metsätehon Kestä-

vyyden hallinta -projektia, joka on yksi Metsätehon tutkimus- ja kehitystyön painoalu-

eista 2018–2025. Projektin taustalla on Metsätehon Tehokas puuhuolto 2025 -visio, jonka 

mukaan globaalit megatrendit toimivat metsäteollisuuden muutoksen ajureina ja mahdol-

listajina (Niemelä ym. 2018). Metsäalaan vaikuttavia megatrendejä ovat mm. maailman-

talouden painopisteiden muutokset, luonnonvarojen väheneminen, ilmastonmuutos, luon-

non monimuotoisuuden heikkeneminen, energian kysynnän kasvu sekä nopea teknologi-

nen kehitys ja erityisesti digitalisaatio (Maa- ja metsätalousministeriö 2019). Metsätehon 

kestävyyden hallinta -projektin tavoitteena on ”kehittää menetelmiä eri metsänkäyttöta-

pojen ja puuhuollon ympäristö- ja yhteiskunnallisten vaikutusten arviointiin sekä ympä-

ristötoimenpiteiden vaikuttavuuden ja kestävyyden mittaamiseen ja raportointiin” (Met-

säteho 2020).  

 

Tutkielman taustalla on Metsätehossa kehitetty menetelmä, jolla hakkuualueen rajat voi-

daan automaattisesti muodostaa hakkuukoneen tallentamiin sijaintitietoihin perustuen 

(Melkas ym. 2018; Melkas ym. 2020). Samalla voidaan tunnistaa käsittelemättä jääneiden 

alueiden rajauksia. Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, voidaanko hakkuukoneella 

kerätyn tiedon avulla todentaa, onko  monimuotoisuudelle arvokkaat luontokohteet säi-

lytetty hakkuiden yhteydessä. Tarkoituksena oli paikantaa hakkuukohteilla ja niiden vä-

littömässä läheisyydessä käsittelemättä jätetyt kohteet hakkuukoneen tuottaman 
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toteumatiedon ja mahdollisesti tarvittavan muun materiaalin avulla. Lisäksi pyrittiin sel-

vittämään mitä muita tietolähteitä luontokohteiden säilymisen todentamiseen tarvitaan 

hakkuukonetiedon ohella. Alueiden käsittelemättömyyden syytä selvitettiin hakkuuko-

neiden keräämän aineiston, peruskartan, kaukokartoitusaineiston, monimuotoisuuskoh-

teiden tunnistamisessa käytettävän muun aineiston ja maastotarkastusten avulla. 

 

Tavoitteena oli myös luoda perusteita potentiaalisten luonnon monimuotoisuudelle ar-

vokkaiden kohteiden tunnistamiseen automaattisella menetelmällä talousmetsissä. Ta-

voitteena oli kehittää menetelmää, pohtia olisiko se mahdollisesti automatisoitavissa, 

mitä aineistoja on oltava käytössä, ja miten aineistoa on prosessoitava, jotta haluttua tietoa 

saadaan esimerkiksi hakkuutyön laadun raportointiin ja seurantaan.  

 

Tarkastelussa olevalla menetelmällä pyrittiin tunnistamaan automaattisesti, onko moni-

muotoisuuden kannalta potentiaalisesti arvokkaita kohteita säilytetty hakkuiden toteutuk-

sessa. Menetelmällä ei ollut tavoitteena arvioida, kuinka hyvin jokin kohde turvaa moni-

muotoisuutta tai varmistaa ovatko käsittelemättömät alueet monimuotoisuuden kannalta 

tärkeitä kohteita. Monimuotoisuuden turvaamisen kannalta potentiaalisten kohteiden 

määrittely perustui lainsäädännön kuvauksiin suojeltavista avainbiotoopeista sekä met-

sänhoitosuosituksiin. Monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet, esimerkiksi luon-

nonsuojelualueet ja metsälain (1093/1996) 10 §:n (1085/2013) kohteet tulee tässä työssä 

olla jo ennalta tunnistettuja sekä niiden sijainnit paikannettuina ja saatavilla muista ai-

neistoista, jotta niitä voidaan yksiselitteisesti tarkastella. 

 

Automaattisen menetelmän avulla voisi olla mahdollista ylläpitää ja täydentää tietoja mo-

nimuotoisuudelle arvokkaista kohteista. Lisäksi menetelmän tuottamien tietojen avulla 

olisi mahdollista toteuttaa seurantaa ja valvontaa siitä, miten monimuotoisuuden turvaa-

minen huomioidaan käytännössä metsien käsittelyssä. Menetelmällä voisi olla mahdol-

lista tunnistaa monimuotoisuudelle potentiaalisesti arvokkaita kohteita ja kerätä niistä 

ajantasaista tietoa. Menetelmän avulla voitaisiin täydentää muilla menetelmillä kerättyä 

metsävaratietoa. Lisäksi sen avulla olisi mahdollista minimoida ja kohdentaa kustannus-

tehokkaasti monimuotoisuuskohteiden tunnistamisessa ja käsittelyn valvonnassa olennai-

sia maastotarkastuksia.  
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Tämän tutkielman tavoitteisiin pyritään pääsemään selvittämällä vastaukset seuraaviin 

tutkimuskysymyksiin: 

• Ovatko hakkuukoneaineistosta muodostetut käsittelemättömät alueet potentiaali-

sia luonnon monimuotoisuudelle arvokkaita kohteita vai joitakin muita kohteita?  

• Onko luonnon monimuotoisuudelle arvokkaat kohteet huomioitu jo hakkuiden 

suunnitteluvaiheessa eli onko ne jätetty kokonaan käsittelyn ulkopuolelle? 

• Vaikuttaako hakkuutapa monimuotoisuudelle arvokkaiden kohteiden huomioin-

tiin tai niiden automaattiseen paikannukseen hakkuukoneaineistosta? 

• Voidaanko säästöpuuryhmiä paikantaa hakkuukoneaineiston perusteella auto-

maattisesti? 

• Millaista aineistoa tarvitaan potentiaalisten luonnon monimuotoisuuskohteiden 

tunnistamiseen hakkuukoneaineiston lisäksi? 
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2 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

2.1 Tutkimusaineisto 

 

2.1.1 Hakkuukoneaineisto 

 

Luontokohteiden säilymisen todentamista ja potentiaalisten kohteiden tunnistamista teh-

tiin tässä työssä hakkuukoneaineiston avulla, jota oli kerätty automaattisesti operatiivisen 

toiminnan hakkuukohteilta. Käytössä oli Metsätehon osakkaiden toimesta vuosina 2015–

2018 kerättyä hakkuukoneaineistoa. Hakkuukoneaineisto on kerätty hakkuukoneen hytin 

katolle sijoitetun paikannuslaitteen avulla. Laite on tallentanut hakkuukoneen sijainnin 

jokaisen puun kaadon yhteydessä. Sijainnit oli määritetty globaalilla satelliittipaikannus-

järjestelmällä (GNSS), ja paikannuksessa käytettiin hakkuukoneiden omia vastaanotti-

mia. Mukana aineiston keruussa on ollut eri valmistajien hakkuukoneita. Koneen sijain-

titiedot tallentuivat pistemäisinä StanForD-standardin mukaisesti runkokohtaisesti HPR-

tiedostoihin (Skogforsk 2020). Hakkuukoneaineisto esikäsiteltiin Metsätehon purkuoh-

jelmilla. Hakkuukoneaineisto kuvioitiin Metsätehon luvussa 1.3 kuvatun automaattisen 

kuviointimenetelmän avulla, jolloin tuotettiin runkokohtaisista tiedoista hakkuukuvioi-

den rajaukset ja siirtymäurat (Melkas ym. 2020). Aineisto jakaantui kahteen osa-aineis-

toon. Keväällä 2020 tehtiin tarkastelu, jossa oli käytössä koko Suomen alueelta kerättyä 

operatiivista kuvioaineistoa (n=4 560) (Kuva 2). Kesällä 2019 oli jo tehty tarkastelu, jossa 

käytettiin pienempää aineistoa (n=605). Vuoden 2019 aineistossa hakkuutapa kerättiin 

manuaalisesti, vuoden 2020 aineistossa se saatiin HPR-tiedostosta. Toimenpidekuvioiden 

hakkuutapana oli pääosin joko harvennus tai päätehakkuu. Näistä kuvioista oli jo suoda-

tettu pois automaattisesti muodostetut leimikoille johtavat siirtymäurat. 
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Kuva 2. Kevään 2020 tarkastelussa mukana olleiden automaattisesti hakkuukoneaineistosta muodostet-
tujen kuvioiden sijainnit kartalla. (Taustakartta: Maanmittauslaitos). 

 

Automaattisesti kuvioidusta hakkuukoneaineistosta erotettiin käsittelemättömäksi tunnis-

tetut alueet. Alueet olivat automaattisesti muodostetun toimenpidekuvion sisään tai kuvi-

oiden väliin jääviä alueita, joilla syystä tai toisesta ei ollut hakkuukoneen sijaintitietojen 

perusteella kaadettu puita (Kuva 3). Alueiden koko riippuu mm. hakattuja puita edusta-

vien hakkuukoneen sijaintien keskinäisestä geometriasta, ja niiden on käytännössä oltava 

vähintään tietyn kokoisia ja muotoisia, jotta ne pystytään tunnistamaan kuviosta. Aluei-

den koko riippuu myös kuvioinnissa käytetyn puskurivyöhykkeen arvosta. Tämän työn 

kuvioinnit on laskettu käyttäen 6,5 m puskurivyöhykkeen leveyttä. Hakkuukoneaineis-

tosta muodostettujen kuvioiden tarkkuus on metrien luokkaa, ja käsittelemättömien alu-

eiden rajautumisen tarkkuus niiden pienialaisuuden takia tätäkin huonompi (Melkas ym. 

2020). 
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Kuva 3. Esimerkki hakkuukoneaineistosta automaattisesti muodostetuista kuvioista, ja niillä olleista käsit-
telemättömistä alueista. Vasemmalla pieni sininen alue on käsittelemätön alue avohakkuukuviolla (haa-
leampi sininen alue). Pisteet kuvaavat runkokohtaisesti tallennettuja hakkuukoneen sijainteja puuta kaa-
dettaessa. Oikealla on käsittelemättömäksi tunnistettuja kapeita alueita (2 kpl, vihreä väri), jotka ovat 
muodostuneet kahden vierekkäisen kuvion (harvennus ja avohakkuu) rajalle. (Taustakartta: Maanmit-
tauslaitos). 

 

Keväällä 2020 tarkastellussa aineistossa käsittelemättömiä alueita tunnistettiin automaat-

tisesti kuvioidusta hakkuukoneaineistosta yhteensä 830 kappaletta (Taulukko 1). Käsitte-

lemättä jääneille alueille määritettiin pinta-ala ja ympärysmitta. Lisäksi tiedossa oli käsit-

telemätöntä aluetta ympäröivän kuvion tai kuvioiden hakkuutapa. Noin puolet, 49 %, alu-

eista muodostui harvennuskuvioiden sisälle (407 kpl), ja pienempi osa, 10,5 %, avohak-

kuukuvioiden sisälle (87 kpl). Lisäksi 27,5 % (228 kpl) automaattisesti tunnistetuista kä-

sittelemättömistä alueista muodostui yhden tai useamman kuvion rajalle tai väliin, jolloin 

niille ei ollut mahdollista yksiselitteisesti määrittää hakkuutapaa.  

 

Taulukko 1. Käsittelemättömien alueiden lukumäärä ja pinta-alat niitä ympäröivien kuvioiden hakkuuta-
voittain luokiteltuna. Osa alueista on muodostunut yhden tai useamman kuvion rajalla, jolloin niille ei 
voi yksiselitteisesti määrittää hakkuutapaa.  

 

Hakkuutapa Alueiden 
luku-

määrä 

Keskimääräinen 
pinta-ala, m2 

Minimi 
pinta-ala, m2 

Maksimi 
pinta-ala, m2 

Ylispuiden poisto 66 765 3 7 005 

Ensiharvennus 21 809 1 3 853 

Harvennus 407 1 282 < 0,1 17 523 

Avohakkuu 87 782 2 5 730 

Suojuspuuhakkuu 1 4 082 4 082 4 082 

Siemenpuuhakkuu 13 556 76 3 004 

Muu hakkuutapa 7 422 109 1 140 

Alue kuvioiden rajalla/välissä 228 538 < 0,1 44 588 

Kaikki alueet 830 957 < 0,1 44 588 
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Kesällä 2019 tehdyssä tarkastelussa tutkimusalue sijoittui Suomen metsäkeskuksen 

vuonna 2015 laserkeilaamalle, pääosin Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun kattavalle in-

ventointialueelle (Kuva 4). Aineisto koostui 605 kappaleesta automaattisesti muodostet-

tuja toimenpidekuvioita. Aineistosta tunnistettiin yhteensä 137 kappaletta käsittelemättö-

miä alueita (Taulukko 2). Kesällä 2019 tarkasteltua aineistoa käytetään tässä työssä yh-

tenä otantana tehtäessä alueellista vertailua havaintojen välillä. Lisäksi kesän 2019 tar-

kastelu ja havainnot vaikuttivat kevään 2020 maastotarkastusten otannan suuntaamiseen. 

Muutoin aineisto on käsitelty erillään kevään 2020 aineistosta. 

 

 

Kuva 4. Kesän 2019 tutkimusalue sijoittui Suomen metsäkeskuksen vuonna 2015 laserkeilaamalle pää-
osin Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun inventointialueelle.  Oikealla kuvassa ovat näkyvillä hakkuuko-
neaineistosta muodostetut toimenpidekuviot. (Peruskartta: Maanmittauslaitos 2018; Inventointialueen 
rajaus: Suomen Metsäkeskus 2016).  
 
Taulukko 2. Yhteenveto kesän 2019 tarkastelussa hakkuukonedatan avulla paikannetuista käsittelemät-
tömistä alueista. 

 

Hakkuutapa Alueiden 
luku-

määrä 

Keskimääräi-
nen pinta-ala 

m2 

Minimi 
pinta-ala, m2 

Maksimi 
pinta-ala, m2 

Ylispuiden poisto 1 11 11 11 

Ensiharvennus 5 929 493 2 016 

Harvennus 26 707 36 5 332 

Avohakkuu 28 1 412 45 11 107 

Suojuspuuhakkuu/ 
Siemenpuuhakkuu  

4 2 323 204 5 124 

Ei tiedossa 3 1 001 56 2 841 

Muu hakkuutapa 3 4 211 432 11 145 

Alue kuvioiden rajalla/välissä 67 680 1 9 828 

Kaikki alueet 137 971 1 11 145 
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2.1.2 Monimuotoisuuskohteiden tunnistamisessa käytettävä aineisto 

 

Tavoitteena oli selvittää hakkuukoneaineistosta paikannetuille käsittelemättömille alu-

eille syy alueiden käsittelemättömyydelle. Apuna käytettiin kaukokartoitusaineistoa, eri-

tyisesti ortoilmakuvia, joita saadaan, kun lentokoneesta tapahtuvassa ilmakuvauksessa 

otetut numeeriset kuvat oikaistaan haluttuun koordinaatistoon tunnettujen tukipisteiden, 

kameran kalibrointitietojen ja numeerisen korkeusmallin avulla (Holopainen ym. 2015). 

Näin saatu digitaalinen ortoilmakuva yhdistää ilmakuvan informaation kartan spatiaali-

seen tarkkuuteen. Tässä visuaalisessa tarkastelussa hyödynnettiin Maanmittauslaitoksen 

ortoilmakuvia WMS-rajapinnan kautta (Maanmittauslaitoksen karttakuvapalvelu 2020). 

Mikäli Maanmittauslaitokselta ei ollut saatavilla ajantasaista tai tarpeeksi hyvälaatuista 

ilmakuvaa, käytettiin myös avoimessa jakelussa olevia Google Maps -sivuston tarjoamia 

ilmakuvia ja satelliittikuvia kohteiden tarkastelussa.  

 

Lisäksi automaattisesti tunnistettujen alueiden käsittelemättömyyden syiden selvityk-

sessä käytettiin apuna avoimessa jakelussa olevaa metsävara- ja paikkatietoaineistoa. En-

sisijaisesti pyrittiin hyödyntämään sellaista aineistoa, jossa monimuotoisuuskohteet tai 

suojelualueet ovat jo ennalta tunnistettuja. Suomen Metsäkeskuksen avoimesta paikka-

tietoaineistosta hyödynnettiin kuviomuotoista metsävaratietoa, josta käyvät ilmi ennalta 

maastosta paikannetut metsälain (1093/1996) 10 §:n (1085/2013) mukaiset erityisen tär-

keät elinympäristöt ja muut arvokkaat luontokohteet, ns. METE-kohteet (Suomen Metsä-

keskus 2020). Suomen Metsäkeskuksen avoimesta paikkatietoaineistosta hyödynnettiin 

myös sijaintitietoa METSO-ohjelmaan kuuluvista suojelualueista. Tiedot ovat osa Ke-

mera-aineistoja, ja METSO-kohteet ovat osittain samoja, kuin METE-kohteetkin. Tar-

kastelussa huomioitiin METSO-kohteet, joissa oli tehty päätös joko pysyvästä tai määrä-

aikaisesta suojelusta. 

 

Tarkastelussa apuna käytettiin myös Suomen ympäristökeskuksen paikkatietoaineistoa 

Natura 2000 -verkostoon kuuluvista suojelualueista ja muista luonnonsuojelualueista, 

kun selvitettiin, johtuuko alueiden käsittelemättömyys niistä (Suomen ympäristökeskus 

2020). Lisäksi Suomen Lajitietokeskuksesta hyödynnettiin paikkatietoaineistoa lajien le-

vinneisyysalueista (Suomen Lajitietokeskus 2020). Tarkastelussa aineistosta otettiin mu-

kaan silmälläpidettävät, vaarantuneet, erittäin uhanalaiset, äärimmäisen uhanalaiset, Suo-

mesta hävinneet, luonnosta hävinneet ja sukupuuttoon kuolleet lajit. Suomen 
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Lajitietokeskuksen aineisto koostuu havainto- ja näytetiedoista, joita on koottu erilaisista 

lähteistä, kuten viranomaisilta sekä tutkimusprojektien ja luontoharrastajien kokoamista 

tietokannoista. Tässä tarkastelussa hyödynnettiin myös museoviraston paikkatietoaineis-

toa, josta saatiin pistemäistä ja aluemuotoista aineistoa muinaisjäännöskohteista (Museo-

virasto 2020). Kyseiset kohteet eivät välttämättä ole luonnon monimuotoisuuden kannalta 

arvokkaita, mutta voivat selittää alueiden käsittelemättä jättämistä. 

 

Potentiaalisia luonnon monimuotoisuudelle arvokkaita kohteita pyrittiin tunnistamaan 

käsittelemättömistä alueista hyödyntäen myös seuraavia aineistoja. Maanmittauslaitok-

sen tarjoamien peruskarttojen, ja niiden taustalla olevan maastotietokannan avulla oli 

mahdollista tunnistaa paikannetuilta käsittelemättömiltä alueilta ja niiden läheisyydestä 

mm. virtavedet, jyrkänteet, suot, soistumat ja kalliot (Maanmittauslaitos 2020). Maanmit-

tauslaitoksen maastotietokannan aineistoa maastotietokohteista (mm. virtavedet, jyrkän-

teet, vesistöt, pellot, tiet, asutus, suot) on ladattavissa viivamaisina, pistemäisinä tai alue-

muotoisina paikkatietoina avoimesta jakelusta. Riistalle soveltuvista alueista on saatavilla 

rasterimuotoista (16 m x 16 m) aineistoa, jota hyödynnettiin potentiaalisten riistatiheik-

köjen tunnistamisessa (Suomen Metsäkeskus: riistakohteet 2019). Riistakohdeaineistoa 

on tuotettu laserkeilausaineiston avulla. Aineistosta käy ilmi, mikäli alue olisi soveltuva 

mm. metsäkanalintujen elinympäristöksi, mutta se ei kerro alueella varmasti olevan lin-

tuja. Riistalle soveltuvia alueita kuvaavaa aineistoa ei ollut saatavilla kattavasti kaikilta 

tutkimuksessa mukana olleilta alueilta (Kuva 5).  
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Kuva 5. Kuvassa harmaalla merkityiltä alueilta oli saatavilla Suomen metsäkeskuksen aineistoa riistalle 
soveltuvista alueista. (Taustakartta: Maanmittauslaitos). 

