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1 Johdanto 

 

 

Metsävaratietojen keruu ja kartoitus on metsätaloudessa toimimisen ja suunnit-

telun perusta. Vielä nykyäänkin metsäammattilaisten täytyy käydä mittaamassa 

puustotunnuksia esimerkiksi puunhankinnan tai metsänarvottamisen tueksi. 

Usein aika on kuitenkin rajallista ja oikeiden mittavälineiden valinnalla on suuri 

merkitys onnistuneen ja nopean tahdin saavuttamiseksi. 

 

Myös metsän mittaustarpeet uudistuvat muuttuvan metsäalan myötä. Merkittä-

vimpiä uudistuksia ovat olleet digitaaliset etäisyyden- ja kulmanmittauslaitteet 

puun pituuden arvioinnissa, jotka hyödyntävät ultraääntä tai laseria. Ne ovat osal-

taan korvanneet myös tavallisen hypsometrit, joita on käytetty jo kymmeniä vuo-

sia puun korkeuden mittauksessa. (Vastaranta, Holopainen, Kaartinen, Hyyppä 

& Hyyppä 2009, 371.) 

 

Kun mittavälineet monipuolistuvat ja teknistyvät, on syytä vertailla laitteiden toi-

mivuutta käytännössä. Tässä opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään puun pituu-

den mittaamisessa kulunutta aikaa Suunto-hypsometrin ja Nikon Aculon-lasere-

täisyysmitan mittausmenetelmän välillä eri kehitysluokan metsissä. 

Tutkimukseen rajattiin taloudellisesti tärkeimmät kehitysluokat, joihin mittaukset 

tavallisesti keskittyvät puunhankinnassa. Työ toteutettiin kokeellisen tutkimuksen 

ja työntutkimuksen menetelmien avulla. Tutkimus keskittyi laitteiden mittausno-

peuden kellottamiseen ja siten tulosten vertailuun. 

 

Tutkimuksen avulla pyrittiin tehostamaan käytännön maastomittauksia puun pi-

tuuden mittaamisen osalta. Tarkoituksena oli myös helpottaa mittausvälineiden 

hankintapäätöstä. Lopuksi esille otettiin mahdollisia kehityskohteita ja pohdittiin 

puun pituuden mittaamisen kehittymistä tulevaisuudessa.  
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2 Metsänmittaus ja puun pituuden arviointi 

 

 

2.1 Metsänmittauksen perusteita 

 

Metsänmittauksen avulla selvitetään metsikön nykyistä tilaa. Metsänmittaukseen 

kuuluu kaksi vaihetta: mittaus ja laskenta. Mittauksessa saadut tunnukset tuotta-

vat laskennan kautta toimintavaihtoehtoja ja ennusteita päätöksentekoon. (Auvi-

nen 1997, 1.) Mitattavat tunnukset ovat keskiläpimitta, ikä, pohjapinta-ala ja puus-

ton pituus sekä taimikossa runkoluku (Lehmonen 2014, 233).   

 

Metsänmittauksessa perusjoukkoa, tässä tapauksessa puujoukkoa, ei ole mah-

dollista mitata kokonaisuudessaan. Silloin perusjoukosta täytyy poimia osajoukko 

eli otos tai näyte (Kangas, Päivinen, Holopainen & Maltamo 2011, 8). Tulosten 

saantiin käytettävät menetelmät pohjautuvat siis otantaan ja mallien käyttöön. 

Otoksien tietojen pohjalta ennustetaan tulokset perusjoukolle. Se, kuinka hyvin 

ne kuvaavat mitattavaa metsikköä, riippuu menetelmien oikeasta käytöstä. (Au-

vinen 1997, 1 - 2.) Yleisesti otannat perustuvat satunnaisuuteen, mutta poikkeuk-

sena toimii systemaattinen otanta, jossa valinta menee määrätyssä järjestyk-

sessä (Kangas ym. 2011, 8). 

 

Jotta otanta onnistuu, täytyy määrättyä puujoukkoa rajata. Tavallisesti tällä tar-

koitetaan puita, jotka on rajattu säännölliseen koealaan tai metsikkökuvion si-

sälle. (Kangas 2011, 68.) Puujoukon voi rajata kiinteäalaiseen koealaan, jossa 

puut mitataan aina samankokoiselta alueelta. Tällainen on esimerkiksi suorakai-

teen muotoinen metsikkökoeala, jonka koko vaihtelee 400 - 2 500 m² välillä. Sen 

tavoitteena on mitata vähintään 100 puuta koealaa kohden. On olemassa myös 

yleisesti metsän inventoinnissa käytetty ympyräkoeala. Se on kooltaan pienempi, 

noin 100 - 1 000 m². 

 

Kiinteäalaisten koealojen lisäksi on muuttuva-alaisia koealoja, joista esimerkkinä 

toimii relaskooppikoeala. Siinä relaskoopin varren ja hahlon avulla muodostetaan 

kulma, jonka täyttävät puut lasketaan mukaan koealaan. (Kangas 2011, 77 - 78.) 
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Relaskooppin avulla mitattavan alueen puustotiedot saadaan yleensä subjektiivi-

sesti sijoiteltujen koealojen keskiarvona (Vastaranta ym. 2009, 370). 

 

Tarkimmin puujoukkoa kuvataan kuitenkin havaintomatriisilla, jonka pohjana ovat 

mitatut puut ja niiden puustotunnukset, jotka ovat usein suhdeasteikollisia muut-

tujia. Tulokset tiivistetään yleensä teoreettisiksi tai empiirisiksi jakaumiksi, joista 

voidaan tuottaa edelleen parametreja eli puustotunnuksia. (Kangas 2011, 68 - 

72.) Auvinen (1997, 11) toteaa puun pituuden olevan yksi tärkeimmistä puuston 

tunnuksista heti rinnankorkeusläpimitan jälkeen. Puun pituuden pohjalta voidaan 

johtaa tunnuksia esimerkiksi alla esitettyihin järjestysasteikolla mitattaviin kehi-

tysluokkiin (taulukko 1).  

 

Taulukko 1. Kehitysluokkien tunnuksia. Metsät luokitellaan hyvien metsänhoito-
suositusten mukaisesti yhdeksään eri kehitysluokkaan. (Metsätalou-
den kehittämiskeskus Tapio 2014, 8.)  

A0 Aukea: puuton tai lähes puuton uudistusala. Verho- tai pienpuustoa korkeintaan 5 

m²/ha. 

S0 Siemenpuumetsikkö: puita männyllä 50 - 100 kpl/ha ja koivulla 10 - 20 kpl/ha. 

T1 Pienitaimikko: pituus alle 1,3 m 

T2 Varttunut taimikko: pituus yli 1,3 m 

Y1 Ylispuustoinen taimikko: kaksijakoinen metsikkö, jossa taimikon läpimitta alle 8 cm. 

Valtapituus havupuilla alle 7 m ja koivikossa 9 m. 

02 Nuori kasvatusmetsikkö: rinnankorkeusläpimitta 8 - 16cm. Havupuumetsissä valtapi-

tuus yli 7 m ja koivikossa 9 m. 

03 Varttunut kasvatusmetsikkö: rinnankorkeusläpimitta yli 16 cm. 

04 Uudistuskypsä metsikkö: kun metsikön uudistamisesta on enemmän hyötyä kuin kas-

vattamisesta. 

05 Suojuspuumetsikkö: kuusen luontaisen uudistamisen vaihe, jossa puuston runkoluku 

100 - 300 kpl/ha. 

ER Eri-ikärakenteinen metsä 
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Puun pituuden tunnuksia on myös sovellettu harvennusmalleissa, jotka toimivat 

apuna harvennushakkuiden ajoittamisessa eri puulajeilla ja kasvupaikoissa. Ne 

asettavat metsänkäsittelylle rajat, joissa on turvallista pysyä. Mallit näyttävät, 

kuinka paljon puita pitäisi jättää kasvamaan tietyissä pituusvaiheissa olevilla ku-

vioilla. (Hynynen & Huuskonen 2014, 150.) Valtapituus kuvaa puuston sen het-

kistä kehitysvaihetta ja pohjapinta-ala puolestaan esittää puumäärän kasvua 

(Niemistö 2005, 104 - 105). 

 

Harvennusmalleja käyttämällä pystytään arvioimaan ainespuun määrää. Tästä 

voidaan havaita pituuden olevan merkittävässä osassa myös puunkorjuun suun-

nittelussa kannattavuuden osalta. (Niemistö 2005, 105.) Erityisesti ensiharven-

nuksien suunnittelussa puun pituudella on suuri merkitys, koska ne pyritään har-

ventamaan tavoiterunkolukujen mukaan tietyssä valtapituudessa. 

Varttuneemmissa metsissä pohjapinta-alaan perustuvat harvennusmallit soveltu-

vat puolestaan paremmin. (Hynynen & Huuskonen 2014, 150.) 

 

 

2.2 Trigonometria pituuden laskennassa 

 

Koska puun pituuden tunnusta sovelletaan niin paljon metsänkäytön suunnitte-

lussa, esimerkiksi tilavuuden laskennassa ja mallintamisessa sekä määrittäessä 

läpimittoja rungon suhteellisilta korkeuksilta, tarkalla ja oikeaoppisella mittaami-

sella on merkitystä (Auvinen 1997, 7).  

 

Puun pituuden mittaus perustuu trigonometriaan, kolmiomittaukseen, jossa tutki-

taan kolmion kulmien ja sivujen välistä suhdetta. Kyseinen laskenta perustuu sii-

hen, että kolmion kulmien summa on aina 180˚, ja kun tiedetään yhden sivun 

pituus, voidaan selvittää myös toisten sivujen pituudet trigonometristen funktioi-

den avulla. (Toivola & Härkönen 2019, 18.)  
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Kuva 1.  ”Suorakulmaisessa kolmiossa terävän kulman α tangentti on kulman 
vastaisen kateetin suhde kulman viereiseen kateettiin” (Toivola & 
Härkönen 2019, 19). 

