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Abstract
Cross-country route optimization, particularly from a pedestrian’s perspective, is a relatively
uncommon research topic that has many application possibilities. In this research, route
optimization is examined in the context of forest inventories. The background for the research is
the change in the forest data collection practices carried out by the Finnish Forest Centre. In this
new inventory procedure, targets to be inventoried in the field are often located far apart from each
other.
The research indicated that the collection of data from sparsely distributed targets is
comparatively inefficient. In order to address this issue, a method allowing the traversability of
cross-country terrain to be expressed in a numeric form was developed such that it makes crosscountry route optimization possible. In addition, a method for the determination of a route inside
an areal object, allowing the collection of reliable inventory data from the target, was constructed
in the study. Finally, the route optimization method developed in the study was tested in actual
field work.
The main hypothesis for the research was that it is possible to apply the route optimization
method to forest inventory, and that it would be considered useful. The result of the study was that
the method is, indeed, suitable for forest data collection. However, the results also suggested that
route optimization does not necessarily make the work more efficient, but its utility depends on
the qualities of the field workers and the area where the targets are located.
The results have both theoretical and practical significance. The route optimization system
constructed in the study is the most accurate national system realized thus far which has also been
tested and evaluated in actual field work. A number of ancillary GIS-based analyses for route
optimization were also developed in the study, and they turned out to be suitable for the calculation
of inventory routes for field workers. A new route optimization problem, coined as the Areal
Inventory Problem (AIP), was defined during the research.
While the route optimization procedure developed in the study can be put into operation in the
forest data collection practices of the Finnish Forest Centre, many of its principles are also
applicable to purposes outside the domain of forestry. Data needed in other applications can be
tailored using the methods presented in this research. Several prospects and needs for further
research and development were recognized. By addressing these questions, the route optimization
procedure can be further improved, while also strengthening the theoretical knowledge concerning
cross-country route optimization.

Keywords: areal inventory, cost surface, field work, forest data, GIS, route optimization,
terrain traversability

Etula, Henna, Paikkatietoon perustuva reitinoptimointi metsäninventoinnin
työkaluna Suomessa. Menetelmän kehittäminen ja sen hyödyllisyyden arviointi
Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Luonnontieteellinen tiedekunta
Acta Univ. Oul. A 648, 2015
Oulun yliopisto, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Tiivistelmä
Reitinoptimointi maastossa, etenkin jalankulkijan näkökulmasta, on melko vähän tutkittu aihe,
jolla on erilaisia sovellusmahdollisuuksia. Tässä tutkimuksessa reitinoptimointia on tarkasteltu
metsäninventoinnin näkökulmasta. Tutkimuksen taustana on Suomen metsäkeskuksen metsävaratiedon keruun menetelmien uudistuminen, jonka myötä maastossa inventoidaan hajallaan
sijaitsevia kohteita.
Tutkimuksessa havaittiin, että hajallaan sijaitsevien kohteiden inventointi on melko tehotonta. Tämän vuoksi kehitettiin menetelmä, jossa maaston kulkukelpoisuutta voidaan kuvata
numeerisessa muodossa niin, että se mahdollistaa reitinoptimoinnin. Lisäksi luotiin menetelmä,
jolla voidaan tuottaa inventointireitti aluemaisen kohteen sisälle niin, että kohteelta voidaan
kerätä riittävän luotettavat tiedot. Lopuksi menetelmää testattiin metsävaratiedon keruun tuotantotyössä.
Hypoteesina oli, että reitinoptimointia on mahdollista soveltaa metsäninventoinnissa ja että
menetelmä koettaisiin hyödylliseksi. Tutkimuksessa vahvistettiin menetelmän soveltuvuus metsäninventointiin. Samalla havaittiin, ettei reitinoptimointia voida aukottomasti todistaa työtä
tehostavaksi, vaan sen hyödyllisyys riippuu maastotyöntekijän ja maastotyöalueen ominaisuuksista.
Tutkimustuloksilla on sekä teoreettista että käytännöllistä merkitystä. Tutkimuksessa luotiin
tähän mennessä tarkin kotimainen reitinoptimointimenetelmä, jota on myös testattu maastossa.
Samalla kehitettiin reitinoptimointiin liittyviä paikkatietomenetelmiä ja havaittiin, että paikkatietojärjestelmällä on mahdollista tuottaa maastotyöntekijän apuvälineeksi sopivia inventointireittejä. Tutkimuksen aikana määriteltiin uusi reitinlaskentaongelma, aluemaisen kohteen inventoinnin ongelma (AIP).
Reitinoptimointimenetelmä on otettavissa käyttöön metsävaratiedon keruussa Suomen metsäkeskuksessa, ja sitä voidaan soveltaa myös metsäalan ulkopuolella. Tutkimuksessa esitellyillä
menetelmillä voidaan tuottaa sovellustarvetta vastaavat aineistot reitinlaskennan lähtötiedoiksi.
Tutkimuksessa tunnistettiin monia jatkotutkimus- ja kehittämistarpeita. Näihin kysymyksiin vastaamalla voidaan luoda yhä paremmin toimiva työkalu metsävaratiedon keruun apuvälineeksi ja
syventää edelleen teoreettista tietämystä reitinoptimoinnista maastossa.

Asiasanat: aluemaisen kohteen inventointi, GIS, kustannuspinta,
kulkukelpoisuus, maastotyö, metsävaratieto, reitinoptimointi

maaston

Kirjoja, jotka tekevät meidät onnellisiksi, voimme
tarpeen tullen kirjoittaa itse. Franz Kafka
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Esipuhe ja kiitokset
Suoritin maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon alle kolmessa vuodessa.
Tiukan opiskelurutistuksen jälkeen jatko-opinnot eivät olleet mielessäni lainkaan,
ja yllätyin hieman itsekin, kun löysin itseni hakemasta opinto-oikeutta tohtorin
tutkintoa varten.
Päätökseen jatko-opintojen aloittamisesta vaikutti keskeisesti hyvän
tutkimusaiheen löytyminen. Itselleni epätyypillisesti en ryhtynyt kirjoittamaan
tutkimussuunnitelmaa heti, vaan kartoitin tietoa sekä reitinoptimoinnista että itse
jatko-opiskelusta puolen vuoden ajan. Tässä ajassa vakuutuin siitä, että
reitinoptimointi pystyy kiehtomaan minua useampien vuosien ajan. Kysyin myös
työtoveriltani, mitkä ovat hänen kokemusperäiset vinkkinsä jatko-opintojen
suorittamiseen työn ohella. Hänen vastauksensa oli: ”Älä aloita.” Tästäkin
vinkistä huolimatta päätin palata yliopistomaailmaan ja käynnistää monivuotisen,
paljon työtä vaativan projektin.
Vuosien varrelle on mahtunut monta haastetta, joista suurin on ollut perheelämän, kokopäivätyön ja tutkimuksen tekemisen yhteensovittaminen.
Hidastavista tekijöistä huolimatta väitöskirjani on nyt valmis, ja olen
enimmäkseen nauttinut sen tekemisestä. Tahdon kiittää useita eri tahoja tämän
työn tukemisen johdosta.
Olen
tehnyt
päivätyössäni
yhteistyötä
Metsäntutkimuslaitoksessa
työskentelevän Ron Storen kanssa. Sain häneltä johdatuksen aiheeseen ja kipinän
tutkimustyöhön, mistä suuri kiitos hänelle. Työnantajani Suomen metsäkeskus ja
sitä edeltävä organisaatio Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus ovat antaneet minulle
mahdollisuuden käyttää työaikaa joitakin viikkoja vuodessa reitinoptimoinnin
maastotestauksen valmisteluun ja testauksen toteuttamiseen, mistä olen hyvin
kiitollinen. Lisäksi Metsäkeskus on tukenut työtäni antamalla käyttööni tarvittavat
laitteet ja ohjelmistot sekä luvan käyttää Metsäkeskuksen maastotyöntekijöitä
tutkimukseni ”koekaniineina”. Erityisesti tahdon kiittää kaikkia metsäneuvojia,
jotka ovat osallistuneet tutkimuksen eri vaiheisiin. Arkipäivän työilmapiirillä on
minulle suuri merkitys, ja myös tutkimustyö sai uutta nostetta alleen, kun siirryin
uuteen työtehtävään Metsäkeskuksen Vaasan toimistolle. Tahdon kiittää
Metsäkeskuksen Rannikon alueen työntekijöitä epäsuorasta mutta tärkeästä
tuesta.
Työni ohjaajina ovat toimineet Jarmo Rusanen ja Harri Antikainen Oulun
yliopiston maantieteen laitokselta. Tämä työ ei olisi valmistunut ilman heitä.
Koska olen tehnyt tutkimusta tutkijayhteisön ulkopuolella, side akateemiseen
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maailmaan on ollut ohut mutta tärkeä. Jarmo Rusanen on auttanut minua
näkemään metsän puilta, eli kommenteillaan auttanut minua havaitsemaan
tutkimustyöni teoreettisen merkityksen silloin, kun olen ollut eksyneenä
käytännön ongelmien joukkoon. Harri Antikainen on puolestaan ollut aina
sähköpostin päässä valmiina auttamaan vuosien aikana ilmenneiden lukuisten
pienten ja suurten ongelmien ratkaisussa ja kannustanut minua eteenpäin.
Lämmin kiitos heille sujuvasta yhteistyöstä. Kiitän myös väitöskirjani
esitarkastajia Kirsi Virrantausta ja Alfred Colpaertia sekä kielentarkastaja Outi
Hiltusta, joiden avulla väitöskirjani sai lopullisen muotonsa.
Suurimman kiitokseni ansaitsee oma perheeni. Lapseni Ilkka ja Eetu eivät
enää muista aikaa, jolloin äiti ei olisi tehnyt väitöskirjaa. He ovat kuitenkin
muistaneet usein kysellä, milloin äiti saa hartaasti odotetun Muumipapan hatun,
kuten projektin tavoitetta on heille havainnollistettu. Puolisoni Tero on
kärsivällisesti mahdollistanut työn toteuttamisen niin, että olemme pystyneet
raivaamaan perhe-elämästämme aikaa tutkimustyölleni. Vaikka sana väitöskirja
on ajoittain jopa ollut voimakkaita tunteita nostattava punainen vaate, on myös
mieheni ylpeä saavutuksestani. Uskollisinta tukea olen saanut Martta-koiralta,
joka siirtyy vierelleni nukkumaan, kun otan tietokoneen esille. Kiitän myös muita
läheisiäni, jotka ovat olleet kiinnostuneita tutkimustyöni etenemisestä vuosien
mittaan.
Kokemuksesta viisastuneena en esitä arvioita siitä, mitä tulen tai en tule
tekemään tulevaisuudessa. Väitöskirjan laatiminen on kasvattanut sekä
ammatillista osaamistani että minua ihmisenä. Toivottavasti voin hyödyntää näitä
oppeja elämänpolkuni varrella.

Seinäjoella 6.2.2015
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Lyhenteet
AHP
AIP
CGC
CSP
CTP
EGC
GIS
MCDM
MCLP
SCLP
TSP
UAV
WRP

Analytic Hierarchy Process
Areal Inventory Problem
Conventional Grid Connectivity
Covering Salesman Problem
Covering Tour Problem
Extended Grid Connectivity
Geographic Information System
Multicriteria Decision Making
Maximal Covering Location Problem
Set Covering Location Problem
Traveling Salesman Problem
Unmanned Aerial Vehicle
Weighted Region Problem
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1

Johdanto

Kun tutkittavaan ilmiöön liittyy maantieteellinen sijainti, voidaan ilmiön kuvailussa ja siihen liittyvien ongelmien ratkaisussa käyttää paikkatietoanalyyseja.
Paikkatietoanalyysit ovat geoinformatiikan perinteistä tutkimuskenttää. Laajimmillaan paikkatietoanalyysien käsitetään sisältävän aineiston kuvailuun,
mittaukseen, vertailuun ja yleistämiseen liittyviä tekniikoita, kun taas
suppeammassa mielessä analyysit käsitetään valikoimaksi analyyttisia tekniikoita,
joilla voidaan esimerkiksi manipuloida aineistoa tai havaita siihen liittyviä
säännönmukaisuuksia sekä tutkia kohteiden välisiä spatiaalisia suhteita (Longley
ym. 2005, O’Sullivan & Unwin 2010). Koska kysymys sijainnista liittyy moniin
reaalimaailman ongelmiin, käytetään paikkatietoanalyyseja myös erilaisissa
suunnittelutehtävissä. Jo aineiston esittäminen kartalla voi helpottaa ongelmien
hahmottamista ja niiden ratkaisua. Kartan ei tarvitse olla ongelmanratkaisun
lopputuote, vaan erilaisia visualisointeja voidaan hyödyntää iteratiivisesti
ratkaisun eri vaiheessa (O’Sullivan & Unwin 2010). Usein pelkkä karttatarkastelu
ei riitä, vaan lisäksi tarvitaan valikoima erilaisia paikkatietomenetelmiä, joilla
lähtöaineistosta voidaan tuottaa lopputulos, jonka perusteella voidaan suunnitella
tulevaisuuden toimintaa.
Reitinoptimointi on yksi geoinformatiikan yleisimmistä toiminnan suunnitteluun liittyvistä tutkimuskysymyksistä (Longley ym. 2005). Reitinoptimoinnilla
pyritään ratkaisemaan paras mahdollinen reitti eri kohteiden välillä (Miller &
Shaw 2001). Ratkaisun hyvyyttä voidaan arvioida reitin pituuden, matka-ajan tai
muun reittiin liittyvän painoarvon, kuten polttoainekustannuksen, avulla.
Reitinoptimointimenetelmien osalta on toteutettu useita kehityshankkeita, ja
reitinoptimoinnilla on lukuisia sovelluksia. Etenkin tieverkolla liikkumiseen
tarkoitetut navigointisovellukset ovat nykyisin osa geoinformatiikkaa tuntemattomienkin ihmisten arkea. Erilaisista sovelluksista vain osa liittyy suoranaiseen
liikkumiseen, sillä samoja menetelmiä voidaan käyttää erilaisten yhteyksien tai
verkostojen sijoittelussa maastoon. Optimaalisia reittejä on laskettu esimerkiksi
poluille (Xiang 1996), teille (Yu ym. 2003), kanaville (Collischonn & Pilar 2000)
ja voimalinjoille (Bagli ym. 2011). Kyseessä ei tarvitse aina olla ihmisen
toiminta, vaan reitinoptimoinnin menetelmillä on mahdollista mallintaa myös
esimerkiksi eläinten liikkumista (Ganskopp ym. 2000, Lundqvist 2007, Parks ym.
2013).
Reitinoptimoinnin juuret löytyvät verkkoteoriasta (Biggs ym. 1976), sillä
reitinoptimointi perustuu solmuista ja kaarista koostuvan verkon ominaisuuksien
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arvioimiseen. Reittiongelmat on helppo ymmärtää intuitiivisesti, mikäli ajatellaan
esimerkiksi teiden ja risteysten muodostamaa verkkoa. Reitinoptimointiin liittyvät
tutkimuskysymykset on yhä yleisemmin liitetty geoinformatiikkaan paikkatietojärjestelmien (GIS) käyttöönoton myötä (Yano 2001). Geoinformatiikan näkökulmasta keskeistä on se, että myös jatkuvat pinnat voidaan muuntaa solmuista ja
kaarista muodostuvaksi verkoksi, minkä jälkeen reitinoptimointi voidaan suorittaa
verkkoteorian periaatteiden mukaisesti. Suurin osa reitinoptimointiin liittyvistä
menetelmistä käsittelee liikkumista tieverkolla. Maastossa tapahtuvaa
reitinoptimointia on tutkittu selvästi vähemmän. Tutkimuksen kohteena ovat
tyypillisesti olleet erilaiset ajoneuvot, kuten metsäkoneet (Suvinen ym. 2003,
Suvinen 2006, Ringdahl 2011), puolustusvoimien ajoneuvot (Hyytiäinen 2003) tai
muut kuljettajan kanssa tai autonomisesti liikkuvat maastoajoneuvot (Lacaze ym.
1998, Birkel 2003, Jönsson 2003, Philippsen ym. 2007, Won-Ik ym. 2013).
Autonomisten ajoneuvojen yhteydessä keskeinen tutkimuskohde on maaston
kulkukelpoisuuden ohella ympäristön havainnointi. Kun siirrytään ajoneuvoista
jalankulkijan näkökulmaan, tutkimusta on tehty vähemmän. Tutkimuskohteina
ovat olleet esimerkiksi optimaalisen reitin suunnittelu mittauskohteelta toiselle
(Balstrøm 2002) tai polkujen suunnittelu retkeilykäyttöön (Xiang 1996).
Reitinoptimointia maastossa on tutkittu jonkin verran myös Suomessa
virkistyskäytön (Tapanainen 2010) sekä metsäninventoinnin (Antikainen 2009,
Store & Antikainen 2010) näkökulmasta.
1.1