 

Luonnonvarakeskukselta on saatavilla rasterimuotoista (16 m x 16 m) metsävaratietoa 

VMI-aineistosta (monilähde-VMI) (Luonnonvarakeskus 2019). Aineistoa hyödynnettiin 

tässä tapauksessa tunnistettaessa käsittelemättömiltä kohteilta monimuotoisuuden kan-

nalta tärkeitä järeitä lehtipuita ja siten säästöpuuryhmiä. Paikkatiedoissa ovat mukana 

omina karttatasoinaan koivut sekä muut lehtipuut. Lehtipuuhilan perusteella on tässä tar-

kastelussa huomioitu kohteet, joissa hilaruudun lehtipuiden tilavuus on suurempi kuin 50 

m3/ha. 

 

Tarkastelussa käytettyä aineistoa haettiin muun muassa tekemällä alustahaku metsätiedon 

palvelualustan pilottiversioon (Hämäläinen ym. 2019) useilla tietolähteillä yhdistettynä 

(SMK-hila, VMI-hila, SMK-kuviot, maastotietokanta, korjuukelpoisuusluokitus, SMK-

riistakohteet). Hakualueina käytettiin hakkuukuvioita ja niitä välittömästi ympäröiviä alu-

eita. Alustahaun tuloksena saatiin tavanomaisimpia puustotunnuksia ja kohdetietoa pis-

temäisenä hilaresoluutiotietona (16 m x 16 m), josta voitiin eristää maastotietokannan 

polygonien mukaiset pisteet omaksi karttatasoksi (Liite 1). Kyseinen metsätiedon palve-

lualustakonsepti on kehitetty tehostamaan metsätiedon hallintaa ja hyödyntämistä. Kon-

septi on ollut osa Maa- ja metsätalousministeriön Metsätieto ja sähköiset palvelut -han-

kekokonaisuutta, jonka tavoitteena oli tehostaa metsävaratiedon hyödyntämistä, parantaa 

tiedon laatua ja liikkuvuutta sekä kehittää sähköisiä palveluita. 
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2.2 Tutkimusmenetelmät 

 

2.2.1 Paikkatietoanalyysit 

 

Siihen ovatko hakkuukoneaineistosta muodostetut käsittelemättömät alueet potentiaalisia 

luonnon monimuotoisuudelle arvokkaita kohteita vai joitakin muita kohteita, pyrittiin 

löytämään vastaus ensisijaisesti paikkatietoanalyysin avulla. Paikkatietoanalyysit tehtiin 

QGIS-paikkatieto-ohjelmalla. Hakkuukoneaineistosta automaattisesti tunnistettuja ja pai-

kannettuja käsittelemättömiä alueita verrattiin visuaalisesti ja paikkatietoprosessoinnilla 

(mm. päällekkäisyysanalyysit, leikkausanalyysit) erillisten karttatasojen avulla edellä ku-

vattuun kaukokartoitus- ja monimuotoisuutta ilmentävään aineistoon (Kuva 6). Näin py-

rittiin selvittämään syy alueiden käsittelemättömyydelle. Paikkatietoanalyysissä kaikki 

hakkuukoneaineistosta tunnistetut käsittelemättömät kohteet käytiin läpi yksitellen ja 

niitä verrattiin kaikkeen käytössä olleeseen aineistoon. Kaikki tehdyt havainnot kirjattiin 

ylös kohteiden tietoihin ja samalla kirjattiin ylös todennäköinen selitys alueen käsittele-

mättä jättämiselle, mikäli sellainen oli mahdollista yksiselitteisesti määrittää. 

 

 

Kuva 6. Kaavio siitä, miten käsittelemättömän alueen visuaalinen tarkasteluprosessi ja paikkatietoanalyysi 
etenivät, kun pyrittiin määrittämään syy alueen käsittelemättömyydelle. Tässä tarkastelussa kaikille auto-
maattisesti tunnistetuille käsittelemättömille alueille tehtiin tarkastelu hyödyntäen kaikkea käytettävissä 
olevaa aineistoa. 

 

Tarkasteluprosessin aluksi varmistettiin ortoilmakuvien ja hakkuukoneiden keräämien 

runkokohtaisten pistemäisten sijaintien avulla, oliko alue todella jäänyt käsittelemättä. 

Oli esimerkiksi mahdollista, että käsittelemättömäksi tunnistettu alue oli hakattu eri ai-

kaan kuin ympäröivä kuvio. Useita eri ortoilmakuvalähteitä oli käytössä siksi, että eri 

alueiden kuvausajankohdat vaihtelevat, ja tässä tarkastelussa tarvittiin erityisesti kuvia, 
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jotka on otettu kohteilta hakkuiden suorittamisen jälkeen. Toisaalta lisätietoa kohteesta 

oli mahdollista saada, mikäli kohteesta oli nähtävillä sekä ennen että jälkeen hakkuuta 

otettu kuva. Kaikista kohteista ei ollut saatavilla hakkuiden jälkeistä ilmakuvaa, ja tämä-

kin kirjattiin kohteen tietoihin ylös. 

 

Seuraavaksi paikkatietojen päällekkäisyysanalyysillä avoimesta metsävaratiedosta saata-

vien tietojen avulla selvitettiin, onko käsittelemättömällä alueella jokin ennalta tunnistettu 

ja paikannettu monimuotoisuuskohde eli luonnonsuojelualue, Natura 2000 -suojelualue, 

METE-kohde, uhanalaisen lajin esiintymisalue tai METSO-ohjelmaan kuuluva alue. Sa-

malla tarkasteltiin, mikäli kohteella olisi jokin museoviraston paikkatietoaineistossa 

oleva muinaisjäännöskohde, mikä selittäisi alueen käsittelemättömyyttä. Mikäli alueella 

ei ollut mitään näistä luontokohteista, tarkastelua jatkettiin Maanmittauslaitoksen perus-

kartan avulla. Siten pyrittiin selvittämään, onko kohteella jokin potentiaalinen monimuo-

toisuudelle tärkeä kohde. Analyysissä pyrittiin selvittämään, onko alueella esimerkiksi 

vesistöä, rantakaista, suo/soistuma, kallio, jyrkänne, lähde, korkeuseroja tai vastaavasti 

jokin muu kuin luontokohde, esimerkiksi asutusta tai tie. Peruskarttaa hyödynnettiin eri-

tyisesti visuaalisessa tarkastelussa, ja sen ohella paikkatietoanalyysissä käytettiin Maan-

mittauslaitoksen maastotietokannan aineistoa maastotietokohteista (mm. kalliot, vesistöt, 

pellot, asutus, suot). Peruskartalta tunnistettu kohde kirjattiin käsittelemättömän alueen 

tietoihin, mikäli silmämääräisesti suurin osa käsittelemättömästä alueesta sijaitsi kysei-

sellä peruskartan alueella. 

 

Lisäksi kohteiden tarkastelussa käytettiin VMI-lehtipuuaineistoa, jota hyödynnettiin il-

makuvien ohella selvitettäessä, onko kohteella järeitä lehtipuita. Järeä lehtipuu merkittiin 

kohteiden tietoihin käsittelemättömyyden syyksi, mikäli lehtipuuhilan perusteella koh-

teella olleiden lehtipuiden (koivu tai muu lehtipuu) tilavuus oli suurempi kuin 50 m3/ha. 

Mikäli kohde ilmakuvien perusteella kuitenkin näytti puuttomalta, järeitä lehtipuita ei 

kirjattu käsittelemättömyyden syyksi. Riistakohteita kuvaavan aineiston perusteella tar-

kasteltiin olisiko alue määritelty riistalle soveltuvaksi. Riistakohdeaineiston perusteella 

riistalle soveltuviksi kirjattiin ne alueet, joilla riistaindeksi oli suurempi kuin nolla, suu-

rimman mahdollisen arvon ollessa 0,6. Kaikista alueista ei ollut riistakohdeaineistoa saa-

tavilla, ja tämäkin kirjattiin ylös kohteen tietoihin.  
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Lopuksi kohteita tarkasteltiin hakkuukoneaineiston avulla, jotta saatiin käsitys ajourien 

paikoista kuviolla. Näin pyrittiin selvittämään, onko alue jäänyt käsittelemättä siksi, että 

se on ajourien välinen alue esimerkiksi harvennuksella. Ajoura kirjattiin kohteen käsitte-

lemättömyyden syyksi vain, jos se oli yksiselitteisesti tunnistettavissa. Avohakkuilla tätä 

selitystä ei käytetty. Lopuksi ilmakuvilta tarkasteltiin vielä käsittelemättömän alueen 

puustoa, olisiko siinä selitys alueen käsittelemättömyydelle. Esimerkiksi jos puusto oli 

selvästi nuorempaa (taimikkoa) tai alue oli puuton tai vähäpuustoinen, tämä kirjattiin koh-

teen tietoihin. 

 

Säästöpuiden osalta tässä tarkastelussa keskityttiin tunnistamaan säästöpuita ainoastaan 

avohakkuilta. Säästöpuita voidaan jättää muillakin hakkuutavoilla kuin avohakkuilla, 

mutta tällöin niiden tunnistaminen ilmakuvista ei ole yksiselitteistä. Esimerkiksi harven-

nuksilla on haasteellisempaa todentaa jälkeenpäin, onko käsittelemätön alue säästöpuu-

ryhmä, joka on tarkoitus säästää pysyvästi, vai esimerkiksi ajourien väliin jäänyt alue, 

joka voidaan käsitellä seuraavan hakkuun yhteydessä. Tässä paikkatietoanalyysissä sääs-

töpuuryhmäksi ei myöskään huomioitu sellaisia säästettyjä puuryhmiä, jotka koostuivat 

ortoilmakuvien perusteella ennen hakkuuta -tilanteessa pääosin valtapuustoa selvästi pie-

nemmästä tai nuoremmasta puustosta. 

 

Paikkatietoanalyysin perusteella käsittelemättömät alueet luokiteltiin ensisijaisesti niillä 

sijainneiden ennalta tunnistettujen monimuotoisuudelle arvokkaiden alueiden ja kohtei-

den perusteella. Mikäli näitä kohteita ei havaittu käsittelemättä jääneillä alueilla, alueet 

luokiteltiin sen perusteella missä ne sijaitsivat peruskartalla. Tämän jälkeen alueille mää-

ritettiin muilla aineistolla mahdollisia tarkempia syitä käsittelemättömyydelle. Hakkuu-

koneaineistosta tunnistettuja käsittelemättömiä alueita tarkasteltiin varsinaisen paikkatie-

toanalyysin jälkeen myös hakkuutavoittain sekä maisema-alueittain, jolloin voitiin ha-

vainnoida mahdollisia alueellisia eroavaisuuksia. Tässä työssä käytetty maisema-alue-

jako perustuu ympäristöministeriön määrittelemään maisemamaakuntajakoon (Ympäris-

töhallinto 2018; Suomen Ympäristökeskus 2020), jonka mukaan Suomi on jaettu kym-

meneen eri maisema-alueeseen (Kuva 7). Maisemamaakuntajako ilmentää alueellista 

maisemien vaihtelevuutta, ja siksi sen ajateltiin soveltuvan perinteistä maakuntajakoa pa-

remmin menetelmän toimivuuden tarkasteluun erilaisilla alueilla. 
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Kuva 7. Ympäristöministeriön määrittelemä maisemamaakuntajako (Suomen Ympäristökeskus 2020).  

 

Tämän aineiston käsittelemättömät alueet paikantuivat seitsemän eri maisemamaakunnan 

alueelle (Taulukko 3). Lisäksi alueittaisessa vertailussa on huomioitu kesällä 2019 tehty 

tarkastelu, joka sijaitsee Eteläisen rantamaan alueella. Aineisto on kuitenkin tarkasteltu 

erillään muusta aineistosta, ja siksi myös tässä havainnot ovat omana ryhmänään Uusi-

maa-nimen alla. Kohteet eivät kuitenkaan kokonaan rajoittuneet Uudenmaan maakunnan 

alueelle, vaan niitä oli hieman laajemmin Eteläisen rantamaan alueella. 

 

Taulukko 3. Käsittelemättömien alueiden lukumäärät ja pinta-alat maisemamaakunnittain. Keväällä 
2020 tarkastellussa aineistossa käsittelemättömiä alueita paikantui eniten Pohjanmaan (18,6 %) ja Hä-
meen viljely- ja järvimaan (18,2 %) alueelle. Käsittelemättömät alueet olivat pinta-alaltaan keskimäärin 
suurimpia Peräpohjola – Lappi -maisemamaakunnan alueella.  Taulukossa ovat mukana kesällä 2019 Uu-
dellamaalla tarkastellut alueet, jotka ovat myös osa Eteläisen rantamaan maisemamaakuntaa. 

 
 

Alueiden 
lukumäärä 

Keskimääräinen 
pinta-ala m2 

Minimi 
pinta-ala, m2 

Maksimi 
pinta-ala, m2 

Eteläinen rantamaa 65 721 9,9 11 103 

Hämeen viljely- ja järvimaa 151 1 050 0,2 15 233 

Itäinen järvi-Suomi 126 798 0,1 11 080 

Lounaismaa 138 656 0,4 10 862 

Oulujärven seutu 7 402 0,0 1 369 

Peräpohjola - Lappi 42 2 591 1,4 17 523 

Pohjanmaa 154 605 0,0 8 218 

Suomenselkä 79 1 403 0,0 19 993 

Vaara-Karjala 68 1 202 0,0 44 588 

Uusimaa (kesä 2019) 137 971 1,0 11 145 
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Kun paikkatietoanalyysillä tarkasteltiin hakkuukoneaineistosta tunnistettuja käsittelemät-

tömiä kohteita, samalla tarkasteltiin myös niitä ympäröivät hakkuukuviot sekä niiden vä-

littömässä läheisyydessä olevat hakkuukoneaineistosta tuotetut hakkuukuviot. Lisäksi 

hakkuukuvioita käytiin läpi niiltä osin, kun kuviot valittiin mukaan maastotarkastukseen. 

Aineistossa olevien kuvioiden määrä oli niin suuri (4 560 kpl), ettei kaikkia ollut mah-

dollista käydä läpi. Tästä aineistosta paikkatietoanalyysillä tarkastettiin n. 30 % kuvioista 

(1 357 kpl). Kesällä 2019 tarkastellussa Uudenmaan aineistossa kuvioita oli yhteensä 605 

kpl, ja tuolloin kaikki kuviot tarkastettiin visuaalisesti ja paikkatietoanalyysillä. Kuvioilta 

tunnistettiin paikkatietoanalyysillä samaan tapaan kuin käsittelemättömiltä alueiltakin en-

nalta tunnistettuja monimuotoisuuskohteita, potentiaalisia luontokohteita ja avohakkuilta 

säästöpuuryhmiä. Lisäksi luontokohteita tunnistettiin kyseisten kuvioiden välittömästä 

läheisyydestä, jolloin pyrittiin selvittämään, onko luonnon monimuotoisuudelle arvok-

kaat kohteet huomioitu jo hakkuiden suunnitteluvaiheessa eli onko ne jätetty kokonaan 

käsittelyn ulkopuolelle. Samalla tarkasteltiin, onko vesistöihin rajautuvien kuvioiden ran-

takaistat jätetty käsittelemättä. 

 

Lopullisessa tulosten analysoinnissa tarkastelun ulkopuolelle jätettiin ne kuviot, joissa 

hakkuutapana oli ylispuuhakkuu. Tämän jälkeen kuvioita oli mukana tarkastelussa yh-

teensä 5 142 kpl (582 kpl kesällä 2019 ja 4 560 kpl keväällä 2020) ja käsittelemättömiä 

alueita yhteensä 900 kpl (764 kpl kesällä 2019, 136 kpl keväällä 2020). Mukana tarkas-

telussa on mahdollisesti kuitenkin sellaisia käsittelemättömiä alueita, jotka sijaitsevat use-

amman kuvion rajalla tai välissä, ja tällöin jonkin ympäröivän kuvion hakkuutapa voi olla 

ylispuuhakkuu. Näissä tapauksissa kuvion väliin jääville käsittelemättömille alueille ei 

voida yksiselitteisesti määrittää hakkuutapaa. 

 

2.2.2 Maastotarkastuksiin perustuvat analyysit 

 

Hakkuukoneaineiston paikkatietoanalyysin jälkeen osalle automaattisesti tunnistetuista 

käsittelemättömistä alueista tehtiin maastotarkastuksia. Kaikkia kohteita ei ollut mahdol-

lista tarkastaa maastossa niiden suuren määrän ja rajallisen käytettävissä olevan ajan ta-

kia. Koko työn osalta käytössä oli kaksivaiheinen otanta, sillä koko hakkuukoneaineisto 

oli otos tiettyjen vuosien hakkuista ja niihin paikannetuista käsittelemättömistä alueista, 

ja nämä kaikki olivat mukana visuaalisessa tarkastelussa. Toisessa vaiheessa maastomit-

taukset kohdennettiin valittuun osajoukkoon aineistossa huomioiden maantieteellinen 
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kattavuus ja maastotöiden tehokkuus. Otannan laajuus ja otantamenetelmä tarkentuivat 

työn edetessä ja kohteiden visuaalisen ennakkotarkastelun myötä. Kesällä 2019 Uuden-

maan aineistolla tehdyssä tarkastelussa maastotarkastukset kohdennettiin sellaisiin koh-

teisiin, joista ei saatu muun aineiston perusteella määritettyä syytä käsittelemättömyy-

delle. Tuolloin tarkastelussa oli mukana käsittelemättä jääneitä alueita kaikilta eri hak-

kuutavoilta. Tarkastelun perusteella kävi ilmi, että kuvioiden väliin tai harvennuskuvioi-

den sisälle tunnistetuilla hyvin pienikokoisilla käsittelemättömillä alueilla ei yleensä ollut 

monimuotoisuuspotentiaalia, vaan ne olivat hakkuukoneen ajourien väliin jääneitä alu-

eita. 