 

Käytännössä mittaaja seisoo suorakulmaisen kolmion tangentin kulmassa, ja 

suuntaa katseensa puuhun, joka on vastainen kateetti. Viereinen kateetti on puo-

lestaan etäisyys mitattavasta puusta. Tällöin puun pituus, eli vastaisen kateetin 

arvo, saadaan alla olevalla yhtälöllä. 

 

 b x tan 𝛼 = 𝑎  (2.1) 

 

jossa 

 tan α =      tangentin kulma 

 a =      vastainen kateetti 

 b =      viereinen kateetti. 

 

 

2.3 Pituuden mittauslaitteet ja -menetelmät 

 

Puun pituuden mittaamiseen kehitetyt laitteet käyttävät pääsääntöisesti apunaan 

trigonometriaa. Ne jaetaan joko tähtäysetäisyyteen tai vertaustankoon perustu-

viin laitteisiin. Näitä vertaustankoon perustuvia pituuden mittausvälineitä ovat 

Christenin ja Lönnrothin hypsometrit, joita löytää enää museoista. (Kangas 2011, 

36.) Tähtäysetäisyyteen perustuvia laitteita ovat puolestaan perinteinen optinen 

hypsometri, taimikon pituuden arviointiin käytettävä mittatanko sekä uudemmat 

laitteet, kuten ultraäänellä toimiva Vertex ja lasermitat (Kangas ym. 2011, 36 - 

38).  
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Christenin hypsometria valmistettiin 1930–1949-luvulla (Suomen metsämuseo 

Lusto 2019) (kuva 2). Se on asteikoltaan epälineaarinen viivain, jonka avulla puun 

pituus saadaan trigonometrianavulla. Hypsometri asetetaan etäisyydelle, jossa 

puu nähdään asteikon ylä- ja alarajan välissä. Pituus luetaan asteikosta vertaus-

tangon kärjen kohdalta. Puun pituuden kasvaessa hypsometrin tarkkuus kuiten-

kin huononee. Näin ollen sillä ei voida saada täysin luotettavaa tietoa. (Kangas 

2011, 39.)  

 

 

Kuva 2.  Christenin hypsometrin periaate (Kangas 2011, 39). 

 

Lönnrothin hypsometria valmistettiin noin kymmenen vuotta myöhemmin 1960 

- 1980-luvulla (kuva 3). Se on puolestaan viivain, jonka asteikko on tasajakoinen. 

Mittaus tapahtuu asettamalla viivain etäisyydelle, jolloin vertaustanko näkyy tie-

tystä välistä hypsometrin asteikolla. Puun pituus näkyy tällöin latvan korkeudella 

asteikossa. (Kangas ym. 2011, 39.)  

 

 

Kuva 3.  Lönnrothin hypsometrin periaate (Kangas 2011, 39). 
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On olemassa myös menetelmä, jossa erityisiä mittauslaitteita ei ole käytössä. 

Tällöin metsästä voidaan katkaista keppi, jonka avulla pituutta lähdetään mittaa-

maan. Keppimenetelmä käyttää samankaltaista menetelmää, kuin Lönnrothin 

hypsometri (kuva 4). Tavoitteena on saada puun latva kepin yläpään tasalle ja 

puun tyvi kepin alapäähän, jolloin ollaan arviolta puun korkeuden etäisyydellä 

puusta. Tähtäyskulma on 45 astetta, jos keppi on yhtä pitkä kuin sen etäisyys 

silmästä. (Kangas 2011, 39.)  

 

Metsänmittauksen tuttuna apuvälineenä tunnettu Ludde-relaskooppi on myös 

tunnettu sen puunkorkeusmittari -toiminnostaan. Se toimii samalla periaatteella 

keppimenetelmän kanssa eli pituuden määritys perustuu etäisyyden mittaami-

seen ja mittaustarkkuus on silmänvarassa.  Siinä asetutaan etäisyydelle, jossa 

puu nähdään kokonaisuudessaan välineen hahlojen välistä. Saatu etäisyys on 

tällöin puun pituus. (Uittokalusto 2020, 1.) 

 

 

Kuva 4.  Keppimenetelmä (Suomen metsäyhdistys 2015, 2). 

  



 
12 

 

Suunto- hypsometri on optinen hypsometri, joka on suunniteltu puun korkeuden 

mittaamiseen (kuva 5). Korkeusmittari on tehty korroosion kestävästä alumiini-

seoksesta ja sen sisälle on sijoitettu ilmatiivis, nestetäytteinen muovikapseli, 

jossa on asteikkorumpu. Asteikosta voidaan lukea mittaustarkkuus yhden asteen 

tarkkuudella. Tärinää vaimentavan sekä jäätymättömän nesteen ansiosta as-

teikko liikkuu tasaisesti ja helpottaa laitteen käyttöä kaikissa olosuhteissa. 

(Suunto Oy 2019, 4.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puunpituuden arviointi hypsometrillä alkaa mittaamalla 15 tai 20 metrin etäisyys 

valitusta puusta (kuva 6). Tämän jälkeen suunnataan hypsometri silmänkorkeu-

delta puuta kohden, katsotaan molemmat silmät auki puun latvaa, jolloin nähdään 

mitattava kohde, hiusviiva ja asteikko. Asteikosta saadaan oikea lukema, kun 

asetetaan hiusviiva latvan kohdalle. Korkeus mitataan samalla tavalla puunty-

vestä. Saatujen lukujen summa on puun korkeus. Jos tyvi on silmänkorkeutta 

korkeammalla, puun korkeus on lukemien erotus. (Suunto Oy 2019, 4-5.) 

 

Kuva 5. Suunto hypsometri (Kuva: Tiina Kosonen). 
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Kuva 6.  Suunto-hypsometrin periaate (Suunto Oy 2019, 5). 

 

Lasermitan toiminta perustuu lasersäteen matkaan kuluneen ajan mittaukseen, 

kun se lähtee laitteesta kohteeseen ja heijastuu takaisin. Laitteen aktivoiduttua 

se tuottaa jatkuvan mittausfunktion ja priorisoi mitatessa kaukaisimpia kohteita. 

Mittaustulokset voivat vaihdella lämpötilan, olosuhteiden, kohteen värin, pinnan, 

koon ja muodon mukaan. (Nikon vision co 2019, 9.)  

 

 

Kuva 7.  Nikon Aculon (Kuva: Tiina Kosonen). 
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Laseriin perustuvia mittalaitteita ovat muun muassa Nikon Laser Forestry Pro ja 

True Pulse Laser, jotka mittaavat puunpituuden trigonometristen funktioiden 

avulla, kun laitteella on tähdätty puun tyveen ja latvaan. Puun pituuden määrityk-

seen soveltuu myös Nikon Aculon-laseretäisyysmitta (kuva 7). Kyseistä lasermit-

taa käytettäessä mittaustilanne aloitetaan hakemalla etäisyys puusta Ludde-re-

laskoopin avulla (kuva 8). Kun puu mahtuu kokonaisuudessaan relaskoopin 

hahlojen sisään, ollaan etäisyydellä, joka on arvioitu puun pituus. Kyseiseltä etäi-

syydeltä suoritetaan mittaus osoittamalla laite, noin 1,3 metrin korkeudelle puun 

runkoon ja painamalla lasermitan päällä olevaa nappia, jolloin laite aktivoituu ja 

säteen palattua laitteeseen näytölle ilmestyy pituuden tunnus.   

 

 

Kuva 8. Ludde-relaskoopilla ja Nikon Aculon-laseretäisyysmitalla suoritettu 
mittaus (Kuva: Tiina Kosonen). 

 

 

Vertex-pituusmittarin toiminta perustuu etäisyyden mittaukseen ultraäänipuls-

sien avulla (kuva 9). Olosuhteet vaikuttavat ultraäänen kulkuun ilmassa. Laitteen 

sisään rakennetun lämpötilamittarin avustuksella voidaan se kuitenkin kalibroida 

käyttöympäristöönsä. Vertex koostuu hypsometristä sekä lähetinyksiköstä, joka 

kiinnitetään mitattavan puun runkoon 1,3 metrin korkeudelle. Kun hypsometrin 

kohdistaa lähettimeen, laite mittaa etäisyyden lähettimen välillä, tähtäyslinjan 

sekä vaakatason välisen kulman ja vaakaetäisyyden. Seuraavaksi hypsometri 

tähdätään puun latvaan, jolloin se laskee puun pituuden. (Kangas ym. 2011, 37 - 

38.) 
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Kuva 9.  Vertex-laitteisto (Haglöf Company Group 2019). 

 

Esitellyt mittalaitteet soveltuvat hyvin puun pituuden mittaukseen, mutta huomi-

oon täytyy ottaa myös laitteiden hankintahinta ja mahdolliset lisäkustannukset, 

joilla on perusteltu opinnäytetyöhön valittujen laitteiden käyttöönotto. Laitevalin-

nan perusteena on siis alhaiset kustannukset. Mittalaitteista edullisimpana Suun-

non optinen hypsometri ja lasermitoista Nikon Aculon. Kehittyneimmillä laitteis-

toilla toimivat korkeusmittarit nousevat hinnoissaan puolestaan reilusti 

edullisempien yli (taulukko 2).  

Laitteen hankintahinnan lisäksi vertailuun on otettu mukaan lisäkustannuksen 

määrä. Muista laitteista poiketen perinteisen hypsometrin hankinnassa ei tarvitse 

ottaa huomioon paristojen tuomaa lisäkustannusta. Digitaalisten laitteiden osalta 

paristojen osto kuuluu aina hankintahinnan päälle. Pitkällä tähtäimellä paristoja 

täytyy ostaa useasti, näin ollen lisäkustannukset kasvavat joka vuosi. Perinteisen 

hypsometrin ja Nikon Aculon-laseretäisyysmitan lisäkustannuksiin kuuluu puoles-

taan mittausmenetelmän avuksi tarvittavat välineet, mutta ne eivät kuitenkaan 

nosta hintaa huomattavasti (taulukko 2).  

