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dunhallintajärjestelmän arpomien taimikonhoidon omavalvontakoealojen poistu-
matietojen luotettavuus vertailemalla niitä vaihtoehtoisin mittausmenetelmin ke-
rättyihin poistumatietoihin. Samalla tarkasteltiin yrittäjien ilmoittamien poistuma-
tietojen luotettavuutta tarkastusmittauksin. Poistumatiedoilla tarkoitetaan hehtaa-
rilta poistettujen runkojen määrää sekä niiden keskiläpimittaa. 
 
Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena. Tutkimusaineiston perus-
joukkona tutkittiin Metsä Forestin Turun piirin Uskelan hankinta-alueella touko-
elokuun aikana valmistuneita varhaisperkaus- ja taimikonharvennuskohteita. Pe-
rusjoukosta valittiin 16 taimikonhoitokohteen otos, johon sisältyi kahdeksan kum-
mankin työlajin kohdetta. Taimikonhoitokohteilta mitattiin poistumatiedot neljällä 
eri tavalla: ennalta arvotuilta omavalvontakoealoilta, linjakoealamenetelmällä 
sekä koealaverkosto-menetelmällä, jonka lisäksi aineistoon lisättiin yrittäjän sa-
moilta kohteilta aiemmin mittaamat omavalvontatiedot. Kohteiden poistumatiedot 
mitattiin jokaisella mittausmenetelmällä samaa ohjeistusta käyttäen. Menetel-
mien poistumatietoja verrattiin koealaverkosto-menetelmällä mitattuihin poistu-
matietoihin.       
 
Yrittäjien ilmoittamien omavalvontakoealojen poistumatiedot olivat poistuman 
määrän suhteen 67 % ja poistuman keskiläpimitan suhteen 21 % suurempia kuin 
vertailun kohteena olleelta koealaverkostolta mitattiin. Aineistolle tehty yksisuun-
tainen varianssianalyysi määritti poistuman määrässä mitatun eron tilastollisesti 
merkitseväksi (p=0,028). Omavalvontapisteiden tarkastusmittauksissa yrittäjän ja 
tarkastusmittauksen välinen ero oli poistuman määrän suhteen 6,6 % ja keskilä-
pimitan suhteen 8,6 %, joten yrittäjä mittasi samalta omavalvontakoealalta hie-
man suuremmat poistumatiedot kuin tarkastusmittaaja.   
 
Tutkimuksessa havaittiin, että omavalvontakoealoilta mitatut poistumatiedot eivät 
edusta luotettavasti koko taimikonhoitokohteen tilaa poistuman määrän osalta. 
Koealojen sijoittumista sekä määrää taimikonhoitokohteella olisi hyvä tutkia lisää. 
Yrittäjien ilmoittamia omavalvontatietoja voidaan pitää luotettavina. 
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The object of this thesis was to conduct a research of reliability of the density and 
diameter of removed saplings in young stand management sites reported by en-
trepreneurs and compare those to information given by other inventory methods. 
The thesis was commissioned by Metsä Forest.  
 
The research was quantitative. The base set of research was young stand man-
agement sites that were thinned or cleared between May to August of 2020 in the 
Uskela procurement area in Southern Finland. The number of base set was 16 
sites and that set included 8 young stand clearing and 8 young stand thinning 
sites.  
 
The density and diameter of removed saplings of young stand management sites 
were measured by four different inventory methods. There were used self-control 
method, inspection measurement, sample plot line method and systematic regu-
lar shaped grid of the circular sample plots to which other methods were com-
pared.     
 
Entrepreneurs measured 67 % higher density and 21 % higher diameter of re-
moved saplings than the number given in the systematic grid-method. Analysis 
of variance indicated that the difference in density was significant (p=0,028). In 
self-control method entrepreneur measured 6,6 % higher density and 8,6 % 
higher diameter of removed saplings, than the number given in inspection meas-
urement.   
 
The research found significant difference between methods. That means the 
used self-control method would need increased number of sample plots to give 
more accurate tree wastage information. The effect of positioning and number of 
sample plots in the young stand management sites need more research. Tree 
wastage information reported by entrepreneurs, can be relied on.   

Key words: Metsä Forest, young stand management, tree wastage information,   
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1 JOHDANTO 

 

 

Olin kesät 2019 ja 2020 toimihenkilöharjoittelussa Metsä Forestin Turun piirin, 

Uskelan hankinta-alueella. Työtehtäviini kuului muun muassa tarkastusmittaus-

ten suorittaminen taimikonhoitokohteilla. Tarkastusmittauksia suorittaessani 

huomasin usein eroavaisuuksia omavalvontakoealoilta mitattujen tulosten sekä 

alustavien poistuma- ja läpimitta-arvioiden välillä. Tästä syystä haluttiin mitata 

taimikonhoitokohde eri mittausmenetelmillä, jotta varmistuttaisiin siitä, että saa-

daanko arvotuilta omavalvontapisteiltä mitattua taimikonhoitokohteen kokonais-

tilaa kuvaava poistumatieto. 

 

Aikaisemmat metsänhoidon toimenpiteet vaikuttavat seuraavaksi tehtävän toi-

menpiteen ajankohtaan sekä siitä saatavaan puunmyyntituloon. On hyvä muis-

taa, että taimikonhoidon suositellut toteutusajankohdat ovat vain suosituksia. 

(Metsäkeskus n.d.) Jokainen metsänomistaja ei kuitenkaan ehdi tai ole kiinnos-

tunut tekemään taimikonhoitotöitä itse. Jotta taimikonhoitotyöt tulisivat kuitenkin 

tehtyä, on hyvä palkata metsäalan ammattilainen tekemään taimikonhoitotyöt. 

Taimikonhoitopalveluilla pyritään turvaamaan laadultaan parhaiden puiden 

kasvu, parantamaan ensiharvennuksen kannattavuutta sekä lisäämään luonnon 

monimuotoisuutta. Kiertoajan aikana metsästä korjattavan ainespuun laatu ja 

määrä kasvaa sekä metsänhoidon kustannukset pysyvät maltillisina, kun taimi-

konhoitotyö on suoritettu ajallaan. (Metsä Forest 2020b, 2020c; Saksa, Miina & 

Uotila 2016, 8–12).  

 

Tarjottaessa taimikonhoitopalveluita metsänomistajille on työsuorituksen laa-

dunhallinta olennainen osa palvelua. Yksi taimikonhoidon laadunhallinnan tär-

keimmistä asioista on taksoituksen kohtuullisuus sekä taksaperusteiden lä-

pinäkyvyys kaikille osapuolille. Laadunhallintaan kuuluu muun muassa oman 

työjäljen arvioiminen mittaamalla omavalvontakoealoja. Omavalvontaan ei ole 

yhtä ainoaa oikeaa tapaa. Pääasia on, että työ tehdään sovitulla tavalla ja lop-

putulokseen ovat kaikki osapuolet tyytyväisiä. Tässä opinnäytetyössä keskity-

tään eri mittausmenetelmillä mitattujen poistumatietojen vertailuun, jotta asiakas 

voi jatkossakin luottaa taimikonhoitokohteelta ilmoitettujen poistumatietojen 

paikkaansa pitävyyteen.  
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2 METSÄ GROUP 

 

 

Metsä Group on suomalainen metsäteollisuuskonserni, jonka emoyrityksenä toi-

mii Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluvat Metsä Forest ja 

Metsä Wood sekä osuuskunnan tytäryhtiöistä Metsä Board, Metsä Fibre sekä 

Metsä Tissue. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 100 000 metsänomistajaa. 

Metsä Group toimii kansainvälisesti kolmessakymmenessä maassa. (Metsä 

Group 2020.)      

 

2.1 Metsä Forest 

 

Metsä Forest on Metsäliitto Osuuskunnan omistama yritys, joka vastaa Metsä 

Groupin puunhankinnasta sekä metsä- ja luonnonhoitopalveluista. Metsä Forest 

palvelee metsänomistajia sekä Metsä Groupin tuotantolaitoksia. Metsä Forest 

teki Suomessa vuonna 2018 noin 35 000 puukauppaa. Metsä Forest korjasi 

puukaupoistaan puuta 36 miljoonaa kuutiometriä, ollen Suomen suurin puunos-

taja. (Metsä Forest 2020a.) 

 

Puunhankinnan palveluihin kuuluvat puun osto, korjuu, mittaus sekä kuljetus. 

Metsäpalveluihin sisältyvät maanmuokkaus, istutus, erilaiset taimikonhoitotyöt, 

lannoitus sekä muu metsänhoitoon ja -omistamiseen liittyvä neuvonta.      
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3 TAIMIKONHOITO 

  

 

Laadukkaasti ja ajallaan tehdyillä taimikonhoidon toimenpiteillä turvataan tai-

mille hyvät kasvuolosuhteet sekä ensiharvennuksen taloudellinen kannattavuus 

(Helenius, Luoranen, Miina & Saksa 2018, 143.) Termi taimikonhoito sisältää 

varhaishoidon, varhaisperkauksen sekä taimikon harvennuksen (Huuskonen 

ym. 2014, 60.)   

 

3.1 Taimikon varhaishoito 

 

Taimikon varhaishoidon toimenpiteitä ovat täydennysistutus sekä heinäntorjunta. 

Toimenpiteillä turvataan taimikon ensimmäisten vuosien suotuisa kehitys sekä 

varmistetaan taimikon kasvaminen täystiheänä (Äijälä ym. 2014, 85).  