Tutkimuksen tausta

Reitinoptimointi maastossa on keskeinen tausta tälle metsien maastoinventoinnin
tehostamista käsittelevälle tutkimukselle. Tutkimuksessa pyritään selvittämään,
kuinka reitinoptimointia on mahdollista hyödyntää Suomen metsäkeskuksen
(jäljempänä ’Metsäkeskus’) metsäninventointiin liittyvissä maastotöissä. Metsäkeskus on maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva välillisen
valtionhallinnon organisaatio, jolla on useita lakisääteisiä tehtäviä. Näistä yksi on
metsävaratiedon keruu Suomen yksityismetsistä. Suomen metsätalousmaan pintaala on 26,2 miljoonaa hehtaaria, josta yksityiset metsänomistajat omistavat
52 prosenttia (Metsäntutkimuslaitos 2013), eli Metsäkeskuksen tehtävänä on
tuottaa metsävaratietoa yli 13 miljoonalta hehtaarilta metsätalousmaata.
Metsävaratieto on julkisin varoin kerättyä, paikka- ja ominaisuustiedot sisältävää
tietoa metsikkökuvioista, eli kasvupaikan, puuston ja käsittelytarpeen perusteella
yhtenäisistä metsäalueista. Metsikkökuvioiden ominaisuustietoja ovat tiedot
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kasvupaikasta ja puustosta, monimuotoisuudesta ja muista erityispiirteistä sekä
tiedot metsänhoitotöitä ja hakkuita koskevista toimenpide-ehdotuksista ja toimenpidehistoriasta (Maa- ja metsätalousministeriö 2009). Metsävaratietoa hyödynnetään monin eri tavoin. Metsänomistajat ja metsäalan toimijat voivat hyödyntää
metsävaratietoa operatiivisten toimenpiteiden suunnittelussa. Lisäksi tietoa
voidaan hyödyntää strategisessa suunnittelussa, kuten alueellisten metsäohjelmien
laadinnassa. Metsäkeskus hyödyntää metsävaratietoa omassa toiminnassaan
esimerkiksi metsälainsäädännön valvonnan välineenä ja metsänomistajien
neuvonnassa.
Metsävaratiedon keruu on muuttunut suuresti 2010-luvulla. Vuonna 2010
käyttöönotettu uusi yksityismetsien metsävaratiedon keruun malli on jo muuttunut
rutiiniluontoiseksi toimintatavaksi. Uusi tiedonkeruumenetelmä syrjäytti
kattavaan maastoinventointiin perustuneen alueellisen metsäsuunnittelun, jossa
metsikkökuvioiden tiedot kerättiin kokonaan maastotyönä käyttämällä
kuvioittaisen arvioinnin menetelmää (Koivuniemi & Korhonen 2006). Uuteen
menetelmään siirtymisen taustalla oli tarve kasvattaa tiedonkeruun pinta-alaa noin
1,5-kertaiseksi sekä parantaa järjestelmän kustannustehokkuutta (Maa- ja
metsätalousministeriö 2008).
Uusi tiedonkeruumenetelmä perustuu kaukokartoitusaineistojen hyödyntämisen ja maastoinventoinnin yhdistämiseen (Maltamo ym. 2011). Inventointialueelta hankitaan kattava laserkeilaus- ja ilmakuva-aineisto. Alueelle sijoitellaan
referenssikoealoja vanhan metsävaratiedon avulla niin, että ne kuvaavat alueen
metsiköiden sisältämää vaihtelua mahdollisimman hyvin. Inventointialueelle
tuotetaan puustotiedot referenssikoealojen tietojen sekä kaukokartoitusaineiston
ominaisuuksien avulla. Puustotiedot esitetään 16 x 16 metrin ruudukkona eli ns.
puustotulkintahilana. Alueelle tuotetaan metsikkökuviointi kaukokartoitusaineistosta tuotetun automaattikuvioinnin ja vanhan metsävaratiedon kuvioinnin
perusteella. Metsikkökuviokohtainen puustotieto tuotetaan yhdistämällä yhden
metsikkökuvion sisällä olevat puustohilaruudut koko metsikkökuvion puustoa
kuvaavaksi tiedoksi. Tällä tavoin voidaan tuottaa luotettavaa tietoa varttuneista
metsiköistä.
Kaukokartoitukseen perustuva tiedonkeruumenetelmä ei pysty tuottamaan
luotettavaa tietoa aukeista alueista ja taimikoista (Maltamo ym. 2011). Tällaiset
metsikkökuviot inventoidaan maastotyönä, mikäli mistään muusta lähteestä ei
saada luotettavaa tietoa metsikkökuvion puustosta. Tietojen hankkimisessa hyödynnetään metsävaratiedon ajantasaistuksen menetelmiä (Etula & Store 2011).
Maastossa tarkastetaan myös metsikkökuviot, joiden laskennallinen puustotieto
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on liian epäluotettavaa tai jotka ovat hyvin vähäpuustoisia. Maastossa tarkastettavien metsikkökuvioiden määrä pyritään minimoimaan, kunhan metsävaratiedon
riittävä luotettavuustaso säilytetään.
Tiedonkeruun laatua seurataan inventointiprosessin eri vaiheissa. Koealamittauksen yhteydessä varmistetaan kontrollimittausten avulla, että koealamittaus
on tehty ohjeiden mukaisesti. Puustotulkinnan laatu tarkistetaan mittaamalla
maastossa metsikkökuvioiden tietoja ja vertaamalla niitä puustotulkitsijan
tuottamiin tietoihin. Inventoinnin valmistuttua varmistetaan metsikkökuvioille
yleistetyn puustotiedon, maastossa inventoidun tiedon sekä laskennallisesti tai
maastossa määritettyjen toimenpide-ehdotusten oikeellisuus. Laadun tavoitetaso
on tuottaa oikeelliset tiedot 80 prosentista metsikkökuvioista (Suomen
metsäkeskus 2014).
Uusi tiedonkeruumenetelmä on täyttänyt maa- ja metsätalousministeriön
ennakko-odotukset. Tavoiteltu kustannustaso saavutettiin kolmen ensimmäisen
tuotantovuoden jälkeen. Myös vuosittainen tiedonkeruupinta-ala on kasvanut, ja
nykyisin Metsäkeskus kerää vuosittain metsävaratietoa noin 1,5 miljoonan
hehtaarin alalta. Tiedon laatu on muuttunut vanhaan menetelmään verrattuna.
Esimerkiksi puuston tilavuus on mahdollista arvioida uudella tiedonkeruumenetelmällä kuvioittaista arviointia tarkemmin. Toisaalta eri puulajien erottaminen toisistaan on vaikeaa, ja monikerroksisten metsiköiden puustotunnukset
eivät usein ole luotettavia (Maltamo ym. 2011).
Yksi maa- ja metsätalousministeriön metsävaratiedon ja metsäsuunnittelun
strategian (Maa- ja metsätalousministeriö 2008) keskeisistä tavoitteista oli
metsävaratiedon ajantasaistuksen käynnistäminen. Alueelliseen metsäsuunnitteluun perustuneessa menetelmässä metsävaratietoa kerättiin joltakin alueelta.
Samalle alueelle palattiin 10–15 vuoden kuluttua. Tällä välin tietoja ei päivitetty
lainkaan. Tämän johdosta metsävaratiedon käyttökelpoisuus heikkeni nopeasti,
sillä vuosittainen puuston kasvu sekä suoritetut hakkuut ja metsänhoitotyöt
muuttivat tilannetta maastossa nopeasti. Metsävaratiedon ajantasaistusta on
testattu useammassa tutkimushankkeessa, ensin pienemmillä alueilla (Hyvönen
2007, Hyvönen & Korhonen 2003, 2008) ja myöhemmin kunnan kokoisella
suuralueella (Etula & Store 2011). Ajantasaistuksessa hyödynnetään Metsäkeskukseen toimitettavien lakisääteisten ilmoitusten ja hakemusten tietoja. Lisäksi
voidaan ottaa vastaan metsänomistajilta tai metsäalan toimijoilta saapuvaa
toimenpidetietoa. Tehdyt toimenpiteet lisätään metsikkökuvion tietoihin, ja ne
otetaan huomioon, kun metsikkökuviolle tuotetaan laskennallisesti toimenpiteen
jälkeinen puustotieto. Mikäli metsikkökuviolla ei ole tapahtunut toimenpiteitä,
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kasvatetaan puustoa laskennallisesti vuosittain. Metsävaratiedon ajantasaisuus
parantaa tiedon käyttökelpoisuutta sen eri käyttötarkoituksissa joitakin
inventointihetken tietoon perustuvia tilastointitarpeita lukuun ottamatta.
Metsävaratiedon keruun ja ylläpidon menetelmiä kehitetään edelleen, sillä
toisaalta tiedon laatua on tarpeen parantaa ja toisaalta painetta kustannussäästöihin on edelleen. Kehittäminen perustuu sekä tiedonkeruumenetelmien
tieteelliseen tutkimukseen että Metsäkeskuksen sisäisiin kehittämishankkeisiin.
Kaukokartoituspohjaisen inventoinnin osalta pyritään selvittämään, olisiko
mahdollista saada luotettavaa tietoa myös taimikkovaiheen metsistä (Korhonen
ym. 2013), mikä vähentäisi tarvittavaa maastotyömäärää. Myös monikerroksisten
metsien inventointituloksia pyritään parantamaan (Valbuena ym. 2013). Kaukokartoituspohjainen inventointi perustuu tällä hetkellä aluepohjaiseen tulkintaan
harvapulssisesta laseraineistosta, eli aineistosta voidaan laskea inventointituloksia
metsikkökuvioille. Tulevaisuuden mahdollinen kehityssuunta on siirtyä tekemään
yksinpuintulkintaa tiheäpulssisesta laseraineistosta, jossa kuviokohtainen tieto
laskettaisiin metsikkökuvion yksittäisten puiden summana (Vauhkonen 2010,
Kaartinen ym. 2012). Tämä parantaisi metsävaratiedon tarkkuutta ja mahdollistaisi tiedon uusia käsittelytapoja.
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla syvennetään yhteistyötä
ilmakuva- ja laserkeilausaineistojen hankinnassa. Lisäksi pyritään selvittämään,
onko mahdollista käyttää yhteistä koeala-aineistoa sekä puustotulkinnan
referenssikoealoina että Metsäntutkimuslaitoksen suorittaman valtakunnan
metsien inventoinnin koealoina (Tuominen ym. 2014).
Maastoinventointi vie edelleen suuren osan Metsäkeskuksen vuosittaisista
resursseista. Metsävaratiedon keruussa kohdennettu maastoinventointi suoritetaan
noin 10–20 prosentin osalta inventointialueiden pinta-alasta. Lisäksi maastokäyntejä tehdään paljon lainvalvontatehtävien yhteydessä. Maastotyöhön käytetään vuosittain kymmeniä henkilötyövuosia. Maastotyö on kallista, joten se
pitää suorittaa mahdollisimman tehokkaasti. Työn tehostamiseen on olemassa
useita tapoja. Ensinnäkin maastoon tulisi lähteä vain niissä tilanteissa, joissa
tiedon saaminen muista lähteistä ei onnistu. Toiseksi, mikäli maastoon lähdetään,
pitää samalla käynnillä kerätä kaikki tarvittavat tiedot, jottei kohteelle tarvitse
palata lähitulevaisuudessa uudelleen. Tämän jälkeen voidaan kiinnittää huomiota
maastossa liikkumiseen niin, että valittu reitti olisi mahdollisimman tehokas.
Samalla on varmistettava maastotyön laatu, eli mahdollisimman tehokkaalla
reitillä pitää kerätä laatuvaatimusten mukaista tietoa.
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Vanhassa inventointimenetelmässä reitinvalinta ei korostunut yhtä paljon
kuin uudessa. Koska metsäalueet inventoitiin kattavasti, päivän inventointityö
keskittyi varsin suppealle, noin 30–50 hehtaarin alueelle. Nykyisessä menetelmässä inventoitavat metsikkökuviot saattavat taas sijaita hyvinkin hajallaan
melko laajalla, noin 100–200 hehtaarin alueella. Mikäli maastossa inventoitavien
metsikkökuvioiden osuus inventointialueen pinta-alasta pienenee, sijaitsevat
nämä metsikkökuviot yhä kauempana toisistaan. Tällöin varsinaiseen
inventointityöhön käytetty aika vähenee suhteessa metsikkökuviolta toiselle
siirtymiseen kuluvaan aikaan ja siirtymien suunnittelu muuttuu tärkeämmäksi.
Reitinoptimointimenetelmän kehittäminen onkin yksi Metsäkeskuksen sisäisistä
kehittämishankkeista.
Tämän tutkimuksen suunnitteluvaiheessa aihepiirissä oli havaittavissa selkeä
tutkimusaukko. Olemassa olevia reitinoptimointiin liittyviä tutkimustuloksia ei
ole mahdollista hyödyntää niin, että niiden avulla olisi mahdollista luoda
metsäninventointityöhön soveltuva reitinoptimointimenetelmä. Aiemmista
tutkimuksista on poimittavissa osia, joiden hyödyntäminen on mahdollista, mutta
aiheeseen perehdyttäessä on havaittu, että lisätutkimus on tarpeellista. Antikaisen
(2009) esittelemää reitinoptimointimenetelmää on käytetty case-tutkimuksessa,
joka on osa reitinlaskennan menetelmiä ja tietorakenteita käsittelevää tutkimusta.
Menetelmä ei ole sovellettavissa suoraan käytäntöön useiden seikkojen vuoksi.
Antikaisen menetelmän hyödyntämistä rajoittaa maastoa kuvaavan luokituksen
riittämätön tarkkuus. Lisäksi käytettyjä kustannusarvoja ei ole testattu maastoolosuhteissa, joten niiden luotettavuudesta ei ole tietoa. Erityinen puute on se,
ettei vuodenaikojen vaihtelua huomioida lainkaan. Myöskään maaston kaltevuutta
ei huomioida reitinlaskennassa. Metsikkökuviot mallinnetaan pistemäisinä
kohteina, mikä ei mahdollista riittävän tarkkaa tiedonkeruuta. Metsikkökuvio ei
tule suurimmassa osassa tapauksista inventoitua niin, että metsävaratieto on
luotettavaa, mikäli inventoija käy ainoastaan metsikkökuvion keskipisteellä. Näitä
kysymyksiä ei ole mahdollista ratkaista myöskään muiden aiheesta tehtyjen
tutkimusten avulla. Lisäksi menetelmän testaaminen todellisessa tuotantotyössä
on tarpeen, jotta reitinoptimoinnin mahdollisuuksista ja rajoitteista on mahdollista
tehdä johtopäätöksiä.
1.2

Tutkimuksen tavoitteet

Tämä väitöskirjatyö keskittyy maastossa tapahtuvaan reitinoptimointiin
metsäninventoinnin näkökulmasta. Tutkimuksen avulla pyritään kehittämään
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menetelmää edelleen keskittymällä menetelmän puutteellisiksi tunnistettuihin
osiin sekä reitinlaskentasovelluksen toteutukseen niin, että kokonaisten
inventointireittien tuottaminen on mahdollista. Lisäksi pyritään arvioimaan
reitinoptimoinnin käyttökelpoisuutta metsäninventoinnin apuvälineenä ja kehitetään aiheeseen liittyviä paikkatietomenetelmiä. Tutkimus jakautuu neljään osaalueeseen. Ensimmäisessä osassa kerätään kokemuksia siitä, kuinka tehokasta
hajallaan sijaitsevien metsikkökuvioiden inventointi on. Toisessa ja kolmannessa
osassa tuotetaan uutta tietoa käytäntöön soveltuvan reitinoptimointimenetelmän
luomiseksi. Tutkimuksen toisessa osassa keskitytään maaston kulkukelpoisuuteen
vaikuttavien tekijöiden selvittämiseen ja mallintamiseen. Kolmannessa osassa
puolestaan luodaan menetelmä, jolla voidaan tuottaa inventointireitti aluemaisen
kohteen, eli tässä tapauksessa metsikkökuvion, sisään. Tutkimuksen päättää sen
neljäs osa, reitinoptimoinnin maastotestaus, jonka avulla pyritään selvittämään
reitinoptimointimenetelmän toimivuutta ja hyödyllisyyttä. Neljännessä osassa
toteutetaan myös reitinlaskentasovellus, jolla reittejä voidaan tuottaa
testausvaiheessa.
Tutkimuksen osakysymyksiä ovat:
1.
2.
3.

4.

Mikä on hajallaan sijaitsevien metsikkökuvioiden inventoinnin tuottavuus
(I)?
Kuinka maaston kulkukelpoisuuteen vaikuttavia tekijöitä kuvataan niin, että
niitä voidaan hyödyntää reitinlaskennassa (II)?
Kuinka metsikkökuvion sisällä kulkeva inventointireitti voidaan mallintaa
niin, että se on mahdollisimman lyhyt mutta täyttää samalla inventoinnin
tarkkuusvaatimukset ja että reitin muodostaminen on mahdollista toteuttaa
paikkatietojärjestelmän avulla (III)?
Kuinka maastotyöntekijät arvioivat reitinoptimointimenetelmää todellisessa
metsäninventointityössä, ja kuinka reittien tuottaminen onnistuu teknisesti
(IV)?

Tutkimuskysymysten avulla pyritään vastaamaan varsinaiseen tutkimusongelmaan, eli selvittämään, onko reitinoptimoinnista hyötyä metsäninventoinnissa. Lisäksi pohditaan reitinlaskennassa käytetyn sovelluksen toteutuksen
onnistumista sekä reitinoptimointimenetelmän sovellusmahdollisuuksia, tulosten
luotettavuutta ja mahdollisia jatkotutkimusaiheita.
Tutkimukseen liittyvät artikkelit vastaavat kukin yhteen tutkimuskysymykseen ja muodostavat johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Varsinainen tutkimusongelma pyritään ratkaisemaan artikkeleissa esitettyjen tulosten
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avulla. Tutkimuksen hypoteesina on, että optimaalisia reittejä on mahdollista
tuottaa paikkatietojärjestelmän avulla. Lisäksi oletetaan, että reitinoptimointimenetelmän soveltaminen metsäninventoinnissa on mahdollista ja että menetelmä
koetaan hyödylliseksi ja työtä tehostavaksi.
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2

Teoriatausta

Tutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen aikana havaittiin, että reitinoptimointi
maastossa on poikkitieteellinen aihe. Tutkimus kuuluu pääasiassa geoinformatiikan alaan, sillä tutkimuksen keskeisimpiä osia ovat paikkatieto ja sen käsittely.
Koska reitinoptimointi pohjautuu maanpinnan kuvaukseen, tutkimuksessa
käsitellään myös luonnonmaantieteen tutkimusaiheita. Samalla tutkimus sivuaa
tietojenkäsittelytiedettä laskennan aikavaativuuteen liittyvien kysymysten osalta
sekä matematiikkaa verkkoteorian hyödyntämisen osalta. Maastossa liikkumisen
mallintamiseen
tarvitaan
operaatiotutkimukseen
kuuluvia
menetelmiä.
Laskennallisista apumenetelmistä huolimatta reitinvalinnassa on kyse ihmisen
tiedonkäsittelystä, mikä yhdistää tutkimuksen kognitiotieteeseen. Tässä
tutkimuksessa reitinoptimointia tutkitaan metsäninventoinnin näkökulmasta.
Yhteys metsätieteisiin on case-tyyppinen, mutta tutkimuksen tulokset tuottavat
lisätietoa myös metsänarvioimistieteen käyttöön.
2.1

Maaston kulkukelpoisuus ja kaltevuus

Maaston kulkukelpoisuuteen vaikuttavia tekijöitä on useita, ja ne riippuvat siitä,
kuinka maastossa liikutaan. Tässä tutkimuksessa kulkukelpoisuutta tarkastellaan
jalankulkijan näkökulmasta. Tällöin kulkemiseen vaikuttavia tekijöitä ovat
erilaiset maaston ominaisuudet, kuten maalaji, maaperän kantavuus, puusto ja
muu kasvillisuus, rinteen kaltevuus ja kulkuesteet (Birkel 2003, Arnett 2009).
Ajoneuvoilla liikkumiseen verrattuna esimerkiksi maaperän kantavuus vaikuttaa
liikkumiseen vähemmän, lähinnä vain vaikeakulkuisilla soilla. Lisäksi jalan
liikkuva ihminen voi havainnoida ympäristöään helposti ja hyödyntää
pienipiirteisempiä liikkumista helpottavia maastonkohtia. Ympäristön havainnointiin sinänsä ei tarvitse kiinnittää huomioita, toisin kuin autonomisiin
ajoneuvoihin liittyvissä tutkimuksissa. Useat kulkukelpoisuuteen vaikuttavista
tekijöistä ovat staattisia, kuten maalaji, tai hitaasti muuttuvia, kuten kasvava
puusto. Jotkin tekijöistä ovat dynaamisia. Esimerkiksi maaston kosteus voi
muuttua päivittäin, ja lumen ja roudan vaikutus ovat yhteydessä vuodenaikaan
(Suvinen 2006).
Maaston kulkukelpoisuuden arviointiin vaikuttaa myös maastossa
suoritettava toiminta. Esimerkiksi metsän virkistyskäyttäjä arvostaa varttuneita
harvoja metsiä, joissa kasvaa mäntyä ja koivua, kun taas aukeat alueet, pienet
taimikot ja muut näkyvät jäljet metsätalouskäytöstä eivät miellytä ulkoilijoita
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(Pukkala ym. 1988, Karjalainen 2002). Kilpasuunnistajat taas suunnittelevat
reittinsä niin, että rastilta toiselle voidaan siirtyä mahdollisimman nopeasti ja että
reitti sopii heidän henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa. Suunnistajan reitinvalintaan vaikuttavat yleensä eniten maaston korkeuserot (Seiler 1989). Tässä
tutkimuksessa aihetta tarkastellaan metsäninventoijan näkökulmasta. Tämä
näkökulma on edellä mainittuihin verrattuna taas aivan erilainen, sillä
metsäninventoija liikkuu maastossa suorittaakseen hänelle annetut työtehtävät.
Tällöin maaston kulkukelpoisuus tulee määrittää tähän työhön parhaiten
sopivaksi.
Aiemmissa tutkimuksissa maaston kulkukelpoisuutta arvioidaan usein
ainoastaan korkeusvaihtelun perusteella (Balstrøm 2002, Rees 2004), ja
maanpinnan kaltevuus vaikuttaakin kulkukelpoisuuteen selvästi. Tobler (1993) on
kuvannut ilmiön Imhofin (1950) esittämän empiirisen aineiston perusteella
laatimalla funktion kaltevuuden vaikutuksesta kulkunopeuteen. Funktion avulla
voidaan laskea kulkunopeus W (km/h) seuraavasti:
𝑊 = 6 ∗ exp(−3,5 ∗ 𝑎𝑏𝑠(𝑆 + 0,05)),