Taulukko 2.   Mittalaitteiden hintavertailu. 
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2.4 Mobiilisovellukset  

 

Viime vuosina on kehitelty myös useita mobiilisovelluksia, jotka käyvät puuston 

korkeuden mittaamiseen.  Kokkonen (2015, 9 - 10) on selvittänyt opinnäytetyös-

sään ”Älypuhelin leimikon arvioinnin välineenä” korkeuden mittaamiseen tarkoi-

tettujen sovellusten soveltuvuutta ja toimintaa. Kokkonen kertoo, että erityisesti 

korkeuden mittaamiseen keskittyneitä sovelluksia ovat muun muassa Measure 

height ja Tree height measurement. Näissä sovelluksissa tekniikka perustuu kiih-

tyvyysantureihin, jotka mahdollistavat maan painovoiman aiheuttamaan kiihty-

vyyteen perustuvan kulman mittauksen. Kokkonen (2015, 10) kuitenkin painot-

taa, että sovellukset eivät täytä vaadittavan tarkkaa etäisyystietoa, joten 

etäisyyden mittaus on tehtävä itse. 

 

Valittuun sovellukseen syötetään etäisyys puusta sekä korkeus, jolla puhelinta 

pidetään. Hypsometrin tavoin laitteella osoitetaan puun tyveen näytön tähtäinris-

tikolla. Näyttöä painetaan mittauksen varmentamiseksi, minkä jälkeen osoitetaan 

latvaan. Lopuksi ohjelma esittää mitatun kulman, syötetyn etäisyyden ja lasken-

nallisen korkeuden. (Kokkonen 2015, 10, 26.) 

 

Kokkonen (2015, 32) esittää johtopäätöksenä, että leimikon arviointi onnistuu äly-

puhelimella, mutta haasteena on epäluotettava etäisyyksien mittaus. Mittaustark-

kuus heikkenee ja siten suhteellinen virhe kasvaa. Myös puhelimen ergonomia 

mainitaan hankaloittavaksi tekijäksi. Kokkonen on kuitenkin toiveikas älypuhelin-

tekniikan suhteen, eikä näe estettä, etteikö oikeanlaisella ohjelmistolla ja mekaa-

nisella, käyttötarkoitusta tukevalla suunnittelulla voisi suorittaa leimikon arviointia 

kohtuullisella tarkkuudella. 

 

Myös Moilanen (2015) selvittää opinnäytetyössään ”Relasphone-sovelluksen 

käyttäjäkokemuksia metsäsuunnittelussa” mobiilisovelluksen sopivuutta ammat-

tikäyttöön. Tutkimus tarkastelee Relasphone-sovelluksen ominaisuuksia käytän-

nössä ja sen kehitys mahdollisuuksia. Sovellus keskittyy puuston runkotilavuu-

den ja hinnan arviontiin (Teknologian tutkimuskeskus VVT 2013). 
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Moilanen (2015, 36) kertoo, että Relasphone-sovelluksen pituusmittausominai-

suus on tarkkuuden suhteen kyseenalainen. Opinnäytetyön mukaan pituuden 

mittauksessa tulokset vaihtelevat jopa samaa puuyksilöä mitattaessa. Syynä vir-

heisiin arvellaan olevan laitteen ja mitattavan kohteen epätarkkuus etäisyyden 

tunnistuksessa. 

Relasphone-sovelluksen käyttöjaksolta saatujen käyttäjäkokemus-
ten perusteella voidaan todeta tähänastisen sovellusversion olevan 
pääosin hyödytön metsäammattilaisten käytettäväksi. Suurimmat 
syyt tähän ovat sovelluksen luotettavuuden puute sekä se, että sillä 
ei saavuteta metsäammattilaisen maastotyöhön merkittävää hyötyä 
perinteisiin mittausvälineisiin ja menetelmiin verrattuna. (Moilanen 
2015, 40 - 41.) 

 

 

3 Kaukokartoitus puun pituuden määrityksessä 

 
 
Kaukokartoituksen tarkoituksena on saada tietoa tutkittavasta kohteesta ilman 

fyysistä kosketusta. Se perustuu tietojen keräämiseen sähkömagneettisen sätei-

lyn avulla. (Kangas ym. 2011, 129.) Kaukokartoituksen menetelmiä ovat laserkei-

laus, ilma-, satelliitti- sekä tutkakuvaus, jotka tehdään lentokoneesta, helikopte-

rista tai satelliitista käsin. Perinteisesti kaukokartoitusta on käytetty kuvioittaisen 

arvioinnin lisäksi suurien metsäalueiden otantapohjaisessa inventoinnissa, kuten 

valtakunnan metsien inventoinneissa (VMI). Metsistä on mahdollista saada tietoa 

jopa yksittäisen puun tasolla laserkeilauksen avulla. (Kangas ym. 2011, 141 - 

142.) 
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3.1 Laserkeilaus 

 

Suomessa sovellettava laserkeilaukseen perustuva kuvioittainen ar-
viointi hyödyntää tietolähteinä harvan pulssitiheyden laserkeilausai-
neistoa, digitaalisia ilmakuvia sekä tarkasti mitattua ja GPS-
paikannettua maastokoealaotosta. — Tarkkuudeltaan menetelmä on 
puulajitasolla vähintään yhtä tarkka kuin maastoinvestointi ja koko-
naistunnusten osalta jopa huomattavasti tarkempi. (Kangas ym. 
2011, 183 - 184.) 

 

Laserkeilaus tuottaa lähettämänsä säteen avulla kolmiulotteista tietoa muun mu-

assa kasvillisuudesta ja maaston rakenteesta. Keilaus tapahtuu lentokoneesta tai 

helikopterista käsin. Lentokoneesta lähetettävän säteen takaisin heijastumisajan, 

lähetyskulman ja sijainnin avulla saadaan kokoon kolmiulotteinen pistejoukko, 

joka kuvaa metsikön rakennetta. (Ärölä 2008, 312.)  

 

Lähetetty laserpulssi tuottaa monia paluukaikuja, joista ylimmän voidaan päätellä 

olevan puun latva (kuva 11). Puuston pituusmalli voidaan laskea ylimpien ja alim-

pien paluukaikujen erotuksesta eli toisin sanoen niiden muodostamasta latvamal-

lista sekä maan korkeusmallista. Ongelmana on kuitenkin pituuden aliarvioitumi-

nen, sillä heijastuva säde ei ota välttämättä kaikua suoraan latvasta 

tunkeutuessaan latvustoon. Pulssitiheyden harventuessa aliarvio lisääntyy, joten 

tarkkojen tulosten saamiseksi tarvitaan tiheää pulssia. (Hyyppä, Holopainen, 

Vastaranta & Puttonen 2009, 362.) 
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Kuva 10.  Laserpulssin vuorovaikutus keilattavan puuston kanssa (Hyyppä ym. 
2009, 362). 

 

Laserkeilauksessa on mahdollista käyttää kahta erilaista tekniikkaa: yksinpuin 

tulkintaa, jossa tarvitaan tiheäpulssista aineistoa ja aluepohjaisia menetelmiä, 

joissa käytetään puolestaan harvapulssista laseraineistoa. Menetelmien tulkin-

nassa käytetään regressiomalleja tai muita mallipohjaisia estimointeja, joista tuo-

tettaan haluttuja puustotunnuksia. (Ärölä 2008, 313.)  

Yksinpuinmenetelmän etuna on runkolukusarjan tarkempi tulkinta, esimerkiksi 

puun pituuskasvun arviointi, joka onnistuu laskemalla pituuserot mittaussarjojen 

välillä tai pintamallien erotuksena. Aluepohjaiset menetelmät ovat kuitenkin hel-

pompi yhdistää operatiiviseen metsänsuunnittelulaskentaan, mutta niissä on suu-

rempi tarve maastomittauksiin, kuin tiheäpulssisten laseraineistojen keruussa. 

(Hyyppä ym. 2009, 364 - 365.) 

 

Kaukokartoitettavan alueen apuna käytetään yleensä maastossa tehtäviä koe-

aloja. Inventoitava alue jaetaan systemaattiseen hilaruudukkoon, jonka ruudut 

vastaavat maastossa tehdyn koealan pinta-alaa. Saadut laserkeilaus aineistot 

jaetaan niitä vastaaviin ruutuihin ja estimoidaan puustotiedot jokaiselle solulle. 

Siten hilaruudut käsittävät sen tietyn alan puusto- ja kasvupaikkatiedot. (Ärölä 

2008, 314.) 
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3.2 Ilmakuvaus 

 

Ilmakuvauksen käyttämä menetelmä perustuu fotogrammetriaan, joka puoles-

taan hyödyntää trigonometriaa. Digitaalisen fotogrammetrian avulla kaksiulottei-

sista valokuvista pystytään tuottamaan 3D-malleja. Tässä menetelmässä halut-

tua kohdetta kuvataan vähintään kolmesta eri kulmasta, jolloin voidaan havaita 

kohteen pisteet useasta eri valokuvasta. Näiden pisteiden avulla pystytään puo-

lestaan määrittämään kohteen sijainti. Saadun pistepilven avulla voidaan selvit-

tää esimerkiksi metsikön latvus- sekä maastomallit. (Kangas 2011, 136 - 145.) 

Lentokoneesta käsin ilmakuvauksessa käytetään lähi-intran aallonpituusaluetta 

tavallisen näkyvän valon lisäksi. Lähi-infraa hyödynnettäessä kohdetta kuvaava 

tieto saadaan väärävärikuvina. Väärävärikuvien avulla on helpompaa erottaa eri 

puulajit toisistaan, koska metsien ominaissäteilyssä on värieroja. Digitaalisen mit-

takameran avulla saadaan numeerisia ilmakuvia, jotka oikaistaan valittuun koor-

dinaatistoon tukipisteiden, kalibrointitietojen sekä numeerista korkeusmallia hyö-

dyntäen. ”Oikaisu yhdistää ilmakuvan informaation kartan spatiaaliseen 

tarkkuuteen”. (Kangas 2011, 136.) 