 

3.2 Varhaisperkaus 

 

Taimikon varhaisperkauksessa poistetaan kaikki havupuiden kasvua haittaava, 

luontaisesti syntynyt lehtipuuvesakko. Vielä tässä vaiheessa ei yleensä harven-

neta havupuustoa, ellei kohde ole erittäin hyvin taimettunut kylvö- tai luontaisen 

uudistamisen taimikko. Tällöin tiheimmät taimiryhmät voidaan samalla harven-

taa. Havupuut jäävät ensimmäisinä vuosina nopeammin kasvavan lehtipuuve-

sakon varjoon (kuva 1), joten taimikon varhaisperkaus on ajankohtainen noin 4–

6 vuoden päästä istutuksesta, jolloin kasvatettavat taimet ovat pituudeltaan noin 

metrin. (Helenius ym. 2018, 144–145.)  

 

Varhaisperkauksen ajankohtaa on vaikea ennustaa, joten taimikoilla on hyvä 

vierailla joka kesä lehdelliseen aikaan, jotta perkaus saadaan suoritettua ajal-

laan. Perkaustarve vaihtelee taimikon sisälläkin voimakkaasti, joten perkaus to-

teutetaan pahimmin kärsivien kohtien mukaan. Tässäkin asiassa, työ kannattaa 

tehdä mieluummin hieman liian aikaisin kuin liian myöhään. Varhaisperkauksen 

viivästyminen aiheuttaa puustovaurioiden lisäksi kasvavia työkustannuksia pois-

tettavan puuston läpimitan kasvaessa. Lisäksi suureneva poistettava puusto 

vesoo voimakkaammin laajemmalle levinneen juuristonsa avulla, joka osaltaan 
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nostaa myöhemmin tehtävän taimikonharvennuksen kustannuksia. (Helenius 

ym. 2018, 144–145.)  

 

KUVA 1. Taimikko, jossa ollaan varhaisperkauksen osalta myöhässä 

 

Varhaisperkaus suoritetaan raivaussahalla joko reikä – tai täysperkauksena. 

Havupuutaimikoissa varhaisperkaus toteutetaan useimmiten täysperkauksena, 

jolloin kaikki lehtipuusto poistetaan aukkokohtia sekä riistatiheiköitä lukuun otta-

matta.  Reikäperkauksessa kasvatettavan puun ympäriltä poistetaan metrin sä-

teeltä kilpaileva lehtipuusto. Poistettavan puuston määrä vaihtelee taimikon si-

sälläkin runsaasti, mutta yleisimmin poistettavan puuston määrä on hehtaarilla 

10000–20000, keskiläpimitan ollessa 1–2 cm. Perattavan lehtipuuston määrään 

voidaan vaikuttaa mm. suorittamalla uudistamisen maanmuokkaus mahdollisim-

man kevyesti. (Luoranen ym. 2020, 128–135.)   
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3.3 Taimikonharvennus 

 

Taimikonharvennuksen tarkoituksena on harventaa kasvatettava taimikko halut-

tuun kasvatustiheyteen sekä turvata kasvatettavien puulajien kasvuedellytykset 

säätämällä puulajisuhteita. Puulaji, kasvupaikka sekä aikaisemmin tehdyt met-

sänhoidon toimenpiteet määrittävät taimikonharvennuksen ajoituksen sekä har-

vennusvoimakkuuden. (Huuskonen ym. 2014, 64.) 

 

Taimikonharvennuksen ajankohdalla ja harvennusvoimakkuudella on suuri mer-

kitys rungon laatukehitykseen sekä järeyden kasvamiseen. Aikaisella taimikon-

harvennuksella saadaan aikaiseksi järeämpää puuta sekä kasvatetaan ensihar-

vennuksen hakkuukertymää. Rungon järeytyessä myös oksat reagoivat vapau-

tuneeseen tilaan paksuuntumalla, eivätkä alaoksat enää kuole toivottuun tahtiin. 

Männyn ja rauduskoivun kasvatuksessa latvusrajan nousun hidastuminen ei ole 

toivottavaa. Näiden puulajien kohdalla on järkevää hieman viivästyttää taimikon-

harvennusta. Tällä saadaan hillittyä oksien paksuuskasvua, tosin rungon järey-

den kustannuksella. Säätämällä harvennusvoimakkuutta pyritään hyödyntä-

mään kasvupaikan tarjoama kasvupotentiaali. Lisäksi liika harventaminen vä-

hentää metsikön puuntuotosta kiertoajalla. Taimikonharvennuksen toteutus on 

kompromissi ajoituksen sekä harvennusvoimakkuuden hyötyjen välillä. (Huus-

konen ym. 2014, 64–65).  

 

Puuston monimuotoisuuden turvaamiseksi havupuutaimikoihin suositellaan jä-

tettäväksi noin 10 %:n lehtipuusekoitus. Taloudellisesti vähempiarvoisia puula-

jeja kuten raita, pihlaja, haapa, lepät, jne. suositellaan kasvatettavan ryhmissä 

paikoissa, joissa ne eivät haittaa kasvatettavaa puulajia. (Helenius ym. 2018, 

146–147.)   

   

3.3.1 Mänty 

 

Männiköiden taimikonharvennus tehdään yleensä taimikon pituuden ollessa 

noin 5–7 metriä. Harvennuksen jälkeen taimia kasvaa hehtaarilla 2000–2200 

kappaletta. Harventamalla taimikko vasta, kun puusto 5–7 metriä pitkää, on ohi-

tettu hirvituhoriski. Erittäin tiheissä taimikoissa (yli 6000 tainta hehtaarilla) esim. 
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kylvö- tai luontaisesti uudistetut taimikot, voidaan taimikonharvennus tehdä jo 

3–4 metrin pituudessa, jolloin hehtaarille jätetään kasvamaan 2500–3000 tainta. 

Jos taimikonharvennusta ei suoriteta tiheissä taimikoissa ajoissa, vihreän lat-

vuksen osuus supistuu, jolloin se ei pääse heti tehokkaasti hyödyntämään li-

sääntynyttä ravinnemäärää sekä kasvutilaa. Lisäksi taimikko tulee alttiiksi mm. 

lumituhoille. (Äijälä ym. 2014, 90.) Tiheämmiksi jätetyissä taimikoissa ensihar-

vennus aikaistuu eikä ainespuuta saada yhtä paljoa kuin harvempaan tiheyteen 

harvennetuissa metsiköissä (Huuskonen ym. 2014, 65). Tiheämmässä kasva-

neet taimikot tuottavat yleensä laadukkaampaa tukkipuuta myöhemmässä har-

vennuksessa sekä päätehakkuussa. 

 

Taimikonharvennuksessa kasvamaan jätetään ohutoksaisia, laadultaan par-

haita yksilöitä. Taimikkoon suositellaan jätettävän rauduskoivuja, jotka eivät häi-

ritse mäntyjä, sillä mänty on herkempi lehtipuiden piiskaamiselle sekä varjostuk-

selle kuin kuusi. Haapaa ei kuitenkaan kannata jättää kasvamaan mäntytaimi-

kossa, sillä se toimii männynversoruosteen väli-isäntänä. Männynversoruoste 

vahingoittaa vuosikasvaimia, joten se lisää muotovikoja taimikossa. (Huuskonen 

ym. 2014, 65.)  

 

3.3.2 Kuusi 

 

Kuusen taimikonharvennus voidaan toteuttaa jo 3–4 metrin pituudessa, kunhan 

varhaisperkaus on suoritettu ajallaan. Taimikko harvennetaan tiheyteen 1800–

2000 tainta hehtaarilla. Kuusi hyödyntää vapautuvan tilan nopeasti ja oikeaan 

tiheyteen harvennettuna taimikon latvusto sulkeutuu nopeasti ja estää lehtipuu-

vesojen kehittymisen. Mikäli kuusentaimia on kuollut, eikä jäljellä olevien tai-

mien määrä riitä suositeltuun tiheyteen, voidaan sekapuuksi jättää rauduskoi-

vua. Jos kuusitaimikon tiheydestä enintään 20 % on rauduskoivua, ei se vielä 

merkittävästi heikennä kasvatuksen kannattavuutta. (Huuskonen ym. 2014, 66.) 

 

3.3.3 Rauduskoivu 

 

Rauduskoivutaimikko kasvatetaan tiheähkönä, mutta riukuuntumaan sitä ei saa 

päästää. Riukuuntuminen aiheuttaa kasvun tyrehtymistä ja altistaa puuston lumi- 

ja myrskytuhoille. Taimikonhoidon ajankohtaa on hyvä arvioida vihreän latvuksen 
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määrällä, joka ei saisi laskea alle 50 %:in puun pituudesta. Rauduskoivikon tai-

mikonhoito tehdään 4–5 metrin pituudessa, jolloin taimia jätetään 1600 hehtaa-

rilla. (Äijälä ym. 2014, 91.) 
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4 LAADUNHALLINTA TAIMIKONHOITOTÖISSÄ 

 

 

Jatkuva oppiminen sekä toistuvien virheiden välttäminen ovat edellytyksiä hy-

välle laadulle ja laadunhallinnalle. Laadunhallinnan toimenpiteiden lisäkustan-

nukset ovat pieniä, verrattuna siihen, mitä heikosti toteutettu työ voi maksaa 

metsänomistajalle tai palveluntarjoajalle. Hyvä työjälki toimii parhaana käynti-

korttina uusien asiakkaiden ja työkohteiden tavoittamisessa. (Äijälä ym. 2014, 

224–226.)  

 

Laadunhallintaan hyvä ja toimiva tapa on omavalvonta, jossa työntekijä itse mit-

taa omaa työjälkeään työsuorituksen aikana sekä sen jälkeen. Omavalvonta 

mahdollistaa virheiden korjaamisen jo työsuorituksen aikana sekä kehittää teki-

jänsä silmää eli ammattitaitoa. Työn laatua tarkastellaan jatkuvasti silmämääräi-

sesti, mutta laatu voidaan todentaa luotettavasti vain mittaamalla. Omavalvonta-

pisteet on hyvä merkitä taimikonhoitoalalle kuitunauhoin, jotta tarkastusmittaus 

on tarvittaessa helppo suorittaa. (Äijälä ym. 2014, 224–226.)  