(1)

missä S on rinteen kaltevuus prosentteina.
Funktio saavuttaa maksiminsa 6 km/h, kun rinteen kaltevuus on –5 %. Mikäli
alamäki muuttuu jyrkemmäksi tai tasainen maasto ylämäeksi, kulkeminen
hidastuu. Kaikkein hitainta on kulkea jyrkkää ylämäkeä. Lopulta hyvin jyrkillä
rinteillä kulkeminen on mahdotonta. Kyseessä on jatkuva funktio, eli sen käyttö ei
vaadi kaltevuuden luokittelua. On kuitenkin epäselvää, voidaanko tällä funktiolla
kuvata suomalaisten metsäninventoijien näkemystä kaltevuuden vaikutuksesta
kulkemisen miellyttävyyteen.
Kaltevuuden lisäksi aiemmista tutkimuksista löytyy kuvauksia myös muiden
tekijöiden vaikutuksesta maaston kulkukelpoisuuteen. Xiang (1996) esittää
luokituksen kulkukelpoisuuteen vaikuttavista tekijöistä retkeilijöiden näkökulmasta. Hän on luokitellut maaston kulkukelpoisuuden maaperän,
kasvillisuuden ja kaltevuuden kannalta neljään eri luokkaan. Maaston ja
kasvillisuuden ominaisuuksien huomioiminen on tarpeen erityisesti Suomessa,
koska korkeuserot ovat pieniä. Antikainen (2009) ja Tapanainen (2010) esittävät
arvioita suomalaista maastoa kuvaavista kustannusarvoista.
Reitinoptimoinnin kannalta maaston kulkukelpoisuuden kuvaamisessa on
huomioitava kaksi asiaa. Ensimmäiseksi reitinlaskenta ei voi perustua
kuvailevaan luokitukseen vaan kulkukelpoisuutta tulee kuvata numeerisesti.
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Toiseksi, vaikka reitinoptimointi onnistuu teknisesti hyvin aineistolla, joka ei
kuvaa maastoa kovin tarkasti, tulokset eivät kuitenkaan ole tällöin käyttökelpoisia
käytännön sovelluksissa.
Maaston kulkukelpoisuutta arvioitaessa on päätettävä myös käytettävä
mittayksikkö. Tieverkolla haetaan tyypillisesti nopeimpia tai lyhimpiä reittejä, eli
mittayksikkönä käytetään aikaa tai matkan pituutta. Maastosovelluksissa
ajankäyttöön perustuva laskenta korostunee vielä enemmän kuin tieverkolla, sillä
vaikeakulkuiset osuudet saattavat lisätä lyhimmän reitin kulkemiseen käytettyä
aikaa huomattavasti. Reitinlaskennan perusteena voidaankin käyttää esimerkiksi
kulkunopeutta (Balstrøm 2002, Tapanainen 2010). Yksikkönä voi olla myös
abstrakti, ei suoraan mitattavissa oleva tunnus. Reittejä voidaan arvioida eri
tekijöiden yhdistelmänä erilaisten indeksien tai kustannusarvojen avulla.
Esimerkiksi Xiangin (1996) tutkimuksessa retkeilyreitteihin vaikuttavat maaston
kulkukelpoisuuden lisäksi myös ekologiset tekijät (esimerkiksi uhanalaisten lajien
esiintymät) sekä maankäyttö (esimerkiksi olemassa olevat polut, leiriytymispaikat
ja sähkö- tai kaasulinjat). Antikainen (2009) kuvaa maaston kulkukelpoisuutta
kulkemisen miellyttävyyden avulla. Reesin (2004) tulosten perusteella vaikuttaa
siltä, että miellyttävyyteen perustuva tarkastelutapa vastaa jalankulkijoiden
todellisia reittejä paremmin kuin matkaan tai nopeuteen perustuva menetelmä.
Rees analysoi olemassa olevia vuoristopolkuja ja toteaa, etteivät polut yleensä
kulje nopeinta vaan fyysisesti helpointa reittiä. Reittien laskentaa varten
kulkemisen miellyttävyys tai helppous pitää pystyä muuttamaan numeeriseen
muotoon, jotta reitinoptimointi olisi mahdollista.
2.2

Analyyttinen hierarkiaprosessi

Analyyttinen hierarkiaprosessi (AHP) on yksi päätöksenteon tukimenetelmä,
jonka on kehittänyt Thomas L. Saaty (1980). Päätöksenteon tukimenetelmien
avulla pyritään analysoimaan ja tulkitsemaan käytettävissä olevaa aineistoa niin,
että tuotettua informaatiota voidaan hyödyntää päätöksenteossa (Cassettari 1993).
Päätöksentekoon liittyy kolme osaa: ongelman määrittäminen, vaihtoehtojen
selvittäminen ja valinnan tekeminen (Simon 1960). AHP:n avulla pyritään
valitsemaan paras vaihtoehto määrittelemällä päätöskriteerit ja vertaamalla
vaihtoehtoja toisiinsa niiden perusteella. Kyse on siis monitavoitteisesta
päätöksenteosta (Multicriteria Decision Making, MCDM).
Menetelmässä määritetään painoarvot päätöskriteereille ja -vaihtoehdoille.
Lopputuloksena sekä kriteereille että vaihtoehdoille saadaan numeeriset,
27

suhdeasteikolliset arvot, joita voidaan edelleen hyödyntää jatkolaskennoissa
(Saaty 1980). Päätöskriteerien ei tarvitse olla keskenään yhteismitallisia, eli
menetelmän avulla voidaan verrata keskenään sekä laadullisia että määrällisiä
muuttujia. Tuloksena saatavat painokertoimet ovat yksiköttömiä, eli ne eivät riipu
päätöskriteerien yksiköistä. Vaihtoehtojen vertailu voi perustua mihin tahansa
tietolähteeseen, kuten laskelmiin, asiantuntija-arvioihin tai omiin tuntemuksiin.
AHP:n vertailut toteutetaan parivertailutekniikkaa hyödyntäen, eli hierarkiatason jokaista tekijää (kriteeriä tai vaihtoehtoa) verrataan jokaiseen saman tason
tekijään (Saaty 1980). Koska vertailtavien parien lukumäärä kasvaa nopeasti
vaihtoehtojen määrän lisääntyessä, voi yhdessä vertailussa olla enintään
kymmenen tekijää, jolloin vertailtavia pareja on jo 45 kappaletta. Tätä suuremmat
vertailut on parempi jakaa ryhmiin, joita vertaillaan erikseen. Eri ryhmien
vertailuista saadut tulokset on mahdollista skaalata toisiinsa eri ryhmiin
sisällytetyn yhteisen tekijän avulla (Saaty 2001).
AHP-menetelmällä on sekä hyviä että huonoja puolia (Goodwin & Wright
2004). Menetelmän vahvuuksia ovat ongelman formaali rakenne, parivertailujen
yksinkertaisuus, mahdollisuus vastausten loogisuuden tarkistamiseen ja
menetelmän monipuolisuus. Menetelmä on saanut osakseen kritiikkiä siitä,
voidaanko sanallisesti ilmaistut preferenssit muuntaa numeeriseen muotoon.
Kritiikin aiheina ovat olleet myös vertailuasteikon riittävyys, parivertailujen
mielekkyys ja menetelmän soveltuvuus suurten ongelmien ratkaisuun.
Menetelmän luotettavuus riippuu vertailujen loogisuudesta. Vertailujen
loogisuutta voidaan arvioida määrittämällä yhdenmukaisuusindeksi ja -suhde
(Saaty 1980).
AHP:n parivertailutekniikan avulla on mahdollista tuottaa numeerista tietoa
kohteiden keskinäisistä suhteista viemättä koko päätöksentekoprosessia loppuun
saakka (Malczewski 1999). Kulkemisen miellyttävyyden kuvaaminen numeerisessa muodossa on mahdollista tätä tekniikkaa hyödyntämällä.
2.3

Optimointi

Kun halutaan selvittää paras mahdollinen ratkaisu johonkin ongelmaan, on kyse
optimoinnista (Taha 2003). Optimointitehtävä voi sisältää rajoitteita. Mikäli ne
täyttyvät, ratkaisu on mahdollinen. Optimaalinen ratkaisu on mahdollisista
ratkaisuista paras. Optimointia sovelletaan lukuisilla aloilla minimoimalla tai
maksimoimalla käsiteltävään ongelmaan liittyvät muuttujat. Tyypillistä on, että
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todellisuudessa käytettävissä olevat resurssit ovat rajalliset, jolloin rajoitteiden
käyttö on tarpeen.
Reitinoptimointi on yksi tyypillisistä optimoinnin sovelluskohteista. Reitinoptimoinnilla tarkoitetaan menetelmää, jolla määritellään paras mahdollinen reitti
lähtö- ja päätepisteiden välille (Miller & Shaw 2001). Parhaan mahdollisen reitin
määrittäminen voi perustua esimerkiksi etäisyyteen, matka-aikaan tai
energiankulutukseen (esimerkiksi polttoaineen kulutukseen).
Optimointitehtävä voidaan ratkaista kokeilemalla kaikki mahdolliset vaihtoehdot ja valitsemalla niistä paras, käyttämällä analyyttisia menetelmiä ja
ratkaisemalla tehtävä differentiaalilaskennan avulla tai käyttämällä esimerkiksi
heuristisia menetelmiä (Haataja 2004). Kaikkien vaihtoehtojen kokeilu on
mahdollista vain pienten optimointitehtävien kohdalla. Koska reaalimaailman
ongelmat ovat usein monimutkaisia, voidaan ratkaisua etsiä analyyttisilla
menetelmillä, kuten lineaarisella, dynaamisella tai epälineaarisella optimoinnilla
(Taha 2003). Analyyttista ratkaisua ei ole saatavilla kaikille ongelmille, joten
heurististen menetelmien käyttö on yleistä. Heuristisilla menetelmillä tarkoitetaan
hakualgoritmeja, jotka eivät välttämättä tuota optimaalista ratkaisua, mutta niillä
pyritään tuottamaan lähes optimaalinen ratkaisu kohtuullisessa ajassa (Reeves
1993). Lopputuloksen hyvyys riippuu hakustrategian tehokkuudesta ja
käsiteltävästä ongelmasta, eikä kaikissa tapauksissa voida olla varmoja siitä, onko
paras ratkaisu löydetty tai kuinka lähellä sitä ollaan. Kaikki hakualgoritmit eivät
myöskään sovellu kaikkiin ongelmiin. Tunnettuja heuristisia algoritmeja ovat
esimerkiksi simuloitu jäähdytys (simulated annealing) (Kirkpatrick ym. 1983),
tabuhaku (tabu search) (Glover ym. 1993), Teitzin ja Bartin algoritmi (TAB)
(Teitz & Bart 1968), GRIA-algoritmi (Global/Regional Interchange Algorithm)
(Densharn & Rushton 1992) ja geneettiset algoritmit (genetic algorithms)
(Holland 1975).
2.4

Verkkoteoria ja verkko-ongelmat

Königsbergin siltaongelmaa pidetään ensimmäisenä verkkoteorian avulla ratkaistuna ongelmana (Jungnickel 2007). Kyseisessä ongelmassa selvitettiin, onko
mahdollista muodostaa lähtöpisteeseen päättyvä reitti niin, että Königsbergin
kaupungin seitsemän siltaa ylitetään kukin vain kerran (Barnett 2005). Ratkaisussa kaupunki ja tarkastelun kohteena olevat sillat pelkistettiin kaarista ja
solmuista koostuvaksi verkoksi. Myös muut reittiongelmat voidaan kuvata tämän
29

esitystavan avulla. Verkko on solmujen ja kaarien muodostama kokonaisuus
(Diestel 2000). Verkko G voidaan määritellä seuraavasti:
𝐺 = (𝑁, 𝐸),

(2)

joka koostuu joukosta solmuja (N) ja joukosta kaaria (E). Kaareen voidaan liittää
painoarvo. Kaari
𝑒 = (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸

(3)

yhdistää solmut i ja j, ja siihen liittyy painoarvo cij. Mikäli kaariin on liitetty
painoarvot, on kyse painotetusta verkosta.
Lyhimmän reitin laskeminen on yksi tavallisimpia verkko-optimointiongelmia. Kaarien painoarvona voidaan käyttää esimerkiksi pituutta, aikaa tai
kuljetuskapasiteettia (Miller & Shaw 2001), ja reitin pituus minimoidaan tämän
arvon suhteen. Lyhimmän reitin laskemiseen on kehitetty useita erilaisia
optimointialgoritmeja, joista tunnetuin on Dijkstran algoritmi (Dijkstra 1959).
Dijkstran algoritmilla voidaan etsiä lyhin polku aloitussolmusta kaikkiin muihin
verkon solmuihin. Dijkstran algoritmi ei ole tehokas suurilla verkoilla, koska se
tutkii koko verkon riippumatta siitä, millä suunnalla tutkittavan reitin päätesolmu
sijaitsee (Liu ym. 1994). Tehokkuutta voidaan parantaa käyttämällä heuristiikkaa,
esimerkiksi Dijkstran algoritmia vastaavaa A*-algoritmia, joka suuntaa haun
päätesolmua kohti (Hart ym. 1968).
Kuljetuksia tai reittejä optimoitaessa hyödynnetään kuljetusverkkoa
(kuvio 1), jonka tulee olla äärellinen painotettu verkko (Taha 2003). Se ei saa
myöskään sisältää silmukoita (kaaria, jotka johtavat solmusta siihen itseensä), ja
sen tulee olla yhtenäinen, eli jokainen solmu on voitava yhdistää muihin
solmuihin ainakin yhdellä polulla.
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Kuvio 1. Viiden solmun (a–e) ja yhdentoista kaaren muodostama kuljetusverkko, jonka
kuhunkin kaareen liittyy painoarvo (w1–w11).

2.5

Reitinoptimointi kustannuspinnan avulla

Maastossa tapahtuvalla reitinoptimoinnilla on periaatteessa sama tavoite kuin
esimerkiksi tieverkkoa hyödyntävällä reitinoptimoinnilla. Kuten autonavigaattorin
tapauksessa, käyttäjä on kiinnostunut löytämään edullisimman reitin lähtöpisteestä päätepisteeseen. Tieverkon muuntaminen kuljetusverkoksi on yksinkertaista, sillä ihmisen on helppo ymmärtää tämä mallinnustapa. Maastossa
tapahtuvan reitinoptimointiongelman mallinnus ei onnistu yhtä suoraviivaisesti,
sillä maasto on jatkuva pinta, jonka ominaisuuksista pitäisi pystyä päättelemään
edullisin reitti lähtöpisteestä päätepisteeseen siirtymiselle.
Tyypillisin ratkaisu on käyttää rasterimuotoista (hila- tai gridimuotoista)
kustannuspintaa Tomlinin (1990) esittämien periaatteiden mukaisesti. Ensin
kustannuspinnan jokaiseen soluun tallennetaan ”kustannus”, jonka solun läpi
kulkeminen tuottaa yhtä etäisyysyksikköä kohti. Mikäli kustannukseen vaikuttaa
useampi kuin yksi tekijä, voidaan nämä yhdistää yhdeksi kustannusarvoksi karttaalgebran avulla. Yksittäisten solujen kulkukustannusta kuvaava pinta muunnetaan
kumulatiiviseksi kustannuspinnaksi, jonka solujen kustannusarvot ja niiden
välinen etäisyys tuottavat kokonaiskustannuksen, kun lähtöpisteestä siirrytään
kyseiseen soluun (Douglas 1994). Kumulatiivisen kustannuspinnan avulla on
mahdollista laskea pienimmän kokonaiskustannuksen tuottava reitti lähtö- ja
päätepisteiden välille (Miller & Shaw 2001).
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Rasterimuotoisen kustannuspinnan voidaan ajatella muodostavan kuljetusverkon, jossa jokaisen solun keskipiste edustaa yhtä solmua ja yhteydet
naapurisoluihin kaaria, joiden painoarvona on siirtymisen aiheuttama kustannus
(kuvio 2). Kulkukustannuksiltaan edullisin reitti minkä tahansa kahden solmun
välillä muodostuu siirtymällä kuljetusverkolla niin, että kumulatiivinen kustannus
on mahdollisimman pieni (Bolstad 2002). Myös jatkuvan pinnan, kuten maaston,
käsittely on siis mahdollista verkko-optimoinnin avulla.

Kuvio 2. Kustannuspinnan soluista muodostetun kuljetusverkon muodostamisen
periaate. Solujen keskipisteet edustavat verkon solmuja ja yhteydet naapurisoluihin
kaaria, joiden painoarvona on siirtymisen aiheuttama kustannus. Kuvaan on piirretty
esimerkinomaisesti vain osa kuljetusverkon kaarista.

Kustannuspintaa kuvaavan kuljetusverkon muodostamisessa on huomioitava
solujen yhdistyvyys, mikä määrää sen, mihin suuntiin on mahdollista liikkua
solusta toiseen kuljettaessa. Yleisin tapa on yhdistää solujen keskipisteitä toisiinsa
suorien viivojen avulla esimerkiksi 8, 16 tai 32 naapurisoluun (van Bemmelen
ym. 1993), eli käyttää Conventional Grid Connectivity (CGC) -menetelmää.
Vaihtoehtoisesti
voidaan
käyttää
Extended
Grid
Connectivity
(ECG) -menetelmää, jossa solujen keskipisteiden ohella hyödynnetään myös
solujen kulmapisteitä sekä niiden reunoille luotuja pisteitä (van Bemmelen ym.
1993). Ensimmäinen sopii paremmin tilanteisiin, joissa halutaan tuottaa reittejä
suurille alueille eikä reittien laadun tarvitse olla paras mahdollinen. Jälkimmäinen
taas tuottaa laadukkaampia reittejä laskenta-ajan kustannuksella, eli se sopii
pienempien alueiden käsittelyyn (Antikainen 2009). Molempien vaihtoehtojen
ongelmana on solumuotoisesta esitystavasta johtuva epätarkkuus, joka vaikuttaa
esimerkiksi viivamaisten kohteiden kuvautumiseen kustannuspintaan. Lisäksi
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molemmat menetelmät ovat tehottomia, mikäli kustannuspinnassa on laajoja
homogeenisia alueita. Vaihtoehto rasterimuotoisen kustannuspinnan käsittelylle
on käyttää vektoripohjaista Weighted Region Problem (WRP) -menetelmää, jossa
vektorimuotoisen aineiston kohteita painotetaan niiden kulkukustannusta
kuvaavalla tavalla (Mitchell & Papadimitriou 1991). Tämän menetelmän ansiosta
kohteita pystytään kuvaamaan tarkemmin ja viivamaisten kohteiden, mukaan
lukien alueiden rajojen, käsittely on helppoa. Menetelmän aikavaativuus on
yleensä kuitenkin erittäin suuri (Antikainen 2009).
Kustannuspintamenetelmä on laajasti sovellettu tapa etsiä edullisimpia
reittejä eri tarkoituksiin. Menetelmää käytetään usein erilaisten yhteyksien ja
verkostojen, kuten teiden (Yu ym. 2003), sähkölinjojen (Bagli ym. 2011) ja
kaasuputkien (Feldman ym. 1995), sijoittelussa maastoon. Näiden kohteiden
rakentamisen suunnittelu on analoginen ongelma maastossa liikkumisen kannalta.
Metsäninventoinnissa optimaalisen reitin löytäminen kahden pisteen välille ei
vielä riitä. Yksi maastoreitti sisältää useita (tyypillisesti 10–40 kappaletta)
inventoitavia metsikkökuvioita. Reitin pitää olla rengasmainen, jotta inventoija
palaa työpäivän päätteeksi takaisin autonsa luo. Tässä tapauksessa on tarpeen
muodostaa kyseisiin metsikkökuvioihin liittyvän ongelman ratkaisuun tarvittava
kuljetusverkko (kuvio 3). Tämän kuljetusverkon solmuja ovat metsikkökuviot,
joita edustavat esimerkiksi niiden keskipisteet. Verkon kaaret on muodostettava
laskemalla edullisin mahdollinen reitti metsikkökuviolta toiselle kustannuspinnan
avulla. Mikäli kuljetusverkosta halutaan täydellinen, tulee kaaret laskea kaikista
solmuista kaikkiin solmuihin. Kuljetusverkon avulla jatkuvana pintana kuvattu
maasto pelkistetään ”tieverkoksi”, jossa ”teitä” ovat vaihtoehtoiset reitit eri
metsikkökuvioiden välillä ja ”tien painoarvo” kullekin reitille kertynyt
kumulatiivinen kulkukustannus.
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Kuvio 3. Kuljetusverkko, jossa metsikkökuvioiden keskipisteiden välille on laskettu
kaikki vaihtoehtoiset reitit kustannuspintaa hyödyntäen. Kuhunkin reittiin liittyy
kustannuspinnasta laskettu kumulatiivinen kulkukustannus.