Koska digitaalinen fotogrammetria tuottaa tarkkaa informaatiota, voidaan kuvia 

tulkita niin numeerisesti kuin visuaalisestikin. Niitä käytetään esimerkiksi puusto-

tunnusten keräämisessä sekä kuviorajojen määrittämisessä ja ajourien suunnit-

telussa. Sen lisäksi niitä käytetään karttasovelluksien ja paikannusohjelmien poh-

jatiedostona sekä jo mainitun laserkeilauksen yhteydessä. (Kangas 2011, 137.) 
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3.3 UAV-kopterit  

 

Uusia tuulia kaukokartoitukseen on tuonut myös lähiaikoina suosioon nousseet 

UAV-kopterit (Unmanned Aerial Vehicle) eli tuttavallisimmin dronet.  Miehittämät-

tömään kauko-ohjattavaan tai GPS-koordinaattien avulla autopilotilla lentävään 

ilma-alukseen voidaan kiinnittää myös kamera. Tällöin puhutaan FPV: sta (First 

Person View) eli videokuvan avulla tapahtuvasta lennätyksestä. (Hassinen 2016, 

7.) 

Hassinen (2016, 13) esittää teoksessaan droonien soveltuvan vain pienten alu-

eiden tarkkaan kuvaukseen ilmasta käsin, sillä ilmailusäännöt vaativat koneen 

olevan aina näkyvissä. Yhdestä lähtöpaikasta pystyy kuvaamaan noin 20–100 

hehtaaria siksi metsiä kuvattaessa pitäisi päästä mahdollisimman lähelle koh-

detta. 

Dronen avulla voidaan ottaa ortokuvia sekä tehdä tarkkoja 3-ulotteisia malleja 

fotogrammetriaa hyväksikäyttäen (Hassinen 2016, 43, 65). Sitä voidaan käyttää 

myös metsätuhojen kartoituksessa, uudistusalan ja taimikonhoitotarpeen tarkas-

tuksissa tai vaikka koulutusmateriaalin teossa. Droneilla tehtävä metsäsuunnit-

telu on myös herättänyt kiinnostusta, mutta on vielä kehitysvaiheessa. Metsä 

Group on kuitenkin aloittanut droonien käytön suunnitelmien teossa jo vuonna 

2018. (Alaruusi 2019.) 
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4 Tutkimuksen tavoitteet  

 

 

Tutkimukseen asetettu hypoteesi tarkoittaa väitettä, joka on ennakoiva selitys tai 

ratkaisu asetettuihin tutkimusongelmiin (Vilkka 2014, 18). Tässä tutkimuksessa 

hypoteesi oli, että laitevalinta vaikuttaa mittausnopeuteen. Tämän kautta päästiin 

tutkimuksen tavoitteisiin ja vertailtiin perinteisen hypsometrin ja digitaalisen laser-

mitan eroja mittausnopeudessa. 

 

Tutkimuksen avulla haluttiin selvittää ensiksikin, kumpaa mittalaitetta on nope-

ampaa käyttää valituissa puuston kehitysluokissa, jotka olivat nuori kasvatus-

metsä, varttunut kasvatusmetsä ja uudistuskypsä metsä. Toisena tavoitteena ha-

luttiin selvittää, miten laitevalinta vaikuttaa mittausnopeuteen. Viimeiseksi 

selvitettiin, mitkä muuttujat vaikuttavat mittausnopeuteen ja kuinka se osaltaan 

vaikutti siihen, kumpaa laitetta kannattaa jatkossa käyttää.  

 

Tutkimuksen avulla oli tarkoitus selvittää asioiden välisiä säännönmukaisia yh-

teyksiä ja löytää tutkittavienlaitteiden taustalla olevia asioita mm. puutteita ja on-

gelmia sekä tehostaa mittaustyöhön kulunutta aikaa. Opinnäytetyön tarkoituk-

sena oli tuottaa luotettavaa aineistoa, jonka perusteella voidaan nopeuttaa 

pystypuun pituuden arviointia maastossa sekä auttaa mittausvälineiden hankin-

tapäätöksessä.  
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5 Tutkimuksen toteutus  

 

 

5.1 Tutkimusmenetelmät 

 

Opinnäytetyössä käytettiin hyväksi kvantitatiivista tutkimusprosessia. Kvantitatii-

vinen eli määrällinen tutkimus pyrkii vastaamaan kysymyksiin ”mikä?”, ”missä?”, 

”kuinka usein?” ja ”kuinka paljon?”. Se perustuu mittaamiseen ja saadun aineis-

ton analysointiin tilastollisilla menetelmillä. (Holopainen & Pulkkinen 2013, 21.)  

 

Tämä tutkimusprosessi korosti hankitun tiedon objektiivisuutta, yleistettävyyttä ja 

perusteluja sekä ennen kaikkea luotettavuutta. Kerätyn aineiston pohjalta tutkit-

tiin, pitääkö asetettu hypoteesi paikkaansa. Yksi tutkimuksen ennakoivista ole-

tuksista oli, että laitevalinta vaikuttaa mittausnopeuteen. Muita tavoitteita olivat 

tutkittavien asioiden välisten erojen selvittäminen ja niiden selittäminen kausaali-

suhteina eli syy-seuraussuhteina. (Vilkka 2014, 18 - 26.) 

 

Tässä opinnäytetyössä tiedonkeruuseen hyödynnettiin osakseen yhtä kvantitatii-

visen tutkimuksen menetelmää, selittävää eli kausaalista tutkimusta ja sen eri-

tyismuotoa, kokeellista tutkimusta (kuvio 1) (Heikkilä 2014, 10). Kokeellinen tut-

kimus pyrki selvittämään tietyn tekijän vaikutusta muuttujaan kontrolloidussa 

ympäristössä. Johtopäätökset saatiin vertailemalla saatuja tuloksia ja arvioimalla 

niitä käyttäen tilastollisia menetelmiä. (Karjalainen 2010, 11 - 12.) Opinnäytetyötä 

ei voitu kuitenkaan tarkasti sijoittaa kvantitatiivisen tutkimussuunnan alle, sillä tut-

kimuksella oli vahva työtutkimukseen pohjautuva luonne. Tutkimuksella ei pyritty 

pelkästään tutkimaan kerättyä aineistoa, vaan tehostamaan tehtävään kulunutta 

aikaa ja kehittämään työmenetelmää. 
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Kuvio 1.     Kokeellisen tutkimuksen vaiheet. 

 

Toisena näkökulmana mittalaitteiden ajankäytön vertailussa pidettiin siis työtutki-

muksen menetelmiä. Työtutkimuksen tavoitteena on selvittää sekä kehittää työ-

menetelmiä, ergonomiaa ja tehtävään mennyttä aikaa. Se on siis kätevä väline 

toiminnan kehittämisessä. Vaikuttamiskeinoina toimivat esimerkiksi hyvien työ-

olosuhteiden sekä ammattitaidon kehittäminen, toimivan teknologian käyttö ja 

kustannusten minimointi. (Ahokas, Tiihonen, Neuvonen & Suikki 2011, 6 - 7.) 

 

Työnmittaukseen kuuluu eri osa-alueita, joista on perinteisesti korostettu mene-

telmätutkimusta sekä työnmittausta. Menetelmätutkimus pyrkii saavuttamaan al-

haisemmat kustannukset sekä paremman tuottavuuden, mikä on jo mittalaittei-

den valinnassa otettu huomioon. Näiden lisäksi siinä otettaan myös huomioon 

muun muassa työympäristön ja ergonomian kehittäminen. (Ahokas ym. 2011, 6.)  

 

Työntutkimukseen kuuluu myös tehtävien suorittamiseen kuluneiden aikojen sel-

vittäminen, jolloin puhutaan yhdestä työntutkimuksen menetelmästä, työnmit-

tauksesta. Siinä keskitytään tietyn työtehtävän käyttämän ajan seurantaan ja py-

ritään sen avulla tehostamaan toimintaa tulevaisuudessa. Käytettävän 

tutkimusmenetelmän pitää olla riittävän tarkasti mitattu, jotta se on tutkimuksen 

Johtopäätökset

Tulosten vertailu

Aineiston keruu

Koejärjestelyt

Tutkimuksen suunnittelu

Hypoteesin laatiminen

Tutkimusongelma
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käyttötarkoituksen mukainen. (Ahokas, Tiihonen, Neuvonen & Suikki 2011, 6 - 

7.) 

 

Tässä tutkimuksessa käytettiin kelloaikatutkimusta, joka on yksi työnmittausme-

netelmistä. Siinä pyritään normalisoitujen aika-arvojen mittaamiseen. Tavoit-

teena on siis mitata normiaika, joka vastaa ammattitaitoisen työntekijän kulutta-

maa aikaa vakiomenetelmällä normaalilla liikenopeudella ja tavallisissa 

olosuhteissa. Normiaika perustuu siis normaalityösuoritukseen. Se voidaan mää-

rittää kellottamalla haluttuun tehtävään kulunut aika. Tehtävän suorittaja pystyy 

joutuisuuden muutoksilla alittamaan tai ylittämään normiajan, siksi mitattuja ai-

koja täytyy olla useampi, jotta saadaan luotettavampaa aineistoa. (Ahokas ym. 

2011, 15 - 18.) 

 

Ahokas ym. (2011, 15.) painottavat, että toistuvissa mittauksissa käytetty aika 

saattaa kuitenkin laskea harjaantumisen ansiosta, kun liikesarjat nopeutuvat ja 

rutinoituvat. Tätä voidaan havainnollistaa esimerkiksi oppimiskäyrällä, joka kuvaa 

käytetyn ajan vähenemistä toistokertojen suhteessa. Myös työn etenemisvauh-

dilla eli joutuisuudella on merkitystä, sillä se vaikuttaa suoraan työtehtävän tuot-

tavuuteen ja tulokseen. Se pitää ottaa huomioon, jotta mitattu aika voidaan nor-

malisoida ja saadaan selville edellytetty työmäärä. (Ahokas ym. 2011, 16.) 