 

Työohjeessa kerrotaan tarkemmat tiedot työn suorittamiseen. Työn laatua tar-

kastellaan jäävän puuston tiheyden, puulajisuhteiden, toteuttamisajankohdan 

sekä, jos poistumatiedot toimivat taksoituksen perusteena, poistetun puuston 

määrän ja kantoläpimitan suhteen. Kasvupaikka, puuston koko sekä puulaji vai-

kuttavat taimikonhoidossa jätettävän puuston tiheyteen. (Haataja, Pölönen, 

Saksa & Sipilä 2014, 31–32.)  

 

Omavalvontamittausten työmaakohtainen määrä määräytyy kohteen pinta-alan 

mukaan. Myös mittausmenetelmään eli tapaan, jolla määritetään omavalvonnan 

mittauskohdat, on olemassa erilaisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi työohjelmasovel-

lus voi arpoa omavalvontapisteet työmaakartalle, omavalvontapisteet sijoitetaan 

määrävälein kuvion pisintä halkaisijaa pitkin tai omavalvontamittaus voidaan so-

pia suoritettavaksi tietyin tuntivälein tai sahattuun tankkimäärään perustuen. 

(Haataja ym. 2014, 32–35.)  
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5 TAIMIKONHOITOTÖIDEN LAADUNVARMISTUS METSÄ FORESTILLA 

 

 

5.1 Metsä Forestin taimikonhoitopalvelut 

   

Metsä Forestin taimikonhoitopalveluita tarjotaan kaikille metsänomistajille. 

Metsä Forestin tarjoamiin taimikonhoitopalveluihin kuuluvat varhaisperkaus, tai-

mikonharvennus sekä nuoren metsän hoito. Varhaisperkauksessa poistetaan 

havupuutaimikon kasvua haittaava lehtipuuvesakko. Havupuiden taimet ovat 

tällöin noin metrin mittaisia. Yleensä taimikon harvennus tehdään kuuselle 3–4 

metrin, männylle 4–7 metrin ja rauduskoivulle 4–5 metrin pituusvaiheessa. Har-

vennuksessa poistetaan laadultaan huonot puut sekä säädetään taimikon puu-

lajisuhdetta. Nuoren metsän hoito on tarpeellinen pitkään hoitamattomana ol-

leessa, ylitiheässä metsässä. Toimenpide vaatii tekijältä ammattitaitoa, jotta 

metsiköstä osataan valita puut, jotka ovat kärsineet tiheydestä vähiten sekä 

puut, joilla on edellytykset kasvaa laadukkaiksi tukkipuiksi. (Metsä Forest 

2020b, 2020c, 2020d.)  

 

5.2 Taimikonhoitotöiden taksoitus 

 

Usein taimikonhoitotyö tehdään urakkana eli hehtaarihinnalla. Urakka-hinnoitte-

lussa työn suorittaja laskee tai arvioi työn keston, poistuman ja läpimitan sekä 

maaston ominaisuuksien ja matkoihin kuluvan ajan perusteella. Työn suorittaja 

on ennakkoon laskenut oman tuntihintansa ja pystyy arvioimaan työsuorituksen 

keston. Nämä kaksi taksatekijää kerrotaan keskenään ja tulokseksi saadaan 

urakkahinta, joka ilmoitetaan hintana per hehtaari. (Nurminen & Bergroth 2007, 

13.)  

    

Metsä Forestin metsäasiantuntija antaa työtilauksen kustannuksista hinta-ar-

vion, mutta lopullinen hehtaarihinta määräytyy vasta työn valmistuttua perus-

tuen poistettavan puustoon määrään ja kantoläpimittaan. Taksa kasvaa sen 

mukaan, kuinka puuston kantoläpimitta tai poistuman määrä kasvaa tietyn raja-

arvon yli (taulukko 1).   
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TAULUKKO 1. Taimikonhoidon vaikeusluokat (Metsä Forest 2020b) 

 

Taimikonhoitotöitä voidaan myös tehdä tuntiperusteisesti. Tuntiperusteisessa 

taksoituksessa loppusumma perustuu urakoitsijan kanssa sovittuun tuntitak-

saan sekä työssä kuluneisiin työtunteihin. Etenkin vaikeasti toteutettavilla koh-

teilla on perusteltua suorittaa työ tuntitöinä, sillä ajanmenekki on suurta verraten 

toteutuneeseen pinta-alaan. Tällaisia kohteita voivat olla esimerkiksi: nuoren 

metsän hoito sekä tienpenkkojen tai ojareunojen raivaukset. (Nurminen & Ber-

groth 2007, 17–20.) Maaston ominaisuuksista esimerkiksi kivisyys, ojat, maan-

muokkausmenetelmä sekä rinteet vaikuttavat työn tuottavuuteen (Saksa ym 

2016, 12). 

 

Tuntiperusteisessa taksoituksessa on työn suorittajan ja tilaajan välillä oltava 

luottamusta, sillä jos työmaalla kestääkin huomattavasti arviota pidempään, 

myös työn loppuhinta kasvaa huomattavasti. Työn loppusummasta voi siis tulla 

eripuraa myöhemmin, mikä ei ole kenenkään etu.  

 

5.3 Metsänhoitotöiden laadunvarmistusohje 

 

Laadunvarmistusohjeen tavoitteena on korkeatasoinen palveluiden laadunhal-

linta. Laadunhallinta on tärkeä osa palveluiden tuottamisen sekä toiminnan ke-

hittämisen prosessia. Laadunvarmistuksen ansiosta työn suorittaja saa välittö-

män palautteen työstä ja mahdollistaa työjäljen epäkohtien korjaamisen jo työ-

suorituksen aikana. Laadunvarmistusjärjestelmään mitattuja tietoja voidaan lä-
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hettää informaationa työsuorituksesta asiakkaalle tai käyttää metsäsuunnitelma-

tietojen päivittämiseen. Laadunvarmistus koskee maanmuokkausta, metsänvil-

jelyä sekä taimikonhoitoa ja siihen kuuluu neljä tasoa: työn suorittajan omaval-

vonta, operaatioesimiehen tekemä suunnattu laadunvarmistus, toimihenkilökoh-

tainen laadunvarmistus sekä tarvittaessa ulkopuolisen suorittama laatuinven-

tointi. (Metsänhoitotöiden laadunvarmistusohje 2020)  

 

5.3.1 Laadunvarmistusohjeen omavalvonta 

 

Kuten muuhunkin toimintaan, myös taimikonhoitopalveluihin kuuluu olennaisesti 

laadunhallinta. Omavalvonnassa työn suorittaja tekee mittauksia ympyräkoe-

aloilta työn suorittamisen ohessa. Työohjelmasovellus osoittaa työohjelman kar-

talle koealapisteet, joista omavalvontatiedot mitataan. Koealapiste merkitään 

maastoon kuitunauhalla, jotta kohteelle voidaan myöhemmin suorittaa tarkas-

tusmittaus. Mitattavien koealojen määrä määräytyy kohteen pinta-alan mukaan. 

Metsikkökuviolta mitataan minimissään neljä ja maksimissaan kymmenen 

koealaa. Pinta-alaltaan alle hehtaarin kokoisilta aloilta mitataan neljä koealaa. 

Yli hehtaarin kokoisilta kuvioilta otetaan lisää yksi koeala alkavaa 0,5 hehtaaria 

kohden. Esimerkiksi 1,7 hehtaaria olevalta kuviolta mitataan kuusi koealaa. 

(Metsänhoitotöiden laadunvarmistusohje 2020) 

 

Taimikonhoitotöissä koealalta mitattavia tietoja ovat jäävän puuston lukumäärä 

puulajeittain, keskipituus ja keskiläpimitta rinnankorkeudelta sekä poistuman 

määrä ja kantojen keskiläpimitta. Jäävän puuston tietojen mittauksissa käyte-

tään 3,99 metrin koealasädettä. Jäävän puuston lukumäärä lasketaan, mutta 

keskipituus sekä -läpimitta arvioidaan silmämääräisesti kasvatettavaan pääpuu-

lajiin kuuluvan, keskimääräisen puun mukaan. Lukumäärään otetaan mukaan 

taimet, jotka ovat vähintään puolen metrin etäisyydellä toisistaan ja joiden pi-

tuus poikkeaa alle 50 % keskipituudesta. Poistuman tiedot, eli poistuman määrä 

sekä kantoläpimitta, mitataan 1,78 metrin säteellä. Poistumaan lasketaan mu-

kaan kaikki läpimitaltaan vähintään 0,5 cm olevat kannot. Kantoläpimitta laske-

taan koealan toiseksi suurimman ja toiseksi pienimmän kannon läpimittojen 

keskiarvona. Kantojen mittaukseen käytetään viivoitinta tai muuta vastaavaa 

mittauslaitetta. Keskiarvo ilmoitetaan 0,1 cm tarkkuudella. (Metsänhoitotöiden 

laadunvarmistusohje 2020). 
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Sovellukseen talletetaan mitatut tiedot, mittausajankohta sekä mittauspisteen 

sijainti. Sovellus kysyy automaattisesti työlajin omavalvonnassa mitattavat tiedot 

ja laskee keskiarvot per hehtaari. Vaaditut koealat pitää olla hyväksytysti tallen-

nettuna ennen kuin työmaan pystyy kuittaamaan valmiiksi. Lisäksi suositellaan 

ottamaan valokuva työkohteen keskimääräistä tilannetta edustavalta kohdalta. 