 

Kesän 2019 havaintoihin pohjautuen keväällä 2020 maastotarkastukset kohdennettiin 

säästöpuuryhmien tarkasteluun. Tällöin aineistosta valittiin sellaiset avohakkuukuviot, 

joilla oli käsittelemätön alue, ja joiden käsittely ei näkynyt ortoilmakuvissa. Näistä kar-

sittiin pois ne kuviot, jotka sijaitsivat joko Uudellamaalla tai Lapissa, sekä kuviot, joille 

ei ollut pääsyä suljetun tien tai asutuksen takia. Lopulta jäljelle jäi 13 käsittelemätöntä 

aluetta ja maastotarkastukset kohdennettiin niiden perusteella. Tavoitteena oli kohdentaa 

maastomittaukset kyseisiin käsittelemättömiin alueisiin ja niiden välittömässä läheisyy-

dessä oleviin kuvioihin eli muodostaa ns. maastotarkastusryppäitä, jotta maastotyöt voi-

tiin tehdä tehokkaasti. Valittujen kuvioiden lisäksi tarkastuksia kohdennettiin myös avo-

hakkuukuvioille, joilla ei ollut ennalta tunnistettuja käsittelemättömiä alueita, ja joiden 

hakkuu ei näkynyt ilmakuvissa. Näiltä paikannettiin maastossa havaittuja säästöpuuryh-

miä, jotta saataisiin tietoa siitä, mitä jää huomaamatta automaattisella menetelmällä. Sa-

malla maastotarkastuksissa huomioitiin kuvioita, joilla oli kuvion välittömässä läheisyy-

dessä METE-kohde. Näiltä kohteilta varmistettiin, onko METE-kohde rajattu käsittelyn 

ulkopuolelle. 

 

Kesällä 2019 maastotarkastuksia tehtiin 5.-28.6.2019 välisenä aikana pääosin Uuden-

maan alueella (Taulukko 4). Keväällä 2020 ennalta suunniteltua maastotarkastusten kes-

toa jouduttiin lyhentämään hieman koronavirus-tilanteesta johtuneen Uudenmaan sulun 

takia. Lopulta tarkastuksia tehtiin 20.4.-8.5.2020 välisenä aikana.  
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Taulukko 4. Keväällä 2020 maastossa tarkastetut kuviot ja käsittelemättömät alueet maisema-alueittain, 
sekä kesällä 2019 tarkastetut kohteet Uudellamaalla. Uudenmaan kohteet sijaitsivat Eteläisen rantamaan 
alueella. 

 

Maisema-alue Kuvioiden 
lukumäärä 

Käsittelemättömien alueiden 
lukumäärä 

Eteläinen rantamaa 11 2 

Hämeen viljely- ja järvimaa 34 4 

Itäinen järvi-Suomi 75 11 

Vaara-Karjala 8 1 

Uusimaa (kesä 2019) 96 74 

Kaikki 224 92 

 

Kokonaisuudessaan kaikista maastossa tarkastetuista hakkuukuvioista n. 31 % (69 kpl) 

oli harvennuksia ja avohakkuukuvioita tarkastettiin n. 65 % (145 kpl). Maastossa tarkas-

tetuista käsittelemättömistä alueista n. 30 % sijaitsi harvennuskuviolla, n. 32 % avohak-

kuukuviolla ja n. 37 % oli sellaisia, jotka sijaitsivat kahden tai useamman kuvion välissä. 

Maastossa tarkastettavien kohteiden ominaisuudet kirjattiin ylös tätä työtä varten laadit-

tuun maastotarkastuslomakkeeseen (Liite 2). Mukana maastotarkastuksilla oli tarkkuus-

paikannuslaite Trimble Geo 7x, jonka avulla kohteet oli mahdollista paikantaa tarkem-

min, käytännössä alle metrin tarkkuudella. Aineisto jälkikorjattiin Trimnet VRS H-star-

palvelua käyttäen. Myös maastossa oli käytössä reaaliaikainen korjauspalvelu. Maastossa 

paikannettiin pistemäistä, viivamaista ja aluemaista tietoa. Sekä maastokohteilta tark-

kuuspaikannuslaitteella paikannetut tiedot, että maastolomakkeeseen kirjatut tiedot siir-

rettiin aineiston tietoihin QGIS-ohjelmassa. Siten niitä voitiin verrata paikkatietoanalyy-

sissä saatuihin tietoihin, ja niiden avulla voitiin täydentää kohteiden puuttuvia tietoja. 
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3 TULOKSET 

 

3.1 Käsittelemättä jääneet alueet 

 

3.1.1 Monimuotoisuudelle arvokkaat kohteet ja suojelualueet 

 

Paikkatietoanalyysin perusteella käsittelemättä jääneistä alueista 26 kpl sijaitsi Na-

tura 2000 -alueella ja/tai luonnonsuojeluohjelmaan kuuluvalla alueella. Alueet olivat val-

takunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai harjujensuojeluohjelman alueita, joilla 

hakkuita ei ole täysin kielletty. Yksikään käsittelemättömäksi tunnistetuista alueista ei 

kuitenkaan rajautunut suojelualueen mukaisesti. Sen sijaan sekä hakkuukuvio että siihen 

liittyvä käsittelemätön alue sijaitsivat kokonaisuudessaan ko. suojelualueella. Tästä 

syystä sijaintia luonnonsuojelualueella ei määritelty syyksi alueiden käsittelemättömyy-

delle. Yksi näistä suojelualueilla käsittelemättä jääneistä alueista oli myös METE-kohde 

(Kuva 8). METSO-kohteita ei ollut käsittelemättömillä alueilla, vaan ne oli rajattu koko-

naan hakkuiden ulkopuolelle. Myöskään muinaisjäännösalueita ja Lajitietokeskuksen ai-

neistosta tarkasteltuja lajihavaintoja ei ollut automaattisesti tunnistetuilla käsittelemättö-

millä alueilla ollenkaan. Kesällä 2019 tarkastellusta aineistosta yksikään käsitellyistä alu-

eista ei sijainnut luonnonsuojelualueella. Aineisto METSO-kohteista, muinaisjäännösalu-

eista tai Lajitietokeskuksen aineisto eivät olleet käytössä tarkastelussa tuolloin. 

 

 

Kuva 8. Käsittelemättä jäänyt alue (vihreä), jossa oli myös METE-kohde (violetti alue) eli suo. Kuvassa vaa-
lean vihreä alue on hakkuukuvio, jonka hakkuutapana oli harvennus. Koko kuvio sijaitsee luonnonsuoje-
luohjelmaan kuuluvalla alueella. Kuviolla oli myös muita käsittelemättä jääneitä alueita, joista suurin oli 
peruskartan perusteella myös suo, mutta SMK:n aineiston perusteella ei kuitenkaan METE-kohde.  
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Käsittelemättömistä alueista kaiken kaikkiaan neljässä oli Suomen metsäkeskuksen ai-

neiston perusteella METE-kohde (Taulukko 5). Tällöin kohde oli siis hakkuukuvion si-

sällä, mutta se oli jätetty käsittelemättä (kuten Kuvassa 8). Tarkastelussa kävi myös ilmi, 

että 42 kpl käsittelemättömistä alueista olikin ilmakuvan tai hakkuukoneen puukohtaisen 

paikannustiedon perusteella todellisuudessa käsitelty, joko ennen hakkuuta, hakkuussa tai 

hakkuun jälkeen. Lisäksi 34 kpl alueista oli ilmakuvien ja hakkuukoneen puukohtaisten 

paikannustietojen perusteella algoritmin virheellisesti muodostamia, eli todellisuudessa 

ne eivät sijainneetkaan hakkuualueella (ml. yksi METE-kohde, Kuva 9). Sen sijaan algo-

ritmi muodosti ns. kannaksen hakkuualueen ulkopuolelle, minkä seurauksena nämä kä-

sittelemättömät alueet rajautuivat tarkastelukuvion sisäpuolelle, vaikka olivat osa eri ku-

viota. Kesällä 2019 tarkastellusta käsittelemättömien alueiden aineistosta METE-kohteita 

oli 1 %, todellisuudessa käsiteltyjä alueita oli 6 %, ja kannaksen aiheuttamia 2 %. 

 
Taulukko 5. Käsittelemättömien alueiden tarkastelun tuloksia (Aineisto: kevät 2020). 

 
 

Alueiden 
lukumäärä 

Osuus  
kaikista 
alueista  

Keskimääräinen 
pinta-ala, m2 

Minimi 
pinta-ala, m2 

Maksimi 
pinta-ala, m2 

METE-kohde 4 0,5 % 4 682 2 022 11 103 

Käsitelty 42 5,5 % 2 059 1 19 993 

Kannas 34 4,5 % 870 25 4 217 

Muut 684 89,5 % 890 < 0,1 44 588 

Kaikki 764 100 % 973 < 0,1 44 588 

 

 

Kuva 9. Yksi käsittelemättömistä alueista (tumman vihreä), jolla on METE-kohde, luokiteltiin tässä kannak-
sen aiheuttamaksi. Avohakkuukuviolla (vaalean vihreä alue) METE-kohde (violetti alue) on jätetty koko-
naan käsittelemättä, ja rajattu kuvion ulkopuolelle. Algoritmi on virheellisesti muodostanut METE-koh-
teelle kannaksen. (Peruskartta: Maanmittauslaitos; Ilmakuva: Google Maps). 
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3.1.2 Käsittelemättä jääneet alueet luokiteltuna peruskartan perusteella 

 

Seuraavaksi loput käsittelemättä jääneet alueet (pl. käsitellyt alueet, kannakset ja METE-

kohteet), joita oli yhteensä 684 kappaletta, luokiteltiin peruskartan perusteella. Apuna 

tässä oli myös Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta saatavilla olevaa aineistoa, jota 

yhdistettiin käsittelemättömiin alueisiin metsätiedon palvelualustassa paikkatietoanalyy-

sejä varten. Suurimmalle osalle käsittelemättömistä alueista (36 %) ei löytynyt suoraan 

peruskartasta selitystä käsittelemättömyydelle (Taulukko 6). Käsittelemättä jääneistä alu-

eista peruskartan perusteella esimerkiksi kalliolla oli 13 % alueista. Nämä kohteet voisi-

vat olla potentiaalisia monimuotoisuudelle arvokkaita kohteita.  

 

Taulukko 6. Käsittelemättä jääneet alueet luokiteltuna peruskartan perusteella (pl. METE-kohteet, 
kannas-kohteet ja alueet, jotka olikin käsitelty). Ojitettu suo tai soistuma -kategoriassa on mukana myös 
ojille paikantuneita käsittelemättömiä alueita. Sen sijaan Oja-kategoriassa mukana ovat ojat, jotka eivät 
selvästi sijainneet suolla tai soistumalla. (Aineisto: kevät 2020).  

 
 

Alueiden 
lukumäärä 

Osuus Keskimääräi-
nen pinta-ala, 

m2 

Minimi 
pinta-ala, 

m2 

Maksimi 
pinta-ala, 

m2 

Ei selitystä 246 36 % 587 < 0,1 14 450 

Ojitettu suo tai soistuma 108 16 % 882 < 0,1 16 624 

Kallio 87 13 % 786 0,4 4 652 

Kumpare, mäki tai rinne 72 11 % 695 1,4 7 864 

Linja, piha, pelto, sora-
kuoppa tai tie 56 8,2 % 1 011 1,3 10 862 

Suo tai soistuma 47 6,9 % 2 703 0,5 44 588 

Oja (pl. suot, soistumat) 40 5,8 % 382 < 0,1 4 399 

Kivi, kivikko 9 1,3 % 1 341 53 4 890 

Oja tai puro 6 0,9 % 2 416 237 8 744 

Jyrkänne 5 0,7 % 2 149 559 3 965 

Suppa 5 0,7 % 2 157 125 9 460 

Allas, vesikuoppa 3 0,4 % 1 184 482 2 225 

Kaikki 684 100 % 890 < 0,1 44 588 

 

Peruskartan perusteella luokiteltuja käsittelemättä jääneitä alueita vertailtiin myös maise-

mamaakunnittain (Taulukko 7). Tässä vertailussa on mukana 5 eri maisemamaakuntaa, 

sekä erikseen Uudenmaan kesällä 2019 tarkastetut käsittelemättömät alueet. Eteläistä ran-

tamaata lukuun ottamatta kaikissa maisemamaakunnissa eniten käsittelemättömissä alu-

eissa oli sellaisia, joille ei löytynyt selitystä peruskartan perusteella. Pohjanmaalla käsit-

telemättömiä alueita muodostui muita maisemamaakuntia enemmän suolle, soistumille ja 
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ojille. Myös käsittelemättömien alueiden keskimääräinen pinta-ala oli siellä kaikista pie-

nin, kun taas Vaara-Karjalassa alueiden keskimääräinen pinta-ala oli kaikista suurin ver-

tailussa mukana olleista maisema-alueista. Eteläisellä rantamaalla (ja Uudellamaalla) kä-

sittelemättömyyden syynä oli usein kallio tai jokin maanpinnanmuotoihin liittyvä syy, 

kuten kumpare, mäki tai rinne.  

 

Taulukko 7. Peruskartan perusteella luokitellut käsittelemättä jääneet alueet maisemamaakunnittain (ml. 
5 eri maisemamaakuntaa sekä Uudenmaan 2019 aineisto, joka on myös osa Eteläinen rantamaa maisema-
aluetta). Taulukossa mukana 4 yleisintä selitystä/maisemamaakunta.  

 
 

Alueiden 
luku-

määrä 

Osuus  Keskimää-
räinen 

pinta-ala, 
m2 

Minimi 
pinta-
ala, m2 

Maksimi 
pinta-
ala, m2 

Eteläinen rantamaa 56 8 % 589 20 5 202 

Kallio 16 29 % 607 20 3 823 

Ei selitystä peruskartassa 15 27 % 498 20 3 183 

Kumpare, mäki, rinne 14 25 % 389 65 1 413 

Suo tai soistuma 5 9 % 1 581 129 5 202 

Hämeen viljely- ja järvimaa 122 18 % 897 0,2 9 259 

Ei selitystä peruskartassa 43 35 % 529 0,2 6 699 

Kallio 17 14 % 545 0,4 1 890 

Linja, piha, pelto, sorakuoppa tie 15 12 % 968 1,5 3 748 

Kumpare, mäki, rinne 14 11 % 926 55 7 341 

Itäinen järvi-Suomi 102 15 % 716 0,1 11 080 

Ei selitystä peruskartassa 49 48 % 580 0,1 11 080 

Linja, piha, pelto, sorakuoppa, tie 15 15 % 392 4,5 1 427 

Ojitettu suo tai soistuma 11 11 % 609 1,4 5 405 

Kumpare, mäki, rinne 11 11 % 1 495 53 7 864 

Pohjanmaa 131 19 % 518 < 0,1 8 218 

Ei selitystä peruskartassa 45 34 % 453 < 0,1 7 722 

Ojitettu suo tai soistuma 42 32 % 579 0,1 8 218 

Oja 15 11 % 297 1,4 1 293 

Suo tai soistuma 7 5 % 93 1,8 228 

Vaara-Karjala 65 10 % 1 070 < 0,1 44 588 

Ei selitystä peruskartassa 28 43 % 400 < 0,1 2 438 

Kumpare, mäki, rinne 10 15 % 324 59 964 

Ojitettu suo tai soistuma 8 12 % 162 11 461 

Suo tai soistuma 6 9 % 7 793 3,7 44 588 

Uusimaa (kesä 2019) 125  927 1 11 145 

Ei selitystä peruskartassa 55 44 % 750 1 9 828 

Kallio 27 22 % 783 42 2 872 

Suo, soistuma (ojitetut ja ojitta-
mattomat) 12 10 % 2 051 2 11 107 

Oja 10 8 % 288 6 675 
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Käsittelemättä jääneet alueet luokiteltiin peruskartan perusteella myös hakkuutavoittain 

(Taulukko 8). Suurin osa, 58 %, käsittelemättä jääneistä alueista on muodostunut harven-

nuskuvioille (ensiharvennukset ja harvennukset). Harvennuksilla olleet käsittelemättömät 

alueet olivat keskimäärin suurempia pinta-alaltaan verrattuna muihin hakkuutapoihin. 

Harvennuskuvioilla olleiden alueiden joukossa oli muutama selvästi suurempi alue, jotka 

todennäköisesti ovat erillisiä kuvioita. Mikäli harvennuksilla olevien alueiden pinta-alo-

jen tarkastelusta jätetään pois alueet, joiden pinta-ala on suurempi kuin yksi hehtaari 

(näitä alueita oli 6 kpl), pinta-alojen keskiarvo on tällöin 942 m2. Harvennuksilla olevat 

käsittelemättömät alueet ovat silti pinta-alaltaan keskimäärin suurempia kuin muilla hak-

kuutavoilla olevat alueet. Sen sijaan kuvioiden rajalla tai välissä olleet alueet olivat kes-

kimäärin kaikkein pienimpiä.  

 

Taulukko 8. Käsittelemättä jääneet alueet luokiteltuna peruskartan perusteella hakkuutavoittain (ml. 4 
yleisintä syytä käsittelemättömyydelle) (Aineisto: kevät 2020). 

 
 

Alueiden 
luku-

määrä 

Osuus  Keskimääräi-
nen pinta-

ala, m2 

Minimi 
pinta-
ala, m2 

Maksimi 
pinta-ala, 

m2 

Alue kuvioiden rajalla tai välissä 209 31 % 473 < 0,1 44 588 

Ei selitystä peruskartassa 107 51 % 237 < 0,1 6 261 

Ojitettu suo tai soistuma 45 22 % 308 < 0,1 8 218 

Oja 21 10 % 175 < 0,1 1 293 

Linja, piha, pelto, sorakuoppa, 
tie 12 6 % 177 1,3 914 

Avohakkuu 60 9 % 711 26 5 405 

Ei selitystä peruskartassa 22 37 % 530 26 1 895 

Kallio 8 13 % 556 137 1 671 

Kumpare, mäki, rinne 7 12 % 696 53 1 749 

Ojitettu suo tai soistuma 6 10 % 1 282 122 5 405 

Harvennukset 397 58 % 1 145 0,3 17 523 

Ei selitystä peruskartassa 115 29 % 929 0,3 14 450 

Kallio 68 17 % 784 0,4 4 652 

Kumpare, mäki, rinne 56 14 % 767 5,5 7 864 

Ojitettu suo tai soistuma 54 14 % 1 332 1,4 16 624 

Muut hakkuutavat 18 3 % 709 75 4 082 

Linja, piha, pelto, sorakuoppa, 
tie 6 33 % 706 113 3 004 

Kallio 5 28 % 1 006 75 4 082 

Ojitettu suo tai soistuma 3 17 % 596 132 1 369 

Ei selitystä peruskartassa 2 11 % 302 109 494 

Kaikki 684 100 % 890 < 0,1 44 588 
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3.1.3 Käsittelemättömyyden syyn määrittely muun aineiston perusteella 

 

Lopuksi kaikille käsittelemättä jääneille alueille pyrittiin määrittelemään vielä peruskar-

tan lisäksi muun käytettävissä olleen aineiston perusteella syy alueiden käsittelemättö-

myydelle. Tässä vaiheessa tarkastelu oli osittain tulkinnanvaraisempaa, sillä joillekin alu-

eille saattoi löytyä useita potentiaalisia syitä käsittelemättömyydelle. Tällöin valittiin 

niistä tapauskohtaisesti todennäköisin. Valintaan vaikutti usein ympäröivän kuvion tai 

kuvioiden hakkuutapa, alueen koko ja muoto. Kalliolla varsinaiseksi käsittelemättömyy-

den syyksi on määritelty kallio silloin, kun nimenomaisesti pelkkä kallio on selkeästi ra-

jattu ja peruskartan perusteella jätetty käsittelemättä. Käsittelemättömyyden syyksi tässä 

on määritelty ajouraväli silloin, kun se voidaan selvästi todeta hakkuukoneen tallentaman 

paikannustietoaineiston perusteella. Tapauksissa, joissa esimerkiksi ajouraa tai kalliota ei 

ole selvästi voitu määrittää käsittelemättömyyden syyksi visuaalisen tarkastelun perus-

teella, alue on jäänyt ilman selitystä. 