 

 

5.2 Aineiston keruu ja otanta 

 

Kuten aikaisemmin todettiin, kvantitatiivisessa tutkimuksessa aineisto perustuu 

mitattuihin tunnuksiin ja syy-seuraussuhteiden selvittämiseen. Jotta voitiin yleis-

tää muuttujien välisiä riippuvuuspäätelmiä, tarvittiin tarpeeksi laaja aineisto luo-

tettavien tulosten saamiseksi. Koska ei ollut mahdollista mitata kaikkia olemassa 

olevia havaintoyksikköjä, keskityttiin valitun havaintoyksikköjoukon eli otoksen 

tutkimiseen. (Holopainen ym. 2013, 36 - 37). 

 

Tämän tutkimuksen otanta perustui kiintiöotantaan. Sen avulla varmistettiin otok-

sen edustavuus ja tarkkuus jakamalla perusjoukko luokkiin ennen otoksen poimi-
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mista. Kiintiöotannassa päätettiin etukäteen otosten kokonaismäärä sekä kuhun-

kin luokkaan otettavien yksiköiden otosmäärä. Jotta kyseistä menetelmää voitiin 

käyttää, tuli tutkijalla olla etukäteen tietoja perusjoukosta. (Holopainen ym. 2013, 

36 - 37.) 

 

Tässä tapauksessa tutkimuksessa oli käytettävissä erään tilan kuviotiedot, joiden 

pohjalta otettiin mukaan tietyt kehitysluokan puustot. Kehitysluokista valittiin 

kolme luokkaa, joissa mittaukset suoritettiin: nuori sekä varttunut kasvatusmet-

sikkö ja uudistuskypsä metsikkö. Valinta tehtiin sillä perusteella, että kyseisiltä 

luokilta oli mahdollista saada luotettavimmin tietoa ja taloudellisesta näkökul-

masta tulot keskittyvät näihin luokkiin. Jokaisesta valitusta kehitysluokasta mitat-

tiin 100 puuta, ja näin otoskooksi tuli 300 koepuuta. Jokaiselle valitulle kuviolle 

tuli relaskooppikoealan tavoin 3 - 5 koealaa, joista mitattiin yksi koepuu, joka va-

littiin silmämääräisesti kuvion keskipituutta tavoitellen. 

 

Mittaustyön suoritti kaksi henkilöä, joista toinen mittasi puun korkeuden hypso-

metrilla sekä lasermitalla metrin tarkkuudella ja toinen kellotti toimenpiteeseen 

kuluvan ajan sekuntikellolla sekunnin tarkkuudella. Jotta aineistonkeruu saatiin 

vastaamaan tutkimukseen tarvittua tarkkuutta, asetettiin mittaustyön aloituspis-

teeksi kymmenen metrin etäisyys valitusta puusta.  Mittaustapahtuma aloitettiin 

molemmilla laitteilla aina samalta etäisyydeltä. Aika lähti käyntiin merkistä, minkä 

jälkeen suoritus tehtiin normaalilla mittausvauhdilla. Kun korkeus oli tiedossa, 

aika pysäytettiin ja mittaukseen kulunut aika sekä puun pituus kirjattiin ylös. Sama 

asetelma toistettiin jokaisella valitulla kohteella, kunnes mitattuja kohteita oli tar-

vittava määrä. 

 

Suunto-hypsometrin mittaustapahtuma alkoi mittanauhan viennillä puun luokse 

ja mittaamalla 20 metrin etäisyys kohteesta, minkä jälkeen suunnattiin hypso-

metri puun tyvelle ja latvaan. Asteikkorummulta saadut arvot yhdistettiin tai ero-

tettiin kaltevuuden mukaisesti, jolloin saatiin selville puun pituuden tunnus. Aika 

pysäytettiin ja tulokset kirjattiin ylös. Nikon Aculon-laseretäisyysmitan mittausta-

pahtuma alkoi puolestaan hakemalla Ludde-relaskoopilla etäisyys, jolloin kohde 

näkyi kokonaisuudessaan relaskoopin hahlojen välistä. Tämän jälkeen lasermi-

talla tähdättiin noin 1,30 metrin korkeudelle puunrunkoon ja saatu tulos ilmestyi 
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näytölle. Kun pituus tiedettiin, aika pysäytettiin ja kerätty aineisto kirjattiin mittaus-

pöytäkirjaan tulevaa analysointia varten. 

 

 

5.3 Aineiston käsittely ja analysointi 

 

Kvantitatiivisen tutkimuksen aineistonkäsittelyssä on kolme vaihetta: lomakkei-

den tarkistus, kerätyn aineiston muuttaminen käsiteltävään muotoon sekä aineis-

ton lopullinen tarkistus ennen analyysia. Analyysin perusmenetelmät, joilla voi-

daan kuvata muuttujien välisiä suhteita määrällisessä tutkimuksessa, ovat 

ristiintaulukointi, sijainti-, keski- ja hajontaluvut sekä korrelaatiokerroin. (Vilkki 

2014, 105 - 118.) 

 

Määrällinen aineisto koodattiin käsiteltävään muotoon Exceliin havaintomatrii-

siksi, ja aineisto tarkistettiin, että muuttujat on määritelty, yhdistelty ja luokiteltu 

oikein. Muuttujien arvot oli määritelty ennalta mittauspöytäkirjaan, joten muuttujia 

ei tarvinnut yhdistellä enää aineiston keräämisen jälkeen. Ainoastaan kuvionu-

merot muutettiin, jotta metsätilan tiedot pysyivät anonyymina. Mukana olleet mit-

taukset, joissa ei saatu tuloksia eli puuttuvat havainnot, jätettiin pois analysoin-

nista. Puuttuvien havaintojen syyt huomioitiin kuitenkin tulosten 

tarkasteluosiossa.  

 

Tuloksia testattiin tilastollisesti ja pyrittiin selvittämään asetetun hypoteesin paik-

kaansa pitävyys t-testin avulla. T-testi mittaa kahden ryhmän keskiarvojen eroa. 

Tilastollisten testien tuloksena saadaan p-arvo, joka kertoo todennäköisyyden vir-

heelliseen päätelmään. P-arvo kertoo siis tutkimuksen tulosten merkitsevyysta-

son. Jos p-arvo on alle 0,05, sitä kutsutaan "melkein merkitsevänä", jos se on alle 

0,01, kutsutaan sitä tilastollisesti "merkitsevänä" ja jos se on alle 0,001, sitä kut-

sutaan tilastollisesti "erittäin merkitsevänä". (Menetelmäopetuksen tietovarasto 

2003.) 
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Testattiin siis tarkasteltavien muuttujien välisiä yhteyksiä ja riippuvuuksia sekä 

verrattiin keskiarvoja.  Mittaustulosten ja jo olemassa olevien kuviotietojen poh-

jalta selvitettiin myös, mitkä taustamuuttujat vaikuttivat saatuun aikaan. Testattiin, 

saadaanko aineistosta tukea hypoteeseille kehitysluokan, pohjapinta-alan, puu-

lajin tai aluskasvillisuuden vaikutuksesta keskiarvoja vertaamalla ja riippuvuutta 

X² -testillä.  

 

X² -riippumattomuustestillä tutkittiin kahden muuttujan välistä riippuvuutta. Tes-

tissä asetetaan kaksi hypoteesia, joista toinen edustaa muuttujien välistä riippu-

vuutta ja toinen riippumattomuutta. Saaduista tuloksista tehtiin ristiintaulukointi, 

josta laskettiin riippumattomuuteen perustuva testisuureenarvo odotetun frek-

venssin avulla. (Karjalainen 2010, 224 - 225.)  X² -testin tulokset esitettiin p-arvon 

avulla, jonka merkitsevyystaso oli 0,05. Eli todettiin, onko ero tilastollisesti mer-

kitsevä vai ei. Analysoinnin perusteella laadittiin numeeriset, graafiset ja sanalli-

set selitykset vertailussa olleiden laitteiden tuloksista. 
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6 Tulokset 

 

 

Tutkimukseen tarvittavan mittaustyön tekemiseen käytettiin tammi-helmikuun ai-

kana yhteensä 15 päivää. Suunniteltu mitattavien puiden määrä täyttyi, eli sata 

puuta valittua kehitysluokkaa kohden, jolloin kokonaismääräksi tuli yhteensä 300 

koepuuta. Analysoinnissa käytettiin kuitenkin yhteensä 293 puun mittaustuloksia, 

sillä seitsemän mittauksen osalta saatiin puutteellista tietoa lasermitan osalta. 

Nämä puutokset johtuivat suoraan aluskasvuston määrästä, joka aiheutti laser-

pulssin matkan estymisen valittuun koepuuhun. Näistä puuttuvista havainnoista 

kolme olivat nuoressa kasvatusmetsikössä, yksi varttuneessa kasvatusmetsi-

kössä ja loput kolme uudistuskypsässä metsikössä. 

 

 

6.1 Hypoteesin testaaminen 

 

Selvittävissä ja vertailevissa kvantitatiivisissa tutkimuksissa on ominaista asettaa 

hypoteesi tutkimuksen lopputuloksesta. Asetettu väite pyrki siis kertomaan etu-

käteen, mitä tutkija odotti tutkimuksensa tuloksista. Hypoteesi oli testattava, jotta 

saatiin aikaan mielekästä tulkintaa ja arviointia (Vilkka 2014, 24.)  

 

Tässä tutkimuksessa asetettu hypoteesi testattiin t-testin avulla. Hypoteesiksi 

asetetun väitteen mukaan laitevalinnalla oli merkitystä mittausnopeuteen. Mitat-

tua aineistoa analysoitaessa t-testillä, havaittiin asetetun hypoteesin toteutuvan 

tilastollisesti. P-arvo oli alle 0,001, joka tarkoittaa sitä, että merkitsevyystaso oli 

tilastollisesti erittäin merkitsevä. Laitevalinta vaikuttaa siis mittausnopeuteen. Alla 

on havainnollistettu mitattujen aikojen jakautumista molemmilla laitteilla (kuvio 2). 