Mittaustietojen ohessa voidaan liittää kuva koealan ympäristöstä WoodForceen. 

(Metsänhoitotöiden laadunvarmistusohje 2020).  

 

WoodForce on metsäalan toimijoille suunnattu suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä, 

jota käytetään niin puunkorjuu- sekä metsäpalveluyrityksissä. WoodForcella voi-

daan suunnitella, ohjata sekä raportoida esimerkiksi metsäpalveluyrityksen met-

sänhoitotöitä. (Trimble Forestry 2020).  

 

5.3.2 Suunnattu laadunvarmistus 

 

Suunnatun laadunvarmistuksen eli tarkastusmittauksen, suorittaa yleensä met-

sänhoidon operaatioesimies. Laadunvalvontajärjestelmä arpoo kohteet, joilla laa-

dunvarmistus suoritetaan. Tarvittaessa voidaan asiakkaan pyynnöstä suorittaa 

tarkastusmittaus. (Metsänhoitotöiden laadunvarmistusohje 2020). 

 

Laadunvarmistuksessa mitataan samat koealat kuin työntekijä on mitannut oma-

valvontamittauksessaan. Jos laadunvarmistusmittauksen tulos eroaa yli 10 % 

omavalvonnan tuloksesta tai työjäljessä on huomautettavaa, suoritetaan tarkas-

tusmittaus myös jollain toisella saman työntekijän tekemällä kohteella. Jos toi-

nenkin tarkastusmittaus eroaa yli 10 % tai on havaittavissa puutteita työjäljessä 

tai ensimmäisen kohteen tarkastusmittaus eroaa yli 20 % omavalvontatuloksesta, 

tehdään tarkastusmittaus yhdessä työn suorittajan tai työstä vastaavan yrityksen 

kanssa. Tarkastusmittauksessa käydään työn suorittajan kanssa mittauskäytäntö 

läpi, jotta vastaavaa ei tapahtuisi enää jatkossa. Lisäksi sovitaan mahdollisista 

aikaisempien kohteiden korjaustoimenpiteistä. (Metsänhoitotöiden laadunvar-

mistusohje 2020). 
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6 TYÖN TAVOITE 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla erilaisten mittausmenetelmien välisiä 

eroja poistettujen runkojen eli poistuman määrän sekä poistuman läpimitan suh-

teen. Samalla tarkasteltiin yrittäjien ilmoittamien omavalvontatietojen luotetta-

vuutta, sillä taimikonhoitotöiden taksoituksen määritys tapahtuu laadunvarmis-

tusjärjestelmän arpomilta omavalvonnan koealapisteiltä ilmoitetuista poistuma-

tiedoista. 

 

Vertailimme eri menetelmillä saatuja poistumatietoja koealaverkosto -menetel-

mään, jossa säännöllinen koealojen verkosto kattaa tasaisesti koko taimikonhoi-

tolohkon. Koealaverkostolta mittaustietoa kerätään useammilta koealoilta kuin 

muissa menetelmissä. Absoluuttista totuutta työmaan poistumasta tai poistu-

man läpimitasta on vaikea selvittää. Tarkastusmittauksen lisäksi mittasimme 

kohteet myös linjakoealamenetelmällä, jota käytetään uudistusalainventoin-

neissa.  
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7 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

 

7.1 Tutkimusmenetelmät 

 

Opinnäytetyössä käytettiin kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusmenetelmää, 

jonka avulla pystytään selvittämään vastauksia lukumääriin ja prosenttiosuuk-

siin liittyviin kysymyksiin (Heikkilä 2014).  

 

Tutkimus keskittyy aina johonkin kohteeseen eli perusjoukkoon. Jos perus-

joukko halutaan tutkia kokonaan, tehdään kokonaistutkimus, jossa tarkastellaan 

jokainen perusjoukon jäsen. Jos keskitytään tutkimaan vain osaa perusjou-

kosta, puhutaan otantatutkimuksista. Otantatutkimuksessa perusjoukosta vali-

taan otos, joka edustaa koko perusjoukkoa. (Holopainen & Pulkkinen 2012, 31–

36).   Tutkimus toteutettiin otantatutkimuksena seuraavassa kappaleessa maini-

tuin ehdoin. Kohteen taimikonhoitotyö oli suoritettu vuonna 2020, touko – elo-

kuun välisenä aikana. Kohteet pyrittiin mittaamaan nopeasti taimikonhoitotyön 

valmistututtua, sillä mitä enemmän aikaa työstä kuluu, sitä vaikeammaksi pois-

tuman laskeminen tulee vesomisen sekä heinittymisen takia. 

 

7.2 Tutkimusaineisto 

 

Tutkimusta varten tarkastettiin 16 taimikonhoitokohdetta, joista kahdeksan oli 

varhaisperkauskohteita ja kahdeksan taimikonharvennuskohteita. Ennen mit-

tausten aloittamista tarkastettavien kohteiden pinta-alaksi määritettiin 1–4 heh-

taaria. Tutkimuksen aineisto perustuu 623:n koealan tietoihin (taulukko 2). Näistä 

koealoista 116 kappaletta oli taimikonhoitotyön suorittajan omavalvontatuloksia, 

loput opinnäytetyön tekijän tekemiä mittauksia.   

 

TAULUKKO 2. Tutkimusaineiston yhteenveto 

 

Työlaji kpl ha Koealat 

Varhaisperkaus 8 12,6 269 

Taimikonharvennus 8 22,1 354 

Yhteensä 16 34,7 623 
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Tarkastetut kohteet sijaitsivat Metsä Groupin Turun piirin kuuluvalla Uskelan han-

kinta-alueella. Aineistoon osui kahden yrityksen tekemiä taimikonhoitokohteita. 

Tarkastetut kohteet on numeroitu 1–16, jotta työmaakohtainen raportointi helpot-

tui.  

 

Varhaisperkauskohteilta mitattiin yhteensä 269 koealaa, joista koealaverkostolla 

mitattiin 125 koealaa. Muilla mittausmenetelmillä mitattiin 48 koealaa per mene-

telmä. Koealaverkosto -menetelmään kertyi siis noin 2,6 kertaa enemmän koe-

aloja kuin muihin menetelmiin. Koealoja kertyi varhaisperkauskohteilta 269 kap-

paletta ja taimikonharvennuskohteilta 354 kappaletta, joten taimikonharvennus-

kohteilta mitattiin 85 koealaa enemmän kuin varhaisperkauskohteilta (taulukko 

3).  

 

Varhaisperkauskohteille kertyi yhteensä kahdeksan koealaa, joilta ei kertynyt 

poistumatietoja. Nämä kahdeksan koealaa laskettiin mukaan poistuman keskiar-

voon, mutta kantoläpimitan keskiarvoon näitä ei laskettu, sillä koealalta ei löytynyt 

poistettavaa puustoakaan, joten se ei voi vaikuttaa poistettavan puuston läpimit-

taan pienentävästi. Nollakoealoista viisi mitattiin linjoittaisella, kaksi koealaa mit-

tasi yrittäjä sekä tarkastusmittaaja mittasi yhden nollakoealan (taulukko 3). 

 

TAULUKKO 3. Koealajakauman tarkastelua (VP = varhaisperkaus, TH = taimi-

konharvennus)  

 

 Mitatut koealat (kpl) Joista tyhjiä koealoja (kpl) 

Menetelmä VP TH Yhteensä VP TH 

Yrittäjä 48 68 116 2 2 

Tarkastusmittaus 48 68 116 1 1 

Linjakoeala 48 68 116 0 5 

Koealaverkosto 125 150 275 5 2 

Yhteensä 269 354 623 8 10 

 

7.3 Mittausmenetelmät 

 

Taimikonhoitolohkolta mitattiin tietoja kolmella erilaisella menetelmällä: koeala-

verkostolla, linjakoealamenetelmällä sekä ennalta arvotuilta koealapisteiltä. En-

nalta arvotuilta koealapisteiltä on aineistossa kaksi mittaustulosta, joista toinen 
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on taimikonhoitotyön suorittaneen henkilön mittaama omavalvontatulos ja toinen 

on opinnäytetyön tekijän mittaama tulos.  

 

Mittaustietoja mitattiin saman koealan keskipisteestä kahdella eri ympyräkoe-

alasäteellä. Jäävän puuston tietojen (runkoluku, keskipituus sekä rinnankorkeus-

läpimitta) mitattiin koealalta, jonka säde oli 3,99 metriä. Poistuman määrä sekä 

läpimitta mitattiin käyttäen 1,78 metrin sädettä. Mittaustyötä nopeutti koealava-

van käyttäminen, mutta tarvittaessa rajatapaukset tarkastettiin rullamittanauhalla.  

 

Ennalta arvotut koealapisteet ovat samat mittauspisteet, joista taimikonhoitotyön 

tehnyt henkilö on mitannut ja ilmoittanut omavalvontatietonsa. Metsä Groupin 

laadunvarmistusohjeen (2020) mukaisesti, taimikonhoitotyön tehnyt henkilö mer-

kitsee koealan sijainnin maastoon kuitunauhalla, jotta mahdollinen tarkastusmit-

taus on helppo suorittaa. Tämä nopeutti opinnäytetyön tekijän mittausten toteut-

tamista. Jos kuitunauhaa ei löydetty mittauskohdasta, käytettiin Haukka – sovel-

luksen gps-paikannusta oikean mittauskohdan löytämiseen.  