 

Riistalle soveltuvien alueiden ja lehtipuiden määrittelyn osalta on tässä tarkastelussa riit-

tänyt se, että kohde on SMK:n riista-aineiston perusteella riistalle soveltuva (riistain-

deksi > 0) tai VMI:n lehtipuuhilan perusteella kohteella on järeitä lehtipuita (tila-

vuus > 50 m3/ha). Näistä kohteista ei siis voida varmasti sanoa, mikä alueiden tilanne on 

todellisuudessa. Säästöpuut on luokiteltu käsittelemättömyyden syyksi ainoastaan avo-

hakkuukuvioilla. Liitteessä 3. on esitelty tarkempaa käsittelemättömyyden syyn määrit-

telyä alueilla, jotka peruskartan perusteella olivat joko kalliolla tai ojittamattomalla suolla 

tai soistumalla. Kyseiset alueet voisivat peruskartan perusteella olla myös potentiaalisia 

monimuotoisuuskohteita. 

 

Seuraavassa on määritelty tarkempia selityksiä niille alueille (n=246), joille ei löytynyt 

peruskartan tai suojelualueita ja metsälakikohteita kuvaavan aineiston perusteella mitään 

selitystä käsittelemättömyydelle (pl. käsitellyksi todetut alueet kannakset) (Taulukko 9). 

Suurin osa (34 %) näistä alueista oli tarkastelun perusteella kuviorajalla ja ajouralla, mikä 

selitti alueen käsittelemättömyyttä. Lopulta kokonaan ilman selitystä käsittelemättömistä 

alueista jäi vain 50 kpl, mikä on 7 % koko aineistossa mukana olleista käsittelemättömistä 

alueista (pl. ylispuuhakkuu). 
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Taulukko 9. Käsittelemättä jääneet alueet, joille ei löytynyt peruskartan tai suojelualueita ja 
metsälakikohteita kuvaavan aineiston perusteella mitään selitystä käsittelemättömyydelle, pl. alueet, 
jotka todettiin käsitellyiksi, sekä kannakset (Aineisto: kevät 2020).  

 

 Aluei-
den lu-

kumäärä 

Osuus Keskimääräi-
nen pinta-

ala, m2 

Minimi 
pinta-ala, 

m2 

Maksimi 
pinta-ala, 

m2 

Kaikki 246 100 % 587 < 0,1 14 450 

Kuvioraja ja ajouraväli 84 34 % 99 < 0,1 1 016 

Ei selitystä 50 20 % 562 11 11 080 

Vähäpuustoinen/puuton 33 13 % 1 298 0,2 14 450 

Järeät lehtipuut 28 11 % 763 16 6 699 

Erilainen/nuorempi puusto 19 7,7 % 1 608 42 5 041 

Ajouraväli kuvion sisällä 16 6,5 % 129 15 376 

Säästöpuut (avohakkuilla) 9 3,7 % 575 52 1 321 

Järeät lehtipuut sekä riista 4 1,6 % 1 450 106 4 822 

Riista 3 1,2 % 84 39 149 

 

Lopuksi verrattiin niiden käsittelemättä jääneiden alueiden pinta-alajakaumia, joiden 

syyksi paljastui kuvioraja ja ajouraväli, sellaisiin alueisiin, joille ei lopulta löytynyt mi-

tään selitystä käsittelemättömyydelle (Kuva 10). Kuviorajalle ja ajouraväliin muodostu-

neet käsittelemättömät alueet olivat keskimäärin pienempiä kuin ne alueet, joiden käsit-

telemättömyydelle ei löytynyt selkeää syytä. Kuviorajalla/ajouravälissä olleista käsittele-

mättömistä alueista yli puolet oli pinta-alaltaan pienempiä kuin 50 m2. Alueista, joiden 

käsittelemättömyydelle ei löytynyt selkeää syytä, 20 % oli pinta-alaltaan 200–250 m2. 

Näiden osalta pinta-aloissa oli kuitenkin enemmän hajontaa. 

 

   

Kuva 10. Kuvaajissa on kuvattu sellaisten käsittelemättä jääneiden alueiden pinta-alajakaumaa, joiden 
syyksi paljastui kuvioraja/ajouraväli (vasemmalla), sekä sellaisten alueiden pinta-aloja, joille ei lopulta 
löytynyt mitään selitystä käsittelemättömyydelle (oikealla). (Aineisto: kevät 2020). 



41 
 

Tarkasteltaessa hakkuutavoittain näitä käsittelemättömiä alueita, joille ei peruskartan pe-

rusteella löytynyt selitystä, huomattiin, että selvästi suurin osa niistä on joko harvennuk-

silla (47 %) tai kuvioiden välissä/rajalla (43 %) (Taulukko 10). Harvennuksilla valtaosa 

alueista (39 %) jäi ilman tarkempaa selitystä, mutta kyseiset alueet voivat silti olla esi-

merkiksi ajourien väliin jääneitä alueita. Ajouraa ei ole listattu käsittelemättömyyden 

syyksi, ellei sitä ole voitu selvästi visuaalisessa tarkastelussa todeta käytettävissä olevan 

hakkuukoneen tallentaman aineiston perusteella. Vertailtaessa maantieteellisesti käsitte-

lemättömiä alueita, joille ei peruskartan perusteella löytynyt selitystä (ml. kesän 2019 

Uudenmaan aineisto), eroavaisuuksia ei havaittu (Liite 4). 

 

Taulukko 10. Käsittelemättömät alueet, joiden käsittelemättömyydelle ei ollut peruskartan tai 
suojelualueita ja metsälakikohteita kuvaavan aineiston perusteella selitystä, luokiteltuna 
hakkuutavoittain. Taulukossa listattuna yleisimmät syyt/hakkuutapa (Aineisto: kevät 2020). 

 

 Alueiden 
luku-

määrä 

Osuus Keskimääräi-
nen pinta-

ala, m2 

Minimi 
pinta-
ala, m2 

Maksimi 
pinta-ala, 

m2 

Kaikki 246 
 

587 < 0,1 14 450 

Alue kuvioiden rajalla/välissä 107 43 % 237 < 0,1 6 261 

Kuvioraja/ajouraväli 81 76 % 102 < 0,1 1 016 

Lehtipuut 8 7,5 % 970 16 6 261 

Ei selitystä 5 4,7 % 551 11 1 747 

Vähäpuustoinen/puuton 5 4,7 % 128 0,2 410 

Ajouraväli 5 4,7 % 151 36 323 

Avohakkuu 22 8,9 % 530 26 1 895 

Säästöpuut 9 41 % 575 52 1 321 

Vähäpuustoinen/puuton 7 32 % 526 26 1 895 

Erilainen/nuorempi puusto 4 18 % 412 42 596 

Harvennukset 115   47 % 929 0,3 14 450 

Ei selitystä 45 39 % 563 51 11 080 

Vähäpuustoinen/puuton 20 17 % 1 920 20 14 450 

Lehtipuut 18 16 % 677 113 6 699 

Erilainen/nuorempi puusto 14 12 % 2 048 90 5 041 

Ajouraväli 10 8,7 % 109 15 376 

Muut hakkuutavat 2 0,8 % 302 109 494 

 

Käsittelemättömät alueet, joille ei peruskartan perusteella saatu selitystä käsittelemättö-

myydelle, olivat pinta-alaltaan melko pieniä. Suurin osa (56 %) niistä oli pinta-alaltaan 

pienempiä kuin 200 m2 (Kuva 11). Alueista 16 kpl oli pinta-alaltaan suurempia kuin 2 000 

m2. Näillä suuremmilla alueilla käsittelemättömyyttä selitti joko alueen vähäpuustoisuus 
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(5 kpl), nuorempi tai erilainen puusto (7 kpl), lehtipuut ja/tai riista (3 kpl), ja lisäksi yhden 

alueen käsittelemättömyydelle ei löytynyt mitään syytä. 

 

 

Kuva 11. Pinta-alajakauma hakkuutavoittain niiltä käsittelemättömiltä alueilta, joiden 
käsittelemättömyydelle ei peruskartan tai suojelualueita ja metsälakikohteita kuvaavan aineiston 
perusteella saatu selitystä. Tässä on vertailtu alueita, joilla hakkuutapana on avohakkuu sellaisiin alueisiin, 
joiden hakkuutapa on harvennus tai jokin muu tai alue sijaitsee kuvioiden rajalla/välissä. 

 

3.1.4 Käsittelemättömien alueiden minimipinta-alan määritys 

 

Tutkimuksessa olivat mukana kaiken kokoiset hakkuukoneaineistosta automaattisesti 

tunnistetut käsittelemättömät alueet. Osa niistä on hyvinkin pieniä, alle neliömetrin ko-

koisia, joten jatkossa voisi olla järkevää asettaa jokin minipinta-ala tarkasteltaville alu-

eille. Kaiken kokoisille alueille on kuitenkin jatkossakin syytä tehdä tarkastelu jo tiedossa 

olevia monimuotoisuuskohteita kuvaavan aineiston kanssa (METE-kohteet, suojelualu-

eet). 

 

Sellaisten käsittelemättömien alueiden kokojakaumaa, joille ei löytynyt selitystä perus-

kartalta, verrattiin niihin käsittelemättömiin alueisiin, joille jokin selitys peruskartan 

avulla löytyi. Kuviot, joille selitys löytyi peruskartan perusteella, olivat keskimäärin suu-

rempia kuin ne alueet, jotka jäivät ilman selitystä (Liite 4). Samanlainen kokojakauman 

vertailu tehtiin myös viiden eri maisemamaakunnan kesken. Mukana vertailussa oli myös 

kesällä 2019 tarkasteltu Uudenmaan aineisto, joka on osa Eteläisen rantamaan 
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maisemamaakuntaa. Selkeimmin kokoero näkyi vertailussa olleiden käsittelemättömien 

alueiden välillä alueilla, jotka sijaitsivat Hämeen viljely- ja järvimaalla sekä Vaara-Kar-

jalassa. Näissä molemmissa alueet, joille ei löytynyt selitystä peruskartalta olivat selvästi 

pienempiä kuin ne alueet, joille selitys löytyi. Tulokset viittaisivat siihen, että minimi-

pinta-alan löytyminen olisi tärkeää erityisesti niille käsittelemättömille alueille, jotka jäi-

vät peruskartan perusteella ilman selitystä. 

 

Harvennuskuvioilla ja avohakkuilla suurimmalle osalle käsittelemättömistä alueista löy-

tyi jokin selitys peruskartan avulla (Taulukko 11). Sen sijaan sellaisista alueista, jotka 

sijaitsivat kuvioiden rajalla tai välissä, noin puolet jäi ilman syytä käsittelemättömyydelle 

peruskartan perusteella. Alueet, jotka sijaitsivat hakkuukuvion rajalla tai välissä, eivätkä 

saaneet selitystä käsittelemättömyydelle peruskartan perusteella, olivat keskimäärin sel-

västi pienempiä kuin alueet, joille selitys peruskartalta löytyi. Samaa oli havaittavissa 

myös käsittelemättömillä alueilla, jotka sijaitsivat muilla hakkuutavoilla käsitellyillä ku-

vioilla. Tämän perusteella olisi hyödyllistä löytää minimipinta-ala erityisesti sellaisille 

alueille, jotka sijaitsevat kuvioiden rajalla tai välissä. 

 

Taulukko 11. Käsittelemättä jääneet alueet hakkuutavoittain ja luokiteltuna kahteen ryhmään: Alueisiin, 
joille ei löytynyt peruskartan perusteella selitystä sekä alueisiin, joille peruskartan avulla löytyi jokin syy 
käsittelemättömyydelle (Aineisto: kevät 2020). 

 
 

Alueiden 
luku-

määrä 

Osuus Keskimääräi-
nen pinta-

ala, m2 

Minimi 
pinta-
ala, m2 

Maksimi 
pinta-ala, 

m2 

Alue kuvioiden rajalla/välissä 209 31 % 473 < 0,1 44 588 

Ei selitystä peruskartassa 107 51 % 237 < 0,1 6 261 

Muut 102 49 % 720 < 0,1 44 588 

Avohakkuu 60 8,8 % 711 26 5 405 

Ei selitystä peruskartassa 22 37 % 530 26 1 895 

Muut 38 63 % 816 53 5 405 

Harvennukset 397 58 % 1 145 0,3 17 523 

Ei selitystä peruskartassa 115 29 % 929 0,3 14 450 

Muut 282 71 % 1 233 0,4 17 523 

Muut hakkuutavat 18 2,6 % 709 75 4 082 

Ei selitystä peruskartassa 2 11 % 302 109 494 

Muut 16 89 % 760 75 4 082 

Kaikki 684 100 % 890 < 0,1 44 588 
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Mikäli käsittelemättömien alueiden tarkasteluprosessia muutettaisiin niin, että kaikkein 

pienimmät alueet jäisivät pois jatkotarkastelusta, aineistosta menetettäisiin pääosin ku-

viorajalle/ajourien väliin jääviä alueita. Tässä huomioidaan nyt vain sellaiset käsittele-

mättömät alueet, joille ei peruskartan perusteella löytynyt syytä käsittelemättömyydelle, 

koska ne olivat keskimäärin pienempiä kuin ne alueet, joille jokin selitys peruskartalta 

löytyi. 

 

Taulukosta 12. käyvät ilmi hakkuutavoittain pienimpien pinta-alaluokkien alueet (luokat 

100–200 m2, 200–400 m2 sekä 400–600 m2), sekä syyt ko. alueiden käsittelemättömyy-

delle. Mikäli alle 200 m2:n alueet jätettäisiin huomioimatta kuvioiden väliin jääneillä alu-

eilla sekä muilla hakkuutavoilla kuin avohakkuulla, jatkotarkastelusta pois jäävistä alu-

eista 66 % olisi kuviorajalle ja/tai ajouralle jääviä alueita. Sen sijaan, mikäli alle 100 m2:n 

alueet jätettäisiin huomioimatta, jatkotarkastelusta pois jäävistä alueista 73 % olisi kuvio-

rajalle ja/tai ajouralle jääviä alueita. Vastaavasti jos alle 50 m2:n alueet jätettäisiin pois 

jatkotarkastelusta, ko. alueista 82 % olisi kuviorajalle ja/tai ajouralle jääviä alueita. 
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Taulukko 12. Taulukossa on esitetty käsittelemättömiä alueita, joille ei peruskartan perusteella löytynyt 
syytä käsittelemättömyydelle. Alueet on jaettu pinta-alaluokkiin, ja taulukossa ovat mukana kaikkein 
pienimmät pinta-alaluokat hakkuutavoittain. Lisäksi on listattu ko. alueiden yleisimmät potentiaaliset 
käsittelemättömyyden syyt tunnistettuna muulla aineistolla. Muut hakkuutavat -kategoriassa ovat 
mukana käsittelemättömät alueet kuvioiden välissä sekä muilla hakkuutavoilla kuin avohakkuulla.  
(Aineisto: kevät 2020). 

 

Pinta-alaluokka, hakkuutavat, 
sekä mahdollinen syy alueen 

käsittelemättömyydelle 

Alueiden 
luku-

määrä 

Osuus Keskimääräi-
nen pinta-ala, 

m2 

Minimi 
pinta-
ala, m2 

Maksimi 
pinta-
ala, m2 

0–200 m2 137 66 % 71 < 0,1 195 

Muut hakkuutavat 131 96 % 71 < 0,1 195 

Kuvioraja ja/tai ajouraväli 86 66 % 55 < 0,1 184 

Ei selitystä 19 15 % 117 11 195 

Lehtipuut ja/tai riista 14 11 % 95 16 187 

Vähäpuustoinen/puuton 9 6,9 % 69 0,2 162 

Avohakkuu 6 4,4 % 86 26 178 

Vähäpuustoinen/puuton 3 50 % 92 26 178 

Säästöpuut 2 33 % 99 52 146 

200–400 m2 47 23 % 279 201 389 

Muut hakkuutavat 42 89 % 277 201 389 

Ei selitystä 19 45 % 268 205 389 

Lehtipuut ja/tai riista 9 21 % 303 201 346 

Kuvioraja ja/tai ajouraväli 7 17 % 287 201 376 

Vähäpuustoinen/puuton 5 12 % 263 213 376 

Avohakkuu 5 11 % 290 224 368 

Säästöpuut 3 60 % 328 261 368 

400–600 m2 24 12 % 491 410 596 

Muut hakkuutavat 19 79 % 479 410 577 

Lehtipuut ja/tai riista 6 32 % 492 439 543 

Kuvioraja ja/tai ajouraväli 5 26 % 476 425 577 

Avohakkuu 5 21 % 536 466 596 

Nuorempi/erilainen puusto 3 60 % 535 466 596 

Säästöpuut 1 20 % 509 509 509 

Kaikki yhteensä 208 100 % 167 < 0,1 596 

 

 

3.2 Säästöpuuryhmät 

 

Tässä työssä huomioitiin omana tarkastelunaan säästöpuuryhmät. Niitä oli jätetty niin 

varsinaisille luontokohteille, kuin myös muutoin kuvioille lisäämään monimuotoisuutta. 

Säästöpuiden osalta keskityttiin nimenomaan säästöpuuryhmien tunnistamiseen, sillä 

puukohtaisia tarkasteluja ei nykyisillä operatiivisilla menetelmillä paikannus- ja kauko-

kartoitustarkkuudet huomioiden ole vielä mahdollista tehdä (Räsänen ym. 2019). Samasta 
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syystä myöskään monimuotoisuuden kannalta arvokkaita lahopuita ei ollut mahdollista 

huomioida tässä työssä muutoin kuin maastotarkastusten osalta. Säästöpuita tarkasteltiin 

vain käsittelemättömiltä alueilta avohakkuukuvioiden sisällä, jolloin säästöpuuryhmien 

tunnistaminen on yksiselitteisempää. Säästöpuiden tarkastelussa huomioidaan tässä 

kaikki käsittelemättömät alueet huolimatta siitä, missä ne peruskartan tai muun aineiston 

perusteella sijaitsevat. Ainoastaan METE-kohteet sekä käsitellyiksi todetut alueet ja kan-

naksen aiheuttamat käsittelemättömät alueet on jätetty pois säästöpuiden tarkastelusta. 

 

Tässä tarkastelussa pienellä säästöpuuryhmällä tarkoitetaan alueita, joissa on 3–10 puuta 

ja isoissa säästöpuuryhmissä on yli 10 puuta. Käytännössä ilmakuvilta puiden laskeminen 

ei aina ole ollut mahdollista, joten arviot ryhmien koosta ovat silmämääräisiä, eikä niitä 

ole mitattu. Yksittäisiä puita ei myöskään välttämättä aina ole mahdollista havaita ilma-

kuvissa. Tässä tapauksessa yksittäisiksi säästöpuiksi on luokiteltu myös ryhmät, joissa 

puita on 1-2 kpl samassa kohdassa. Puiden ikäluokan määritys ei ilmakuvilta ole yksi-

selitteistä, lähinnä taimikot on mahdollista erottaa muusta puustosta. Visuaalisen ilmaku-

vatarkastelun perusteella säästöpuuryhmien laadusta ei saada tarkkaa käsitystä. 

 

Sen sijaan maastotarkastuksilla puiden lukumäärä oli mahdollista laskea, puulaji oli var-

memmin tunnistettavissa ja puuston ikää oli mahdollista arvioida. Tässä tarkastelussa 

säästöpuita luokiteltiin ikäluokan ja pituuden perusteella joko alikasvokseen, päätehak-

kuuikää selvästi nuorempaan puustoon tai järeisiin puihin. Maastossa oli mahdollista tun-

nistaa myös säästöpuuryhmiä, joita oli harvennettu tai jossain määrin käsitelty. Näitä alu-

eita ei ollut mahdollista automaattisella menetelmällä tunnistaa käsittelemättömiksi. 