 



 
30 

 

 

Kuvio 2. Mitatut nopeudet koepuukohtaisesti Suunto-hypsometrilla ja Nikon 
Aculon-laseretäisyysmitalla. 

 
 

6.2 Kehitysluokan vaikutus  

 

Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää, kumpaa mittalaitetta on nopeampaa käyttää 

valituissa puuston kehitysluokissa. Tätä pyrittiin selvittämään mittaukseen kulu-

neen ajan keskiarvojen vertailulla valituissa kehitysluokissa. Kehitysluokan vai-

kutusta testattiin myös X² -testin avulla.  

 

Nikon Aculon-laseretäistyysmitalla kehitysluokkaan 02 saatiin keskinopeudeksi 

32 sekuntia, 03 tulokseksi 38 sekuntia ja luokkaan 04 tulokseksi saatiin 51 se-

kuntia. Lasermitan keskinopeus kaikkien mittauksien osalta oli 40 sekuntia. 

Suunto-hypsometrilla saatiin puolestaan ajoiksi 53, 51 ja 50 sekuntia, jolloin kes-

kinopeudeksi saatiin kaikkien mittausten osalta 51 sekuntia (kuvio 3). 

 

Tulosten mukaan lasermittaa oli nopeampi käyttää 02- ja 03- kehitysluokissa, 

mutta perinteistä hypsometria puolestaan uudistuskypsässä metsässä. Tuloksia 

tarkastelemalla voitiin havaita Suunto-hypsometrin mittaukseen kuluneen ajan 

laskevan hieman, mitä vanhempaan puustoon mentiin. Toisin kävi lasermitan 

kanssa, sillä mittausnopeus hidastui, mitä vanhemmassa puustossa mitattiin.  
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Kuvio 3. Kehitysluokan vaikutus mittausnopeuteen 

 

X² -riippumattomuustestin mukaan kehitysluokan vaihtelu ei vaikuttanut tilastolli-

sesti merkitsevästi Suunto-hypsometrin mittausnopeuteen 5 % riskitasolla. Nikon 

Aculon-laseretäisyysmitan mittaustuloksiin kehitysluokan vaikutus oli puolestaan 

tilastollisesti merkitsevää 5 % riskitasolla. Saman pystyi toteamaan myös 0,001 

merkitsevyystasolla eli tulos oli tilastollisesti erittäin merkitsevä.  

 

Tulosten pohjalta voitiin siis päätellä periteisen optisen hypsometrin olevan 

varma ratkaisu, jokaisessa valitussa kehitysluokassa. Sillä mittaamiseen kulunut 

aika oli tasainen jokaisella kehitysluokalla lasermittaan verrattuna. Lasermitta 

puolestaan sopi parhaiten nuorempien kasvatusmetsien nopeaan mittaamiseen 

hypsometria paremmin.  
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Taulukko 3. X² -riippumattomuustestin tulokset. 

 

 
Puun pituus liittyy oleellisesti kehitysluokkien määrittelyyn, siksi alla on eritelty 

myös laitekohtaisesti puun pituuden vaikutus mittausnopeuteen (kuvio 4 ja 5). 

Kun tarkasteltiin tuloksia puun pituuden osalta, havaittiin hypsometrin antaneen 

korkeampia tuloksia kuin lasermitta. Laitteiden välillä oli keskimäärin yhden met-

rin heitto mittaustarkkuudessa, joka näyttäytyy myös alla olevissa kuvioissa. Mit-

taustulosten heittely, johtui Ludde-relaskoopin ja Nikon Aculon-laseretäisyysmi-

tan mittausmenetelmän heikommasta mittaustarkkuudesta. 

 

Hypsometrin mittausnopeuden osalta puun pituudella ei ollut keskimäärin merki-

tystä, sillä mittausnopeus pyöri jatkuvasti 50 sekunnin molemmin puolin (kuvio 4). 

Mittausnopeus laski vain vähän pituuden kasvaessa. Lasermitan tuloksia tarkas-

tellessa voitiin puolestaan havaita puun pituuden vaikuttavan suurestikin mittaus-

nopeuteen. Matalampien puiden kohdalla keskinopeus pyöri 20 ja 30 sekunnin 

välissä, kun taas puun korkeuden kasvaessa mitattu aika hidastui 50 sekunnin 

paikkeille (kuvio 5). Kuten alla olevasta kuviosta nähdään, mittausnopeus siis hi-

dastui, mitä korkeampi puu oli kyseessä. Tällöin voitiin todeta puun pituuden osal-

taan vaikuttavan valitun menetelmän kannattavuuteen. 

 

SUUNTO df = 6

Riskitason kriittinen arvo (0,05) 12,592 >

Testisuure 10,03

Tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä

NIKON ACULON df = 8

Riskitason kriittinen arvo (0,05) 15,507 <

Testisuure 62,37

Tulos on tilastollisesti merkitsevä
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Kuvio 4. Puun pituuden vaikutus Suunto-hypsometrin mittausnopeuteen. 

 

 

Kuvio 5. Puun pituuden vaikutus Nikon Aculon-laseretäisyysmitan mittausno-
peuteen. 
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6.3 Taustamuuttujien vaikutus 

 

Tutkimuksessa testattiin, mitkä muut muuttujat vaikuttivat mittausnopeuteen ja 

kuinka ne osaltaan vaikuttivat siihen, kumpaa laitetta kannatti käyttää. Tutkimuk-

sessa otettiin esille kolme taustamuuttujaa, jotka osaltaan vaikuttivat laitteiden 

mittausnopeuteen. Niitä olivat puulaji, pohjapinta-ala sekä aluskasvillisuus. Taus-

tamuuttujien vaikutusta testattiin laitteiden nopeuden keskiarvoja vertailemalla 

sekä riippumattomuutta X² -testillä. 

 

Kerätyssä aineistossa oli yhteensä 90 kuusta, 103 mäntyä ja 100 koivua, joiden 

pohjalta analysointi suoritettiin. Suunto-hypsometrin keskinopeus koivun mittaa-

misessa oli 52 sekuntia, kuusen 53 sekuntia ja männyn kohdalla 49 sekuntia. 

Nikon Aculon-laseretäisyysmitan mittaustulokset olivat puolestaan koivun osalta 

keskimäärin 37 sekuntia, kuusen 48 ja männyn 36 sekuntia (kuvio 6). 

 

Tuloksia tarkastelemalla voitiin todeta puulajin vaikuttavan oikeastaan vain kuu-

sen osalta lasermittaa käyttäessä. Kuten vertailusta voitiin havaita, lasermitalla 

mittaukseen kulunut aika nousi noin kymmenellä sekunnilla muihin mittauksiin 

verrattuna. Koivun ja männyn osalta lasermitan mittausnopeus pysytteli sa-

moissa lukemissa, mutta hypsometrilla oli havaittavissa männyn osalta hieman 

nopeampia tuloksia. 

 

Mittaustilanteessa havaittiin lasermitan nopeuden muutoksen johtuvan kuusen 

tuuhean oksaston luomista esteistä laserpulssin kululle. Männyn ja koivun ollessa 

valopuita, niiden runko yleensä karsiutuu metsikössä, joten laserpulssin kululle ei 

koitunut häiriötä oksista. Hypsometrin mittausnopeus pysyi puolestaan keski-

määrin samana jokaisen puulajin kohdalla. Tämä voitiin todistaa myös X² -testin 

tuloksella, jonka mukaan puulajilla ei ole tilastollista merkitsevyyttä hypsometrin 

mittausnopeuteen. Lasermitan tulokset olivat puolestaan tilastollisesti merkitse-

viä 0,05 merkitsevyystasolla. 
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Kuvio 6. Puulajin vaikutus mittausnopeuteen.   

 

Aluskasvillisuuden osalta aineistosta 213 mittausta oli suoritettu kohteessa, jossa 

ei ollut aluskasvillisuutta, ja 80 mittausta kohteessa, jossa oli aluskasvillisuutta. 

Täytyi ottaa myös huomioon aluskasvillisuuden vaikutus puuttuviin havaintoihin, 

jotka tulivat esiin lasermitan osalta. Koska aluskasvillisuus oli joissain kohteissa 

erittäin tiheää, ei lasermitalla pystytty mittaamaan. Näin ollen puuttuvia havaintoja 

tuli yhteensä seitsemän kappaletta.  

 

Aluskasvillisuuden vaikutus mittausnopeuteen oli huomattava lasermitan osalta, 

joka laskee mittausnopeutta 35 sekuntista 52 sekuntiin (kuvio 7). Mittausaika siis 

pidentyi 17 sekunnilla, kun koealalla oli aluskasvillisuutta. Kun laserpulssi sai kul-

kea häiriöittä raivatuissa tai muuten aluskasvuttomissa kohteissa, oli se puoles-

taan nopeampi vaihtoehto perinteiselle hypsometrille. 

 

Hypsometrin mittausnopeuteen aluskasvillisuus vaikutti tulosten mukaan vain vä-

hän. Mittaukseen kulunut aika nousi keskimäärin parilla sekunnilla vertailtavasta 

50 sekunnin nopeudesta, kun kohteessa oli aluskasvillisuutta. Tulosten perus-

teella voitiin siis päätellä hypsometrin olevan kannattavampi laite raivaamatto-

missa metsissä. 

 

X² -riippumattomuustestin tulosten osalta voitiin myös todeta, että aluskasvillisuu-

den muutokset eivät vaikuttaneet tilastollisesti merkitsevästi hypsometrin mittaus-

nopeuteen. Puolestaan Nikon Aculon-laseretäisyysmitan mittausnopeuteen alus-

kasvillisuuden muutokset vaikuttivat tilastollisesti merkitsevästi 5 % riskitasolla. 
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Kuvio 7. Aluskasvillisuuden vaikutus mittausnopeuteen. 