Optimaalisen inventointireitin laskennassa on kyse kauppamatkustajan
ongelmasta (Traveling Salesman Problem, TSP), jossa tavoitteena on löytää
edullisin reitti, käydä läpi kaikki verkon solmut tasan kerran ja tämän jälkeen
palata lähtöpisteeseen (Punnen 2002). Mikäli ongelma on ylipäätään
ratkaistavissa, voidaan se selvittää laskemalla kaikki vaihtoehtoiset kulkureitit ja
valitsemalla niistä paras. Tämä ratkaisuvaihtoehto muuttuu mahdottomaksi
verkon koon kasvaessa, sillä vaihtoehtojen määrä lisääntyy eksponentiaalisesti.
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Kyse on niin kutsutusta NP-täydellisestä (Nondeterministic Polynomial Time
Complete) ongelmasta (Garey & Johnson 1979). Paras keino ongelman ratkaisuun
on käyttää heuristista algoritmia, joita on kehitetty useita (Michalewicz & Fogel
2004).
2.6

Ihmisen kyky muodostaa inventointireittejä

Kauppamatkustajan ongelman (jäljempänä ’TSP-ongelma’) ratkaisuvaihtoehtoja
tutkittaessa on huomattu, että ihmisen kyky ratkaista TSP-ongelma on yllättävän
hyvä (MacGregor & Ormerod 1996). Vaikka kyseessä on NP-täydellinen
ongelma, ihmisen ongelmanratkaisuun käyttämä aika kasvaa eksponentiaalisen
sijaan lineaarisesti (Dry ym. 2006). Tämän havainnon perusteella on mielenkiintoista selvittää, millaisella heuristiikalla ihmisen ongelmanratkaisukyky
toimii, sillä tuloksia voidaan mahdollisesti hyödyntää laskennallisten heurististen
menetelmien kehittämisessä.
Ihmisen kykyä muodostaa mahdollisimman lyhyitä reittejä on tutkittu eri
tavoin. Esimerkiksi Wiener ym. (2006) sijoittelivat vaihtoehtoisia konkreettisia
kohteita huoneeseen ja antoivat koehenkilölle ”ostoslistan” kohteista, joiden
täytyy olla mukana reitillä. Tämän jälkeen koehenkilön täytyi kulkea reitti, jonka
hän arvioi mahdollisimman lyhyeksi ja joka kulkee kaikkien listan kohteiden
kautta. Dry ym. (2006) tutkivat asiaa kynän ja paperin avulla. Heidän
tutkimuksessaan koehenkilön piti piirtää mahdollisimman lyhyt reitti, joka kulki
kaikkien 14 x 14 cm neliön sisään piirrettyjen pisteiden kautta. Ihmisen kykyä
muodostaa reittejä on tutkittu myös maasto-oloissa sekä tasaisella kentällä, jossa
ei ole kasvillisuutta, että alueella, jossa on sekä korkeusvaihtelua että
kasvillisuutta (Layton ym. 2009).
Tutkimuksissa selvitettiin samalla, millaista ratkaisustrategiaa ihminen
käyttää reittejä muodostaessaan (Wiener ym. 2006). Yksi tyypillisimmistä
strategioista on lähimmän naapurin strategia (nearest neighbor strategy), jossa
kohteesta liikutaan aina seuraavaksi lähimmälle kohteelle, jossa ei ole vielä
vierailtu. Aluepohjaiseen ajatteluun perustuvassa fine-to-coarse-strategiassa
kohteet luokitellaan erillisiin alueisiin tai ryhmiin, ja jokaisen ryhmän kohteiden
kulkujärjestys suunnitellaan tarkemmin vasta ryhmittelyn jälkeen. Siirtymisiä
ryhmästä toiseen pyritään välttämään, ennen kuin yhden ryhmän kohteet on käyty
kattavasti läpi. Ryvässtrategiassa (cluster strategy) vierailtujen kohteiden
lukumäärää pyritään kasvattamaan mahdollisimman nopeasti. Ihmisille on myös
tyypillistä muodostaa reittejä, joita on mahdollisimman helppoa seurata. Least35

decision-load-strategiassa pyritään minimoimaan reitinvalintaan liittyvien
päätöstilanteiden lukumäärä, jolloin reitiltä eksyminen on vähemmän todennäköistä.
Edellä mainituissa tutkimuksissa havaittiin, että erilaiset päätösstrategiat
sopivat erilaisiin tilanteisiin. Strategioiden tehokkuus riippuu sekä ongelman
koosta että siitä, kuinka kohteet ovat jakautuneet alueelle. Lähimmän naapurin
menetelmä on tyypillisesti tehokas, kun kohteita on pieni määrä. Kun kohteiden
määrä kasvaa, muut strategiat ovat yleensä tehokkaampia. Wienerin ym. (2006)
mukaan vaikuttaa siltä, että ihmiset soveltavat aluepohjaista strategiaa.
Tutkimuksessa kuitenkin myös havaittiin, että ihmiset välttivät liiaksikin alueiden
rajojen ylittämistä. Kohteiden sijainnista riippuen on mahdollista, että alueelta
toiselle siirtyminen kannattaa, ennen kuin yhden alueen kaikilla kohteilla on
vierailtu. Reitinvalinnan onnistuminen riippuu myös ongelman koosta. Dry ym.
(2006) tutkivat ihmisen ratkaisukykyä 10–120 kohteen ongelmilla. Ihmisen
muodostaman ratkaisun ja optimaalisen reitin välinen ero kasvaa ongelman koon
kasvaessa. Samalla kasvaa myös reitin suunnitteluun käytetty aika. Toisaalta, mitä
enemmän koehenkilöt käyttivät aikaa reitin suunnitteluun, sitä tehokkaamman
reitin he pystyivät luomaan (Wiener ym. 2006). On kuitenkin huomattava, että
kaikissa mainituissa tutkimuksissa on vahvistettu, että ihminen ratkaisee TSPongelman todella tehokkaasti.
Tilanne muuttuu jonkin verran, kun kaksiulotteisista ongelmista siirrytään
kolmiulotteisiin ongelmiin. Laytonin ym. (2009) mukaan avoimella kentällä
suoritettu reittitehtävä onnistui suunnilleen samalla tasolla kuin esimerkiksi kynän
ja paperin avulla tehdyissä tutkimuksissa (reitit noin 6 % pidempiä kuin optimi).
Suoritus heikkenee selvästi vaihtelevaan maastoon siirryttäessä, joskin se on
edelleen melko hyvällä tasolla (reitit noin 20 % pidempiä kuin optimi).
Mittayksikkö vaikuttaa kuitenkin vaihtuvan maastoon siirryttäessä. Layton ym.
(2009) päättelevät, että vaikka koehenkilöitä ohjeistettiin minimoimaan reitin
pituus, alkoivat he minimoida pikemminkin kulkemisen työläyttä esimerkiksi
korkeuskäyriä pitkin liikkumalla.
Teoriatausta tukee metsäninventoinnista tehtyjä havaintoja. Reitin suunnittelu
on melko yksinkertaista, mikäli yksittäiset reitit ovat lyhyitä tai vaihtoehtoisesti
inventoitavia metsikkökuvioita on paljon, mutta ne sijaitsevat lähellä toisiaan.
Mikäli inventoitavat metsikkökuviot sijaitsevat kaukana toisistaan ja on tarpeen
suunnitella koko työpäivän mittainen inventointireitti, muuttuu tehtävä
haastavammaksi. Kokeneet maastotyöntekijät arvioivat pystyvänsä tehokkaaseen
reitinsuunnitteluun peruskartan ja ilmakuvan avulla varsinkin, jos heillä on paljon
36

paikallistuntemusta alueelta. Maastotyöntekijä saattaa kuitenkin olla kokematon
tai liikkua itselleen vieraalla alueella. Reitin pituuden sijaan tulee arvioida
kulkemisen vaikeutta tai miellyttävyyttä.
2.7

Sijoitteluongelmat

Kolmannella, aluemaisen kohteen inventointiin liittyvällä tutkimuskysymyksellä
havaittiin olevan yhteyksiä moniin tunnettuihin sijoitteluongelmiin (location
allocation problems). Näillä ongelmilla ratkaistaan, kuinka erilaisia palveluita on
optimaalista sijoitella niin, että ne palvelevat olemassa olevaa kysyntää
mahdollisimman hyvin. Erilaiset sijoitteluongelmat perustuvat muutamaan
perusongelmaan, joita varioimalla on mahdollista tuottaa ratkaisuja uusiin
ongelmiin.
Hakimin (1964) määrittelemässä p-mediaaniongelmassa pyritään sijoittelemaan p kappaletta palveluita niin, että kaikkien kysyntäpisteiden etäisyys
palveluista minimoidaan. Palveluita voivat olla esimerkiksi terveyskeskukset,
jotka palvelevat alueen kysyntää eli alueen asukkaita. Terveyskeskukset pyritään
siis sijoittelemaan niin, että asukkailla (sopivasti ryhmiteltynä) on mahdollisimman lyhyt matka lähimpään terveyskeskukseen. Etäisyyden sijaan voi olla
tarpeen minimoida myös aikaa, ja kyseessä voi olla esimerkiksi paloasemien tai
ambulanssien asemapaikkojen sijoittelu. Tällöin kyse on Set Covering Location
Problem (SCLP) -ongelmasta (Toregas & ReVelle 1972). Palvelut on sijoiteltava
niin, että kysyntään voidaan vastata annetussa maksimiajassa. Ambulanssin tulee
siis ehtiä kaikkien asukkaiden luo annetussa enimmäisajassa. Pmediaaniongelman ja SCLP-ongelman tyypillisiä käyttökohteita ovatkin julkisten
palveluiden sijoitteluun liittyvät ongelmat, sillä niissä koko kysynnän halutaan
tulevan katetuksi. Näissä ongelmissa resurssien määrä ei ole ennakkoon rajattu,
eli palveluita sijoitellaan niin paljon, että koko kysyntä tulee katetuksi.
Kaikissa ongelmissa koko kysynnän kattaminen ei ole yhtä tärkeää. Sen
sijaan palvelut halutaan sijoitella niin, että mahdollisimman suuri osuus
kysynnästä tulee katetuksi. Tyypillinen esimerkki on uusien kauppakeskusten
sijoittelu niin, että ne houkuttelevat mahdollisimman paljon asiakkaita
vähentämättä liikaa toistensa myyntiä. Tämä ongelmatyyppi tunnetaan nimellä
Maximal Covering Location Problem (MCLP) -ongelma (Church & ReVelle
1974). MCLP-ongelmassa resurssien, eli sijoiteltavien palveluiden, määrä on
tiedossa etukäteen.
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Current ja Schilling (1989) ovat yhdistäneet MCLP- ja TSP-ongelmat uudeksi
Covering Salesman Problem (CSP) -ongelmaksi. Tässä ongelmassa tavoitteena on
vierailla osassa verkon solmuista niin, että kaikki ilman vierailua jääneet solmut
ovat korkeintaan annetulla etäisyydellä lopulliselta reitiltä. Esimerkkinä tästä
ongelmasta on rokotusbussi, joka kiertää tietyissä kaupungeissa niin, ettei
yhdestäkään reitin ulkopuolelle jäävästä kaupungista ole ennakkoon määrättyä
matkaa pidempi matka rokotettavaksi. Myös tästä ongelmasta on kehitetty
edelleen uusia ongelmia. Covering Tour Problem (CTP) -ongelmassa (Gendreau
ym. 1997) määritetään vierailun kohteena olevat solmut etukäteen. Mikäli
kaikissa solmuissa on vierailtava, kyse on jälleen TSP-ongelmasta. Mikäli
ennakko-oletuksia ei ole, ongelma pelkistyy tavalliseksi CSP-ongelmaksi.
Sijoitteluongelmissa kysyntää edustavat tavallisesti verkoston solmupisteet.
Kuitenkin monissa käytännön ongelmissa kysyntä on esimerkiksi saatavilla
olevien aineistojen asettamien rajoitusten vuoksi luonteeltaan aluemuotoista.
Tyypillisesti esimerkiksi väestö, jonka muodostama kysyntä halutaan jakaa
optimaalisesti, on ryhmitelty kooltaan ja muodoltaan vaihteleviin hallinnollisiin
alueisiin. Ihanteellisessa tapauksessa kysyntä on myös mahdollista esittää
säännöllisen muotoisena ruudukkona. Molemmissa tapauksissa joudutaan
kuitenkin määrittelemään vain yksi piste edustamaan kunkin alueen kysyntää:
tyypillisesti tähän tarkoitukseen käytetään alueen painopistettä. Mikäli tämä
keskipiste tulee katetuksi, katsotaan koko alueen kysyntä katetuksi.
Current ja Schilling (1990) tunnistavat lähestymistavan virhealttiiksi, sillä
aineiston luokittelu tai yhdistely vaikuttavat lopputulokseen merkittävästi. Myös
Alexandris ja Giannikos (2010) toteavat, ettei sijoitteluongelman ratkaisu
välttämättä vastaa todellista tilannetta. Alexandriksen ja Giannikoksen mukaan
ratkaisun hyvyyttä pitäisikin arvioida kysyntäpisteiden ympärille piirrettyjen
ympyröiden perusteella. Tällä tavoin arvioituna samalla tarjontapisteiden
lukumäärällä saavutetaan yleensä parempi peittävyys kuin perinteisellä
lähestymistavalla. Samalla voidaan ottaa huomioon ratkaisun osittaispeitto, sillä
valtaosa yhden ruudun kysynnästä saattaa olla katettu, vaikka keskipiste ei
olisikaan ratkaisun peittävyysalueella (Murray 2005).
Kysymys riittävästä peittävyydestä on keskeinen myös metsäninventoinnissa.
Kustannuspinnan avulla tuotetun optimaalisen metsäninventointireitin ratkaisu on
puutteellinen, jos reitti kulkee ainoastaan metsikkökuvion keskipisteeltä
seuraavalle. Metsikkökuviot ovat tyypillisesti 0,5–5 hehtaarin kokoisia aluemaisia
kohteita, joiden muoto vaihtelee lähes ympyrämuodosta hyvinkin monimutkaisiin
muotoihin. Mikäli reitti kulkee metsikkökuvion keskipisteeltä toiselle, koko
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metsikkökuviosta saattaa tulla nähdyksi vain hyvin pieni osa. Tällöin kerätty
inventointitieto ei ole laatuvaatimusten mukaista (Suomen metsäkeskus 2014).
Ihmiselle aluemaisen kohteen inventoiminen on yksinkertaista: hän kävelee
metsikkökuvion sisään, liikkuu sen sisällä niin pitkään, että kerätty tieto on
laatuvaatimusten mukaista, ja poistuu tämän jälkeen metsikkökuviolta kohti
seuraavaa kohdetta. Tässä tutkimuksessa on tarpeen selvittää, kuinka tällainen
toimintatapaa kuvaava reittiviiva voidaan tuottaa laskennallisesti.
Metsikkökuvioiden inventointi poikkeaa sijoitteluongelmien perinteisemmistä sovellusaloista siltä osin, että ongelma on kutistettu metsikkökuvion
kokoiselle alueelle. Periaatteeltaan tämä vastaa palveluiden ja kysynnän
sovittamista toisiinsa. Metsikkökuvio on alue, jonka ominaisuuksista on
hankittava tietoa. Alueen pinta-ala edustaa kysyntää ja inventoija palvelua, joka
kohdistetaan alueelle. Resurssi on rajattu, sillä inventoijan pitää tehdä työnsä
mahdollisimman tehokkaasti. Metsikkökuviolla tulee liikkua niin, että riittävän
suuri osuus metsikkökuvion pinta-alasta tulee nähdyksi kerätyn metsävaratiedon
luotettavuuden varmistamiseksi samalla kun kuljettava matka pyritään
minimoimaan. Reittiviivan tuottamiseksi pitää siis pystyä ratkaisemaan, kuinka
palvelu kohdistetaan alueelle niin, että riittävä osuus kysynnästä tulee katetuksi
mahdollisimman lyhyttä reittiä kulkien.
Erilaisia ongelmatyyppejä kartoitettaessa havaittiin, että metsikkökuvioiden
inventointi on MCLP- ja TSP-ongelman yhdistelmä. Ratkaisua ei voida
kuitenkaan tuottaa jo määritellyn CSP-ongelman avulla, sillä perimmäisenä
tarkoituksena on optimoida sekä reitin pituus että inventoinnin peittävyys. Tällöin
maksimietäisyyden määrittely reitin ulkopuolelle jääneille solmuille ei ole
toimiva menetelmä, vaan ratkaisua on tarkasteltava geometrisesta näkökulmasta.
Riittävän peittävyyden arvioinnissa on laskettava todellisuudessa saavutettu
peittävyys Alexandriksen ja Giannikoksen (2010) ehdotusten mukaisesti.
2.8

Robotiikka

Metsikkökuvioiden inventointiin haettiin yhtymäkohtia myös robotiikasta. Myös
tällä alalla on tarpeen mallintaa, kuinka jokin alue voidaan käydä läpi
mahdollisimman tehokkaasti. Kyseessä voi olla esimerkiksi ruohonleikkuri
(Smith ym. 2005), siivousrobotti (Oh ym. 2004) tai miinanraivaaja (Zhang ym.
2001).
Robotin liikkumisen yleisimpiä vaatimuksia ovat: robotin täytyy käydä läpi
koko alue kattavasti välttäen esteitä, minimoida kuljetun matkan pituus, kulkea
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reitti, joka leikkaa itseään mahdollisimman vähän, käyttää yksinkertaista
reittistrategiaa, jotta robotin hallinta on helppoa, ja kuluttaa mahdollisimman
vähän energiaa ja aikaa (Huang ym. 1986). Samalla tulee huomioida robotin
ominaisuudet, eli sen kyky havainnoida ympäristöään, liikkua eri suuntiin ja tehdä
käännöksiä (de Berg ym. 2000). Liikkumisen vaatimusten ja robotin
ominaisuuksien huomioiminen johtaa useissa ratkaisuvaihtoehdoissa verkkoteorian hyödyntämiseen. Esimerkiksi roadmap-menetelmässä haluttu alue
kuvataan sopivalla säännöllä pisteinä, jotka yhdistetään toisiinsa (Siegwart &
Nourbakhsh), eli esitetään verkkona. Cell decomposition -menetelmässä alue taas
jaetaan pienempiin osiin, ja alueen kattava läpikäynti varmistetaan niin, että
robotti kulkee jokaisen osan kautta (Siegwart & Nourbakhsh 2004). Myös tämä
lähestymistapa pelkistyy verkko-ongelmaksi. Vaihtoehto verkkoteoriaan
perustuville menetelmille on potential fields -menetelmä, jossa alue jaetaan osiin,
ja osille annettujen painokertoimien avulla reitti ohjataan haluttuun suuntaan
(Khatib 1986). Mikäli vaatimuksena ei ole alueen täysin kattava läpikäynti,
voidaan käyttää myös satunnaisuuteen perustuvia algoritmeja (Choset 2001).
Robotiikassa käytetyistä ratkaisuista ei ollut hyötyä metsäninventoijan
liikkumisen mallintamisen suunnittelussa, sillä mallinnuksen lähtökohdat
poikkeavat toisistaan huomattavasti. Ihmisen liikkumista mallinnettaessa ei
tarvitse huomioida havainnointia tai yksittäisten liikkeiden mallintamista.
Kattavaan peittävyyteen tähtäävät ratkaisut pidentäisivät metsäninventoijan reittiä
tarpeettomasti, sillä koko metsikkökuvion ei tarvitse tulla nähdyksi, jotta
inventointitieto olisi laatuvaatimusten (Suomen metsäkeskus 2014) mukaista.
Toisaalta satunnaisuuteen perustuvien menetelmien hyödyntäminen ei olisi taannut riittävää laatua.
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3

Aineisto ja menetelmät

Tutkimuksen eteneminen suunniteltiin konstruktiivista tutkimusmenetelmää
hyödyntäen. Konstruktiivisen tutkimuksen avulla pyritään selvittämään, onko
uuden innovaation toteuttaminen mahdollista ja kuinka hyödyllinen se on.
Konstruktiivisen tutkimuksen vaiheet ovat (Kasanen ym. 1993):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Määritellään tutkimusongelma, jolla on merkitystä sekä käytännössä että
teoreettisesti.
Perehdytään aiheeseen.
Innovoidaan ja rakennetaan ratkaisu ongelmaan.
Testataan ratkaisun toimivuutta.
Osoitetaan ratkaisun teoreettinen merkitys.
Arvioidaan ratkaisun soveltuminen käytäntöön.