Maastotarkastuksilla säästöpuuryhmiä paikannettiin tarkkuuspaikannuslaitteella, mutta 

muita mittauksia ei tehty. Sen sijaan kirjattiin ylös puiden lukumäärä, pääpuulaji ja kuol-

leen puun ja tekopökkelöiden määrä. Mukaan laskettiin myös sellaisia säästöpuuryhmiä, 

joihin oli jätetty 2–3 järeää puuta ja niiden lisäksi selvästi nuorempaa puustoa muodosta-

maan tiheikköä. Tällaiset kohteet erottuivat maastossa selvästi säästöpuuryhminä, vaikka 

eivät periaatteessa täyttäneet säästöpuuryhmän kriteerejä järeiden puiden lukumäärällä 

mitattuna. Näin ollen säästöpuuryhmien määritys myös maastossa oli jossain määrin ta-

pauskohtaista. 

 

Taulukossa 13. on tarkasteltu kaikkia automaattisesti tunnistettuja käsittelemättömiä alu-

eita, jotka sijaitsivat avohakkuukuvion keskellä. Keväällä 2020 tarkastellussa aineistossa 
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osalla kohteista (38 %) ei havaittu lainkaan säästöpuita ilmakuvista tai maastotarkastuk-

silla. Tässä on kuitenkin mukana alueita, jotka olivat esimerkiksi puuttomia tai vähäpuus-

toisia tai niiden puusto oli ennen hakkuuta ympäröivää metsikköä selvästi nuorempaa. 

Osasta alueista ei ollut saatavilla ajantasaista tai tarpeeksi selkeää ilmakuvaa säästöpuiden 

todentamiseksi, ja maastotarkastusta ei tehty. Sen sijaan 42 %:lla kuvioilta automaattisesti 

tunnistetuista käsittelemättömistä alueista havaittiin säästöpuuryhmä (esim. Kuva 12). 

Kesällä 2019 tarkastellussa aineistossa vastaava määrä oli 50 % käsittelemättömistä alu-

eista avohakkuukuvioilla.  

 

Taulukko 13. Kaikki automaattisesti tunnistetut käsittelemättä jääneet alueet avohakkuukuvioiden 
keskellä, ja niillä havaitut säästöpuut (pl. alueet, joilla on METE-kohde, käsitellyt alueet sekä kannakset) 
paikkatietoanalyysiin perustuen. 

 
 

Alueiden 
lukumäärä 

Osuus 
kaikista 
alueista  

Keskimääräi-
nen pinta-ala, 

m2 

Minimi 
pinta-ala, 

m2 

Maksimi 
pinta-ala, 

m2 

Alueet avohakkuilla 60 100 % 711 26 5 405 

Yksittäisiä 3 5 % 877 154 1 895 

Säästöpuuryhmä 25 42 % 720 52 3 019 

Pieni 8 13 % 295 108 509 

Iso 16 27 % 943 52 3 019 

Ojan varrella 1 2 % 557 557 557 

Ei tietoa 9 15 % 390 26 1 058 

Ei säästöpuita 23 38 % 806 42 5 405 

      

Uusimaa kesä 2019 28     

Yksittäisiä 8 29 % 574 45 3 743 

Säästöpuuryhmä 14 50 % 2 214 118 11 107 

 

 

Kuva 12. Vasemmalla kuvassa pieni vihreä alue on automaattisesti tunnistettu käsittelemätön alue. Oike-
alla ilmakuvasta näkyy, että alueelle on jätetty säästöpuita. (Peruskartta ja ilmakuva: Maanmittauslaitos). 
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Keväällä 2020 tehdyissä maastotarkastuksissa paikannettiin avohakkuukuviolta säästö-

puuryhmiä, joita ei ollut tunnistettu automaattisella menetelmällä käsittelemättömiksi 

alueiksi (Taulukko 14). Maastossa paikannettiin yhteensä 60 käsittelemätöntä aluetta avo-

hakkuukuvioilta, ja niissä 55 alueella oli varsinaisia säästöpuuryhmiä (Kuva 13). Kun 

verrataan käsittelemättömistä alueista tunnistettujen säästöpuuryhmien keskimääräisiä 

pinta-aloja (Taulukko 13) maastossa paikannettujen säästöpuuryhmien keskimääräisiin 

pinta-aloihin (Taulukko 14) huomataan, että maastossa paikannetut säästöpuuryhmät ovat 

keskimäärin selvästi pienempiä.  

 

Taulukko 14. Maastossa keväällä 2020 avohakkuukuvioilla tehtyjä paikannuksia. Kyseisiä kohteita ei ollut 
tunnistettu automaattisella menetelmällä hakkuukoneaineistosta. Joillakin kuvioilla oli useampi 
paikannettava kohde. Huomioitava on, että harvennettuja säästöpuuryhmiä ja tekopökkelöitä ei ole 
käytännössä mahdollista havaita hakkuukoneaineiston avulla automaattisesti, vaan niiden kirjaaminen 
vaatisi kuljettajalta erillisiä toimenpiteitä.  

 
 

Alueiden 
luku-

määrä 

Keskimääräi-
nen pinta-

ala, m2 

Minimi 
pinta-
ala, m2 

Maksimi 
pinta-ala, 

m2 

Säästöpuuryhmä (järeitä puita) 22 81 13 386 

Säästöpuuryhmä (järeitä puita), harven-
nettu 

5 140 57 275 

Säästöpuuryhmä (nuorempi puusto) 26 90 18 219 

Säästöpuuryhmä (mukana pari järeää 
puuta) 

2 119 23 216 

Alikasvos (käsittelemätön) 3 300 58 717 

Käsittelemätön kallio (ei järeää puustoa) 1 600 600 600 

Tekopökkelöryhmä 1 69 69 69 

Kaikki 60 100 13 717 
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Kuva 13. Kuvassa näkyvä tummanvihreä alue on maastossa paikannettu säästöpuuryhmä, jota ei ollut 
tunnistettu automaattisella menetelmällä. Ryhmässä oli 7 kpl järeitä haapoja sekä nuorempia kuusia, ja 
muutama koivu. (Peruskartta: Maanmittauslaitos; valokuva: Marjo Mustola). 

 

Avohakkuukuvioilta jää siis osa säästöpuuryhmistä tunnistamatta automaattisella mene-

telmällä. Siitä kertoo myös Taulukko 15, jossa ovat mukana kaikki maastossa tarkastetut 

avohakkuukuviot (n=89), joissa ei ennalta ollut automaattisella menetelmällä tunnistet-

tuja käsittelemättä jääneitä alueita. Näistä alueista kuitenkin 32:lla eli 36 %:lla todellisuu-

dessa oli yksi tai useampi säästöpuuryhmä ilmakuvien tai maastotarkastuksen perusteella, 

eli ne jäivät automaattisella menetelmällä tunnistamatta. Taulukossa on esitettynä kyseis-

ten avohakkuukuvioiden pinta-aloja, ja siitä käy ilmi, että kuviot, joilla on säästöpuuryh-

miä, ovat keskimäärin isompia kuin ne kuviot, joilla ei ole säästöpuuryhmiä. Kesällä 2019 

tarkastellussa aineistossa oli mukana 287 avohakkuukuviota, joista 11 prosentilla (31 kpl) 

oli paikkatietoanalyysin ja visuaalisen tarkastelun perusteella säästöpuuryhmä kuviolla. 

Näistä säästöpuuryhmistä 45 prosenttia oli tunnistettu käsittelemättömäksi alueeksi avo-

hakkuukuviolla. Näin ollen yli puolet säästöpuuryhmistä avohakkuukuvioilla jäi paikan-

tamatta ja tunnistamatta automaattisella menetelmällä. 

 

  



50 
 

Taulukko 15. Maastossa tarkastetut avohakkuukuviot, joissa ei ollut ennalta tunnistettua 
käsittelemätöntä aluetta (n=89). Kyseisiltä kuvioilta tarkastettiin maastossa, oliko niillä säästöpuuryhmiä. 
Taulukossa mukana myös keskeisimmät pinta-aloja kuvaavat tunnusluvut. (Aineisto kevät 2020). 

 

Oliko 
avohakkuukuviolla 
säästöpuuryhmä? 

Alueiden 
luku-

määrä 

Kuvioiden 
keskimääräinen 

pinta-ala, m2 

Kuvioiden 
minimi 

pinta-ala, m2 

Kuvioiden 
maksimi 

pinta-ala, m2 

Ei 57 12 241 345 53 363 

Kyllä 32 26 178 7 073 94 789 

Kaikki 89 17 252 345 94 789 

 

3.3 Kuvioiden tarkastelu 

 

Kuvioita oli keväällä 2020 käsitellyssä aineistossa yhteensä 4 560 kpl (Taulukko 16). 

Kaikkia kuvioita ei käyty läpi paikkatietoanalyysissä, vaan ensisijaisesti tarkasteltiin ne 

kuviot, joilla oli käsittelemättömäksi tunnistettuja alueita, sekä alueiden välittömässä lä-

heisyydessä olevat kuviot. Paikkatietoanalyysissä tarkastettiin yhteensä 1 357 kuviota (n. 

30 % kaikista kuvioista), joista maastossa tarkastettiin keväällä 2020 yhteensä 128 ku-

viota. Kesällä 2019 tehdyssä tarkastelussa kuvioita oli mukana yhteensä 605 kpl, jotka 

kaikki käytiin läpi paikkatietoanalyysissä ja visuaalisessa tarkastelussa. Kyseisessä ai-

neistossa oli eniten avohakkuukuvioita (47 %), ja toiseksi eniten oli harvennuskuvioita 

(32 %). Maastossa kuvioista tarkastettiin tuolloin 16 % (96 kpl). 

 
Taulukko 16. Yhteenveto kaikista keväällä 2020 käsitellyn aineiston hakkuukuvioista hakkuutavoittain. 
Lisäksi paikkatietoanalyysissä läpikäydyt kuviot ja maastossa keväällä 2020 tarkastetut kohteet. 

 
 

Kuvioiden 
luku-

määrä 

Osuus 
kaikista 

kuvi-
oista 

Keskimää-
räinen 
pinta- 
ala, ha 

Mi-
nimi 

pinta-
ala, ha 

Mak-
simi 

pinta- 
ala, ha 

Paikka-
tieto-

analyysi 

Maas-
totar-
kastus 
2020 

Ylispuiden 
poisto 

256 6 % 1,08 0,02 9,34 66 4 

Ensiharvennus 305 7 % 1,80 0,03 10,56 70 
 

Harvennus 2 050 45 % 2,65 0,01 46,20 543 25 

Avohakkuu 1 697 37 % 1,47 0,02 17,86 629 98 

Suojuspuuhak-
kuu 

31 1 % 1,63 0,04 6,31 5 
 

Siemenpuu-
hakkuu 

133 3 % 1,57 0,02 7,91 26 
 

Muu hakkuu 
tai toimenpide 

88 2 % 1,22 0,02 17,27 18 1 

Kaikki 4 560 100 % 2,00 0,01 46,20 1 357 128 
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Kun tulosten analysoinnista jätetään pois hakkuutavoista ylispuuhakkuu, paikkatietoana-

lyysissä keväällä 2020 tarkastetuista kuvioista (n=1 357) yhteensä 10 kuviolla tai osittain 

niiden alueella oli METE-kohde. Kuten jo aikaisemmin on todettu, näistä neljälle oli tun-

nistettu kuviolle myös käsittelemätön alue, joko koko METE-kohteen ympärille tai osalle 

siitä (Kuva 14). Suurimmaksi osaksi METE-kohteet oli siis rajattu käsittelyalueiden ul-

kopuolelle. Yhteensä seitsemällä kuviolla hakkuun ulottumista METE-kohteen alueelle 

ei voitu sulkea pois hakkuukoneen keräämällä paikannusaineistolla (Kuva 14). Tässä on 

mukana sekä kuvion sisällä olevia METE-kohteita että hakkuukuvioon rajautuvia METE-

kohteita. METE-kohteiden rajojen ylitykset olivat sijaintiaineiston perusteella pääosin 

pienialaisia, osassa oli kyse vain yksittäisistä puista, ja ne voivat johtua paikannustark-

kuuden puutteista. Laajemmin paikannustarkkuutta ja aineiston virhelähteitä on käsitelty 

luvussa 4.4. Näistä kuvioista, joilla tarkastuksessa todettiin METE-kohde, yhdellä oli 

myös muinaisjäännösalue, ja yksi oli luonnonsuojeluohjelmaan kuuluvalla alueella. 

 

  

Kuva 14. Vasemmalla on harvennuskuvio, jossa vihreä alue on automaattisesti tunnistettu käsittelemätön 
alue, ja ruskea alue sen alla on SMK:n aineistosta saatu METE-kohteen rajaus. Oikealla sininen alue on 
ensiharvennuskuvio, jossa violetilla on kuvattu METE-kohdetta puron varrella. Hakkuukoneen 
paikannusten perusteella näyttäisi, että puron ja samalla METE-kohteen yli on ajettu. METE-kohteissa 
voidaan kuitenkin erityistä varovaisuutta noudattaen kuljettaa puutavaraa ja ylittää puron uoma, mikäli 
se ei vaaranna ominaispiirteiden säilyttämistä (Suomen metsäkeskus 2018). Oikeanpuoleisessa kuvassa 
peruskartalta näkyy myös, että kohteella on melko iso korkeusero, joka voi vaikuttaa hakkuukoneen 
paikannustarkkuuteen (Melkas ym. 2020). (Peruskartta: Maanmittauslaitos). 

 

Paikkatietoanalyysissä keväällä 2020 tarkastetuista hakkuukuvioista 29 kpl sijaitsi luon-

nonsuojeluohjelmaan ja/tai Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla alueella kokonaan tai 

osittain. Lisäksi yhden kuvion hakkuut olivat osittain yksityisellä luonnonsuojelualueella. 

Kyseisillä alueilla hakkuita ei välttämättä ole kokonaan kielletty, ja tarkempaa tarkastelua 

tulisi tehdä suojelualueen hoitosuunnitelman pohjalta. Tarkastetuista kuvioista 
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kymmenellä oli Suomen Lajitietokeskuksen aineiston perusteella lajihavaintoja. Kymme-

nellä tarkastetulla kuviolla oli lisäksi muinaisjäännösalue. 

 

Kuvioiden tarkastelussa huomioitiin myös hakkuukuvion ulkopuolisia alueita. Tarkaste-

tuista kuvioista keväällä 2020 noin viidellä prosentilla (66 kpl) oli METE- ja/tai METSO-

kohde 50 metrin säteellä kuviosta, ja noin kaksi prosenttia (22 kpl) tarkastetuista kuvioista 

rajautui METE- ja/tai METSO-kohteeseen. Kesällä 2019 tarkastelluista kuvioista noin 

neljällä prosentilla kuvioista oli METE-kohde 50 metrin säteellä. Keväällä 2020 tarkas-

telluista kuvioista kolmella prosentilla tarkastetuista kuvioista oli luonnonsuojelu- ja/tai 

Natura 2000-alue 50 metrin säteellä. Yhdellä prosentilla kuvioista oli Suomen lajitieto-

keskuksen aineiston perusteella lajihavaintoja 50 metrin säteellä kuviosta. 

 

Paikkatietoanalyysissä käsittelemättömille alueille ei tunnistettu lainkaan rantakaistoja. 

Keväällä 2020 tarkastetuista kuvioista 13 %:lla oli jokin vesialue (järvi, joki, lampi, puro 

tms.) 50 metrin säteellä kuviosta. Kuvioaineistoa olisi mahdollista hyödyntää rantakais-

tojen huomioinnin seurannassa ja tarkastelussa. Tämä olisi mahdollista tehdä päällekkäi-

syysanalyysillä eri karttatasojen avulla verrattaessa puskuroitua kuvioaineistoa Maanmit-

tauslaitoksen maastotietokannan vesistöjen paikkatietoaineistoihin sekä peruskarttaan.    
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4 TULOSTEN TARKASTELU 

 

4.1 Automaattisesti tunnistetut käsittelemättömät alueet potentiaalisina monimuo-

toisuuskohteina 

 

Automaattisella menetelmällä hakkuukonetiedon perusteella tunnistettujen käsittelemät-

tömien alueiden tarkastelussa kävi ilmi, että vain pieni osa niistä oli avoimessa paikkatie-

dossa mukana olevia lakisääteisesti määriteltyjä monimuotoisuuskohteita. Näitä olivat 

Suomen metsäkeskuksen avoimesta paikkatietoaineistosta saadut METE- ja METSO-

kohteet, joita oli 0,5 prosentilla aineistosta käsittelemättömäksi tunnistetuista alueista 

(Kuva 15). Muuten kyseiset monimuotoisuuskohteet oli pääasiassa rajattu hakkuiden ul-

kopuolelle. Näin ollen menetelmä soveltuisi jo nykyisellään monimuotoisuuskohteiden 

todentamiseen. Sillä voitaisiin automaattisesti hakkuukoneaineiston avulla todentaa, 

onko monimuotoisuuskohteita käsitelty hakkuun yhteydessä, tai onko ne rajattu hakkuu-

alueen ulkopuolelle jo leimikon suunnittelun yhteydessä. 

 

 

Kuva 15. Kuvassa tarkasteluprosessin eteneminen keväällä 2020, ja sen myötä tehdyt havainnot. Ennalta 
tiedossa olleet monimuotoisuuskohteet (METE- ja METSO-kohteet) oli pääasiassa rajattu hakkuukohtei-
den ulkopuolelle. Kymmenen näistä kohteista oli jäänyt joko hakkuukuvion sisälle, tai hakkuukoneaineis-
ton perusteella ei voitu poissulkea sitä, että puita olisi kaadettu myös METE-kohteen alueelta/rajalta. 
Neljä näistä kuviolla olleista METE-kohteista tunnistettiin käsittelemättömäksi alueeksi. Hakkuutavoista 
ylispuuhakkuu jätettiin tarkastelun ulkopuolelle.  
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Keväällä 2020 tarkastellusta aineistosta osa käsittelemättömistä alueista oli algoritmin 

virheellisesti aiheuttamien kannasten takia ilmestyneitä käsittelemättömiä alueita, joita 

on havaittu myös aikaisemmissa tutkimuksissa (Melkas ym. 2020). Lisäksi ilmakuvien 

perusteella osa käsittelemättömiksi tulkituista alueista olikin käsitelty, joko ennen tai jäl-

keen hakkuun. Kannaksen aiheuttamia ja todellisuudessa käsiteltyjä alueita aineistossa 

oli mukana yhteensä 10 % käsittelemättömistä alueista.  

 

Jäljelle jääneitä käsittelemättömiä alueita (89 %) tarkasteltiin muun aineiston avulla lisää, 

ja pyrittiin selvittämään, voisivatko ne olla potentiaalisia monimuotoisuuden kannalta tär-

keitä kohteita. Tällöin ne olisivat todennäköisesti kohteita, jotka hakkuukoneen kuljettaja 

on havainnut kohteella ja jättänyt käsittelemättä monimuotoisuutta turvaamaan. Päällek-

käisyysanalyysissä hyödynnettiin hakkuukoneaineiston ohella Maanmittauslaitoksen 

tuottamia peruskarttoja, maastotietokannan tietoja sekä ilmakuvia. Tarkastelussa kävi 

ilmi, että osa käsittelemättömistä alueista ei ollut potentiaalisia monimuotoisuuskohteita, 

vaan ne olivat esimerkiksi alueita ojitetuilla soilla, ojia, asutusta, peltoja, linjoja tai teitä. 