 

Tuloksia tarkastelemalla havaittiin, että pohjapinta-alalla ei puolestaan ollut sel-

keää vaikutusta mittalaitteiden väliseen nopeuteen. X² -testin tulosten mukaan 

tilastollisesti merkitseviä tuloksia ei saatu ainakaan hypsometrin osalta. Riippu-

mattomuustesti antoi kuitenkin Nikon Aculon-laseretäisyysmitalle tilastollisesti 

merkittävät tulokset, mutta testi ei ottanut huomioon riippuvuuden laatua. Taus-

talla olevat asiat kuten puulaji ja aluskasvillisuus vaikuttivat suurimmaksi osaksi 

nopeuteen kullakin pohjapinta-alalla keskiarvoja vertaillessa. Alla näkyvässä tau-

lukossa on esitetty, miten aika jakautui kummankin laitteen osalta kussakin pinta-

alassa (kuvio 8). 

 

Pohjapinta-alaltaan 29 ja 31, nähdään taulukon mukaan piikki lasermitan nopeu-

dessa. Tämä selittyi juuri muilla taustamuuttujilla, kuten runsaalla aluskasvuston 

määrällä ja puulajilla, joka kyseisessä tapauksessa oli kuusi. Tutkimuksen avulla 

voitiin kuitenkin päätellä hypsometrin toimivan luotettavasti keskimäärin samoilla 

nopeuksilla, kun taas lasermitalla oli taipumusta käytetyn ajan heilahteluun taus-

tamuuttujien vaikutuksesta. 

 

 

 Kuvio 8. Pohjapinta-alan vaikutus mittausnopeuteen. 
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7 Pohdinta 

 

 

7.1 Tulosten tarkastelu  

 

Tässä opinnäytetyössä keskityttiin kahden kustannuksiltaan alhaisen puun pituu-

den mittausmenetelmän nopeuserojen selvittämiseen. Lisäksi tehtävänä oli sel-

vittää, kumpi mittalaite suoriutuu parhaiten eri kehitysluokan metsiköissä ja mitä 

mahdollisia taustamuuttujia pitää ottaa huomioon. Selvityksen perusteella pysty-

tään nopeuttamaan maastomittauksissa kulunutta aikaa ja helpotetaan mahdolli-

sesti laitteen hankinta päätöstä. Samankaltaisia tutkimuksia ei aiheeseen liittyen 

löytynyt, joten tuloksia ei voitu verrata aikaisempiin tutkimuksiin. 

 

Opinnäytetyön tuloksissa tuli esille, että mittalaitteiden välillä oli havaittavissa 

huomattaviakin nopeuseroja. Suurimmat erot mittausnopeudessa näiden laittei-

den osalta olivat kasvatusmetsiköissä, jossa laitteiden välinen ero oli noin 10 – 

20 sekuntia. Kehitysluokaltaan uudistuskypsissä metsissä mittausnopeudet kui-

tenkin tasaantuivat. Tulosten mukaan hypsometri oli keskimäärin pari sekuntia 

nopeampi uudistuskypsässä metsikössä, mutta myös varmempi. Siksi siellä kan-

nattaa suosia hypsometria, vaikka laitteiden ajallinen ero onkin pieni.  

 

 Eri kehitysluokissa mitattavan puuston pituus vaikutti osaltaan saatuihin tuloksiin 

erityisesti Nikon Aculon-laseretäisyysmitan kohdalla. Mitä korkeampi puusto oli, 

sitä hitaampaa lasermitalla mittaaminen oli. Suunnon kehittämä hypsometri suo-

riutui puolestaan keskimäärin samalla nopeudella joka kehitysluokassa puun pi-

tuudesta riippumatta. Pituuden osalta mittaustarkkuus oli heikompi Ludde-relas-

koopin ja Nikon Aculon-laseretäisyysmitan mittausmenetelmää käyttäen. 

 

Taustamuuttujien osalta havaittiin erityisesti aluskasvillisuuden määrän vaikutta-

van lasermitan mittausnopeuteen, kun taas hypsometrin kohdalla niiden vaiku-

tukset olivat vähäiset. Aluskasvillisuus toimi laserpulssin häiriönä, jolloin mittaus-

tilanne pidentyi, kun yritettiin löytää pulssille vapaa kulku kohteena olevaan 

puuhun. Aluskasvillisuuden vaikutukset korostuvat mahdollisesti kesäaikaan, kun 

puut ovat lehdessä. Tällöin lasermitalla on niin sanotusti turha mennä raivaamat-

tomiin kohteisiin. 
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Taustamuuttujista myös puulajilla oli merkitystä mittausnopeuteen. Erityisesti 

kuusen mittaaminen oli mäntyä ja koivua hitaampaa. Tämä johtunee kuusen ti-

heästä oksastosta, joka ulottuu jopa maahan saakka. Kuusi hidasti lasermitan 

mittausnopeutta enemmän kuin hypsometrin nopeutta, joka vaihteli puulajeittain 

keskimäärin vain parilla sekunnilla. Lasermitta oli kuitenkin huomattavasti nope-

ampi männyn ja koivun mittaamisen osalta. 

 

Kolmantena tarkasteltavana taustamuuttujana oli pohjapinta-ala, joka ei vaikutta-

nut suoraan laitteiden mittausnopeuteen. Puulaji ja aluskasvillisuus olivat merkit-

tävimmät taustamuuttujat mittausnopeuden kannalta, ja ne näkyivät piikkeinä 

myös pohjapinta-alaa vertailtaessa. Voidaan siis todeta, että puulaji ja aluskas-

villisuus vaikuttavat puun pituuden mittausnopeuteen, joten se kannattaa ottaa 

huomioon laitevalinnassa maastomittauksien osalta. 

 

Tulosten pohjalta voidaan todeta, että tutkimuksessa asetetut tavoitteet täyttyivät. 

Tutkimuksen avulla haluttiin ensinnäkin selvittää, kumpaa mittalaitetta on nope-

ampi käyttää valituissa puuston kehitysluokissa ja miten laitevalinta vaikuttaa mit-

tausnopeuteen. Toisekseen mitkä taustamuuttujat vaikuttavat siihen ja kuinka se 

osaltaan vaikuttaa laitevalintaan. Seuraavaksi käsiteltiin laitteiden mahdollisia 

puutteita ja ongelmia sekä perusteltiin mittausvälineiden mahdollista hankinta-

päätöstä. 

 

Tutkimuksessa hypsometri loisti mittausvarmuudellaan, joka esiintyi vain pienenä 

nopeuden heilahteluna muuttujien vaikutuksesta. Suunto-hypsometrin vahvuus 

oli sen yksinkertaisuus. Pelkän optiikan avulla toimiva hypsometri oli kätevä myös 

aluskasvillisuuden valtaamissa kohteissa. Pienikin näköyhteys tiheikön läpi puun 

juurelle ja latvaan antavat tulokset asteikkorummulla. Perinteisen hypsometrin 

huonona puolena oli kuitenkin se, että mittausetäisyys täytyy aina varmistaa mit-

tanauhan avulla, joka vaikeutti toimintaa erityisesti raivaamattomissa kohteissa. 

Toisaalta etäisyyden voisi mitata myös askelilla, mutta silloin mittaustarkkuus 

saattaisi kärsiä huomattavasti. 
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Lasermitta oli puolestaan hypsometria epävarmempi, mutta oikeissa olosuh-

teissa nopeampi mittalaite. Taustamuuttujat vaikuttivat kaikista eniten lasermitan 

toimintaan, sillä ne joko hidastivat tai tuottivat puuttuvia havaintoja. Lasermitan 

ongelmana oli, että se toimi hyvin ainoastaan olosuhteiden ollessa täydelliset. 

Laserpulssin etenemiseen vaikuttivat heti edessä olevat oksat, aluskasvillisuus 

sekä huonot sääolosuhteet, esimerkiksi vesi- ja lumisade. Nämä tekijät mainittiin 

myös laitteen käyttöohjeessa, jossa kerrottiin myös mustien ja heijastavien pinto-

jen aiheuttavan mittauksen epäonnistumisen (Nikon vision co 2019, 9). Tulok-

sista kuitenkin huomattiin, että lasermitta oli keskimäärin hypsometria paljon no-

peampi laite, kun olosuhteet sen sallivat. 

 

Tutkimuksen tulosten mukaan voidaan siis mittausnopeuden osalta ehdottaa la-

sermittaa, jos tiedetään ettei kohteessa ole aluskasvillisuutta. Suunnon hypso-

metri on kuitenkin tuloksien saanniltaan varmempi ja myös vakaampi taustamuut-

tujien aiheuttamalle vaihtelulle. Metsäammattilaisen näkökulmasta hypsometri on 

luotettavampi laite, sillä mitattavat kohteet ovat monipuolisia, eikä ole varaa puut-

tuville havainnoille. Myös Vastaranta ym. (2008, 371) toteavat teoksessaan pe-

rinteisten maastomittausvälineiden olevan helppokäyttöisiä, kestäviä sekä ennen 

kaikkea edullisia. 

 

 

7.2 Menetelmän tarkastelu 

 

Tutkija oli luokitellut menetelmäksi kvantitatiivisen tutkimusprosessin. Tutkimuk-

sessa ei kuitenkaan ole käytetty pelkästään määrällisiä tutkimusprosesseja, vaan 

aineistoa oli myös analysoitu työtutkimuksen menetelmiä apuna käyttäen. Vaikka 

lähtökohtana oli kokeellinen tutkimus, havainnointiin liitetty työtutkimus mahdol-

listi aiheen laajemman tarkastelun. 