Tutkimuksessa toteutettiin yllä mainitut kuusi vaihetta. Tutkimusongelma tuli
ajankohtaiseksi metsävaratiedon keruun menetelmän uudistuessa. Käytännön
sovellusmahdollisuuksien lisäksi havaittiin, että ongelman tutkiminen liittyy
reitinoptimointiin
liittyvien
paikkatietomenetelmien
kehittämiseen,
eli
tutkimusongelmalla on sekä käytännöllistä että teoreettista merkitystä. Aiheeseen
perehdyttäessä havaittiin, että aihetta ei ole tutkittu paljon. Samalla havaittiin, että
aiemmat tutkimustulokset eivät ole suoraan sovellettavissa käytäntöön, joten
tarkentava tutkimus vaikutti perustellulta.
Varsinaisen tutkimusongelman ratkaisemiseksi oli ensin ratkaistava useampia
tutkimuskysymyksiä. Näistä ensimmäinen, metsäninventoinnin tuottavuuteen
liittyvä kysymys selvitettiin varsinaisen reitinoptimointitutkimuksen ulkopuolisena työnä (I). Ensimmäisen tutkimuskysymyksen selvittäminen toimi
motivaationa jatkotutkimuksen käynnistämiseen. Toisen ja kolmannen tutkimuskysymyksen käsittely liittyi ratkaisun innovointiin ja rakentamiseen (II ja III).
Ratkaisun toimivuutta testattiin neljännen tutkimuskysymyksen avulla (IV).
Lopuksi pohdittiin ratkaisun teoreettista ja käytännöllistä merkitystä ja tuotettiin
samalla vastaus varsinaiseen tutkimusongelmaan.
3.1

Metsävaratiedon ajantasaistus ja metsäninventoinnin
tuottavuus (I)

Hajallaan sijaitsevien metsikkökuvioiden inventoinnin tuottavuutta tutkittiin
metsävaratiedon ajantasaistukseen liittyneessä tutkimushankkeessa. Hanke käyn41

nistettiin ajantasaistusmenetelmien testaamiseksi kunnan kokoisella suuralueella.
Tutkimusalueena oli Kuortaneen kunnan alue Etelä-Pohjanmaalla. Tutkimus
toteutettiin vuosina 2006–2008. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa lisätietoa
yksityismetsien metsävaratiedon ajantasaistuksesta sekä ajantasaisen tiedon
hyödyntämisestä. Kuortaneen kunta valittiin tutkimusalueeksi, koska alue oli
sopivan kokoinen arvioidun työmäärän ja tutkimushankkeelle osoitetun
rahoituksen kannalta, alueelta aiemmin kerätty metsävaratieto oli tutkimukseen
soveltuvaa ja alueen metsäalan toimijat olivat käytettävissä hankkeen yhteistyökumppaneina.
Lähtötilanteessa Kuortaneen metsävara-aineisto oli kerätty eri vuosina noin
kymmenen edellisen vuoden aikana. Ennen vuotta 2000 inventoitu tieto katsottiin
niin vanhentuneeksi, että se inventoitiin uudelleen ennen ajantasaistuksen
aloittamista. Vuosien 2000 ja 2005 välillä inventoitua metsävara-aineistoa
pyrittiin ajantasaistamaan mahdollisimman kattavasti selvittämällä kunkin
metsikkökuvion inventointipäivän jälkeiset metsänhoitotyöt ja hakkuut ja
tallentamalla tiedot metsävaratietokantaan. Mikäli metsikkökuviolle ei ollut
saapunut tietoa tehdyistä toimenpiteistä, kasvatettiin metsikkökuvion puustotietoja laskennallisesti vuosittain MELA-ohjelmistoa hyödyntäen (Redsven ym.
2007). Mikäli metsikkökuviolle oli tallennettu taimikonhoitoon tai puuston
harvennukseen liittyvää toimenpidetietoa, oli puustotietojen uusi inventointi
tarpeen. Tällaiset metsikkökuviot käytiin inventoimassa maastossa niin, että
keväällä maastokauden alussa selvitettiin inventoinnin tarpeessa olevat
metsikkökuviot, joiden puusto käytiin mittaamassa maastokauden aikana.
Vaikka maastoinventoinnin peruste oli erilainen kuin nykyisessä metsävaratiedon keruun menetelmässä, molempien vaihtoehtojen maastotyö on
samankaltaista. Metsikkökuvioiden vuosittainen käsittely ei ole systemaattista,
joten ajantasaistuksen perusteella inventoitavat metsikkökuviot sijaitsivat
hajallaan eri puolilla tutkimusaluetta. Vastaavasti nykyisessä metsävaratiedon
keruun menetelmässä aukeat alueet, taimikot ja puustotiedoiltaan epäluotettavat
metsikkökuviot sijaitsevat inventointialueella samaan tapaan hajallaan.
Tutkimuksen aikana seurattiin maastoinventoinnin tuottavuutta. Tuottavuuslukuna käytettiin arvoa hehtaaria päivässä. Tuottavuusluku laskettiin metsävaratietokantaan tallennettujen metsikkökuvioiden inventointipäivämäärien sekä
maastotyöntekijän työajan seurantajärjestelmään tallentaman työajan perusteella.
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3.2

Kustannuspinnan muodostaminen asiantuntijatietämyksen
mallinnuksen avulla (II)

Kustannuspinnan tarkentaminen aloitettiin selvittämällä aiemmissa tutkimuksissa
esiteltyjen kustannuspintojen puutteet. Lisätietoa hankittiin kirjallisuudesta sekä
haastattelemalla metsäninventoinnin maastotyötä tekeviä henkilöitä. Esiin
nousseita vaatimuksia peilattiin käytettävissä oleviin aineistoihin. Lisäksi
mahdolliset aineistot käytiin läpi systemaattisesti sen varmistamiseksi, että kaiken
saatavilla olevan tiedon käyttökelpoisuutta arvioitiin.
Selvityksen perusteella aineistona päätettiin käyttää Maanmittauslaitoksen
maastotietokantaa (Maanmittauslaitos 2014c), Metsäkeskuksen metsävaratietokantaa ja Liikenneviraston Digiroad-aineistoa (Liikennevirasto 2014). Metsävaratietokantaa käytettiin kuvaamaan puuston ominaisuuksia, ja maaperää kuvaavat
tiedot haettiin maastotietokannasta. Koska tässä tutkimuksessa kyse oli
jalankulkijan liikkumisesta maastossa, tarkemmat maaperäaineistot rajattiin
tutkimuksen ulkopuolelle ja pääteltiin, että jako kivennäismaihin ja turvemaihin
riittää kuvaamaan kulkemisen miellyttävyyttä. Maastotietokannasta saatiin tietoa
myös ihmisen rakentamista kohteista ja aiheuttamista muutoksista. Maastotietokanta sisälsi myös kulkuesteiksi luokiteltavia kohteita. Digiroad-aineisto
sisältää vastaavat tieviivat kuin maastotietokanta. Teihin on kuitenkin liitetty
huomattavasti enemmän ominaisuustietoja, joista teiden liikennemäärät olivat
tämän tutkimuksen kannalta merkittävää tietoa.
Kustannuspinnassa haluttiin kuvata vuodenaikaisvaihteluun liittyviä tekijöitä.
Tutkimus rajattiin kuitenkin sulan maan aikaan, eli niin sanottuun maastokauteen,
sillä metsävaratiedon keruuta ei tavallisesti suoriteta lumisena aikana. Tämän
vuoksi lumi- ja routa-aineistot jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle. Myöskään
säätilaan liittyvää aineistoa ei haluttu käyttää, sillä käytännön sovelluksessa ei
tarvita niin tarkkaa tietoa. Maastotyöntekijällä on usein muita töitä, joten hän voi
jonkin verran sovitella toimistopäivien ja maastopäivien vuorottelua sään
mukaan.
Kaltevuuden oletettiin vaikuttavan kulkemisen miellyttävyyteen siltä osin,
että jalankulkija liikkuu mielellään maastonkohdissa, joissa korkeusvaihtelu on
pientä. Tieto maaston kaltevuudesta on laskettavissa maaston korkeusmallista
(Maanmittauslaitos 2014b tai vastaava laserkeilauksen avulla tuotettu aineisto).
Kaltevuuden vaikutus kulkemisen miellyttävyyteen pitää kuitenkin pystyä
kuvaamaan numeerisesti. Toblerin (1993) kulkunopeusfunktion hyödyntäminen
todettiin varteenotettavaksi vaihtoehdoksi, koska sen tuottamia arvoja voisi
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soveltaa reitinoptimointiin liittyvässä laskennassa. Koska laskentamenetelmä on
kehitetty keskieurooppalaiseen maastoon, haluttiin kuitenkin arvioida sen soveltumista Suomen olosuhteisiin.
Tutkimuksen toiseen osakysymykseen haettiin ratkaisua päätöksentekoprosessin kahden ensimmäisen vaiheen (Simon 1960) avulla. Ensimmäiseksi
määritettiin ongelma, eli tarve tuottaa erilaisten kohteiden kulkukelpoisuutta tai
kulkemisen miellyttävyyttä kuvaavat numeeriset arvot. Toiseksi maasto
luokiteltiin eri kulkukelpoisuusluokkiin mahdollisimman tarkasti kulkukelpoisuuteen ja kulkemisen miellyttävyyteen sekä käytettävissä oleviin aineistoihin perehtymisen jälkeen. Koska kyse ei ollut päätöksentekotilanteesta,
päätöksentekoprosessin viimeistä vaihetta eli valintaa (Simon 1960) ei tarvittu.
Numeeristen arvojen tuottamisessa käytettiin AHP:n parivertailutekniikkaa (Saaty
1980). Koska kulkemisen miellyttävyys ei ole mitattavissa oleva suure,
tietolähteeksi valittiin asiantuntija-arviot. Asiantuntijoina käytettiin kokeneita
metsäsuunnittelijoita Etelä-Pohjanmaalta, Etelä-Savosta ja Kainuusta.
Parivertailumenetelmässä vastaajat vertailivat eri maastoluokkia keskenään
vastaamalla kysymyksiin, jotka oli muotoiltu tyylillä ”Kuinka paljon mieluummin
kuljet kivennäismaalla kuin kalliolla?”. Vastaukset saattoivat vaihdella
asteikolla ”yhtä mielelläni” – ”äärimmäisen paljon mieluummin” niin, että kumpi
tahansa vertailun pareista saattoi olla miellyttävämpi. Maastoluokkien suuren
määrän vuoksi vertailu piti toteuttaa neljänä erillisenä sarjana, jotka olivat
maapinta, linjamaiset kohteet, puusto ja kaltevuus. Kaltevuuden vaikutusta
kulkemisen miellyttävyyteen tutkittiin muita sarjoja vastaavalla tavalla, mutta
vastaajan piti jakaa maaston kaltevuus mielessään asteikolla ”jyrkkä alamäki –
alamäki – loiva alamäki – tasamaa – loiva ylämäki – ylämäki – jyrkkä ylämäki”.
Vastausten perusteella voitiin laskea kunkin vastaajan näkemys eri
maastoluokkien miellyttävyydestä numeerisena arvona. Maastoluokan lopullinen
miellyttävyysarvo laskettiin vastaajakohtaisten arvojen aritmeettisena keskiarvona.
Reitinoptimointi kustannuspinnan avulla perustuu kulkukustannuksen
minimoimiseen, ei kulkemisen miellyttävyyden maksimoimiseen. Kustannuspinnan muodostamista varten kunkin luokan miellyttävyysarvo di käännettiin
kustannusarvoksi ci kaavalla:
𝑐𝑖 =
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𝑑𝑚𝑎𝑥
𝑑𝑖

,

(4)

missä dmax on miellyttävyyden maksimiarvo. Lopuksi testattiin kustannuspinnan
muodostamista laskettujen kustannusarvojen avulla. Eri sarjoissa selvitettyjen
kustannusarvojen yhdistämiseen haettiin asiantuntijoiden mielipiteitä parhaiten
kuvaava tapa. Lisäksi oli selvitettävä, missä järjestyksessä eri maastoluokat
kannattaa kerrostaa niin, että lopullinen kustannuspinta kuvaisi maaston
kulkukelpoisuutta mahdollisimman hyvin. Kustannuspinnan tuli olla myös
teknisesti käyttökelpoinen reitinoptimointia varten, eli resoluution oli oltava
sopiva, eikä siinä saanut olla kohtia, jotka olivat kulkukelpoisia maastossa mutta
joilta puuttui kustannusarvo.
3.3

Aluemaisen kohteen inventoinnin ongelman määrittely (III)

Sijoitteluongelmiin ja robotiikkaan perehtymisen jälkeen oli selvää, että yksikään
aiemmin määritelty ongelma ei pysty ratkaisemaan yhdelle metsikkökuviolle
sijoittuvan tehokkaan inventointireitin ongelmaa, vaikka yhteydet samantyyppisiin ongelmiin olivat selkeät. Tämän vuoksi määriteltiin uusi ongelmatyyppi: aluemaisen kohteen inventoinnin ongelma (Areal Inventory Problem,
AIP). Aluemainen kohde inventoidaan sijoittamalla alueen sisään tietty määrä
havaintopisteitä, joilta alueen ominaisuuksia havainnoidaan. Havaintopisteiden
määrä oli tiedossa ennakkoon. Havaintopisteeltä toiselle liikutaan lyhintä
mahdollista reittiä pitkin. Alueen ominaisuuksia havainnoidaan myös reittiä pitkin
liikuttaessa. Inventointituloksen luotettavuutta arvioidaan sen perusteella, kuinka
suuri osuus alueen pinta-alasta on tullut nähdyksi alueella liikuttaessa. Alueen ei
tarvitse tulla nähdyksi kokonaan, vaan riittää että nähdyksi tulee niin suuri osuus
koko alueen pinta-alasta, että alueen puustotiedot voidaan kerätä
laatuvaatimuksissa määritellyllä tarkkuudella (Suomen metsäkeskus 2014).
AIP-ongelmaan pyrittiin etsimään ratkaisualgoritmi muiden vastaavien
ongelmien ratkaisualgoritmien avulla. Lisäksi pyrittiin tuottamaan heuristinen
algoritmi, jota olisi mahdollista hyödyntää käytännön sovelluksissa. Aluemaisen
kohteen inventoinnin ongelman ratkaisua hyödynnettiin optimaalisten reittien
tuottamisessa kullekin inventoitavalle metsikkökuviolle erikseen.
3.4

Reitinoptimointimenetelmän testaaminen tuotantotyössä (IV)

Reitinoptimointimenetelmän testaaminen aloitettiin ohjelmoimalla testauksessa
tarvittavat sovellukset. Ne toteutettiin Esri Inc:n ArcGIS-ohjelmiston
ModelBuilder-ympäristöllä, jossa tarvittavat paikkatietoaineistot ja analyysi45

toiminnot voidaan kytkeä toisiinsa niin, että lähtöaineistoista voidaan tuottaa
haluttu lopputulos automaattisesti (Esri Inc 2014). Sovellukset toteutettiin sekä
kustannuspinnan luomista että varsinaista reitinlaskentaa varten. Toteutusalustaksi
valittiin ModelBuilder-ympäristö, koska Metsäkeskuksen käytössä olevat
räätälöidyt ohjelmistot perustuvat Esri Inc:n tuotteisiin. Näin ollen, mikäli
reitinoptimointisovellukset haluttaisiin ottaa käyttöön Metsäkeskuksessa, integrointi olemassa oleviin järjestelmiin olisi sujuvaa.
Maastotestaukseen osallistui kahdeksan Metsäkeskuksen metsäneuvojaa.
Heistä kaksi työskenteli Lounais-Suomessa, yksi Hämeessä, yksi Etelä-Savossa,
kaksi Pohjanmaan rannikolla ja kaksi Pohjois-Pohjanmaalla. Testaajien
alueellinen jakauma oli siis varsin kattava. Maastotestaus toteutettiin kesällä 2013
Metsäkeskuksen metsävaratiedon keruun yhteydessä.
Maastotestaus jakautui kolmeen vaiheeseen, joista ensimmäisessä testaajat
työskentelivät ilman valmiiksi laskettuja reittejä. Toisessa ja kolmannessa
vaiheessa testaajille laskettiin valmiit reitit. Nämä vaiheet erosivat toisistaan siten,
että toisessa vaiheessa kustannuspinta muodostettiin käyttäen tutkimuksen
aiemmassa vaiheessa määriteltyjä kustannusarvoja ja kolmannessa vaiheessa
testaajien itse määrittelemiä kustannusarvoja. Testaajat ilmoittivat etukäteen
inventoitavat metsikkökuviot, joiden he halusivat kuuluvan samaan reittiin, sekä
kyseiseen reittiin liittyvän auton pysäköintipaikan. Näiden tietojen perusteella
laskettiin inventointireitti, joka lähti liikkeelle autolta, kulki inventoitavien
metsikkökuvioiden kautta ja palasi takaisin autolle. Reitinlaskennan vaiheet on
esitetty liitteessä 2.
Koska tutkimus oli pikemminkin laadullinen kuin määrällinen, tärkein
testauksesta kerätty aineisto oli testaajien testin aikana ja jälkeen antama palaute.
Kaikki testaajien antama palaute kirjattiin muistiin. Testauksen lopuksi testaajille
toimitettiin palautelomake. Lomake sisälsi erilaisia testaukseen liittyviä
kysymyksiä ja mahdollisuuden antaa vapaata palautetta. Työn tuottavuuden
arviointia varten kerättiin numeerinen aineisto maastossa kuljetusta matkasta,
maastossa vietetystä työajasta sekä inventoiduista hehtaareista. Nämä tiedot
kerättiin reittikohtaisesti. Lisäksi kaikki kuljetut reitit tallennettiin GPS-laitteilla
(Garmin GPS 60 tai Garmin GPSMap 60 Cx), joiden tallennustarkkuus oli 5–
15 metriä. Laskennallisten ja testaajien itse suunnittelemien reittien vertaamiseksi
tuotettiin laskennalliset reitit ensimmäisessä vaiheessa inventoiduille
metsikkökuvioille.
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4