 

Linjakoealamenetelmässä mitattiin Metsä Groupin uudistusalainventointiohjeen 

mukaan (Oijala 2020). Koealojen määrä määräytyy samalla tavalla kuin arvotut 

koealat –menetelmässä. Koealaväli saadaan laskettua jakamalla metsikkökuvion 

pisimmän halkaisijan pituus koealojen määrällä. Koealat sijoitetaan metsikkö-

kuvion pisimmälle halkaisijalle (kuva 2). Poikkeuksen koealaväliin tekee ensim-

mäinen koeala, joka sijoitetaan koealavälin puoliväliin. Jos pisimmältä halkai-

sijalta saadaan silmämääräisesti arvioituna selvästi väärä tulos kuvion kokonais-

tilannetta ajatellen, muodostetaan uusi koealalinja 30–50 metrin etäisyydelle kes-

kilinjasta. Toista koealalinjaa voidaan käyttää tilanteessa, jossa osa kuviosta on 

uudistunut huonosti tuholaisten takia. Jos kuviolle on vaikea sijoittaa yhtä koeala-

linjaa esimerkiksi kuvion muodon vuoksi, voidaan kuviolle muodostaa toinen koe-

alalinja siten, että koealalinjat muodostavat X–muodon kuviolle. Koealavälin 

määrittämiseksi halkaisijoiden pituudet lasketaan yhteen ja niiden summa jae-

taan pinta-alaan perustuvalla koealojen määrällä. Tärkeintä kuitenkin on, että 

koealojen paikat valitaan systemaattisella satunnaisotannalla laskettua koe-

alaväliä käyttäen. (Oijala 2020). 
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KUVA 2. Koealojen sijoittuminen kuviolle linjakoealamenetelmässä 

 

Vertailun kohteena oleva koealaverkosto toteutettiin osin Saksa ja Kankaanhuh-

dan (2007) tutkimuksen liitteenä olevan maastotyöohjeen mukaan. Maasto-

työohjeesta hyödynnettiin mittausmenetelmäohjetta, jossa kuvataan koealojen 

sijainnin määräytyminen metsikkökuviolle sekä pinta-alaan perustuvaa koe-

alavälitaulukkoa (liite 1). Koealan mittaustiedot mitattiin Metsä Groupin laadun-

varmistusohjeen mukaisesti, jotta tiedot on kerätty samalla ohjeistuksella kuin 

muissa mittausmenetelmissä. Menetelmässä koealaverkosto muodostuu pääil-

mansuuntiin määrätyn koealavälin mukaisesti, jolloin koealoista muodostuu 

säännöllinen ruudukko (kuva 3). Koealojen määrä määräytyi kohteen pinta-alan 

mukaan, jolloin alle 2 ha olevilta kohteilta mitattiin 15 koealaa ja 2 ha tai yli ole-

vilta kohteilta 20 koealaa.  

 

 

KUVA 3. Koealaverkoston muodostuminen metsikkökuviolle (Saksa & Kankaan-

huhta 2007) 
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7.4 Mittausvälineistö 

 

Mittauksissa käytettiin seuraavia työvälineitä (kuva 4): 

- Viivoitin tai työntömitta poistuman läpimitan mittaukseen. 

- Koealavapa, johon merkittynä etäisyydet 1,78 m sekä 3,99 m. 

- Keskipaalu sekä 50 m avokelamitta etäisyyksien määrittämiseen. 

- Kompassi suunnistamiseen. 

- Rullamitta koealasäteen tarkistamiseen. 

- Kirjoitusalusta, työmaakartta, muistiinpanovälineet sekä maastolomake.  

 

 

KUVA 4. Mittauksissa käytettyä välineistöä 

 

7.5 Aineiston käsittely 

 

Mittaustulokset kirjattiin paperiseen maastolomakkeeseen (liite 2), josta ne siir-

rettiin Excel-taulukkolaskentaohjelmaan. Metsä Forestin toimihenkilöiden käyttä-

mästä Haukka-sovelluksesta poimittiin työn suorittajan omavalvontatulokset. Ex-

cel-taulukkolaskentaohjelmassa poistumatiedoista muodostettiin kuvioita sekä 

taulukoita, jotka avustavat poistumatietojen tulosten havainnollistamisessa. Ex-

celiin kirjattu data muutettiin yhteensopivaksi R-ohjelmaan syöttöä varten. R on 



24 

 

tilastollinen laskentaohjelma, jolla suoritettiin mittaustulosten tilastollinen analyysi 

(R Core Team 2018). 

 

Opinnäytetyön tulosten tarkasteluun kuuluu myös tilastollinen testaaminen, jolla 

voidaan varmistaa se, etteivät erot ryhmien välillä johdu pelkästään sattumasta. 

Otokselle tehtyjen testien tarkoituksena on selvittää, voidaanko otoksen tulokset 

yleistää koskemaan koko perusjoukkoa eli aineiston ulkopuolelle jääneisiin koh-

teisiin (Heikkilä 2014).  

 

Aineiston tutkimiseen valittiin yksisuuntainen varianssianalyysi, joka soveltuu 

useamman ryhmän keskiarvojen erojen merkitsevyyden testaamiseen. Edellytyk-

sinä yksisuuntaisen varianssianalyysin käytölle on, että otokset ovat toisistaan 

riippumattomia, ryhmistä kerättyjen otosten otoskeskiarvot noudattavat normaa-

lijakaumaa sekä ryhmien varianssit ovat likimain yhtä suuria keskenään. (Taanila 

2016.)  

 

Normaalijakautuneisuutta tarkasteltiin R-ohjelman tuottamista histogrammeista, 

joista huomattiin, ettei poistuman määrä noudattanut normaalijakaumaa vaan ku-

vaaja oli oikealle vino. Oikealle vinoutuneen aineiston korjaamiseksi suoritettiin 

aineistolle logaritmi- muunnos, jonka seurauksena aineisto saatiin histogrammien 

mukaan likimain normaalijakautuneeksi. Normaalijakautuneisuuden varmista-

miseksi tehtiin Shapiro-Wilk-testi, joka osoitti aineiston olevan normaalijakautu-

nut. Jotta varianssianalyysiä voitiin käyttää, oli vielä testattava ovatko ryhmien 

varianssit likimain samansuuruisia keskenään. Ryhmien varianssin suuruus to-

dettiin Levenen testillä, jossa testin antaman p-arvon tulee olla yli 0,05, jotta voi-

daan todeta varianssien olevan samaa suuruusluokkaa (Taanila 2020). Aineis-

tolle tehty Levenen testi antoi p-arvoksi 0,13, joten aineisto on kelvollinen vari-

anssianalyysiin.     

 

Hypoteesin testausta eli merkitsevyystestausta arvioidaan p-arvon perusteella. 

P-arvolla tarkoitetaan todennäköisyyttä sille, että poikkeama on muodostunut 

otantavirheen takia. P-arvon ollessa alle 0,05 eli alle 5 %, puhutaan merkittävästä 

erosta. Mitä pienempi p-arvo muodostuu, sen todennäköisempää on se, ettei 

keskiarvojen välinen poikkeama johdu otantavirheestä. (Taanila 2016.)   
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8 TULOKSET 

 

 

Tulokset – kappaleessa esitetään kaavioina tai kuvaajina mittausmenetelmien 

väliset erot, kiinnitetään huomiota mittauksissa esille tulleisiin seikkoihin sekä tul-

kitaan tilastollisen analyysin antamia tietoja. Pitää muistaa, että poistumatietoja 

mitattaessa koealalta, jonka säde on 1,78 m, yksi runko koealalla vastaa 1000 

kappaletta hehtaarilla. Vastaavasti poistuman keskiläpimittaa ilmoittaessa lasket-

tiin saman koealan toiseksi suurimman ja toiseksi pienimmän kannon halkaisijoi-

den keskiarvo, joka ilmoitettiin 0,1 cm tarkkuudella. 

 

8.1 Varhaisperkauskohteiden poistumatiedot 

 

Varhaisperkauskohteiden omavalvontapisteiltä ilmoitetuista poistumamääristä 

löytyi muutamia selkeästi korkeampia määriä kuin vertailun kohteena oleva koe-

alaverkosto antoi tulokseksi. Varhaisperkauskohteista jokaisella yrittäjän ilmoit-

tama hehtaarikeskiarvo on suurempi kuin koealaverkostolla mitattu. Viidellä koh-

teella kahdeksasta, yrittäjä on mitannut suuremman poistuman määrän kuin tar-

kastusmittaaja, vaikka mittaukset on tehty samasta omavalvontapisteestä. Koh-

teella 9. on yrittäjä mitannut lähes kaksinkertaisen poistumamäärän tarkastusmit-

taajaan verrattuna. Kuvaajasta näemme, että linjakoealamenetelmällä mitattu 

poistumatieto on hyvin lähellä koealaverkostolla mitattuja määriä. Peräti neljällä 

kohteella yrittäjä on mitannut poistumaksi 25 000 tai yli. Koealaverkostoilta ei mi-

tattu kertakaan yli 25 000 kpl/ha poistuman, ylipäätään ainoastaan kahdella koh-

teella mitattiin yli 20 000 kpl/ha. Menetelmien keskiarvojen suhteen koealaver-

kostolla mitattiin pienin ja yrittäjät olivat mitanneet selkeästi suurimman poistu-

man määrän (kuvio 1).     
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KUVIO 1. Varhaisperkauskohteiden poistuman määrän vertailua 

 

Poistuman läpimittoja vertailtaessa ei ole havaittavissa suuria poikkeamia. Kui-

tenkin jokaisella kohteella yrittäjä on ilmoittanut suuremman kantoläpimitan kuin 

mitä koealaverkostolla on mitattu. Ainoastaan kohteella 10. on yrittäjän ja tarkas-

tusmittauksen välinen ero ollut yhden senttimetrin, joka voidaan luokitella isoh-

koksi eroksi. Koealaverkostolla sekä tarkastusmittauksella saadut läpimittatiedot 

ovat hyvin samansuuntaisia jokaisella kohteella. Maksimissaan eroa edellä mai-

nittujen menetelmien välillä on ollut 0,4 senttimetriä. Keskiarvojen suhteen yrittä-

jän mitannut suurimman läpimittakeskiarvon, kun taas koealaverkostolla mitattiin 

pienin keskiarvo (kuvio 2). 