 

Tutkimukseen liitetty työtutkimuksen menetelmä, kellottaminen, kokosi tarkan ai-

neiston laitteiden mittausmenetelmien nopeuden vertailun pohjalle. Myös Haapa-

nen (2015, 13) on perustellut opinnäytetyössään ”Kellotus työntutkimuksen väli-

neenä” työtutkimuksessa käytettävän työajan mittauksen hyödyt. Haapanen 
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toteaa kellottamisen säästävän aikaa ja tehostavan tuotantoa. Haapasen tutki-

mus käsittää kuitenkin ajallisesti pidemmän prosessin, jossa on syytä jakaa saatu 

aika pienempiin osiin, jotta normiaika saadaan selville.  

 

Tässä opinnäytetyössä ajan jakaminen pienempiin osiin, olisi kuitenkin ollut tur-

haa, sillä tutkimuksessa haluttiin lähtökohtaisesti selvittää laitteiden erot mittaus-

nopeudessa eri kehitysluokan metsiköissä. Näin ollen menetelmän kellotus se-

kunnin tarkkuudella riitti tarkastelun pohjaksi, koska aineiston koko oli niin suuri. 

Näin saatiin tietää mittauksiin kulunut normiaika, jota tarkasteltiin myös kvantita-

tiivisen tutkimuksen menetelmin. 

 

Opinnäytetyön toiseksi tutkimusmenetelmäksi valitulla kvantitatiivisella eli mää-

rällisellä tutkimuksella saadaan yleensä kartoitettua olemassa oleva tilanne, 

mutta asioiden syitä ei pystytä riittävän tarkasti selvittämään (Heikkilä 2014, 8). 

Tästä syystä tutkimuksessa käytettiin yhtä selittävän tutkimuksen erityismuotoa, 

kokeellista tutkimusta, jonka avulla tutkitusta asiasta saatiin lisätietoa asian taus-

talla vaikuttavista syistä (Vilkka 2014, 19).  

 
Aineiston keruutapaa voidaan selittää tutkimusongelman sekä valitun kohderyh-

män luonteella. Jotta saatiin mahdollisimman luotettavaa ja edustavaa tietoa ai-

heesta, otantatavaksi valikoitui kiintiöotanta. Satunnainen koealojen asettelu oli 

myös perusteltua. Koealalla puiden valinta tapahtui silmävaraisesti ja tutkimuk-

sessa käytetty mittaustarkkuus puun pituuden osalta oli asetettu metrin tarkkuu-

teen. Tutkimuksen aiheeseen nähden nämä asettelut olivat sopivia, sillä olennai-

sinta tutkimuksessa oli keskittyä mittausmenetelmien väliseen nopeuden 

vaihteluun.  

 

Kirjallisuutta hyväksikäyttäen aineiston analyysitavoiksi valittiin muuttujien välis-

ten yhteyksien ja riippuvuuksien selvittäminen t-testin sekä X² -testin avulla sekä 

keskiarvojen vertailu. Riippuvuustestit avasivat aineistojen välisiä yhteyksiä ja toi-

vat asiantuntevaa otetta tulosten vertailuun. Raportointi suoritettiin numeeristen, 

graafisten ja sanallisten selitysten avulla, koska ne soveltuivat parhaiten määräl-

lisen aineiston ja niistä saatujen tulosten esittämiseen. 
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Kokonaisuutenaan prosessi oli työläs, mutta aineistokooltaan kattava. Näin ollen 

aineiston suuri koko vahvistaa työn uskottavuutta. Avoimesti esitetyn aineiston 

avulla on kuvattu, kuinka saatuihin johtopäätöksiin päästiin. Kellottamisen osalta 

mittaamiseen mennyt aika voi vaihdella hieman tutkijan mukaan, mutta laitteiden 

väliset erot mittausnopeudessa ovat pysyvät. 

 

 

7.3 Luotettavuus ja eettisyys 

 

Opinnäytetyön tutkimustulosten käyttökelpoisuus perustuu tulosten luotettavuu-

teen. Luotettavuuteen vaikuttaa puolestaan aineiston keruutapa, käytetyt mittarit 

sekä aineiston käsittely. Kyseessä olevan kokeellisen tutkimuksen luotettavuutta 

voidaan tarkastella validiteetin eli pätevyyden ja reliabiliteetin eli johdonmukai-

suuden kautta. Reliabiliteetilla voidaan tarkoittaa myös mittaustulosten pysy-

vyyttä. (Karjalainen 2010, 16.)  

 

Tutkimuksen arviointi keskittyy teoreettiseen viitekehykseen, käytettyihin mitta-

reihin, asetettuihin kysymyksiin, analyysiin ja tulkintaan sekä lopuksi päätelmiin 

ja tuloksiin. Kun tutkimus osoittaa perustellusti tulosten olevan tutkimusprosessin 

tulos, voidaan sanoa sen olevan sisäisesti validi. Tällöin tutkimus vastaa asetet-

tuun tutkimusongelmaan ja kysymyksiin. Ulkoisen validiteetin osalta kiinnitetään 

huomio tulosten yleistettävyyteen, jos niitä voidaan soveltaa laajemminkin, tutki-

musta voidaan pitää hyödyllisenä. (Vilkka 2014, 149 - 151.) 

 

Opinnäytetyössä teoreettinen viitekehys rajattiin tutkimuksen kannalta oleellisiin 

asioihin. Mukaan lukien tutkimuksessa käytetyt metsätilan tiedot pidettiin salat-

tuna, myös kuvionumerot muutettiin anonyymiyden edistämiseksi. Tutkimuson-

gelmat olivat puolestaan esitetty selkeästi sekä kokeellisen tutkimuksen suoritta-

minen tehtiin tutkimukseen tarvittavalla tarkkuudella. Systemaattisia virheitä tai 

sattumanvaraisia tuloksia pyrittiin välttämään asettamalla suuri perusjoukko. Mit-

tauspöytäkirjan tulokset siirrettiin tarkistuksen jälkeen käsiteltäväksi ja analyy-

sissa käytettiin tutkimukseen sopivia tilastollisia menetelmiä. Koko tutkimuspro-

sessi suunniteltiin tarkasti, jotta saataisiin luotettavia tuloksia. 
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Tutkijan täytyi noudattaa myös hyviä tieteellisiä käytäntöjä. Tutkimusetiikan kes-

keisinä tavoitteina tutkimusta tehtäessä olivat rehellisyys, yleinen huolellisuus 

sekä tarkkuus ja eettisesti kestävä tiedonhankinta-, tutkimus- sekä arviointime-

netelmä. Tiedon tuottamisen luonteeseen kuului vastuullisuus ja avoimuus sekä 

muiden tutkijoiden työn kunnioittaminen. Tutkimus tallennetiin tieteelliselle tie-

dolle asetettujen vaatimusten mukaan. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 

6 - 7.) 

 

 

7.4 Opinnäytetyön hyödynnettävyys ja jatkotutkimukset 

 

Metsänkäytön suunnittelussa tarvitaan usein tueksi maastomittauksia puuston 

tunnusten inventointiin ja ainespuumäärien arviointiin puunkorjuuta varten. Tehty 

opinnäytetyö pyrki siihen, että sen avulla käytännön maastomittauksia pystyttäi-

siin tehostamaan puun pituuden mittaamisen osalta ja tutkimuksen tulokset hel-

pottaisivat mittalaitteen hankintapäätöksessä.  

 

Vaikka nykypäivänä on olemassa tarkempia ja uudempia mittalaitteita sekä äly-

puhelimeen ladattavia sovelluksia, esteenä on joko korkea hinta tai mittaustulos-

ten heikko luotettavuus. Opinnäytetyössä esiin tulleet puutteet ja kehittämiskoh-

teet voidaan myös mahdollisesti hyödyntää mittalaitteiden suunnittelussa.  

 

Lisäksi tutkimusta voitaisiin jatkaa työtutkimuksen näkökulmasta niin, että kello-

tettaisiin maastossa menevä aika eri puustotunnusten mittauksessa ja pyrittäisiin 

löytämään kaikista tehokkaimmat mittausvälineet ja niiden yhdistelmät. Tällöin 

saadaan lyhennettyä maastossa käytettyä aikaa ja tehostamaan työpäivää. Myös 

käyttäjäkokemukset voidaan ottaa huomioon esimerkiksi kyselyn tai metsäam-

mattilaisten haastatteluna. 
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8 Lopuksi 

 

 

Koko metsäalan kehittäminen on moninainen ja laaja kokonaisuus. Siihen kuuluu 

myös metsänmittauslaitteiden kehittäminen ja uudistaminen nykyaikaan. Tästä 

syystä eri metsänmittauslaitteita kannattaa vertailla, että niistä löydetään kustan-

nustehokkaimmat ja laadultaan parhaimmat laitteet ammattilaiskäyttöön. Tässä 

opinnäytetyössä keskityttiin juuri yhteen metsänmittauksen osaan, puun pituuden 

mittaukseen ja siihen kehiteltyjen laitteiden vertailuun. 

 

Opinnäytetyössä asetetut tavoitteet valittujen mittalaitteiden kohdalla saavutet-

tiin. Opinnäytetyöllä pyrittiin perustelemaan laitevalintaa mittausnopeuden avulla. 

Näin ollen selvitettiin määrällisen ja työtutkimuksen keinoin kustannustehokkain 

mittalaite puun pituuden mittaukseen. Tulosten pohjalta löydettiin myös laitteiden 

käyttöön perustuvia ongelmia, joihin on hyvä kiinnittää huomiota laitehankintaa 

tehtäessä. Jatkotutkimusten kannalta opinnäytetyö toimii lähtökohtana maasto-

mittausten kehittämiselle. 

 

Opinnäytetyö kehitti osaltaan opiskelijan omaa ammatillista osaamista maas-

tossa toimimiseen sekä suurien aineistojen käsittelyyn ja analysointiin. Opinnäy-

tetyö prosessina antoi myös valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn ja toiminnan 

suunnitteluun. Voidaan siis todeta opinnäytetyön onnistuneen tavoitteessaan ke-

hittää opiskelijan valmiuksia soveltaa opittuja tietoja ja taitoja. 
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