Tulokset

Tulokset on esitetty erikseen tutkimuksen jokaiseen neljän osa-alueen osalta.
Tulosten yhteenvedossa on kuvattu, kuinka tulokset vastaavat tutkimuskysymyksiin. Lopuksi kuvataan, kuinka tutkimusongelma voidaan ratkaista
tutkimusongelmiin saatujen vastausten avulla.
4.1

Metsävaratiedon ajantasaistus ja hajallaan sijaitsevien
metsikkökuvioiden inventoinnin tuottavuus (I)

Metsävaratiedon ajantasaistukseen liittyvässä tutkimushankkeessa onnistuttiin
kehittämään prosessi, jonka avulla metsävaratieto pystyttiin pitämään ajan tasalla
yhden kunnan kokoisella suuralueella. Metsävaratiedon ajantasaistuksen
luotettavuuden arvioinnin perusteella ajantasaistus onnistui tutkimuksen tavoitteiden mukaisesti. Lähtöoletuksen mukaisesti ajantasaistamatta jäivät lähinnä
sellaiset metsänomistajien omatoimisesti tekemät toimenpiteet, joista ei synny
viranomaiselle lähetettäviä ilmoituksia tai hakemuksia. Tutkimuksessa tuotettiin
uutta tietoa ajantasaisten metsävaratiedon hyödyntämisestä.
Tutkimushankkeella oli suuri käytännön merkitys, koska ajantasaistukseen
liittyvät menetelmät otettiin nopealla aikataululla vakiintuneeksi toimintatavaksi
yksityismetsien metsävaratiedon ylläpidossa. Tuloksia hyödynnettiin Metsäkeskuksen uuden metsävaratietojärjestelmän määrittelyssä niin, että järjestelmään
toteutettiin ajantasaistustoiminnot, joiden avulla ajantasaistus voidaan suorittaa
tutkimushankkeen työtapoihin verrattuna varsin vähällä henkilötyöllä.
Metsävaratiedon ajantasaistukseen liittyvien maastotöiden yhteydessä
havaittiin, että hajallaan olevien metsikkökuvioiden inventoinnin tuottavuus oli
noin 27 hehtaaria päivässä. Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella tehdyn
seurannan perusteella kuvioittaisen arvioinnin työn tuottavuus oli keskimäärin
30 hehtaaria päivässä. Hajallaan olevien metsikkökuvioiden inventoinnin
tuottavuus oli siis kymmenen prosenttia kattavan maastoinventoinnin tuottavuutta
alhaisempi.
Tutkimushankkeesta saadun kokemuksen perusteella uuden toimintatavan
tutkiminen ja kokeileminen saattavat tuottaa hyvin positiivisia tuloksia, jotka on
helppo ottaa käytännön toimintatavoiksi. Reitinoptimointitutkimuksen kannalta
tarkasteltuna ajantasaistukseen liittyvän tutkimushankkeen yksi tärkeä tulos oli
uuden tutkimusongelman paljastuminen ja osoitus siitä, että uuden toimintatavan
tutkiminen voi johtaa suuriin muutoksiin käytännön työssä.
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4.2

Suomalaisen maaston kulkukelpoisuutta kuvaava
kustannuspinta (II)

Tutkimuksessa onnistuttiin tuottamaan suomalaista maastoa kuvaava
kustannuspinta käytettävissä olevien paikkatietoaineistojen puitteissa. Aineistoista
tunnistettiin ominaisuudet, joiden oletettiin vaikuttavan kulkemisen miellyttävyyteen. Metsäkeskuksen metsävaratietokannasta poimittiin tiedot puuston
kehitysluokasta ja tiheydestä. Maastotietokannasta (Maanmittauslaitos 2014c)
saatiin tietoa maaperästä (kivikot, kalliot, pellot ja maa-ainesten ottoalueet),
ihmisten rakentamista kohteista tai aiheuttamista muutoksista (tiet, polut,
sähkölinjat, rautatiet ja ojat) sekä esteistä (esimerkiksi vesistöt, leveät ojat,
vaikeakulkuiset suot, moottoritiet ja pihapiirit, jotka muodostettiin tässä
tutkimuksessa puskuroimalla asuin- ja lomarakennukset 50 metrin puskurilla).
Teiden osalta oletettiin, että vilkkaat tiet muodostavat työturvallisuusriskin, jos
inventointireitti kulkee usein tällaisen tien yli. Tieto tien liikennemääristä on
saatavissa Digiroad-aineistosta. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan arvioitu,
kuinka suuri liikennemäärä muuttaa tien ylityksen riskialttiiksi, koska
maastotestausvaiheen reitit sijoittuivat rauhallisten teiden läheisyyteen.
Maastokauden aikaisista vuodenaikaan liittyvistä tekijöistä tunnistettiin kaksi
maaston kulkukelpoisuuteen tai kulkemisen miellyttävyyteen vaikuttavaa seikkaa.
Lehtien puhkeaminen puihin keväällä muuttaa kulkemisen miellyttävyyttä
selvästi, sillä nuorissa metsissä näkyvyys heikkenee merkittävästi, kun puiden
latvukset ovat silmien korkeudella. Pienissä taimikoissa ja varttuneissa metsissä
näkyvyyden heikkeneminen ei ole yhtä voimakasta, sillä latvukset ovat joko
silmien alapuolella tai selvästi yläpuolella. Vastaavasti lehtien putoaminen
syksyllä parantaa näkyvyyttä. Vuodenaika vaikuttaa myös peltojen kulkukelpoisuuteen. Viljelykauden ulkopuolella alkukeväällä ja syksyllä pelloilla voi
liikkua vapaasti. Viljelykaudella pellot kuvattiin esteenä niin, että ainoastaan
niiden reunoilla liikkuminen oli sallittua. Todellisuudessa pellon kulkukelpoisuuteen viljelykaudella vaikuttaa viljeltävä kasvi. Koska viljeltävistä
kasveista ei ole saatavilla paikkatietoaineistoa, käsiteltiin kaikkia peltoja saman
säännön mukaan. Vuodenaikaisvaihtelun kuvaamiseen ei tarvittu uusia aineistoja,
sillä vaihtelua on mahdollista kuvata tekemällä rinnakkaisia kustannuspintoja,
joista reitinoptimointiin voi valita sopivan pinnan laskentahetken tilanteen
mukaan.
Vastaajat olivat varsin yksimielisiä eri maastoluokkien miellyttävyydestä.
Miellyttävinä kohteina pidettiin teitä, polkuja, kivennäismaata, varttuneita metsiä
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sekä aukeita alueita ja pieniä taimikoita. Epämiellyttäviä maastoluokkia
puolestaan olivat kivikot, rautateiden ja vilkkaiden teiden ylitykset sekä tiheät
varttuneet taimikot ja nuoret kasvatusmetsät. Vuodenaikojen vaihtelun huomioiminen oli perusteltua, sillä lehtien puhkeaminen puuhun heikensi vastaajien
mielestä selvästi nuorten metsien kulkemisen miellyttävyyttä. Henkilökohtaisia
mieltymyseroja ilmeni jonkin verran, etenkin maastoluokissa pelto, kallio ja maaainesten ottoalue. Vastaajien sijainti ei juuri vaikuttanut tuloksiin, sillä ainoastaan
pelloilla liikkumiseen suhtauduttiin systemaattisesti eri tavoin eri puolilla maata.
Etelä-Savossa ja Kainuussa pelloilla liikuttiin mieluummin kuin EteläPohjanmaalla.
Tutkimuksessa vahvistettiin asiantuntijatietämyksen mallinnuksen avulla
myös Toblerin (1993) kulkukelpoisuusfunktion muoto. Vastaajien mielestä
kulkemisen miellyttävyys alkoi heikentyä kaltevuuden kasvaessa niin, että
miellyttävin kaltevuus oli loiva alamäki. Vastausten perusteella vaikutti myös
siltä, että kulkunopeutta kuvaavaa funktiota voidaan soveltaa kuvaamaan
kaltevuuden miellyttävyyttä tai käänteislukuna sen kulkukustannusta. Tässä
tutkimuksessa ei käsitelty kulkunopeutta, joten funktion tuottamia arvoja ei
hyödynnetty sellaisinaan. Funktion tuottamat kulkunopeudet muutettiin
kertoimiksi niin, että suurin nopeus (6 km/h) sai kertoimen 1. Muut nopeudet
suhteutettiin tähän lukuun niin, että esimerkiksi kaltevuus, jolla kulkunopeus oli
3 km/h, sai kertoimen 2. Näitä kertoimia hyödynnettiin reitinlaskennassa.
Kaikki miellyttävyysarvot käännettiin kulkukustannuksiksi kustannuspinnan
muodostamista varten. Eri tekijöiden kulkukustannukset yhdistettiin toisiinsa
additiivisella menetelmällä, eli summaamalla kustannusarvot toisiinsa. Tämän
jälkeen yhdellä maastoluokalla oli yksiselitteinen kustannusarvo, joka riippui sekä
maaston kulkukustannuksesta että puustoisilla alueilla myös puuston kulkukustannuksesta. Kaltevuuden aiheuttamaa kulkukustannusta ei yhdistetty samaan
malliin. Se oli perusteltua yhdistää muihin kustannuksiin vasta varsinaisessa
reitinlaskennassa, sillä kaltevuuden kustannusvaikutus riippuu reitin kulkusuunnasta.
Kustannuspinnan muodostamisessa määritettiin loogisen kustannuspinnan
tuottava järjestys (liite 1). Koska lähtöaineistot olivat vektorimuodossa, ensin
syntyi overlay-analyysin tuottama vektorimuotoinen tulosaineisto, joka lopuksi
muunnettiin rasterimuotoon. Kustannuspintarasterin resoluutiona käytettiin
kahdeksaa metriä. Tämä resoluutio oli kompromissi kustannuspinnan tarkkuuden
ja reitinlaskentaan kuluvan laskenta-ajan välillä.
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4.3

Aluemaisen kohteen inventoinnin ongelma (III)

Aluemaisen kohteen inventoinnin ongelma (AIP) määriteltiin seuraavasti:
Minimoidaan inventointireitin pituus niin, että
–
–

reitti kulkee havaintopisteiden kautta, joiden lukumäärä on määritelty
ennakkoon;
reittiä kulkemalla nähdyksi tulevan pinta-alan osuus on suurempi tai yhtä
suuri kuin ennakkoon määritelty kynnysarvo, missä
–
–
–

nähdyksi tuleva pinta-ala määritellään puskuroimalla reitti ja
havaintopisteet ennakkoon määritellyllä puskurin leveydellä,
nähdyksi tulevan pinta-alan tulee sijaita alueen sisällä ja
nähdyksi tulevan pinta-alan osuus lasketaan vertaamalla nähdyksi tulevaa
pinta-alaa koko alueen pinta-alaan.

Reittien laskennassa metsikkökuvio edusti siis inventoitavaa aluetta.
Havaintopisteiden voitiin tulkita olevan kuvioittaisen arvioinnin apuna käytettyjä
koealoja. Tässä tutkimuksessa tuotettujen reittien havaintopisteiden määrä perustui empiirisen metsäninventointiaineiston analysointiin. Koealoihin perustuvan
arvioinnin lisäksi metsikkökuvion puustosta tehdään silmävaraisia havaintoja
reitin varrelta, minkä vuoksi koko kuljetun reitin puskurointi oli tarpeellista
inventoinnin peittävyyden arvioimiseksi. Inventointi kohdistettiin yhdelle
metsikkökuviolle kerrallaan, eli nähdyksi tullutta pinta-alaa kerrytettiin vain
metsikkökuvion sisältä ja verrattiin koko metsikkökuvion pinta-alaan. Nähdyksi
tulevan pinta-alan osuuden kynnysarvona käytettiin vakioarvoa, jonka arveltiin
soveltuvan useimmille metsikkökuvioille.
Aluemaisen kohteen inventoinnin ongelmalle (AIP) esitettiin ratkaisualgoritmi, jonka avulla voitiin löytää optimaalinen ratkaisu määriteltyyn
ongelmaan. Algoritmi perustui kaikkien mahdollisten vaihtoehtojen läpikäymiseen ja tämän jälkeen parhaan ratkaisun tuottavan vaihtoehdon valitsemiseen.
Ratkaisun alussa alueelle tuotettiin tasavälein ehdokaspisteitä, jotka yhdistettiin toisiinsa, eli muodostettiin ehdokaspisteitä yhdistävä kuljetusverkko. Eri
reittivaihtoehtoihin liittyvät havaintopisteet valittiin näiden ehdokaspisteiden
joukosta. Lisäksi tiedossa olivat alueen sisäänmeno- ja ulostulopisteet. Jokaisen
vaihtoehdon kohdalla valittiin ennakkoon tiedossa oleva määrä havaintopisteitä ja
laskettiin lyhin mahdollinen reitti sisääntulopisteestä kaikkien havaintopisteiden
kautta ulosmenopisteeseen. Syntynyt reitti puskuroitiin parametrina annetulla
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näkymän leveydellä, ja tämän jälkeen puskuri leikattiin alkuperäisellä alueen
rajalla niin, että havaintoja kerättiin vain käsiteltävänä olevan alueen sisältä.
Tämän jälkeen laskettiin käsiteltävän vaihtoehdon peittävyys vertaamalla
nähdyksi tullutta pinta-alaa koko alueen pinta-alaan. Kaikkien vaihtoehtojen
kokeilun jälkeen valittiin mahdollisimman lyhyt riittävän peittävyyden, eli
parametrina annetun peittävyysehdon täyttävä, vaihtoehto. Mikäli yksikään
vaihtoehdoista ei täyttänyt peittävyysehtoa, valittiin suurimman peittävyyden
tuottava vaihtoehto.
Ongelman määrittelyn ja ratkaisualgoritmin muodostamisen yhteydessä
todettiin, että aluemaisen kohteen inventoinnin ongelma oli monen muun
sijoitteluongelman tapaan NP-täydellinen ongelma. Tämän vuoksi käytännön
sovelluksia varten oli tarpeen määritellä heuristinen algoritmi.
Myös heuristinen algoritmi käynnistyi ehdokaspisteverkon tuottamisella.
Sisääntulo- ja ulosmenopisteet yhdistettiin suoralla viivalla eli ns. siemenreitillä,
minkä jälkeen ehdokaspisteille laskettiin painokertoimet, jotka kuvasivat niiden
etäisyyttä siemenreitistä. Vaihtoehtoja tutkittaessa valittiin ennakkoon tiedossa
oleva määrä havaintopisteitä niin, että valituksi tulivat ne pisteet, joiden
painokertoimet olivat suurimmat. Edellistä algoritmia vastaavasti laskettiin lyhin
mahdollinen reitti näiden havaintopisteiden kautta sisääntulopisteestä
ulosmenopisteeseen. Reitti puskuroitiin ja puskuri leikattiin, minkä jälkeen
laskettiin reitin tuottama peittävyys. Mikäli peittävyysehto ei täyttynyt, valittiin
uudet havaintopisteet, joiden painokertoimet olivat järjestyksessä seuraavaksi
suurimmat. Algoritmiin liitettiin parametri, jolla oli mahdollista säädellä
iteraatiokierrosten maksimimäärää. Tällä voitiin estää ohjelman jääminen
ikuiseen silmukkaan, kun mikään ratkaisuvaihtoehto ei täyttänyt peittävyysehtoa.
Mikäli iteraatioiden maksimimäärä täyttyi ennen ratkaisun löytymistä, palautettiin
suurimman peittävyyden tuottama reitti.
4.4

Reitinoptimointimenetelmän arviointi (IV)

Tässä tutkimuksessa saatiin ensimmäistä kertaa maastossa testattua tietoa
reitinoptimoinnin onnistumisesta suomalaisissa olosuhteissa. Maastotestauksen
avulla arvioitiin myös aiemmassa vaiheessa tehtyjen tutkimuksen osien tuloksia,
sillä testaus perustui aiemmin kehitettyihin menetelmiin.
Asiantuntijatietämyksen mallinnuksen perusteella tuotetun kustannuspinnan
arvioitiin kuvaavan luotettavasti kulkemisen miellyttävyyttä suomalaisessa
maastossa. Testaajien arvioiden mukaan kustannuspinnassa huomioitiin maasto,
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puusto ja tiet, eli tekijät, jotka vaikuttavat reitinvalintaan. Kun testaajia pyydettiin
määrittelemään itse kustannusarvot maastotestauksen kolmanteen vaiheeseen,
kuvasivat vakioarvojen muutokset henkilökohtaisia mieltymyksiä eivätkä
kustannuspinnan virheiden korjaamista. Kahdeksasta testaajasta kaksi ei halunnut
muuttaa vakioarvoja lainkaan. Testaajien palautteen perusteella todettiin
kuitenkin, että kaikkia kulkemisen miellyttävyyteen vaikuttavia seikkoja ei ole
mahdollista mallintaa. Esimerkiksi tuulenkaatoja ja hakkuutähteitä ei voi
luotettavasti ja ajantasaisesti paikallistaa minkään aineiston avulla.
Reitinlaskentaan liittyvän palautteen osalta oli erotettava toisistaan
reitinoptimointimenetelmästä ja reitinlaskentasovelluksesta annettu palaute.
Reitinoptimointimenetelmä havaittiin melko toimivaksi. Metsikkökuvioiden
valmista inventointijärjestystä pidettiin maastotyötä helpottavana tekijänä.
Kustannuspinnan avulla lasketut reitit olivat suurelta osin käyttökelpoisia ja
negatiivinen palaute johtui pääasiassa kustannuspinnan puutteista. Metsikkökuvioiden sisälle lasketut reitit saivat toisaalta positiivista, toisaalta negatiivista
palautetta. Palautteen mukaan tarvittava reitin peittävyys metsikkökuvion sisällä
riippui eniten puuston homogeenisuudesta.
Reitinlaskentasovelluksessa havaittiin selviä puutteita, jotka vaikuttivat
negatiivisesti testaajien antamaan palautteeseen. Suurin ongelma oli epäloogisuus
metsikkökuvioiden järjestämisessä. Koska metsikkökuviot järjestettiin niiden
keskipisteiden avulla ja laskenta-ajan lyhentämiseksi vaihtoehtoisia reittejä
laskettiin vain viidelle lähimmälle metsikkökuviolle, jokin hyvän kulkuyhteyden
päässä oleva metsikkökuvio saattoi olla mahdoton saavuttaa. Sovellus tuotti
metsikkökuvioille valmiin järjestyksen ja laski tämän jälkeen saavutettua
peittävyyttä metsikkökuvio kerrallaan. Vaikka jonkin metsikkökuvion läpi olisi
kuljettu toisen metsikkökuvion inventoinnin yhteydessä, palattiin sille uudelleen,
kun se oli reitin varrella vuorossa. Tällöin reittiin muodostui ihmisen
näkökulmasta ylimääräisiä silmukoita. Sovellus ei myöskään tukenut työtapaa,
jossa usean metsikkökuvion tietoja kerättäisiin samanaikaisesti. Testaajien
palautteen mukaan ylimääräiset silmukat pidensivät reittejä, jolloin reitit eivät
olleet tehokkaita. Lisäksi ristiin kulkevat reitit vaikuttivat testaajista erityisen
epämiellyttäviltä, vaikka kustannuspinnan perusteella ne näyttivätkin tehokkailta.
Metsikkökuvioiden sisälle laskettujen reittien tuottamisessa käytettiin
vakioparametreja. Niiden joustavampi käyttö olisi korjannut testaajien esittämiä
puutteita. Etenkin riittävän peittävyyden rajana käytetty 60 prosenttia havaittiin
testaajien itse suunnittelemien ensimmäisen vaiheen reittien perusteella liian
korkeaksi. Peittävyysrajan laskeminen olisi yksinkertaistanut reittejä.
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Kun jälkikäteen laskettuja reittejä verrattiin ensimmäisen vaiheen todellisiin
reitteihin, havaittiin, että monet reiteistä olivat hyvin samankaltaiset testaajien
vapaasti suunnittelemien reittien kanssa (kuvio 4). Jotkin laskennalliset reitit
olivat liian pitkiä, mikä johtui reitinlaskentasovelluksen puutteista. Tällöin
ihmisen suunnittelemat reitit olivat selvästi tehokkaampia. Jotkin lasketuista
reiteistä puolestaan vaikuttivat kustannuspinnan perusteella arvioituna testaajan
valitsemaa reittiä tehokkaammilta (kuvio 5).