Tällaisia kohteita oli 27 % käsittelemättömistä alueista. Hakkuukuvioiden käsittelemät-

tömistä alueista löytyi myös kohteita, jotka voisivat olla metsälain (1093/1996) 10 §:ssä 

(1085/2013) ja metsänhoitosuosituksissa kuvattuja monimuotoisuuskohteita, kuten esi-

merkiksi jyrkänteitä, kallioita, puroja, rinteitä, mäkiä, kumpareita, suppia, kivikkoja, ki-

viä ja ojittamattomia soita. Tällaisia potentiaalisia monimuotoisuuskohteita oli 30 % kä-

sittelemättömistä alueista. Näistä kohteista ei voida tällä perusteella varmasti sanoa, 

ovatko ne monimuotoisuuden kannalta tärkeitä, mutta sitä mahdollisuutta ei voida myös-

kään pois sulkea. Tarkempaa selitystä käsittelemättömyydelle ei löytynyt tässä vaiheessa 

32 %:lle alueista. Alueet, joille ei löytynyt tässä tarkastelussa selitystä käsittelemättömyy-

delle olivat keskimäärin pienempiä kuin ne alueet, joille syy peruskartan ja ilmakuvien 

avulla löytyi. 

 

Peruskartan ja ilmakuvien avulla tehdyn tarkastelun perusteella käsittelemättömäksi tun-

nistettuja alueita vertailtiin viiden eri maisemamaakunnan alueella. Tällä tarkastelulla 

suhteellisesti eniten potentiaalisia monimuotoisuuskohteita vertailussa mukana olleista 

alueista oli Eteläisen rantamaan alueella (63 % alueen kohteista), ja vain 11 % alueen 

kohteista ei ollut monimuotoisuuden kannalta potentiaalisia kohteita. Eteläisellä ranta-

maalla korostuivat kohteista kalliot sekä pinnanmuodonvaihtelut, kuten mäet ja rinteet. 

Sen sijaan taas Pohjanmaalla puolet alueen kohteista ei ollut monimuotoisuuden kannalta 
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potentiaalisia, sillä tähän laskettiin mukaan esimerkiksi ojitetut suot ja soistumat ja ojat, 

joita Pohjanmaalla on paljon.  Sen sijaan vain 16 % alueen kohteista voisi olla monimuo-

toisuuden kannalta potentiaalisia kohteita peruskartan ja ilmakuvien perusteella. Pohjan-

maalla peruskartan ja ilmakuvien perusteella tehdyssä tarkastelussa korostuivat käsittele-

mättömät alueet soilla, soistumilla ja ojilla. Metsälain (1093/1996) 10 § (1085/2013) mää-

rittelee erityisen tärkeiksi suoelinympäristöiksi nimenomaan sellaisia elinympäristöjä, 

joiden ominaispiirteitä ovat luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen vesitalous. Siksi 

ojitettujen soiden tai soistumien ei ole tässä katsottu olevan monimuotoisuuden kannalta 

tärkeitä kohteita. Hämeen viljely- ja järvimaalla potentiaalisia monimuotoisuuskohteita 

oli peruskartan perusteella 39 % kohteista ja 35 % jäi ilman selitystä. Itäisen Järvi-Suo-

men ja Vaara-Karjalan alueella suuri osa kohteista jäi peruskartan perusteella ilman seli-

tystä käsittelemättömyydelle (Itäinen Järvi-Suomi 48 % ja Vaara-Karjala 43 % alueen 

kohteista).  

 

Tarkasteltaessa kohteita hakkuutavoittain kevään 2020 aineistosta suurin osa hakkuuku-

vioista oli harvennuksia (47 %). Näin ollen myös käsittelemättä jääneistä alueista suurin 

osa (58 %) oli harvennuskuvioilla. Harvennuskuvioille paikantuneista käsittelemättö-

mistä alueista 45 % oli peruskartan ja ilmakuvien tarkastelun jälkeen sellaisia, jotka voi-

sivat olla monimuotoisuuden kannalta potentiaalisia kohteita. Seuraavaksi eniten (31 %) 

käsittelemättä jääneitä kohteita paikantui hakkuukuvioiden rajoille ja väliin. Näistä käsit-

telemättömistä alueista potentiaalisia monimuotoisuuskohteita oli vain 12 %, ja 51 % jäi 

tässä vaiheessa tarkastelua ilman selitystä. Vaikka avohakkuukuvioita oli kaiken kaikki-

aan mukana tässä tarkastelussa 37 % kaikista kuvioista, vain 9 % käsittelemättömistä alu-

eista paikantui avohakkuukuvioille. Avohakkuukuvioille paikantuneista käsittelemättö-

mistä alueista peruskartan perusteella potentiaalisia monimuotoisuuskohteita oli 38 %, ja 

ilman selitystä jäi 37 % alueista. 

 

Kun tarkastelussa hyödynnettiin ilmakuvien ja peruskartan ohella hakkuukoneaineistoa, 

VMI:n lehtipuuhilaa, SMK:n aineistoa riistalle soveltuvista alueista sekä maastotarkas-

tuksia, pystyttiin tarkentamaan syitä, jotka olivat johtaneet alueen käsittelemättömyyteen. 

Alueita, jotka peruskartan tarkastelun perusteella jäivät ilman selitystä, oli 32 % (246 kpl) 

kaikista keväällä 2020 tarkastelussa olleista käsittelemättömistä alueista. Näistä alueista 

eniten (34 %) oli lopulta kuvioiden rajalla ja samalla ajourien väliin jääneitä alueita. 

Nämä alueet olivat pinta-alaltaan hyvin pieniä, keskimäärin noin 100 m2, ja yli puolet 
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alueista alle 50 m2. Lisäksi alueista 13 % oli ilmakuvien ja maastotarkastusten perusteella 

vähäpuustoisia tai puuttomia ja 11 %:lla alueista oli VMI:n lehtipuuhilan perusteella jä-

reitä lehtipuita. Kahdeksalla prosentilla alueista oli ilmakuvien ja maastotarkastusten pe-

rusteella ympäröivään kuvioon verrattuna nuorempi tai erilainen puusto, mikä viittaisi 

siihen, että ko. alueet voisivat olla useissa tapauksissa omia kuvioitaan, sillä ne olivat 

myös pinta-alaltaan keskimäärin muita suurempia (1 608 m2). Tämän tarkasteluvaiheen 

kohteiden monimuotoisuuspotentiaalia on haastavampaa analysoida ilman maastotarkas-

tuksia. Lisäksi kohteiden arviointi on tapauskohtaisempaa ja käsittelemättömien alueiden 

koko, sijainti ja kuvion hakkuutapa vaikuttavat arviointiin.  

 

Tarkasteltaessa käsittelemättömiä alueita, joille ei löytynyt peruskartan perusteella seli-

tystä käsittelemättömyydelle, alueellisia eroja ei juurikaan havaittu tarkastelussa mukana 

olleiden maisemamaakuntien välillä. Kun tarkastelua tehtiin hakkuutavoittain, alueista 

(n=246) 43 % sijaitsi kuvioiden välissä tai rajalla, ja suurimman osan käsittelemättömyy-

den syynä oli ajouraväli kuviorajalla. Nämä kuviorajalla sijainneet käsittelemättömät alu-

eet olivat pinta-alaltaan melko pieniä, keskimäärin 237 m2. Alueista 9 % sijaitsi avohak-

kuulla, ja näistä alueista 22 %:lla oli säästöpuita, eli ne olisivat potentiaalisia monimuo-

toisuuskohteita. Alueista suuri osa (47 %) sijaitsi harvennuskuvioilla, ja niillä käsittele-

mättömyyden syiksi määriteltiin 17 %:lla vähäpuustoisuus tai puuttomuus, 16 %:lla järeät 

lehtipuut, 12 %:lla nuorempi tai erilainen puusto sekä 11 %:lla ajouraväli. Harvennuksilla 

39 % näistä käsittelemättömistä alueista jäi ilman selitystä käsittelemättömyydelle. 

 

Koko tarkasteluprosessin myötä lopulta kokonaan ilman selitystä käsittelemättömyydelle 

jäi vain 7 % (50 kpl) kaikista tunnistetuista käsittelemättä jääneistä alueista. Nämä alueet 

olivat pinta-alaltaan keskimäärin 562 m2, ja melkein kaikki (45 kpl) sijaitsivat harvennus-

kuvioilla. Siten on mahdollista, että kyseiset alueet ovat esimerkiksi ajourien väliin jää-

neitä alueita, mutta sitä ei ole tässä työssä määritetty käsittelemättömyyden syyksi, ellei 

sitä ole voinut aineiston perusteella yksiselitteisesti todentaa. Kesällä 2019 tehdyillä 

maastotarkastuksilla huomattiin, että harvennuskuvioille paikantuneille käsittelemättö-

mille alueille ei usein löytynyt muuta selitystä kuin ajourien väliin jäänyt alue, tai se, että 

kyseisellä alueella ei ollut harvennettavaa puustoa. 

 

Säästöpuita tässä työssä tarkasteltiin ainoastaan avohakkuukuvioilla, joilla säästöpuuryh-

män tunnistaminen on yksiselitteisempää. Kesällä 2019 tarkastellussa aineistossa puolella 
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alueista ja keväällä 2020 tarkastellussa aineistossa 42 %:lla avohakkuille muodostuneista 

käsittelemättömistä alueista havaittiin säästöpuuryhmä. Kuitenkaan kaikilla avohakkuille 

paikantuneilla käsittelemättömillä alueilla ei ollut varsinaista säästöpuuryhmää, vaan 

syynä käsittelemättömyydelle oli esimerkiksi puuttomuus tai selvästi nuorempi puusto. 

Kevään 2020 aineistosta 15 %:lla käsittelemättömistä alueista ei ollut tietoa säästöpuista 

ajantasaisten ilmakuvien tai maastotarkastusten puuttuessa. Maastotarkastuksissa ja ilma-

kuvatarkastelussa kävi kuitenkin ilmi, ettei kaikkia säästöpuuryhmiä tunnistettu tällä me-

netelmällä. Maastotarkastusten perusteella säästöpuuryhmät, jotka jäivät automaattisella 

menetelmällä havaitsematta, olivat keskimäärin pienempiä kuin ne säästöpuuryhmät, 

jotka algoritmi tunnisti käsittelemättömiksi alueiksi.  

 

4.2 Menetelmän käyttö luontokohteiden säilymisen todentamisessa 

 

Tulevaisuudessa menetelmää olisi mahdollista hyödyntää luonnonhoidon laadun auto-

maattisessa valvonnassa. Kuten tämän tarkastelun tuloksista käy ilmi, ennalta tunnistetut 

avainbiotoopit ja suojelualueet on pääasiassa rajattu kokonaan käsittelyiden ulkopuolelle. 

Siksi menetelmässä voisi ensisijaisesti verrata automaattisesti muodostettuja hakkuuku-

vioita (Melkas ym. 2020) paikkatiedossa oleviin monimuotoisuuskohteisiin. Näin voi-

daan todeta, mitä on rajattu kokonaan käsittelyn ulkopuolelle. Samalla voidaan havain-

noida mm. vesistöihin jätettyjä suojavyöhykkeitä. Tämän jälkeen menetelmää voidaan 

hyödyntää hakkuukuvioille käsittelemättä jätettyjen alueiden tarkastelussa, ja tunnistaa 

niiltä METE-kohteiden ohella potentiaalisia luontokohteita. 

 

Tässä työssä kaikki automaattisesti tunnistetut käsittelemättömät alueet käytiin syste-

maattisesti läpi kaiken aineiston kanssa päällekkäisyysanalyysillä. Seuraavassa on esi-

tetty tämän tarkastelun perusteella muodostettu tarkasteluprosessi ja sen kulku (Kuva 16). 

Tarkasteluprosessissa pyritään siihen, että kaikkia käsittelemättömiä alueita ei tarvitsisi 

käydä läpi kaiken aineiston kanssa, vaan osa alueista voidaan karsia prosessin aikana pois 

jatkotarkastelusta. Prosessin tarkoitus on ensisijaisesti tunnistaa käsittelemättömistä alu-

eista jo ennalta tiedossa olevat monimuotoisuuskohteet (METE-kohteet, suojelualueet). 

Tämän jälkeen olisi mahdollista hyödyntää aineistoa säästöpuuryhmien ja muiden poten-

tiaalisten monimuotoisuuskohteiden tunnistamisessa jatkotarkastelua ja mahdollisia 

maastotarkastuksia varten. 
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Kuva 16. Kaaviossa kuvataan automaattisesti tunnistettujen käsittelemättömien alueiden 
monimuotoisuuspotentiaalin tarkasteluprosessin kulku. 

 

Kaikilla hakkuutavoilla ennalta tunnistetut ja avoimessa paikkatiedossa mukana olevat 

METE-kohteet, suojelualueet sekä lajihavainnot ovat monimuotoisuuden kannalta tär-

keitä kohteita. Avohakkuilla näiden lisäksi myös kuvioille jätetyt ja ajantasaisilta ilma-

kuvilta tunnistettavissa olevat säästöpuuryhmät ovat monimuotoisuudelle tärkeitä koh-

teita. Muut potentiaaliset kohteet, kuten käsittelemättä jääneet alueet ojittamattomalla 

suolla, kalliolla ja purolla sekä järeät lehtipuut ja riistatiheiköt, voivat olla potentiaalisia 

monimuotoisuuskohteita, mutta ne vaativat sekä visuaalista tarkastelua, että mahdollisesti 

myös maastotarkastuksia. 

 

Avohakkuukuvioiden tarkastelussa on syytä huomioida pinta-alaltaan hyvin pienetkin kä-

sittelemättömät alueet. Tässä tarkastelussa todetun perusteella säästöpuuryhmiä ei ha-

vaittu kuitenkaan pinta-alaltaan 50 m2 pienemmistä käsittelemättömistä alueista. Harven-

nuskuvioilla olevilla, pinta-alaltaan alle 100 m2:n kokoisilla käsittelemättömillä alueilla 

monimuotoisuuden kannalta potentiaalisia kohteita oli 29 % alueista. Osa näistä voi olla 

esimerkiksi ajourien väliin jääneitä alueita, joten ne vaatisivat maastotarkastuksia, ja nii-

den säästäminen tulevissa hakkuissa on epätodennäköisempää. 

 

Kuvioiden väliin ja rajalle tunnistetut käsittelemättömät alueet ovat useissa tapauksissa 

vain ajourien väliin jääneitä hyvin pieniä alueita. Siksi tällaisten alueiden jatkotarkaste-

lusta voisi jättää pois pienimmät alueet. Esimerkiksi keväällä 2020 tarkastellussa aineis-

tossa pinta-alaltaan pienempiä kuin 200 m2 käsittelemättömiä alueita oli 163 kpl, ja niissä 
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vain kahdeksalla prosentilla oli monimuotoisuuspotentiaalia paikkatietoanalyysin perus-

teella. Kuvioiden rajalla olevilla, pinta-alaltaan pienemmillä kuin 100 m2 käsittelemättö-

millä alueilla, potentiaalisia monimuotoisuuskohteita oli seitsemällä prosentilla. Kesällä 

2019 tehdyssä tarkastelussa oli mukana 67 kpl käsittelemättömiä alueita, jotka sijaitsivat 

kuvioiden välissä tai rajalla. Tuolloin Uudellamaalla tehdyissä maastossa näistä tarkas-

tettiin 32 kpl, ja niistä 26 alueella ei selvästi havaittu mitään monimuotoisuuskohteeseen 

viittaavaa, vaan ne olivat kuviorajalle, ojalle tai ajouraväliin jääneitä käsittelemättömiä 

alueita. Kuudella tarkastetulla alueella monimuotoisuuspotentiaalia ei voitu pois sulkea, 

ja näiden alueiden pinta-ala oli keskimäärin 2 993 m2, jolloin minimipinta-ala voisi olla 

selvästi suurempikin kuvioiden välisillä alueilla. Tällaisten käsittelemättömien alueiden 

jatkotarkastelussa minimipinta-alan lisäksi olisi syytä huomioida myös alueiden muoto. 

Useissa tapauksissa kuviorajoille tunnistettujen käsittelemättömien alueiden polygonit 

ovat hyvin kapeita ja ”pitkulaisia”, kuviorajoja mukailevia, jolloin ne voisi jättää jatko-

tarkastelun ulkopuolelle. 

 

4.3 Aineiston hyödynnettävyys automaattisessa menetelmässä 

 

Työssä käytetyn hakkuukoneiden tallentaman aineiston on todettu soveltuvan hyvin au-

tomaattiseen toimenpidekuvioiden laskennalliseen tuottamiseen hakkuukohteilla runko-

kohtaisiin sijaintitietoihin perustuen (Melkas ym. 2020). Toimenpidekuvioiden avulla 

voidaan myös automaattisesti todentaa, onko ennalta tunnistetut monimuotoisuuskohteet 

jätetty kokonaan käsittelyn ulkopuolelle vertaamalla toimenpidekuvioita monimuotoi-

suuskohteita kuvaavaan aineistoon. Lisäksi kyseisellä aineistolla on mahdollista tunnistaa 

myös käsittelemättä jääneitä alueita hakkuukohteilta. Kuten tämä tarkastelu on osoittanut, 

menetelmä on onnistunut siltä osin, että ennalta tunnistettuja monimuotoisuuskohteita 

(METE-kohteet) tunnistettiin myös hakkuukuvioilta käsittelemättömiksi. Lisäksi hak-

kuukohteilta paikannettiin käsittelemättömiä alueita, jotka voisivat olla potentiaalisia mo-

nimuotoisuuskohteita. Kuitenkaan pelkän hakkuukoneaineiston avulla monimuotoisuu-

delle potentiaalisten kohteiden tunnistamista ei ole mahdollista tehdä, sillä menetelmä 

paikantaa myös sellaisia käsittelemättä jääneitä kohteita, joilla ei ole monimuotoisuuspo-

tentiaalia.  

 

Suojelualueiden ja metsälakikohteiden säilymisen todentaminen aineistosta olisi automa-

tisoitavissa hakkuukoneaineiston ja luontokohdeaineiston päällekkäisyysanalyysin 
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avulla. Suomen ympäristökeskuksen avoimesta jakelusta saatavat suojelualueiden rajauk-

set sekä SMK:n avoimesta jakelusta saatavat METE- ja METSO-kohteiden rajaukset 

mahdollistavat paikkatietoanalyysin automatisoinnin (Suomen metsäkeskus 2020; Suo-

men Ympäristökeskus 2020). Avoimessa paikkatiedossa ovat kuitenkin mukana vain en-

nalta maastosta tunnistettuja ja aineistoon lisättyjä suojelualueita, metsälain (1093/1996) 

10 §:n (1085/2013) erityisen tärkeitä elinympäristöjä ja muita arvokkaita elinympäristöjä. 

Mikäli luontokohteita ei ole ennalta havaittu, määritelty ja lisätty avoimeen aineistoon, 

ne jäävät tarkastelussa ulkopuolelle.  