 

 

KUVIO 2. Varhaisperkauskohteiden poistuman läpimitan vertailua 
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Poistuman keskiläpimittaa vertaillessa pitää muistaa, ettei yrittäjän tarvitse mer-

kitä läpimittalaskelmiin valittuja kantoja maastoon, jonka vuoksi tarkastusmit-

tausta ei välttämättä tehdä aina samoista kannoista.  

 

Eri mittausmenetelmien välistä eroa on ollut huomattavissa aiemmista kuvioista. 

Yrittäjän ilmoittamien omavalvontatietojen keskiarvo 28 333 kpl/ha on peräti 71 

% suurempi kuin koealaverkostolla mitattu tulos 16 528 kpl/ha. Linjakoeala–me-

netelmällä saatu tulos eroaa koealaverkoston tuloksesta 10 %, ollen näin vertail-

tavista mittausmenetelmistä kaikista lähinnä vertailun kohteena olevan koeala-

verkoston tulosta (taulukko 4).  

 

Kantoläpimitan prosentuaaliset erot ovat poistumaa maltillisemmat. Koealaver-

koston ja yrittäjän välinen ero on noin 0,5 cm eli yrittäjä ilmoitti kohteelta keski-

määrin 29 % suuremman kantoläpimitan. Tarkastusmittauksessa on saatu kes-

kiarvotulokseksi noin 1,8 cm ja linjakoealamenetelmällä 1,7 cm, kun yrittäjän kes-

kiarvotulos on 2,1 cm. Verrattuna koealaverkoston keskiarvotulokseen 1,6 cm, 

huomataan tarkastusmittauksen ja linjakoealamenetelmän mittaustulosten ole-

van hyvin samanlaisia koealaverkoston tuloksen kanssa. Näiden kolmen mene-

telmän välillä eroa on kuitenkin kertynyt maksimissaan vain 0,2 cm. Prosentteina 

tarkastusmittauksen ero on 10 % ja linjakoealamenetelmän 5 %. Poistuman kes-

kihajonta on selkeästi pienempi linjakoealamenetelmällä ja koealaverkostolla ver-

raten yrittäjän ja tarkastusmittauksen keskihajontaan. Kantoläpimitan suhteen 

keskihajonta on jokaisella menetelmällä 0,7–0,8 cm. (taulukko 4).    

 

TAULUKKO 4. Varhaisperkauskohteiden poistumatietojen keskiarvoja 

 Poistuman määrä (kpl/ha)  

Varhaisperkaus Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta 
Ero koealaver-

kostoon (%) 

Yrittäjä 0 99000 28333 18030 71 % 
Tarkastusmittaus 0 89000 26313 18031 59 % 

Linjakoeala 2000 59000 18188 12460 10 % 
Koealaverkosto 0 52000 16528 12964 -       

 

 
Poistuman keskiläpimitta (cm)  

Varhaisperkaus Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta 
Ero koealaver-

kostoon (%) 

Yrittäjä 0,9 4,1 2,1 0,7 29 % 
Tarkastusmittaus 0,8 3,7 1,8 0,7 10 % 

Linjakoeala 0,8 4,8 1,7 0,8 5 % 
Koealaverkosto 0,8 4,2 1,6 0,7 - 
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8.2 Taimikonharvennuskohteiden poistumatiedot 

 

Taimikonharvennuskohteista jokaisella yrittäjä on mitannut omavalvontatu-

lokseksi suuremman poistuman määrän kuin koealaverkostolta on mitattu. Kuu-

della kohteella kahdeksasta, yrittäjä on mitannut suuremman poistuman määrän 

kuin tarkastusmittaaja. Kuvaajasta kuitenkin huomataan, että yrittäjän sekä tar-

kastusmittaajaan ilmoittamat hehtaarikeskiarvot ovat hyvin lähellä toisiaan. Voi-

daan siis todeta yrittäjän ilmoittamien poistumatietojen luotettavia, olettaen tar-

kastusmittaustuloksen olevan luotettava (kuvio 3).   

 

 

KUVIO 3. Taimikonharvennuskohteiden poistuman määrän vertailua 

 

Koealaverkostolla mitattu poistuma ylittää yhdellä työmaalla arvon 20 000 kpl/ha, 

kun taas yrittäjä on mitannut neljältä työmaalta yli 20 000 kpl/ha poistuman. Koh-

teiden välinen vaihtelu on ollut voimakasta, sillä peräti kahdella kohteella on yrit-

täjän mittaama poistuma ollut yli kaksinkertainen koealaverkostoon verrattuna 

(kuvio 3).  

 

Koealaverkoston sekä tarkastusmittaajan välillä ei ole kuin kahdella työmaalla yli 

0,5 senttimetrin ero kantoläpimitassa, joten tulokset ovat siis olleet hyvin saman-

suuntaisia (kuvio 4). Vertailtaessa koealaverkoston sekä yrittäjän tuloksia keske-

nään, huomataan yli 0,5 senttimetrin mittauseroa kuudella kohteella kahdek-

sasta. Kahdella kohteella yrittäjä on mitannut pienemmän kantoläpimitan kuin 

koealaverkostolla on mitattu. Yrittäjän mittaamat keskiarvot ovat lähempänä mui-
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den mittausmenetelmien keskiarvoja verrattaessa varhaisperkauskohteisiin. Lin-

jakoealamenetelmällä mitattiin pienin läpimittakeskiarvo, suurimman mittasi yrit-

täjä (kuvio 4).          

 

 

KUVIO 4.  Taimikonharvennuskohteiden poistuman läpimittojen vertailua 

 

Taimikonharvennuskohteiden koealoilta mitattu poistuman määrä vaihteli hurjasti 

(0–101 000 kpl/ha). Yrittäjän mittaukset antoivat poistuman keskiarvoksi 23 221 

kpl/ha, tarkastusmittaajan 21 956 kpl/ha, linjakoealamenetelmällä 15 279 kpl/ha 

ja koealaverkosto 14 100 kpl/ha. Yrittäjä mittasi kohteilta keskimäärin 9 121 

kpl/ha enemmän poistumaa kuin koealaverkostolta mitattiin. Eroa kertyi menetel-

mien välille 65 %. Tarkastusmittaajan ero koealaverkostoon on 56 % ja linja-

koealamenetelmään ainoastaan 8 %. Poistuman keskihajonta on ollut pienintä 

koealaverkostolta mitatuissa tuloksissa 12 218 kpl/ha (taulukko 5).  

 

Taimikonharvennuskohteiden poistuman kantoläpimitan mittaustulokset ovat 

vaihdelleet 0,7 cm–9,1 cm. Taimikonharvennuksen kantoläpimitan keskiarvoksi 

on yrittäjä mitannut 3,2 cm, tarkastusmittauksessa 3,1 cm, linjakoealamenetel-

mällä 2,7 cm sekä koealaverkostolla 2,8 cm. Keskiarvojen prosentuaalinen ero 

koealaverkostoon verrattuna laski verrattuna varhaisperkauskohteisiin (taulukko 

2). Yrittäjän mittaama ero on 15 %, tarkastusmittauksen 9 % sekä linjakoealan -

3 % koealaverkostoon verrattuna. Keskihajonta on yrittäjän mittauksissa 1,3 cm 

ja muilla mittausmenetelmillä 1,2 cm, joten keskimääräinen hajonta menetelmän 

keskiarvosta ei juurikaan poikkea menetelmittäin (taulukko 5).        
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TAULUKKO 5. Taimikonharvennuskohteiden poistumatietojen keskiarvoja 

 Poistuman määrä (kpl/ha)  

Taimikonharvennus Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta 
Ero koealaver-

kostoon (%) 

Yrittäjä 0 90000 23221 16488 65 % 

Tarkastusmittaus 0 82000 21956 15841 56 % 

Linjakoeala 0 101000 15279 17478 8 % 

Koealaverkosto 0 87000 14100 12218 - 

      

 Poistuman keskiläpimitta (cm)  

Taimikonharvennus Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta 
Ero koealaver-

kostoon (%) 

Yrittäjä 1,5 8,0 3,2 1,3 15 % 

Tarkastusmittaus 1,0 7,5 3,1 1,2 9 % 

Linjakoeala 0,7 6,8 2,7 1,2 -3 % 

Koealaverkosto 1,0 9,1 2,8 1,2 - 

 

8.3 Molempien työlajien poistumatiedot 

 

Työlajien koealojen yhteenlasketut poistumatiedoissa painottuu taimikonharven-

nuksilta kerääntynyt suurempi koealakertymä. Kaikkiaan yrittäjä on mitannut 

poistumaksi 25 336 kpl/ha, kun koealaverkoston tulokseksi saadaan 15 204 

kpl/ha. Erotus on 10 132 kpl/ha, joka on prosentteina 67 % on erittäin suuri ero. 