!

auto
laskettu reitti
todellinen reitti
metsikkökuviot

kustannus
9 999
26,328
19,111
14,121
12,015
10,383
9,286
9,252
7
6
5,85
5,632
5
3,5
3
2,5
1,5
1

0

100 200 m

Kuvio 4. Reitti, jossa inventoijan todellinen reitti ja laskennallisesti tuotettu reitti ovat
hyvin samankaltaiset.
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auto
laskettu reitti
todellinen reitti
metsikkökuviot

kustannus
9 999
19,5
14,5
12,015
10,5
9,286
9,252
7
5,632
5,5
4,709
4,297
4,263
3,293
3,287
2,383
2,19
2,156
1,084
1

0

100 200 m

Kuvio 5. Reitti, jossa laskennallisesti tuotettu reitti on inventoijan itsenäisesti
suunnittelemaa reittiä tehokkaampi.

Testaajat eivät antaneet palautetta kaltevuuden huomioimisen merkityksestä.
Jälkikäteen lasketun vertailuaineiston perusteella todettiin, että korkeusmallin
kanssa ja ilman korkeusmallia lasketut reitit olivat hyvin samanlaiset. Mikäli
eroja oli, korkeusmallin kanssa lasketut reitit olivat enemmän samankaltaiset
todellisen inventointireitin kanssa.
Testaajien palautteesta oli havaittavissa kaksi erilaista näkemystä
reitinoptimoinnin hyödyllisyydestä testaajien oman työn kannalta. Osa testaajista
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ajatteli, että menetelmä vaikuttaa potentiaaliselta. Heidän mukaansa se kannattaisi
ottaa käyttöön reitinsuunnittelun apuvälineenä niin, että ihmisen tehtävä olisi
arvioida ennakkoon laskettua reittiä ja hyödyntää siitä parhaat osat ja suunnitella
paremmat reitit niihin kohtiin, joissa valmis reitti ei näytä tehokkaalta. Osa
testaajista taas arvioi, että ihmisen reitinsuunnittelukyky ylittää laskennalliset
menetelmät. Testaajista seitsemän kahdeksasta ottaisi kuitenkin reitinlaskentasovelluksen käyttöön, mikäli sellainen olisi käytössä Metsäkeskuksen tietojärjestelmässä.
Aineistosta lasketut tuottavuusluvut osoittivat, että työn tuottavuus
tyypillisesti laski toisessa testauksen vaiheessa ensimmäiseen vaiheeseen
verrattuna. Kolmannessa vaiheessa tuottavuus lähti osalla testaajista nousuun ja
saattoi ylittää ensimmäisen vaiheen tuottavuuden. Osalla tuottavuus taas jäi
pysyvästi ensimmäistä vaihetta alhaisemmalle tasolle. Tulosten tulkinnassa ei
ollut mahdollista täysin erottaa reitinoptimoinnin vaikutus työalueiden ja
henkilökohtaisten ominaisuuksien vaikutuksesta, joten tulosten tulkinnassa on
oltava varovainen. Testaajat ottivat kantaa myös työn mielekkyyteen. Osalle
reitinoptimointi oli apuväline, joka helpottaisi työtä. Osalle reitinsuunnittelu taas
oli työn mielekkäintä osaa, jota ei haluttu ulkoistaa tietokoneelle.
4.5

Yhteenveto tuloksista

Yksi metsävaratiedon ajantasaistukseen liittyvän tutkimuksen tuloksista antoi
vastauksen
ensimmäiseen
tutkimuskysymykseen
hajallaan
sijaitsevien
metsikkökuvioiden inventoinnin tehokkuudesta. Maastotyön tuottavuus alitti
kattavan maastoinventoinnin keskimääräisen tuottavuuden. Tulos vahvisti
käsitystä siitä, että maastotyötä kannattaisi pyrkiä tehostamaan reitinoptimoinnin
avulla.
Maaston kulkukelpoisuuteen liittyvässä tutkimuksen osassa onnistuttiin ensin
luomaan kustannuspinta, jonka arveltiin kuvaavan kulkemisen miellyttävyyttä
suomalaisessa maastossa realistisesti. Samalla pystyttiin tarkentamaan aiemmissa
tutkimuksissa esitettyjä kustannusarvoja ja maaston luokittelua. Kustannuspinnan
tuottaminen onnistui teknisesti hyvin, vaikka eri aineistojen yhteensovittaminen ja
luokittelu vaati huolellista suunnittelua. Tutkimuksessa pystyttiin vastaamaan
toiseen tutkimuskysymykseen. Tässä vaiheessa kustannuspintaa ei kuitenkaan
vielä arvioitu todellisessa maastotyössä.
Aluemaisen kohteen inventoinnin ongelmaan liittyvässä tutkimuksen osassa
tuotettiin vastaus kolmanteen tutkimuskysymykseen. Ongelman määrittelyn
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avulla pystyttiin kuvaamaan, kuinka inventointireitti oli mahdollista tuottaa
aluemaisen kohteen sisälle. Ongelman ratkaisemiseksi pystyttiin esittämään
optimaalisen ratkaisun tuottava algoritmi. Tämän lisäksi heuristisen algoritmin
kuvaus ja vastaavan sovelluksen toteuttaminen mahdollistivat tutkimuksen
seuraavassa vaiheessa tapahtuneen reitinoptimoinnin maastotestauksen.
Maastotestaukseen liittyvistä havainnoista ja palautteesta saatiin runsaasti
aineistoa neljännen tutkimuskysymyksen ratkaisemiseksi. Kustannuspinnan
luotettavuus vahvistettiin, joskaan kaltevuuden vaikutuksesta kulkemisen
miellyttävyyteen ei saatu juurikaan lisätietoa. Reitinoptimointimenetelmä
havaittiin toimivaksi, mutta reitinlaskentasovellus puutteelliseksi. Osittain negatiivisesta palautteesta huolimatta valtaosa testaajista ottaisi reitinlaskentasovelluksen apuvälineeksi maastotyön suunnitteluun, mikäli sellainen olisi
käytettävissä.
Tämän tutkimuksen eri osa-alueiden perusteella oli mahdollista ratkaista
varsinainen tutkimusongelma, eli selvittää onko reitinoptimoinnista hyötyä
metsäninventoinnissa. Reitinoptimoinnin havaittiin soveltuvan parhaiten tilanteisiin, joissa inventoitavien metsikkökuvioiden osuus kaikista metsikkökuvioista oli
pieni ja metsikkökuviot sijaitsivat kaukana toisistaan. Lisäksi arvioitiin, että
reitinoptimoinnista hyötyisivät eniten kokemattomat maastotyöntekijät ja toisaalta
myös kokeneemmat työntekijät, jotka liikkuvat itselleen tuntemattomalla
seudulla. Negatiivinen palaute liittyi monilta osin reitinlaskentasovelluksen
puutteisiin. Reitinoptimoinnista saatavan hyödyn arvioitiin kasvavan edelleen,
mikäli sovelluksessa havaitut ongelmat korjattaisiin. Palautteen perusteella
tunnistettiin jatkokehitystä vaativat seikat.
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5

Tulosten tarkastelu

Tutkimuksen tuloksia tarkastellaan konstruktiivisen tutkimuksen periaatteiden
mukaisesti sekä teoreettisesta että käytännöllisestä näkökulmasta. Tulosten
tarkastelussa pyritään kuvaamaan tutkimuksen eri osien tuloksia sekä erikseen
että kokonaisuuden kannalta. Tulosten luotettavuutta pyritään arvioimaan
mahdollisimman laajasti. Lopuksi esitellään tutkimuksen aikana havaitut jatkotutkimusaiheet, joiden avulla reitinoptimointia maastossa voidaan kehittää
edelleen.
5.1

Tulosten teoreettinen merkitys

Vaikka tutkimus kohdistui käytännönläheisen ongelman selvittämiseen, on
tuloksilla myös monipuolista teoreettista merkitystä. Tutkimuksessa tuotettiin
uutta tietoa maaston kuvaamisesta kustannuspinnan avulla, määriteltiin uusi
reitinlaskentaongelmatyyppi, saatiin lisätietoa paikkatietomenetelmien käytöstä
reitinoptimoinnissa ja kerättiin maastossa testattua tietoa reitinoptimointimenetelmästä. Lisäksi saatiin tietoa ihmisen kyvystä luoda tehokkaita inventointireittejä, vaikka tämä näkökulma ei ollutkaan alkuperäisten tutkimuskysymysten
joukossa.
Tutkimus oli tarpeellinen, sillä maastossa liikkumisen optimoimista ei ole
juurikaan tutkittu jalankulkijan näkökulmasta. Aiemmissa aiheeseen liittyvissä
kotimaisissa tutkimuksissa (Antikainen 2009, Tapanainen 2010) esitettyjä arvioita
kulkukelpoisuutta kuvaavista kustannusarvoista ei ole testattu maastotyössä.
Tämä tutkimus täytti aiheeseen liittyvän tutkimusaukon, sillä tulosten myötä
käytettävissä on suomalaista maastoa realistisesti kuvaava kustannuspinta.
Kustannuspinta on luotu asiantuntija-arvioiden perusteella, ja siitä on kerätty
maastotyöntekijöiltä palautetta, jonka perusteella pinta on käyttökelpoinen.
Kustannuspinnassa on myös huomioitu vuodenaikojen vaihtelun merkitys sulan
maan aikana, ja siihen on integroitu mahdollisuus huomioida maaston kaltevuus.
Tutkimuksessa määriteltiin uusi ongelmatyyppi sijoitteluongelmien joukkoon.
AIP-ongelma laajentaa MCLP- (Church & ReVelle 1974) ja CSP-ongelmia
(Current & Schilling 1989). AIP-ongelman ratkaisua voidaan säätää ehdokaspisteiden etäisyyttä, havaintopisteiden määrää, näkymäpuskurin leveyttä ja
riittävää peittävyyttä kuvaavilla parametreilla, mikä tekee siitä joustavan,
erilaisiin tilanteisiin sopivan menetelmän riittävän peittävän mutta samalla
mahdollisemman lyhyen reitin ratkaisemiseen. Tutkimuksessa esitettiin sekä
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analyyttinen että heuristinen ratkaisu, joista jälkimmäisen ratkaisutapaa voidaan
soveltaa edelleen uusien heurististen ratkaisujen kehittämisessä. AIP-ongelman
ratkaisu perustuu havaintopisteiden kautta kulkemiseen, jolloin reittiä ei
kuitenkaan muodosteta vapaasti koko alueen sisällä. Valmis ratkaisu ottaa tämän
huomioon, sillä ratkaisun hyvyyttä arvioidaan reitin ympärille piirretyn puskurin
avulla eikä ratkaisuun valituksi tulleiden kandidaattipisteiden avulla. Ratkaisu
parantaa siis MCLP-ongelmaa, koska ratkaisu on määritelty geometrisesti.
Tutkimuksessa kehitettiin reitinoptimointiin soveltuvia paikkatietomenetelmiä. Tarvittavat sovellukset kustannuspinnan muodostamiseen sekä reitinlaskentaan ohjelmoitiin itse lukuun ottamatta Esri Finlandin toteuttamaa AIPongelman heuristisen ratkaisun tuottavaa osaa. Samalla havaittiin, että ArcGISohjelmiston ja sen laajennosten (Esri Inc 2014) sisältämät työkalut ovat hyvin
monipuoliset, ja tutkimuksessa ohjelmoidut sovellukset oli mahdollista toteuttaa
vakiotyökaluja yhdistelemällä ilman uutta koodausta. Tämän tutkimuksen
perusteella todettiin, että maastotyön apuvälineeksi soveltuvien inventointireittien
tuottaminen laskennallisesti on mahdollista.
Maastotestauksen ensimmäisessä vaiheessa kerättiin testaajien suunnittelemat
todelliset reitit ja tuotettiin jälkikäteen vastaaville metsikkökuvioille laskennalliset reitit. Tämän aineiston analysoinnin yhteydessä havaittiin, että testaajat
muodostivat inventointireittejä pääasiassa lähimmän naapurin tai aluepohjaisen
fine-to-coarse-strategian avulla Wienerin ym. (2006) oletusten mukaisesti.
Valintaan vaikutti se, kuinka pitkä reitti oli tai sijaitsivatko metsikkökuviot
ryppäissä. Mikäli metsikkökuviot eivät sijainneet ryppäissä tai reitti oli
kokonaisuudessaan lyhyt (1–5 metsikkökuviota), testaajat käyttivät lähimmän
naapurin strategiaa. Näissä tapauksissa testaajan suunnittelema ja reitinlaskentasovelluksen tuottama reitti olivat tyypillisesti hyvin samankaltaiset (kuvio 6).
Mikäli metsikkökuviot muodostivat ryppäitä, tällaiset ryppäät pyrittiin
inventoimaan valmiiksi ennen seuraavalle ryppäälle siirtymistä. Näissä
tapauksissa taas havaittiin oleellinen ero. Reitinlaskentasovellus tuotti tyypillisesti
reittejä, joissa osa yhdestä ryppäästä inventoidaan matkalla kaukaisemmille
metsikkökuvioille ja puuttuva osa takaisin palattaessa, mikä ei vastannut ihmisen
tekemää reitinvalintaa (kuvio 7). Myös tämä vastaa Wienerin ym. (2006) tekemiä
havaintoja siitä, että ihmiselle ominainen halu inventoida yksi ryväs kerrallaan
valmiiksi saattaa johtaa epäoptimaaliseen lopputulokseen. Havainto kannustaa
korjaamaan reitinlaskentasovelluksen puutteet, minkä jälkeen reitinoptimointimenetelmää voidaan hyödyntää tämän tutkimuksen testivaihetta paremmin
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optimaalisen reitin tuottamisessa myös tilanteessa, jossa
sijaitsevat ryppäinä.

!

metsikkökuviot

auto
laskettu reitti
todellinen reitti
metsikkökuviot

kustannus
9 999
26,328
19,111
14,121
12,015
10,383
9,286
9,252
7
5,85
5,632
5,393
4,709
4,297
4,263
3,293
3,287
2,383
2,190
2,156
1,5

0

100

200 m

Kuvio 6. Reitti, jossa sekä inventoijan suunnittelema että laskennallisesti tuotettu reitti
etenevät metsikkökuviolta toiselle lähimmän naapurin strategiaa noudattaen.
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laskettu reitti
todellinen reitti
metsikkökuviot

kustannus
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4,709
4,297
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3,293
3,287
2,383
2,19
2,156
1,084
1

0

100 200 m

Kuvio 7. Reitti, jossa inventoija on noudattanut aluepohjaista strategiaa inventoiden
metsikkökuvioita ryväs kerrallaan, mutta laskennallinen reitti ei näin tee.

Tutkimuksen tärkein tulos oli reitinoptimointimenetelmän luominen ja sen
testaaminen maasto-oloissa. Vaikka menetelmä ei ollut täysin valmis käytännön
sovelluksiin, on kyseessä tähän mennessä tarkin kotimainen menetelmä
reitinoptimointiin maastossa. Menetelmän tarkentaminen ja soveltaminen muihin
käyttötarkoituksiin on mahdollista jäljempänä kuvattujen periaatteiden avulla.
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5.2

Tulosten soveltaminen käytäntöön

Tämän tutkimuksen tulokset ovat sovellettavissa ensisijaisesti Metsäkeskuksen
metsävaratiedon keruuseen liittyvässä maastotyössä. Tutkimus suunniteltiin
metsäninventoinnin näkökulmasta, joten välittömästi käytäntöön sovellettavissa
olevat tulokset liittyvät luonnollisesti samaan aihepiiriin. Reitinoptimointimenetelmä ja sen eri osat ovat kuitenkin sovellettavissa myös muuhun maastossa
liikkumiseen, mikä vaatii jossain määrin erilaista näkökulmaa ja jonkin verran
jatkotutkimusta.
Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että reitinoptimointimenetelmä
kannattaisi ottaa käyttöön Metsäkeskuksessa. Kustannuspinta havaittiin jo nyt
käyttökelpoiseksi, joskin sitä voisi tarkentaa jonkin verran saadun palautteen
perusteella. Käytännön sovelluksessa kustannusarvojen tulisi olla käyttäjien
vapaasti valittavissa, jolloin tässä tutkimuksessa tuotetut kustannusarvot olisivat
lähtöarvoja, joita käyttäjät voisivat muokata. Reitinlaskentasovelluksen puutteet
pitäisi korjata, jolloin sovellus tuottaisi loogisempia reittejä. Reittien laskentaa
metsikkökuvioiden sisälle tulisi harkita, sillä kyseinen toiminto voisi olla
perusteltua jättää ihmisen vastuulle, ja laskennan aikavaativuutta voitaisiin
pienentää samalla merkittävästi. Reitinoptimoinnin avulla tuotetut reitit pitäisi
käsittää ihmisen suorittaman reitinsuunnittelun apuvälineeksi eikä ehdottomaksi
ohjeeksi. Ihmisen päättelykyvyn ja laskennallisen reitin yhdistäminen tuottaisi
todennäköisesti tehokkaimman mahdollisen lopputuloksen.
Reitinoptimointimenetelmän käyttöönotossa on kuitenkin huomioitava, että
sen maastotyötä tehostava vaikutus ei ole kovin suuri verrattuna muihin
tehostamistapoihin. Kaukokartoituspohjaisten puustotulkintamenetelmien kehittäminen ja muista lähteistä saatujen tietojen, kuten metsävaratiedon ajantasaistuksessa käytettyjen toimenpide- ja tapahtumatietojen, käyttö saattaa
vähentää maastotyötä ja täten lisätä metsävaratiedon keruun tehokkuutta, kun
huomioidaan sekä toimisto- että maastotyön osuus. Tällöin maastossa
inventoitavien metsikkökuvioiden määrä pienenee, jolloin reitinoptimoinnin
merkitys tosin kasvaa. On kuitenkin mahdollista, että maastotyön määrä saattaa
vähentyä entisestään tulevaisuudessa. Esimerkiksi UAV-lennokeilla (Unmanned
Aerial Vehicle) kerättyjä ilmakuvia on käytetty metsien kartoitukseen (Hassinen
2013). Tällä hetkellä kohdennetun maastoinventoinnin tyyppinen työ sopii
huonosti lentotoimintaan liittyvän lainsäädännön puitteisiin, mutta on ehkä
mahdollista, että metsävaratiedon keruu suoritetaan tulevaisuudessa kattavasti
ilmasta.
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Reitinoptimointimenetelmän soveltaminen muille aloille vaatii kyseiseen
tarpeeseen määritellyn kustannuspinnan. Kustannuspinnan muodostamista varten
tulee selvittää käytettävissä olevat aineistot, luokitella maasto niiden avulla
käyttötarkoituksen vaatimiin luokkiin ja selvittää näille luokille soveltuvat
kustannusarvot. Mikäli aluemaisilla kohteilla liikkuminen on tarpeellista, AIPongelman ratkaisun parametrit pitäisi määritellä käyttötarkoitukseen soveltuviksi.
Kuitenkin jo pelkkä reitinoptimointi pistemäisten kohteiden välillä
kustannuspinnan avulla olisi käyttökelpoinen apuväline monissa tapauksissa.
Menetelmää voidaan soveltaa laajemminkin metsäalalla esimerkiksi
Metsäkeskuksen tarkastustoiminnassa tai muiden organisaatioiden maastokäynneillä. Myös muilla aloilla on tarpeen liikkua metsässä. Esimerkiksi
sähköyhtiöiden tulee voida korjata sähkölinjoihin tulleet viat nopeasti. Tällöin
olisi tärkeää tietää, kuinka lähimmältä ajokelpoiselta tieltä voidaan siirtyä
oletettuun korjauskohteeseen mahdollisimman helposti. Reitinoptimointia
voidaan hyödyntää myös luontomatkailun alalla esimerkiksi retkeilyreittien
suunnittelussa, kunhan kustannusarvot määritellään niin, että reitti ohjautuu
virkistyskäyttäjien suosimille alueille. Tässä tapauksessa kustannuspinnan
määrittelyä voisi laventaa erilaisilla puskurivyöhykkeillä, eli esimerkiksi
vesistöstä näköetäisyydellä olevat pikselit saisivat pienemmän kustannusarvon
kun taas hakkuuaukeiden läheisyydessä olevien pikseleiden kustannus kasvaisi.
Puskurivyöhykkeiden käyttö ohjaisi reittejä maisemaltaan miellyttäville alueille.
5.3