 

Tässä työssä uhanalaisten lajien elinympäristöjen tarkastelussa käytössä ovat olleet Suo-

men Lajitietokeskuksen avoimista aineistoista ladatut tiedot lajihavainnoista. Käytössä ei 

ole ollut aineistoja, joita koskevat erilliset rajoitukset eikä aineistoja, joita voi saada käyt-

töönsä vain aineiston luovuttajan erillisellä luvalla. Rajoitettujen aineistojen käyttö on 

rajattu vain viranomaistoimintaan tai siihen verrattavaan toimintaan. Tällaisten rajoitet-

tujen ja ehdollisten aineistojen osalta saatavilla on ollut joko ajallisesti tai paikkatiedol-

taan karkeistettu aineisto (Suomen Lajitietokeskus 2020). Suomen Lajitietokeskuksen ha-

vainto- ja näytetieto on koottu ja julkaistu sadoista hyvin erilaisista lähteistä, kuten viran-

omaisilta sekä tutkimusprojektien ja luontoharrastajien kokoamista tietokannoista. La-

jitietokeskuksen mukaan tietojen laatu ja täsmällisyys eri aineistoissa vaihtelee merkittä-

västi, ja kaikki tiedot eivät ole käyttökelpoisia kaikkiin tarkoituksiin. Lajihavaintoaineis-

ton automatisointia ajatellen rajoitettujen ja ehdollisten aineistojen alkuperäisten tietojen 

käyttö voisi parantaa tarkastelun luotettavuutta.  

 

Sellaisten luontokohteiden, jotka eivät ole mukana METE-aineistossa tai suojelualueiden 

aineistossa, havaitseminen käsittelemättömistä alueista on jossain määrin automatisoita-

vissa. Menetelmän automatisoinnissa olisi mahdollista hyödyntää Maanmittauslaitoksen 

maastotietokannan maastotietokohteita, joita ovat mm. virtavedet, jyrkänteet, vesistöt, 

pellot, tiet, asutus ja suot sekä soistumat viivamaisina, pistemäisinä tai aluemuotoisina 

paikkatietoina. Aineistot ovat ladattavissa Maanmittauslaitoksen avoimesta tietopalve-

lusta erillisinä karttatasoina (Maanmittauslaitos 2020). Aineistoa voisi hyödyntää muun 

muassa vesistöjen suojakaistojen tarkastelussa, kun aineistoa virtavesistä ja vesistöistä 

verrattaisiin paikkatietoanalyysillä hakkuukuvioihin. Lisäksi aineiston avulla voitaisiin 

tunnistaa kohteita, jotka eivät ole monimuotoisuuden kannalta tärkeitä (kuten tiet, asutus, 

pellot, linjat, ojat), ja jättää ne käsittelemättömien alueiden jatkotarkastelun ulkopuolelle. 
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Toisaalta aineiston avulla olisi mahdollista tunnistaa käsittelemättömistä alueista sellaiset 

kohteet, jotka sijoittuvat esimerkiksi kalliolle ja suolle, ja jotka voisivat näin olla poten-

tiaalisia monimuotoisuuskohteita. Nämä kohteet olisi mahdollista valita mukaan jatkotar-

kasteluun. 

 

Ilmakuvien käyttö on olennainen osa esimerkiksi säästöpuuryhmien tunnistusprosessia. 

Ilmakuvien tarkastelu on jossain määrin automatisoitavissa, mutta usein tarvitaan vielä 

visuaalista tarkastelua. Ilmakuvatulkintaa voisi kuitenkin hyödyntää esimerkiksi siinä 

vaiheessa tarkastelua, kun edellä mainitun aineiston perusteella on jo valittu kohteita jat-

kotarkasteluun. Ilmakuvien käytön haasteena oli tässä työssä se, että kohteista ei välttä-

mättä ole saatavilla ajantasaisia ilmakuvia. Kuitenkin myös ilmakuvista, joista on nähtä-

villä kuvion tilanne ennen hakkuuta, voidaan tehdä arvioita alueen puustosta tai puutto-

muudesta. Vuodesta 2020 lähtien ilmakuvia päivitetään jatkossa useammin, kun Suomi 

ilmakuvataan kolmen vuoden välein aikaisemman viiden vuoden sijaan (Maanmittauslai-

tos 2019). Ortoilmakuvien lisäksi on mahdollista hyödyntää satelliittikuvia aineiston vi-

suaalisessa tarkastelussa. Niiden käyttöä kokeiltiin osalla kohteista kesällä 2019 tehdyssä 

pienemmän aineiston tarkastelussa, mutta ilmakuvien käyttö koettiin lopulta hyödylli-

semmäksi, ja niiden avulla saatiin tarkempaa tietoa. 

 

Tulevaisuudessa menetelmän automaattisessa tarkastelussa voitaisiin hyödyntää myös la-

serkeilausaineistoa, jota on saatavilla Maanmittauslaitoksen avoimessa jakelussa. Tästä 

olisi ilmakuvien ohella hyötyä säästöpuuryhmien tunnistamisessa. Ensimmäinen koko 

maan kattava laserkeilauskierros on saatu valmiiksi ja jatkossa Suomi laserkeilataan alu-

eittain kuuden vuoden välein (Maanmittauslaitos 2019). Uudet laserkeilausaineistot tule-

vat olemaan entistä tarkempia, ja niiden avulla saadaan kolmiulotteista tietoa maanpin-

nasta, sen muodoista sekä varsinaisista maastokohteista. Pistepilven tiheys tulee jatkossa 

olemaan viisi laserpistettä/m2, joka on kymmenkertainen verrattuna aikaisempaan. Laser-

keilausaineiston osalta haasteena on sama kuin ilmakuvienkin osalta, että hakkuiden jäl-

keisestä tilanteesta ei välttämättä ole saatavilla aineistoa. Vesistöjen suojavyöhykkeiden 

rajaamisessa sekä monimuotoisuuden kannalta tärkeiden purojen ja norojen tunnistami-

sessa on mahdollista hyödyntää Luonnonvarakeskuksessa tuotettuja digitaalisia DTW 

(depth-to-water) -kosteusindeksikarttoja (Luonnonvarakeskus 2020). Niiden avulla voi-

daan arvioida maaston kosteusolosuhteita. Kosteusindeksikartat ovat ladattavissa 
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Metsähallituksen ja Suomen metsäkeskuksen järjestelmissä sekä Paituli-paikkatietojär-

jestelmän kautta. 

 

Tässä tarkastelussa havaittiin, että usein automaattisesti tunnistettuja käsittelemättömiä 

alueita selitti niiden paikantuminen ajourien väliselle alueelle, mikä ei sinänsä tee koh-

teesta monimuotoisuuden kannalta tärkeää. Jotta tällaiset kohteet voitaisiin karsia jat-

kossa pois tarkastelusta, olisi mahdollista hyödyntää menetelmää, jolla arvioidaan 

ajouraväliä hakkuukonedatan pohjalta tietylle kohdalle kuviota laskennallisesti (Riekki 

ym. 2019). Sen avulla ajouraväliin paikantuneet käsittelemättömät alueet voitaisiin tun-

nistaa automaattisesti ja karsia pois jatkotarkastelusta. 

 

Käsittelemättömien alueiden monimuotoisuuspotentiaalin tarkastelua voi täydentää 

SMK:n riistalle soveltuvien kohteiden aineistolla sekä VMI:n lehtipuuaineistolla. Nämä 

aineistot ovat myös jossain määrin automatisoitavissa tarkastelussa ja päällekkäisyysana-

lyysissä. Riistakohdeaineiston tulkinnassa ei ole voitu huomioida metsän alikasvoksen 

laatua, ja siksi on suositeltu, että kohteet tarkistetaan myös maastossa (Suomen Metsä-

keskus: riistakohteet 2019). Aineistoa riistalle soveltuvista kohteista ei myöskään ole 

vielä saatavissa kaiken kattavasti koko maan alueelta. Monilähde-VMI:sta saatavassa ai-

neistossa lehtipuiden tilavuustiedon luotettavuudessa ja tarkkuudessa voi olla myös vir-

hettä. Aineistossa pikselitason ennustevirhe on suurehko, mutta virhe pienenee alueen 

koon kasvaessa (Riekki & Räsänen 2019). Pikselikohtaisessa keskivirheessä on vaihtelua 

alueen sijainnista, puuston tilavuudesta ja kasvupaikasta riippuen. Aineistoa riistakoh-

teista ja VMI:n lehtipuuaineistoa ei välttämättä ole saatavilla hakkuun jälkeiseltä ajalta, 

joten ei voida varmaksi sanoa, mikä on tilanne kohteella hakkuun jälkeen, ja onko mah-

dolliset riistatiheiköt tai järeät lehtipuut säästetty hakkuussa. Todennäköisesti tulevaisuu-

dessa tarkentuva ilmakuva- ja laserkeilausaineisto tulee olemaan puulajitulkinnan ja jä-

reiden lehtipuiden tunnistamisen kannalta tarkempi aineisto. 
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4.4 Virhelähteet 

 

Tarkastelussa on todettu, että Metsätehon kehittämällä automaattisella kuviointimenetel-

mällä voidaan kuvioida operatiivista hakkuukoneaineistoa ja hakkuukonekuviot soveltu-

vat kuviomuotoisten metsävaratietojen päivitykseen (Melkas ym. 2020). Kuitenkin pai-

kannustarkkuudessa on vielä puutteita ja siinä voi esiintyä virhettä. Yksittäisten puiden 

paikannustarkkuudessa voi olla virhettä 6–7 metriä, ja suurten korkeusvaihteluiden alu-

eella jopa 10 metriä (Kaartinen ym. 2015). Virheet paikannustarkkuudesta voivat johtua 

juuri maaston korkeuseroista, tai paikannustarkkuutta voi haitata esimerkiksi harvennuk-

silla pystyyn jäävä ympäröivä puusto. Myös eri paikannuslaitteiden tarkkuudessa on 

eroja. Lisäksi hakkuukoneen kouran ulottuma voi olla enimmillään noin 10 metriä (Lind-

roos ym. 2015). Hakkuukoneessa paikannuslaite on hytin katolla eikä voida varmasti tie-

tää miltä puolelta konetta ja kuinka kaukaa puu on hakattu, kun kone on paikannettu sen 

sijaintipisteen kohdalla. Hakkuukoneen kouran sijainnin paikantaminen puun kaatohet-

kellä parantaisi puukohtaista paikannustarkkuutta (Saukkola ym. 2019).  

Automaattisen kuviointimenetelmän on havaittu aiheuttavan kuviointiin virhettä joissa-

kin tapauksissa (Melkas ym. 2020). Kyseiset virheet voivat vaikuttaa myös käsittelemät-

tömien alueiden tunnistamiseen ja muodostamiseen. Tässäkin tarkastelussa havaitut kan-

naksen aiheuttamat käsittelemättömät alueet ovat yksi esimerkki algoritmin aiheuttamista 

virheistä. Lisäksi automaattisessa kuvioinnissa on havaittu kuvioiden reuna-alueilla ta-

pahtuvaa kuvion laajenemista (Melkas ym. 2020). Tällaisen kuvion laajenemisen takia 

voi näyttää siltä, että esimerkiksi kuvioon rajautuvan METE-kohteen aluetta olisi käsi-

telty, vaikka näin ei todellisuudessa olisikaan. Lisäksi osalla automaattisesti muodoste-

tuista kuvioista on havaittu kuvioiden siirtymiä eri ilmansuunnissa verrattaessa niitä il-

makuviin. 

Monimuotoisuuskohteiden tulisi olla ennalta tunnistettuja ja paikannettuja, jotta niitä voi-

daan yksiselitteisesti ja automaattisesti havainnoida tällä menetelmällä. Kuten on jo to-

dettu, kaikkia metsälakikohteita ei ole tunnistettu ja paikannettu maastossa, eikä niistä ole 

tehty systemaattista kartoitusta. Kyseiset kohteet voivat jäädä leimikon suunnittelijan tai 

hakkuukoneen kuljettajan tunnistettavaksi maastossa. Sama koskee lajihavaintoja. Kuten 

hakkuukoneen paikannustarkkuudessa (Melkas ym. 2020), myös monimuotoisuuskohtei-

den paikannuksessa käytettyjen paikannusmenetelmien ja laitteiden tarkkuudessa voi olla 

virhettä. Siksi mahdolliset monimuotoisuuskohteiden rajojen ylitysten epäilyt 
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hakkuukohteilla olisi aina tarkistettava maastossa, ainakin silloin, kun ylitys on merkit-

tävä. Avainbiotooppien ja suojeltujen lajien ohella on olemassa monia muita keinoja tur-

vata monimuotoisuutta. Tässä tarkastelussa ei huomioitu sellaisenaan esimerkiksi van-

hoja metsiä, sekapuustoisia metsiä tai lahopuuta, paitsi siinä tapauksessa, että ne olivat 

huomioituina työssä hyödynnetyissä avoimissa monimuotoisuutta kuvaavissa aineis-

toissa.  

 

Paikkatietoanalyysissä käsittelemättömyyden syiden tulkinta oli paikoin tulkinnanva-

raista. Peruskartan osalta tulkinta on yksiselitteisempää, mutta muiden aineistojen osalta 

käsittelemättömyyden syyn tulkinta oli osittain tapauskohtaista. Tulkintaan vaikutti mm. 

käsittelemättömän alueen koko ja muoto sekä kyseessä olevan kuvion hakkuutapa. Jois-

sain tapauksissa mahdollisia syitä alueen käsittelemättömyydelle oli useita, kuten esimer-

kiksi alueen vaikeakulkuisuus, ajouraväli, vähäpuustoisuus, lehtipuut tai riistalle sovel-

tuva alue. Tällöin tapauskohtaisesti käsittelemättömyyden syyksi valittiin se todennäköi-

sin. Usein syyn olisi voinut varmistaa maastotarkastuksella, mutta paikkatietoanalyysissä 

varmuutta ei saatu. Tässä tarkastelussa koko paikkatietoanalyysi ja visuaalinen tarkastelu 

on tehty yhden henkilön toimesta, joten läpi työn tulkinta on ollut samanlaista. 

 

Hyödynnettäessä hakkuukoneen keräämää aineistoa potentiaalisten monimuotoisuuskoh-

teiden tunnistamisessa tietoa saadaan niiltä kohteilta, joilla hakkuita tehdään. Lisäksi ha-

vaintoja voidaan tehdä hakkuiden välittömässä läheisyydessä olevista kohteista. Muut 

alueet jäävät tarkastelun ulkopuolelle. Vaikka menetelmällä pystyttiin tunnistamaan avo-

hakkuukuvioille jätettyjä säästöpuuryhmiä käsittelemättömiksi alueiksi, osa säästöpuu-

ryhmistä jäi silti havaitsematta tällä menetelmällä. Maastotarkastusten perusteella auto-

maattinen menetelmä ei tunnista käsittelemättömäksi esimerkiksi sellaisia säästöpuuryh-

miä, joita on harvennettu. Samoin tekopökkelöryhmät jäävät havaitsematta. Automaatti-

sella menetelmällä ja osittain edes paikkatietoanalyysillä tunnistetuista säästöpuuryh-

mistä voi olla haastavaa arvioida säästöpuuryhmien laatua, eli esimerkiksi säästöpuiden 

järeyttä tämänhetkisillä menetelmillä ja aineistoilla.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tulosten perusteella hakkuukoneen keräämään tietoon perustuvaa luontokohteiden tun-

nistusmenetelmää voidaan hyödyntää luontokohteiden tarkastelussa. Vertaamalla paikka-

tietoanalyysissä hakkuukoneaineistosta muodostettuja toimenpidekuvioita luontokohteita 

kuvaavaan aineistoon, voidaan todeta, onko luontokohteet rajattu leimikon ulkopuolelle 

tai onko ne jätetty käsittelemättä toimenpidekuviolla. Tässä työssä tarkasteltua luonto-

kohteiden tunnistusmenetelmää voi hyödyntää ennalta tunnistettujen ja paikkatiedossa 

olevien monimuotoisuuskohteiden säilymisen todentamisessa. Samoin hakkuukoneai-

neistoa voi hyödyntää esimerkiksi vesistöjen suojakaistojen havainnoinnissa, mikäli 

muodostettuja toimenpidekuvioita verrataan esimerkiksi Maastotietokannan vesistöjä ku-

vaavaan aineistoon. Näin luontokohteiden tunnistusmenetelmää on mahdollista hyödyn-

tää esimerkiksi puunkorjuutyön laadun raportoinnissa. Vastaavaa menetelmää ei ole ollut 

käytössä aikaisemmin. Tämän työn perusteella on jo mahdollista kehittää automaattinen 

luontokohteiden tunnistusmenetelmä, kun vektorimuotoisten aineistojen paikkatietoana-

lyysit automatisoidaan. 

 

Tässä työssä tarkasteltiin myös toimenpidekuvioilta ja niiden välistä automaattisesti tun-

nistettuja käsittelemättä jääneitä alueita. Niiden avulla saadaan tietoa mm. avohakkuuku-

vioille jätettyjen säästöpuuryhmien sijainneista ja kuvioiden sisään jäävien, ennalta tun-

nettujen monimuotoisuuskohteiden käsittelemättömyydestä. Säästöpuuryhmien todenta-

miseksi tarvitaan lisäksi ainakin ilmakuvatarkastelua, joka olisi myös mahdollisesti auto-

matisoitavissa. 

 

Käsittelemättömiä alueita voidaan hyödyntää myös uusien potentiaalisten monimuotoi-

suuskohteiden tunnistamisessa. Niiden osalta monimuotoisuuden todentamiseksi tarvi-

taan paikkatietoanalyysia muulla aineistolla ja lopulta myös maastotarkastuksia. Maasto-

tarkastukset kuluttavat aikaa ja resursseja, mutta monimuotoisuuskohteiden tunnistami-

sessa ne ovat usein välttämättömiä. Tämän menetelmän avulla olisi mahdollista tunnistaa 

potentiaalisia luontokohteita, joihin maastotarkastuksia kannattaa kohdentaa. Maastotar-

kastuksia voitaisiin keskittää myös kohteille, joilla havaitaan hakkuukoneaineiston perus-

teella, että metsälaki- tai suojelukohdetta on mahdollisesti käsitelty. Toisaalta on huomi-

oitava, että vaikkei olisi mahdollista todentaa, onko käsittelemättömillä alueilla lakiin tai 
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metsänhoitosuosituksiin perustuvia monimuotoisuutta turvaavia piirteitä, käsittelemättä 

jätetty alue voi mahdollisesti turvata monimuotoisuutta sellaisenaan. Esimerkiksi suon tai 

kallion käsittelemättä jättäminen on monimuotoisuuden turvaamisen kannalta parempi 

kuin se, että alueet olisi käsitelty, siitä huolimatta esiintyykö niillä uhanalaisia lajeja tai 

niille tärkeitä piirteitä. Myös käsittelemättömän alueen koolla on vaikutusta, ja suurempi 

käsittelemättä jäänyt alue turvaa monimuotoisuutta pienempää aluetta paremmin. 

 

Tulosten perusteella hakkuutapa vaikuttaa siihen, ovatko tunnistetut käsittelemättä jää-

neet alueet potentiaalisia kohteita luonnon monimuotoisuuden kannalta. Säästöpuuryh-

mät avohakkuukuviolla voivat vastata pinta-alaltaan hyvinkin pieniä käsittelemättömiä 

alueita, jolloin pienilläkin avohakkuilta tunnistetuilla käsittelemättömillä alueilla voi olla 

merkitystä monimuotoisuuden kannalta. Tässä tarkastelussa automaattisesti tunnistetuilta 

käsittelemättömiltä alueilta, jotka olivat pinta-alaltaan pienempiä kuin 50 m2, ei löytynyt 

säästöpuuryhmiä. Maastossa paikannettiin kuitenkin tätäkin pienempiä säästöpuuryhmiä. 