Muutoin keskiarvot jakautuvat selkeästi kahteen ryhmään. Omavalvontapisteiltä 

mitatut tulokset (yrittäjä & tarkastusmittaus) eroavat toisistaan poistuman suhteen 

ainoastaan 1 577 kpl/ha, joista yrittäjä on mitannut suuremman tuloksen. Linja-

koealamenetelmällä mitattu tulos 16 483 kpl/ha ja koealaverkoston tulos 15 204 

kpl/ha eroavat toisistaan 1 279 kpl/ha, joten ero on vain 8 %. (taulukko 6) 

 

Poistuman keskiläpimitan eli kantoläpimitan suhteen ollaan maltillisemmissa 

eroissa menetelmien kesken. Yrittäjä on mitannut 2,8 cm, tarkastusmittaaja 2,5 

cm, linjakoealamenetelmällä ja koealaverkostolla keskiarvoksi on saatu 2,3 cm. 

Yrittäjän mittaus on 21 % suurempi kuin koealaverkoston tulos. Tarkastusmit-

tauksessa päästään 11 % läpimittaeroon koealaverkostoon verrattuna. Keskiha-

jonta on jokaisella menetelmällä samaa suuruusluokkaa 1,2 cm (taulukko 6).    
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TAULUKKO 6. Molempien työlajien yhteenlasketut keskiarvot menetelmittäin 

 Poistuman määrä (kpl/ha)  

Molemmat työlajit Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta 

Ero koealaver-
kostoon (%) 

Yrittäjä 0 99000 25336 17252 67 % 

Tarkastusmittaus 0 89000 23759 16844 56 % 

Linjakoeala 0 101000 16483 15605 8 % 

Koealaverkosto 0 87000 15204 12598 - 

     
 

 Poistuman keskiläpimitta 
 

Molemmat työlajit Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta 

Ero koealaver-
kostoon (%) 

Yrittäjä 0,9 8 2,8 1,2 21 % 

Tarkastusmittaus 0,8 7,5 2,5 1,2 11 % 

Linjakoeala 0,7 6,8 2,3 1,2 0 % 

Koealaverkosto 0,8 9,1 2,3 1,2 - 

 

 

8.4 Omavalvontakoealojen poistumatiedot 

 

Omavalvontapisteiltä mitatuista tiedoista koostettiin oma vertailutaulukko, johon 

on kerätty omavalvontapisteiltä mitattujen poistumatietojen keskiarvot. Taulu-

kosta havaitaan, että yrittäjän ilmoittamien omavalvontatulosten keskiarvo on var-

haisperkauskohteilla keskimäärin 2020 kpl/ha (7,7 %) ja taimikonharvennuskoh-

teilla 1265 kpl/ha (5,8 %) suurempi kuin tarkastusmittauksissa samoista pisteistä 

mitattu keskiarvo. Jos asia kiteytetään koealatasolle: yrittäjä merkitsi varhaisper-

kauksissa kaksi ja taimikonharvennuksissa noin yhden rungon enemmän koe-

alalta kuin tarkastusmittaaja. Työlajeittain tehdyn vertailun keskiarvot eivät mer-

kittävästi poikkea toisistaan, vaikka suurehkoja työmaakohtaisia eroja löytyikin 

(taulukko 7). 

 

TAULUKKO 7. Omavalvontapisteiltä mitattujen poistumatietojen vertailu 

 Poistuma (kpl/ha) Kantoläpimitta (cm) 

 VP TH Molemmat VP TH Molemmat 

Yrittäjä 28333 23221 25336 2,1 3,2 2,8 

Tarkastusmittaus 26313 21956 23759 1,8 3,1 2,5 

Ero (%)   7,7 %   5,8 %   6,6 % 17,4 % 4,9 %    8,6 % 

 

Taimikonharvennuskohteilla poistumatietojen keskiarvojen ero pieneni verrat-

tuna varhaisperkauskohteilta saatuihin tuloksiin. Laskettu poistuman keskiarvo 
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on taimikonharvennuksille suuri. Varhaisperkauskohteiden kantoläpimitan kes-

kiarvoissa on mittaajien kesken ollut eroa 0,3 senttimetriä, joka on 17,4 prosent-

tia. Se on selkeästi enemmän kuin muissa taulukon kategorioissa. Taimikonhar-

vennuksilla kantoläpimitan mittauksissa on ollut enää 4,9 % ero mittaajien välillä. 

Kun molempien työlajien poistumatiedot ynnätään yhteen, on ero poistumassa 

1577 kpl/ha (6,6 %) ja kantoläpimitassa 0,3 cm (8,6 %) yrittäjän mitatessa enem-

män kummassakin kategoriassa (taulukko 7).  

 

8.5 Tilastollinen tarkastelu 

 

Yksisuuntainen varianssianalyysi antoi tilastollisesti merkittävän tuloksen 

(p=0,007) poistuman määrän suhteen. Tulos ei kuitenkaan kertonut sitä, minkä 

ryhmien välillä on tilastollisesti merkittävää eroa. Ryhmien välisen eron selvittä-

miseksi tehtiin Post Hoc-vertailu, jossa verrataan jokaista ryhmää kaikkiin muihin 

ryhmiin (Nummenmaa 2009, 207–208).  

 

Post Hoc-vertailun tuloksena saatiin selville, että merkitsevällä tasolla olevaa 

eroa on poistuman määrässä koealaverkoston sekä yrittäjän omavalvontatulos-

ten välillä, jossa p-arvoksi tuli noin 0,028 sekä yrittäjän omavalvontatulosten ja 

linjakoealamenetelmän välillä, jossa p-arvo on noin 0,046. Koealaverkoston sekä 

tarkastusmittaajan välisen eron p-arvoksi saatiin 0,082, joka on suuntaa antavasti 

merkitsevä tulos.  

 

Yksisuuntainen varianssianalyysi suoritettiin myös poistuman läpimittojen kes-

kiarvoille. Analyysin p-arvoksi saatiin 0,3. P-arvo ei alittanut merkitsevyystasoa 

0,05, joten mittausmenetelmien väliset erot eivät olleet tilastollisesti merkittäviä 

eikä tarkempia parivertailuja suoritettu.  
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9 MITTAUSTULOKSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

 

 

9.1 Otoskoko, koealojen määrä ja sijoittelu  

 

Otoskoko vaikuttaa opinnäytetyön mittaustulokseen. Mitä pienempi otoskoko on 

sitä suuremmaksi kasvaa virheen mahdollisuus (Holopainen & Pulkkinen 2012, 

37–40). Otoskooksi asetettiin 16 taimikonhoitokohdetta, suuremman otoskoon 

mittaamisen esteeksi muodostui työn aikataulu sekä resurssit.     

 

Koealoja mitattiin yhteensä 623 kappaletta ja niiden jakautuminen menetelmittäin 

on esitetty aiemmin taulukossa 3. Koealaverkostossa mitattiin selkeästi enem-

män koealoja kuin muissa menetelmissä. Voisi siis olettaa koealaverkoston an-

taneen parhaimman kuvan taimikon kokonaistilanteesta. Perusteluina on suu-

rempi otanta, koealojen säännöllisyys sekä mittaajan objektiivisuus mittaustulok-

selle.  

  

Virheitä on voinut sattua otettaessa suuntaa kompassilla seuraavalle koealapis-

teelle. Suunta ei välttämättä ole ollut aina asteelleen oikea, mutta vähintään oi-

keasuuntainen. Tärkeintä on kuitenkin se, että koealaväli pitää paikkaansa, jotta 

seuraava koealapiste on ohjeiden mukaan satunnaisesti määritetty.   

 

9.2 Taimikon sisäinen vaihtelu 

 

Taimikon sisällä kasvupaikkatyyppi voi vaihdella hyvin voimakkaasti. Kohteella 

voi olla hyvin vaihteleva maasto, joissa notkot ovat erittäin reheviä ja kosteita, 

kun taas mäen päällystät hyvin karuja ja kuivia. Tällaisilla kohteilla poistuman 

määrä voi vaihdella erittäin paljon jo muutamien metrien sisällä. Aineiston kohteet 

edustivat tavallisia käytännön työmaita. Rajoittavina kriteereinä valinnassa olivat 

pinta-ala sekä kohteiden työlajikohtainen kappalemäärä. 

 

9.3 Mittauksen tarkkuus 

 

Yrittäjä ei välttämättä ole mitannut poistumatietoja yhtä huolellisesti kuin opinnäy-

tetyön tekijä. Esimerkiksi taimikonharvennuskohteilla on yrittäjä saattanut laskea 
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poistumaan kuivaneen tai jo viime hoitokerralla katkaistun kannon mukaan pois-

tumaan. Lisäksi runkojen haaraisuus voi erehdyttää mittaajaa laskemaan kaksi 

runkoa yhden sijaan. Opinnäytetyön tekijä käytti mittauksissaan avokelamittaa, 

jolla välimatkat mitattiin täsmällisesti. Koealalla hyödynnettiin koealavapaa, mutta 

rajatapauksissa käytettiin rullamittaa, jotta saatiin varmistus kuuluko kanto vielä 

laskettavaan poistumaan. Etenkin varhaisperkauskohteilla, joissa poistuman 

määrä oli suurta, on poistuman laskeminen erittäin tarkkaa puuhaa ja jotkin kan-

not voivat epähuomiossa jäädä laskematta. Paikoin mittausta vaikeutti vahva hei-

nittyminen, läpimitaltaan alle 0,5 cm olevat kannot tai jokin muu taimikon seassa 

kasvava kasvi kuten vadelma. Pitkästä heinästä matalien kantojen etsiminen oli 

työlästä ja jos ei ollut tarkkana saattoi kantoja jäädä huomaamatta. Näitä tekijöitä 

pyrittiin minimoimaan järjestelmällisellä laskennalla sekä tarvittaessa toistamalla 

koealan laskenta.  