Harvennuksilla, muilla hakkuutavoilla sekä hakkuukuvioiden välisillä alueilla olisi syytä 

miettiä minimipinta-alan rajaa potentiaalisille monimuotoisuuskohteille, jolloin sitä pie-

nemmät käsittelemättömät alueet voisi jättää pois jatkotarkastelusta. Etenkin harvennuk-

silla ja kuvioiden välisillä käsittelemättömillä alueilla käsittelemättömyys voi usein joh-

tua ajourien välisestä alueesta tai esimerkiksi kohteen vaikeakulkuisuudesta. Tarkastelun 

perusteella harvennuksilla käsittelemättömien alueiden minimipinta-alaraja voisi olla vä-

hintään 100 m2, ja kuvioiden välisillä alueilla minipinta-ala voisi olla vähintään 200 m2, 

todennäköisesti enemmänkin. 

 

Monimuotoisuuskohteiden tunnistamisessa käytettävän luontokohteita kuvaavan aineis-

ton tarkkuus ja ajantasaisuus voi asettaa rajoituksia menetelmän käyttökelpoisuudelle 

luontokohteiden tarkastelussa. Samoin hakkuukoneen paikannustarkkuudessa on vielä 

puutteita, ja joissain tapauksissa maastotarkastukset voivat olla tarpeen. Myös automaat-

tinen kuviointi voi tuottaa virheitä hakattujen ja käsittelemättömien alueiden rajauksiin. 

Tulevaisuudessa on mahdollista, että hakkuukoneen paikannustarkkuus paranee, jolloin 

hakkuukoneaineistosta saadaan nykyistä tarkempaa. Mikäli hakkuukoneen paikannus-

laite paikantaisi kouran sijainnin puun kaatohetkellä, se parantaisi huomattavasti puukoh-

taista paikannusta. Puukohtaista tietoa olisi mahdollista saada tulevaisuudessa myös hak-

kuukoneeseen liitettävien kameroiden tai mobiililaserkeilauksen avulla. Tämä parantaisi 

luontokohteiden tunnistusmenetelmän automatisoitavuutta. 
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Avoimessa jakelussa olevaa paikkatietoa tuotetaan koko ajan lisää ja siitä saadaan näin 

entistä tarkempaa, mikä hyödyttää tämän kaltaisia automaattisia menetelmiä. Tässä tar-

kastelussa käytetyn aineiston lisäksi tulevaisuudessa on saatavilla entistä ajantasaisempaa 

laserkeilausaineistoa sekä ilmakuvia, joita hyödyntämällä esimerkiksi säästöpuiden tun-

nistaminen kuvioilta tarkentuu. Samalla voidaan hyödyntää useampien ajankohtien ilma-

kuvia ja laserkeilausaineistoa. Yksi mahdollisuus menetelmän automatisoinnin paranta-

misessa olisi myös se, että hakkuukoneenkuljettaja merkitsisi paikkatietoaineistoon ku-

vioille havaitsemansa ja käsittelemättä jättämänsä säästöpuut sekä muut monimuotoi-

suuskohteet (Skogforsk 2020). Tällöin niiden tunnistaminen ja paikantaminen kuvioilta 

olisi yksiselitteisempää. Kuljettajan merkinnät mahdollistaisivat myös säästöpuuryhmien 

tunnistamisen ja paikantamisen muiltakin hakkuutavoilta kuin avohakkuilta, joihin se nyt 

ilmakuvia tarkasteltaessa on keskittynyt. 

 

Luontokohteiden tunnistusmenetelmä soveltuisi tapahtumapohjaiseen metsävaratietojen 

ylläpitoon, ja sen avulla saataisiin tarkempaa tietoa monimuotoisuuskohteista. Hakkuu-

koneaineiston keruun ja tallentamisen ollessa jatkuvaa, tulevaisuudessa paikkatietoana-

lyysissä voidaan hyödyntää myös aikaisempien vuosien hakkuukoneaineistoa. Haasteena 

on vielä tulevaisuudessa se, kuinka hakkuukoneiden keräämä tieto yhdistetään reaaliai-

kaisesti muihin metsää, luontokohteita ja maastoa kuvaaviin tietokantoihin. Vaikka met-

sävaratietoa tuotetaan jo monipuolisesti ja sitä on laajalti tarjolla avoimessa jakelussa, 

tiedot ovat monelta osin vielä saatavilla aineistojen tuottajien omissa palveluissa. Siksi 

luontokohteiden tunnistusmenetelmä tarvitsee toimiakseen tehokkaan tavan tietojen yh-

distelyyn. Tässä työssä käytetty metsätiedon palvelualusta on yksi esimerkki kehitteillä 

olevista eri tietolähteitä yhdistävistä järjestelmistä.  

 

Luontokohteiden tunnistusmenetelmä lisäisi tietoa monimuotoisuuskohteiden huomioin-

nista metsänkäsittelyssä. Menetelmän avulla saatua tietoa olisi mahdollista hyödyntää 

luonnonhoidon toteutumisen seurannassa käytännön metsänhoidossa. Tämä edesauttaisi 

metsien hyödyntämistä taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Jatkossa mene-

telmän tarkastelussa voisi selvittää, kuinka suuri osa sillä paikannetuista potentiaalisista 

monimuotoisuuskohteista todellisuudessa on tärkeitä kohteita monimuotoisuuden kan-

nalta.  
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LIITE 1 –Palvelualustasta ladatut tiedot sekä käsittelemättömien alu-

eiden tietosisällön kuvaus 

 

Palvelualustasta ladattujen tietokenttien luettelo. Tietolähteen nimi on mainittu kentän nimen etuliitteenä 

isoilla kirjaimilla. 

GridId 

GridY (hilan keskipiste) 

GridX (hilan keskipiste) 

SMK_RIISTADATA.hilaruutu_ 

SMK_RIISTADATA.saapumispv 

SMK_RIISTADATA.riistainde 

SMK_RIISTADATA.riistain_1 

SMKSTAND.stand_id 

SMKSTAND.stand_parcelid 

SMKSTAND.stand_standnumber 

SMKSTAND.stand_standid 

SMKSTAND.stand_fertilityclass 

KORJUUKELPLUOK_KESA_2019.KKL 

GEODATABASE.KORTAR 

GEODATABASE.KORARV 

GEODATABASE.KORKEUS 

GEODATABASE.TEKSTI 

GEODATABASE.RYHMA 

GEODATABASE.LUOKKA 

SMKGRID.gridcell_creationtime 

SMKGRID.gridcell_updatetime 

SMKGRID.gridcell_dominantheight 

SMKGRID.gridcell_volumepine 

SMKGRID.gridcell_volumedeciduous 

SMKGRID.gridcell_volumespruce 

SMKGRID.gridcell_volume 

SMKGRID.gridcell_accessibility 

SMKGRID.gridcell_stemcountpine 

SMKGRID.gridcell_stemcountdeciduous 

SMKGRID.gridcell_stemcountspruce 

SMKGRID.gridcell_stemcount 

SMKGRID.gridcell_maingroup 

SMKGRID.gridcell_maintreespecies 

SMKGRID.gridcell_basalareapine 

SMKGRID.gridcell_basalareadeciduous 

SMKGRID.gridcell_basalareaspruce 

SMKGRID.gridcell_basalarea 

SMKGRID.gridcell_ditchingyear 

SMKGRID.gridcell_soiltype 

SMKGRID.gridcell_laserdensity 

SMKGRID.gridcell_laserheight 

SMKGRID.gridcell_treedatadate 

SMKGRID.gridcell_drainagestate 

SMKGRID.gridcell_meanheightpine 

SMKGRID.gridcell_meanheightdeciduous 

SMKGRID.gridcell_meanheightspruce 

SMKGRID.gridcell_meanheight 

SMKGRID.gridcell_meandiameterpine 

SMKGRID.gridcell_meandiameterdeciduous 

SMKGRID.gridcell_meandiameterspruce 

SMKGRID.gridcell_meandiameter 

SMKGRID.gridcell_agepine 

SMKGRID.gridcell_agedeciduous 

SMKGRID.gridcell_agespruce 

SMKGRID.gridcell_age 

SMKGRID.gridcell_developmentclass 

SMKGRID.gridcell_growthplacedatadate 

SMKGRID.gridcell_growthplacedatasource 

SMKGRID.gridcell_fertilityclass 

SMKGRID.gridcell_gridcellid 

SMKGRID.gridcell_gridcellnumber 

VMIGRID.mantytukki_vmi1x_1216 

VMIGRID.mantykuitu_vmi1x_1216 

VMIGRID.manty_vmi1x_1216 

VMIGRID.muulp_vmi1x_1216 

VMIGRID.muulptukki_vmi1x_1216 

VMIGRID.muulpkuitu_vmi1x_1216 

VMIGRID.kuusitukki_vmi1x_1216 

VMIGRID.kuusikuitu_vmi1x_1216 

VMIGRID.kuusi_vmi1x_1216 

VMIGRID.tilavuus_vmi1x_1216 

VMIGRID.koivutukki_vmi1x_1216 

VMIGRID.koivukuitu_vmi1x_1216 

VMIGRID.koivu_vmi1x_1216 

VMIGRID.mista_vmi1x_1216 

VMIGRID.ma_ppa_vmi1x_1216 

VMIGRID.lp_ppa_vmi1x_1216 

VMIGRID.ku_ppa_vmi1x_1216 

VMIGRID.ppa_vmi1x_1216 

VMIGRID.maaluokka_vmi1x_1216 
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VMIGRID.fra_luokka_vmi1x_1216 

VMIGRID.lehtip_latvuspeitto_vmi1x_1216 

VMIGRID.latvuspeitto_vmi1x_1216 

VMIGRID.ma_keskip_vmi1x_1216 

VMIGRID.lp_keskip_vmi1x_1216 

VMIGRID.ku_keskip_vmi1x_1216 

VMIGRID.keskipituus_vmi1x_1216 

VMIGRID.ma_keskil_vmi1x_1216 

VMIGRID.lp_keskil_vmi1x_1216 

VMIGRID.ku_keskil_vmi1x_1216 

VMIGRID.keskilapimitta_vmi1x_1216 

VMIGRID.kasvupaikka_vmi1x_1216 

VMIGRID.paatyyppi_vmi1x_1216 

VMIGRID.ku_ika_vmi1x_1216 

VMIGRID.ma_ika_vmi1x_1216 

VMIGRID.lp_ika_vmi1x_1216 

VMIGRID.ika_vmi1x_1216 

//KUVIOT_HPR_FILL_BUFF.ID -> erilli-

nen taulukko käsittelemättömien alueiden 

shapefile-kentistä 

Karttalehti 

 

 

 

 

Lisätietoja aineistosta: 

Hämäläinen, J., Räsänen, T., Riekki, K. Sorsa, J-A. & Ritala, R. 2019. Metsätiedon palvelualustan kon-

septitestaus. Metsätehon raportti 252 [Verkkodokumentti]. Saatavissa: http://www.metsateho.fi/wp-con-

tent/uploads/Raportti_252_Metsatiedon_palvelualustan_konseptitestaus.pdf [Viitattu 28.10.2020]. 

Riekki, K. & Räsänen, T. 2019. Tietolähteiden tekninen kuvaus. Metsätehon raportti 252 LIITE. [Verkko-

dokumentti]. Saatavissa: http://www.metsateho.fi/wp-content/uploads/Raportti_252_LIITE_Tietolahtei-

den_tekninen_kuvaus.pdf [Viitattu 28.10.2020].

 

Käsittelemättömien alueiden tietosisällön kuvaus 

 

AlueID Alueen tunniste 

ObjectID Lohkon tunniste 

StartDate Hakkuun aloituspäivä 

LoggingFor Hakkuutapa 

ObjSta1 Lohkon tunniste 

UpdObject  

UpdStand  

AREA Pinta-ala 

PERIMETER Alueen ympärysmitta 
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LIITE 2 – Maastotarkastuslomake 
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LIITE 3 – Käsittelemättömien alueiden tarkempaa luokittelua ja ver-

tailua 

 

Käsittelemättömien alueiden luokittelua tarkemmin sellaisilla kohteilla, jotka peruskartan 

perusteella olivat joko kalliolla tai suolla/soistumalla. Kyseiset kohteet voisivat olla po-

tentiaalisia monimuotoisuuskohteita. 

 

Sellaisten käsittelemättömien alueiden tarkempi luokittelu, jotka ovat peruskartan perusteella 
paikantuneet kalliolle. Taulukossa on mukana 5 yleisintä syytä. (Aineisto: kevät 2020). 

 

 Alueiden 
luku-

määrä 

Osuus Keskimääräi-
nen pinta-

ala, m2 

Minimi 
pinta-ala, 

m2 

Maksimi 
pinta-ala, 

m2 

Kallio 87 13 % 786 0 4 652 

Ei selitystä 37 43 % 752 0 4 082 

Vähäpuustoinen/puuton 25 29 % 780 7 4 652 

Riista 7 8 % 518 137 939 

Säästöpuut (avohakkuilla) 5 6 % 788 154 1 671 

Tarkasti rajattu kallio 4 5 % 2 021 1 355 3 823 

 

Sellaisten käsittelemättömien alueiden tarkempi luokittelu, jotka ovat peruskartan perusteella 
paikantuneet suolle tai soistumalle. Taulukossa on mukana yleisimmät syyt. (Aineisto: kevät 2020). 

 

 Alueiden 
luku-

määrä 

Osuus Keskimääräi-
nen pinta-

ala, m2 

Minimi 
pinta-
ala, m2 

Maksimi 
pinta-
ala, m2 

Ojitettu suo tai soistuma 108 100 % 882 0 16 624 

Oja 35 35 % 218 1 1 055 

Kuvioraja ja ajouraväli 24 24 % 33 0 205 

Vähäpuustoinen/puuton 14 14 % 2 890 131 15 541 

Ei selitystä 12 12 % 2 613 3 16 624 

Järeät lehtipuut 7 7 % 443 137 1 288 

Oja ja järeät lehtipuut 7 7 % 309 87 1 265 

Suo tai soistuma 47 100 % 2 703 0 44 588 

Ei selitystä 17 36 % 3 911 62 44 588 

Järeät lehtipuut 11 23 % 2 579 4 17 523 

Kuvioraja ja ajouraväli 5 11 % 109 0 406 

Nuorempi/erilainen puusto 5 11 % 2 693 412 9 259 

Vähäpuustoinen/puuton 5 11 % 2 924 4 8 611 
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LIITE 4 – Käsittelemättömien alueiden maantieteellistä vertailua 

 

Seuraavassa on vertailtu alueellisesti niitä käsittelemättömiä alueita, joille ei löytynyt pe-

ruskartan tai suojelualueita ja metsälakikohteita kuvaavan aineiston perusteella selitystä 

käsittelemättömyydelle (pl. alueet, jotka todettiin käsitellyiksi, sekä kannakset). Mukana 

on myös Uudenmaan 2019 aineisto. Alueellisesti ko. aineistossa havaittu eroavaisuuksia. 

 

Alueellinen vertailu käsittelemättömistä alueista, joiden käsittelemättömyydelle ei ollut peruskartan tai 
suojelualueita ja metsälakikohteita kuvaavan aineiston perusteella selitystä. Taulukossa listattuna 
yleisimmät syyt/alue, viiden eri maisemamaakunnan alueella. Mukana myös Uudenmaan 2019 aineisto. 

 

 Alueiden 
luku-

määrä 

Osuus Keskimääräi-
nen pinta-

ala, m2 

Minimi 
pinta-
ala, m2 

Maksimi 
pinta-ala, 

m2 

Ei selitystä peruskartalla 246 100 % 587 0 14 450 

Eteläinen rantamaa 15 6 % 498 20 3 183 

Vähäpuustoinen/puuton 7 47 % 661 20 3 183 

Lehtipuut 4 27 % 305 113 642 

Hämeen viljely- ja järvimaa 43 17 % 529 0 6 699 

Kuvioraja/ajouraväli 12 28 % 159 0 577 

Ei selitystä 10 23 % 401 51 1 573 

Lehtipuut 7 16 % 2 019 82 6 699 

Ajouraväli 5 12 % 99 15 224 

Itäinen järvi-Suomi 49 20 % 580 0 11 080 

Kuvioraja/ajouraväli 21 43 % 54 0 278 

Ei selitystä 8 16 % 1 606 11 11 080 

Lehtipuut 7 14 % 208 16 494 

Vähäpuustoinen/puuton 6 12 % 264 22 1 122 

Pohjanmaa 45 18 % 453 0 7 722 

Kuvioraja/ajouraväli 20 44 % 50 0 184 

Ei selitystä 8 18 % 417 112 1 747 

Vähäpuustoinen/puuton 4 9 % 3 106 707 7 722 

Ajouraväli 4 9 % 115 36 183 

Vaara-Karjala 28 11 % 400 0 2 438 

Kuvioraja/ajouraväli 7 25 % 121 0 465 

Ei selitystä 6 21 % 366 94 799 

Lehtipuut 4 14 % 391 285 513 

Uusimaa (kesä 2019) 55 44 % 
(n=125) 

750 1 9 828 

Kuvioraja/ajouraväli 34 62 % 111 1 970 

Vähäpuustoinen/puuton 6 11 % 465 204 842 

Nuorempi puusto 6 11 % 2 600 107 7 520 

Säästöpuut 4 7 % 4 278 81 9 828 
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LIITE 5 – Käsittelemättömien alueiden kokojakauman vertailua 

 

Käsittelemättömien alueiden kokojakauman vertailua niiden kuvioiden välillä, joille ei löytynyt selitystä 
käsittelemättömyydelle peruskartan perusteella, sekä alueille, joilla löytyi jokin syy peruskartalta. 
(Aineisto: kevät 2020).  

 
 

Alueiden 
luku-

määrä 

Osuus kai-
kista alu-

eista  

Keskimääräi-
nen pinta-

ala, m2 

Minimi 
pinta-
ala, m2 

Maksimi 
pinta-ala, 

m2 

Ei selitystä peruskartassa 246 36 % 587 0 14 450 

Muut alueet 438 64 % 1 060 0 44 588 

Kaikki 684 100 % 890 0 44 588 

 

Käsittelemättömien alueiden kokojakauman vertailua niiden kuvioiden välillä, joille ei löytynyt selitystä 
käsittelemättömyydelle peruskartan perusteella, sekä alueille, joilla löytyi jokin syy peruskartalta. Vertailu 
on tehty tässä maisemamaakunnittain (ml. 5 eri maisemamaakuntaa sekä Uudenmaan 2019 aineisto, joka 
on myös osa Eteläläinen rantamaa maisema-aluetta).  

 
 

Alueiden 
luku-

määrä 

Osuus Keskimääräi-
nen pinta-

ala, m2 

Minimi 
pinta-ala, 

m2 

Maksimi 
pinta-
ala, m2 

Eteläinen rantamaa 56 
 

589 20 5 202 

Ei selitystä peruskartassa 15 27 % 498 20 3 183 

Muut 41 73 % 622 20 5 202 

Hämeen viljely- ja järvimaa 122 
 

897 0 9 259 

Ei selitystä peruskartassa 43 35 % 529 0 6 699 

Muut 79 65 % 1 098 0 9 259 

Itäinen järvi-Suomi 102 
 

716 0 11 080 

Ei selitystä peruskartassa 49 48 % 580 0 11 080 

Muut 53 52 % 841 1 7 864 

Pohjanmaa 131 
 

518 0 8 218 

Ei selitystä peruskartassa 45 34 % 453 0 7 722 

Muut 86 66 % 552 0 8 218 

Vaara-Karjala 65 
 

1 070 0 44 588 

Ei selitystä peruskartassa 28 43 % 400 0 2 438 

Muut 37 57 % 1 577 1 44 588 

Uusimaa (kesä 2019) 125  927 1 11 145 

Ei selitystä peruskartassa 53 42 % 775 1 9 828 

Muut 72 58 % 1 039 2 11 145 
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