 

Kannot ovat harvoin symmetrisiä. Isommilla kannoilla, joista huomasi muodon 

epäsäännöllisyyden (soikeus, poikaoksa) mitattiin läpimitta kannon paksuimman 

sekä kapeimman kohdan summan keskiarvona. Koealan keskiarvoon mitattuja 

kantoja ei tarvitse merkitä maastoon tarkastusmittausta varten. Tämä tekijä tuo 

eroa omavalvontatuloksen ja tarkastusmittauksen välille etenkin taimikonharven-

nuksilla, joissa poistettavan puuston keskiläpimitta on suurempi kuin varhaisper-

kauksilla.    
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10 POHDINTA 

 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, onko taimikonhoidon omaval-

vontakoealojen ja vaihtoehtoisten mittausmenetelmien poistumatietojen välillä 

merkitseväksi luokiteltavaa eroa. Samalla suoritettiin laadunvarmistus Uskelan 

hankinta-alueella kesän 2020 aikana valmistuneille taimikonhoitokohteille.  

 

Poistuman keskiläpimitta pysyy mittausmenetelmästä riippumatta samanlaisena, 

eikä tilastollisesti merkittäviä eroja menetelmien väliltä löytynyt. Poistuman mää-

rässä on sen sijaan merkittävä ero menetelmien välillä. Yrittäjän ilmoittamien 

omavalvontatulosten keskiarvo oli varhaisperkauksilla 71 % ja taimikonharven-

nuksilla 65 % suuremmat kuin koealaverkostolta mitatut tiedot. Koealaverkostolta 

sekä linjakoealamenetelmällä mitattiin selkeästi pienempiä poistumamääriä kuin 

omavalvontakoealoilta. Koealaverkostolta mitattiin eniten koealoja, joten taimi-

konhoitokohteelta mitattiin poistumatietoja määritettäessä suurempi pinta-ala 

kuin muissa mittausmenetelmissä. Kuitenkin täysi varmuus mittausmenetelmien 

väliseen eroon saadaan ainoastaan siten, että mitataan koko perusjoukko eli jo-

kainen kaadettu puu, jokaiselta taimikonhoitokohteelta. Tähän ei kuitenkaan 

opinnäytetyön laajuisessa tutkimuksessa resurssit riittäneet.  

 

Näin suuret erot voitaisiin mahdollisesti välttää lisäämällä mitattavien omavalvon-

takoealojen määrää. Tämä lisäisi yrittäjän työmäärää sekä työn kustannuksia, 

mutta todennäköisesti parantaisi poistumatietojen oikeellisuutta. Oikean koeala-

kohdan löytämiseen käytettävän gps:n tarkkuutta pitää saada tarkemmaksi. Pu-

helimen avulla saatava paikannustieto voi kuitenkin poiketa todellisesta sijain-

nista useita metrejä. Yhtenä vaihtoehtona voi harkita ulkopuolisen henkilön palk-

kaamista poistumatietojen määrittämiseen taimikonhoitokohteilta. Tällä pystyttäi-

siin ehkäisemään omavalvontapisteiden siirtyminen kohtiin, joissa on määrältään 

suurempi poistuma. Tällä tavalla saataisiin objektiivinen arvio kohteen koealojen 

sijainnista sekä niiltä mitatuista poistumatiedoista, koska poistumatietojen mää-

rittäjän ansaitsema palkka ei perustuisi kuvion poistumatietoihin.        
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Yrittäjän ilmoittamien sekä tarkastusmittauksessa mitattujen poistumatietojen 

tarkkuudessa ei havaittu tilastollisesti merkittäviä eroja. Ero mittauksissa oli mo-

lempien työlajien keskiarvona poistuman määrässä 6,6 % ja keskiläpimitassa 8,6 

%. Omavalvontakoealat oli usein sijoitettu kohtiin, joissa poistuman määrä oli sil-

mämääräisesti arvioituna enemmän kuin kuvion keskimääräinen poistuma. Koh-

dalla, josta poistumatiedot mitataan, on lopputuloksen kannalta erittäin suuri mer-

kitys. Sijainti oli kuitenkin laadunvarmistusohjeessa mainitun maksimietäisyyden 

sisällä (Metsänhoitotöiden laadunvarmistusohje 2020). Omavalvontakoealan 

kohdistamista arvottuun pisteeseen pitää saada tarkemmaksi, jotta yrittäjä ei pys-

tyisi suorittamaan omavaltaista koealasijoittelua. Jos omavalvontakoealoja ei 

merkittäisi maastoon kuitunauhoin, voisi tarkastusmittauksissa olla työmaakoh-

taisesti suuriakin eroja mittaajien välillä. Yrittäjä oli määrittänyt aineiston arvottu-

jen koealojen sijainnit, mutta jos opinnäytetyön tekijä olisi määrittänyt arvottujen 

koealojen sijainnit, olisivat mittaustulokset sekä -kohdat olleet todennäköisesti 

erilaiset.  

 

Taimikonhoitokohteiden omavalvontakoealat oli useimmiten putsattu huolellisesti 

kaadetuista puista, joten tarkastusmittaus oli helppo suorittaa. Yrittäjät merkitse-

vät koealan kuitunauhalla jäävään puuhun laadunvarmistusohjeen mukaisesti. 

Laadunvarmistusohjeeseen voisi tehdä lisäyksen, jossa ohjeistettaisiin merkitse-

mään omavalvontakoealalle myös ne kannot, joita on käytetty poistuman keski-

läpimitan laskemiseen. Tällöin tarkastusmittauksessa tulisi mitattua täsmälleen 

samat kannot, joista yrittäjä on laskenut keskiläpimitan.  

 

Aikaisemmissa opinnäytetöissä on vertailtu yrittäjän mittaamia poistumatietoja 

tarkastusmittaukseen. Esimerkiksi Jussi Perttulan (2018) opinnäytetyössä yrittä-

jien ilmoittamat poistumatiedot ovat olleet varhaisperkauksissa poistuman mää-

rän osalta 27 % ja keskiläpimitan osalta 12 % suurempia kuin tarkastusmittauk-

sissa. Taimikonharvennuskohteilta mitatut vastaavat luvut olivat 7 % ja 12 % suu-

rempia kuin tarkastusmittauksessa. Janne Jylhä (2020) on opinnäytetyössään 

tehnyt poistumatietojen tarkastusmittauksia. Myös Jylhä on mitannut saman 

suuntaisia, mutta maltillisempia, eroja yrittäjän omavalvontatiedon sekä tarkas-

tusmittauksen välillä. Varhaisperkauksilla poistuman määrän ero oli 8 % ja kes-
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kiläpimitan 2 %, taimikonharvennuksilla vastaavat erot 2,3 % sekä 11,9 %. Tä-

män opinnäytetyön mittaustulokset omavalvontatietojen sekä tarkastusmittauk-

sen välillä, ovat saman suuntaisia kuin aiemmat mittaukset (taulukko 7).   

 

Perttula (2018) on mitannut työssään kohteilta ohjeistuksen mukaiseen määrän 

verrattuna kaksinkertaisen määrän koealoja. Tutkimuksen mittausmenetelmä ei 

kuitenkaan ollut vastaava kuin tässä opinnäytetyössä käytetty säännölliseen koe-

alaverkostoon pohjautuva menetelmä.  Koealojen määrän kaksinkertaistuminen 

ei ole poikennut normaalin ohjeistuksen mukaan saaduista keskiarvoista. Poistu-

man määrän suhteen ero oli -5 % ja keskiläpimitan suhteen -3 %. Kaksinkertai-

sella määrällä koealoja ei havaittu tulevan merkittäviä eroja ohjeistuksen mukai-

seen määrän verrattuna. Eroa on havaittavissa tutkimustuloksissa, sillä tässä tut-

kimuksessa koealaverkostolta mitatut poistumatiedot erosivat merkittävästi yrit-

täjien mittaamista poistumatiedoista. Tässä opinnäytetyössä yrittäjä ilmoitti pois-

tuman määrän 67 % ja keskiläpimitan 21 % suurempana kuin mitä koealaverkos-

tolta mitattiin.  

 

Metsävaratiedon keruu ja sen menetelmät kehittyvät hurjaa tahtia, joten uskon 

sieltä löytyvän ratkaisun poistumatietojen puolueettomaan määrittämiseen tule-

vaisuudessa. Kaukokartoituksella sekä droneilla mitataan koko ajan tarkempaa 

sekä monipuolisempaa dataa metsistämme. Lisätutkimusta voisi kohdistaa kau-

kokartoituksella tai dronella kerätyn datan hyödyntämiseen myös poistumatieto-

jen määrittämisessä. Trestima – metsänmittausjärjestelmässä on potentiaalia ke-

hittää palveluaan niin, että ohjelma pystyy kuvien perusteella määrittämään ku-

vion poistumatiedot.  

 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että yrittäjän omavalvonta-

koealoilta sekä koealaverkostolta mitattujen poistumatietojen välillä on merkittä-

väksi luokiteltavaa eroa. Yrittäjät kuitenkin mittaavat omavalvontakoealoilta sa-

mansuuntaisia poistumatietoja kuin tarkastusmittaaja. Mittausmenetelmien vä-

listä eroa tulisi tutkia lisää kasvattamalla mitattavien omavalvontakoealojen ku-

viokohtaista määrää ja analysoimalla mittaustuloksista, pienenevätkö erot koe-

alaverkostoon verrattuna lisäyksen seurauksena. Opinnäytetyön aiheena voisi 

tutkia omavalvontakoealojen toteutunutta sijaintia verrattuna laadunhallintajärjes-
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telmän arpomaan sijaintiin. Tutkimuksesta saataisiin lisätietoa koealojen sijoittu-

misesta sekä koealan virheellisen sijoittamisen aiheuttamista eroista poistuma-

tiedoissa.  
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