Tulosten luotettavuuden arviointi

Tutkimus suunniteltiin ja toteutettiin mahdollisimman huolellisesti, jotta
tutkimuksen tulokset olisivat luotettavia. Tutkimukseen sisältyy kuitenkin
lukuisia epävarmuustekijöitä, jotka on huomioitava tulosten tulkinnassa.
Konstruktiivinen tutkimusmenetelmä perustuu aiheeseen perehtymiseen,
innovointiin sekä ratkaisun luomiseen ja sen toimivuuden testaamiseen.
Aiheeseen perehdyttäessä havaittiin, että reitinoptimointiin liittyvää tutkimusta
jalankulkijan näkökulmasta ei juuri löydy, vaikkakin erilaisia reititysmenetelmiä
on tutkittu laajasti esimerkiksi robotiikkaan tai maanpuolustukseen liittyen.
Innovointivaiheessa pyrittiin hakemaan ideoita eri tahoilta, ja samalla pidettiin
koko ajan mielessä metsäninventointiin liittyvä varsinainen tutkimusongelma.
Ratkaisun luomisessa tarvittiin useiden eri teorioiden yhdistämistä, eikä
käytettävissä juuri ollut vakiintuneita mittaus- tai havainnointimenetelmiä.
Testausvaiheessa pyrittiin löytämään menetelmä reitinoptimoinnin hyödyllisyy62

den selvittämiseen, mikä johti laadullisen ja määrällisen tutkimuksen yhdistämiseen.
Reitinoptimoinnin tutkimus lähti liikkeelle metsävaratiedon ajantasaistukseen
liittyvästä hankkeesta, jossa etsittiin toimivaa menetelmää ajantasaistuksen
suorittamiseen ja ajantasaisen tiedon hyödyntämiseen. Koska ajantasaistukseen
liittyvä tutkimus valmistui vuonna 2009, on sen luotettavuutta jo mahdollista
arvioida tutkimuksen perusteella luotujen käytäntöjen avulla. Yksityismetsien
metsävaratiedon ajantasaistus on otettu käyttöön Metsäkeskuksessa vakiintuneena
toimintatapana. Ajantasaista tietoa jaetaan metsätietolain (Laki Suomen
metsäkeskuksen… 2011) linjausten mukaan metsänomistajille sekä metsäalan
toimijoille. Tutkimuksen tulokset ovat olleet sovellettavissa käytännön toimintaan
hyvin.
Kustannuspinnan luomisessa keskityttiin suomalaisen maaston kuvaamiseen.
Asiantuntijoina käytettiin metsäammattilaisia, jotka liikkuvat maastossa suuren
osan työajastaan. Maaston kulkukelpoisuutta arvioinut 21 asiantuntijan joukko on
valtakunnallisesti pieni, mutta sen arveltiin edustavan suomalaisten metsäninventoijien näkemystä varsin luotettavasti. Arviota tulosten luotettavuudesta
tukee havainto siitä, etteivät kulkukelpoisuusarviot vaihdelleet merkittävästi
vastaajan sijaintipaikkakunnasta riippuen. Tutkimuksen maastotestausvaiheessa
arvioitiin kustannuspinnan luotettavuutta ja todettiin, että se vaikutti realistiselta
käytettävissä olevat aineistot huomioiden.
AIP-ongelman ratkaisussa tutustuttiin laajasti vastaaviin sijoitteluongelmiin
ja tuotettiin niiden avulla uusi ongelman kuvaus. Lisäksi ongelmalle esitettiin
kaikkien vaihtoehtojen läpikäymiseen perustuva sekä heuristinen ratkaisu. AIPongelman kuvaus on reitinoptimoinnin tutkimuksen teoreettisin osa. AIP:n
ratkaisu toimii systemaattisesti lähtöparametrien perusteella. Tällöin voidaankin
olettaa, että AIP:n ratkaisussa löydetään paras mahdollinen reitti metsikkökuvion
sisälle, mikäli käyttäjä osaa valita sopivat ratkaisuun liittyvät parametrit.
Kokonaisuudessaan optimoitujen reittien laatu riippuu kustannusarvojen
lisäksi kustannuspinnassa käytettyjen aineistojen, korkeusmallin ja reitinlaskennassa käytettyjen sääntöjen oikeellisuudesta. Paikkatietoaineistojen laatua
voidaan arvioida aineiston syntytavan, sijaintitietojen oikeellisuuden, ominaisuustietojen oikeellisuuden, täydellisyyden, muodostamissääntöjen yhdenmukaisuuden, ajantasaisuuden ja tiedon syntyhetken tai muuttamisen ajoittamisen
perusteella (Servigne ym. 2006). Tässä tutkimuksessa käytetyistä aineistoista on
julkaistu laatumallit, joiden avulla voidaan arvioida aineiston sopivuutta
kustannuspinnan muodostamiseen ja reitinoptimointiin.
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Kustannuspinnan muodostamiseen liittyvät epävarmuustekijät ovat erityisesti
luonnossa esiintyvien rajojen sumeus ja maastokohteiden luokitteluun liittyvä
epämääräisyys (Comber ym. 2006). Luonnossa maastoluokat sulautuvat toisiinsa
vaiheittain, mutta koska kustannuspinnan lähtöaineistoina käytetään vektorimuotoisia kohteita, kaikkia kustannuspintaan kuvautuvia rajoja ei voida pitää
täsmällisenä tietona. Maastotietokannan laatumallissa suurin osa kustannuspinnassa käytetyistä luonnonkohteista on todettu identifioitavuudeltaan
tyydyttäväksi tai heikoksi, ja tyypillinen sijaintitarkkuus on 5–30 metriä
(Maanmittauslaitos 1995). Maastotietokannan ominaisuustiedon oletettiin olevan
tarpeeksi oikeellista kustannuspinnan muodostamista varten.
Metsikkökuvioiden rajat voivat olla hyvin selkeitä (esimerkiksi aukean
alueen ja varttuneen metsän rajalla) tai hyvin liukuvia ja epäselviä, jolloin
erilaiset tulkinnat kuviorajauksista voivat olla keskenään yhtä oikeellisia.
Kustannuspinnan muodostamisessa oletettiin, että epävarmoista rajauksista ei ole
haittaa, sillä tällaisissa tapauksissa naapurikuviot kuuluvat todennäköisesti
samaan kulkukelpoisuusluokkaan. Metsäisillä alueilla metsävaratietokannan
ominaisuustiedon tarkkuus on tärkeää, sillä puusto vaikuttaa merkittävästi
kustannusarvoihin. Koska pituustunnus on kaukokartoituksen avulla tuotetun
puustotiedon luotettavin tunnus ja koska puuston kehitysluokkamäärittely
perustuu paljolti pituuteen, puuston kehitysluokkien voidaan arvioida olevan
oikein suurimmassa osassa tapauksista (Suomen metsäkeskus 2014). Virheen
mahdollisuutta pienentää tässäkin se, että samaan kulkukelpoisuusluokkaan
kuuluu useampia kehitysluokkia. Taimikoiden tiheystieto on jo jonkin verran
epäluotettavampaa, mutta sen arvioitiin kuvaavan tarpeeksi luotettavasti sitä,
onko taimikko erityisen tiheä vai ei.
Korkeusmallia käytetään kaltevuustiedon tuottamiseen. Korkeusmallin
tuottaminen laserkeilauksen avulla on parantanut saatavissa olevan korkeustiedon
tarkkuutta. Virrantauksen ja Laineen (2003) mukaan korkeuskäyristä johdettu
kaltevuusdata tuottaa liian loivia kaltevuuksia. Laserkeilaukseen perustuva
menetelmä on parantanut korkeusmallin resoluutiota kymmenestä metristä
kahteen metriin ja korkeustarkkuutta kahdesta metristä 0,3 metriin (Maanmittauslaitos 2014a, 2014b). Aineisto kuvaa todennäköisesti maaston kaltevuutta riittävän luotettavasti reitinoptimoinnin kannalta.
Tässä tutkimuksessa käytetyssä reitinlaskentasovelluksessa on puutteita.
Reittiä lasketaan osissa, joissa kullekin osalle haetaan optimaalinen reitti. Näiden
reittien yhdistelmä ei kuitenkaan ole kaikissa tapauksissa kokonaisuutena
optimaalinen, vaan reitinlaskentasovellus vaatii jatkokehitystä.
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Maastotestauksen suorittaminen metsävaratiedon keruun maastoinventointien
tuotantotyön ohessa rajoitti sekä testaajien määrää että testaustapaa. Esimerkiksi
saman testialueen kiertäminen useita kertoja eri reittivaihtoehdoilla ei ollut
mahdollista, sillä metsävaratiedon keruun tuli edetä jatkuvasti. Testaus toteutettiin
alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, vaikka testauksen aikana havaitut
ongelmat reitinlaskentasovelluksen toiminnassa olisivat puoltaneet testitavan
muuttamista. Sovellukseen tarvittavia muutoksia ei kuitenkaan pystytty
toteuttamaan testauksen aikana. Tietämys reitinoptimoinnin toiminnasta
tuotantotyössä lisääntyi maastotestauksen aikana, jolloin tunnistettiin myös muita
mielenkiintoisia testausvaihtoehtoja. Esimerkiksi yksi testivaihe olisi voinut
sisältää kokeen siitä, kuinka tehokkaita reittejä testaajat olisivat pystyneet
suunnittelemaan itse, mikäli heillä olisi ollut käytössä maastotyöalueen
kustannuspinta. Toinen vaihtoehto olisi ollut tuottaa testaajille laskennalliset reitit,
muttei edellyttää heitä seuraamaan niitä, ja tutkia tämän jälkeen, kuinka paljon
valmiita reittiviivoja hyödynnettiin. Uusien testivaiheiden käyttöönotto olisi ollut
vaikeaa, sillä testaajat eivät edenneet vaiheesta toiseen samassa aikataulussa,
mikä johtui testaajien muista työtehtävistä ja vuosilomien ajankohdista.
Muutosten olisi pitänyt olla tiedossa jo ennen kuin ensimmäiset testaajat siirtyivät
testivaiheesta toiseen. Koska samalla oli huolehdittava tarvittavien reittien
laskennasta, aikaa muutosten tekoon ei ollut. Testausta ei haluttu myöskään
venyttää, sillä tällöin olisi pitänyt ottaa käyttöön syksyn kustannuspinta, mikä
olisi heikentänyt tulosten vertailtavuutta.
Maastotestaus ja reitinoptimoinnin hyödyllisyyden arviointi toteutettiin
käyttämällä kahdeksan testaajan testiryhmää. Tulosten luotettavuuden kannalta
testaajia olisi ollut hyvä olla enemmän. Testaajien valintaan vaikuttivat testauksen
sopivuus tuotantotyön yhteyteen, testaajien halu toimia koehenkilöinä sekä se,
oliko maastotyön tarvittavat valmistelut tehty ajoissa ennen maastokauden alkua.
Reitit tuotettiin keskitetysti, mikä sitoi yhden henkilön ajankäytön koko
testijakson ajalle. Koska reitinlaskentaan ei ollut käytettävissä toista henkilöä, oli
testaajien määrä rajallinen myös tästä syystä. Maastotestauksen tuloksena
syntynyt melko suuri 376 inventointireitin aineisto antoi paljon tietoa reitinoptimointimenetelmästä ja reitinlaskentasovelluksen toiminnasta, ja tämän
perusteella voitiin luotettavasti arvioida menetelmän hyvät ja huonot puolet.
Tuottavuuslukujen määrittämisessä aineisto vaikutti liian pieneltä, sillä tuloksissa
esiintyi satunnaista vaihtelua, jota ei pystytty täysin selittämään. Myös
reitinoptimointimenetelmän hyödyllisyyden arvioinnissa oli käytettävissä vain
kahdeksan henkilön mielipiteet. Tuloksia voidaan kuitenkin pitää luotettavina,
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sillä testaajien mielipiteet reitinoptimointimenetelmän hyvistä ja huonoista
puolista olivat loogisia. Arviot hyödyllisyydestä vaihtelivat, mutta ne todennäköisesti kuvastivat todellista tilannetta siitä, että jotkut henkilöt hyötyvät
reitinoptimoinnista toisia enemmän. Henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi
reitinoptimoinnin
hyödyllisyyteen
vaikuttavat
myös
maastotyöalueen
ominaisuudet. Tutkimuksesta saatiin selkeät suuntaviivat sille, millaisissa oloissa
reitinoptimoinnin voidaan arvella toimivan parhaiten. Tulosten luotettavuutta
parantaa testaajien sijoittuminen eri puolille Suomea, jolloin saatiin tietoa
reitinoptimoinnin toimivuudesta erilaisissa maasto-oloissa. Kaltevuuden
vaikutuksesta reitteihin olisi kuitenkin tarvittu enemmän tietoa.
Tulosten luotettavuuden arvioinnissa tulee muistaa, että optimoidun
inventointireitin tarkoitus ei ole olla maastotyöntekijää sitova ohje, vaan
reittiehdotus, joka on laskettu parhaan mahdollisen ennakkotiedon perusteella.
Koska tilanne maastossa ei aina vastaa lähtöaineistoa esimerkiksi kulkuesteiden
tai sittenkin kulkukelpoiseksi havaittujen kohteiden vuoksi, lopullinen
reitinvalinta suoritetaan aina maastossa.
5.4

Jatkotutkimusaiheet

Tutkimuksessa havaittiin sekä reitinoptimointimenetelmään että reitinlaskentasovellukseen liittyviä jatkotutkimus- ja kehittämistarpeita. Jatkotutkimusta ja -kehittämistä tarvitaan, jotta reitinoptimointimenetelmä voidaan
laajentaa muille aloille ja ottaa käyttöön Metsäkeskuksessa.
Tutkimuksessa havaittiin, että kustannuspinta saatiin muodostettua riittävän
tarkasti metsävaratiedon keruuta varten. Mikäli kustannuspintoja muodostetaan
muihin käyttötarkoituksiin, olisi tarpeellista selvittää, mitä paikkatietoaineistoja
on käytettävissä. Tätä tutkimusta aloitettaessa esimerkiksi maastotietokanta
(Maanmittauslaitos 2014 c) oli maksullinen tuote, joka oli käytettävissä
tutkimustarkoitukseen. INSPIRE-direktiivin (Euroopan parlamentin… 2007)
myötä maastotietokanta sekä useita muita aineistoja on tullut viime vuosina
vapaaseen käyttöön. Maanmittauslaitoksen aineistojen lisäksi esimerkiksi
Metsäntutkimuslaitoksen valtakunnan metsien inventoinnissa tuotettuja aineistoja
(Metsäntutkimuslaitos 2014) olisi mahdollista hyödyntää puustotietojen
lähdetietona. Metsäkeskuksen metsävaratietokanta ei ole avoin aineisto, vaan sen
käytöstä säädetään metsätietolaissa (Laki Suomen metsäkeskuksen… 2011),
henkilötietolaissa (Henkilötietolaki 1999) ja julkisuuslaissa (Laki viranomaisen…
1999). On kuitenkin mahdollista, että Metsäkeskus voisi tuottaa kustannuspintoja
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paikkatietopalveluna niin, että aineiston prosessointi tapahtuisi Metsäkeskuksessa
ja työn tilaajalle palautettaisiin aineistoa, joka ei sisällä henkilötietoihin
rinnastettavia tietoja. Käyttötarpeesta riippuen tulisi selvittää, olisiko dynaamisten
muuttujien käytöstä hyötyä. Esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen avoimesta
sääaineistosta (Ilmatieteen laitos 2014) voisi mahdollisesti käyttää sademäärää
(lumen syvyys) tai maaperän lämpötilaa (routa), mikäli reitinoptimointia
haluttaisiin hyödyntää myös talvikaudella.
Myös aluemaisen kohteen inventoinnin (AIP) algoritmi on hyödynnettävissä
metsävaratiedon keruun ulkopuolella, joskin käyttötarpeeseen liittyvät parametrit
on selvitettävä tapauskohtaisesti. Tässä tutkimuksessa oletettiin, että inventoitavat
alueet ovat homogeenisia. Jatkosovelluksissa tämä ei ole pakollinen oletus, vaan
AIP:n ratkaisussa voitaisiin hyödyntää sekä kustannuspintaa että korkeusmallia.
Tällöin alueen koko ei ole rajoitettu, vaan AIP olisi ratkaistavissa hyvin
suurillakin alueilla käyttötarpeen mukaan.
Tässä tutkimuksessa saatiin viitteitä siitä, kuinka ihminen suunnittelee
inventointireitin. Aiheen tutkiminen systemaattisesti ei ollut kuitenkaan
mahdollista testaajien pienen lukumäärän vuoksi. Aihetta olisi mielenkiintoista
tutkia metsäninventointiin liittyvällä aineistolla laajentaen Laytonin ym. (2009)
tekemää tutkimusta niin, että ihmisen suunnittelemia reittejä vertailtaisiin
kustannuspinnan avulla. Samalla voitaisiin selvittää, onko laskennallisia reittejä
mahdollista parantaa edelleen kalibroimalla niitä todellisen reittiaineiston avulla.
Jotta reitinoptimointi voitaisiin ottaa tuotantokäyttöön Metsäkeskuksessa,
reitinlaskentasovellusta pitäisi korjata testaajien palautteen perusteella.
Metsikkökuvioiden järjestys pitäisi saada loogisemmaksi. Reitinlaskentasovellus
tuottaa metsikkökuvioille yksiselitteisen järjestyksen. Tämä ei ole välttämättä
kuitenkaan paras vaihtoehto, sillä rinnakkain sijaitsevia metsikkökuvioita voi olla
tehokasta inventoida samanaikaisesti, varsinkin, jos toinen metsikkökuvio
sijaitsee toisen sisällä tai metsikkökuviot ovat pitkiä ja kapeita. Suuri
metsikkökuvio taas voi olla kannattavaa inventoida osissa niin, että inventoinnin
aloittamisen jälkeen metsikkökuviolta poistutaan pitkäksikin aikaa ja sinne
palataan myöhemmässä vaiheessa puuttuvan osan inventointia varten. Mikäli
reitin aikaisemmassa vaiheessa kuljetaan jonkin inventointijärjestyksessä
myöhemmin olevan metsikkökuvion läpi, tulisi se päätellä inventoiduksi, mikäli
riittävä peittävyys täyttyy. Metsikkökuvioiden sisäänmeno- ja ulostulopisteet
pitäisi määritellä niin, että koko reitti ei muodosta turhaa edestakaisin liikkumista.
Kehittämistarpeet vaativat tätä tutkimusta laajentavaa spatiaalista tarkastelua, sillä
metsikkökuvioiden sijainti toisiinsa verrattuna pitäisi pystyä ottamaan huomioon
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useassa reitinlaskennan vaiheessa. Samalla pitäisi varmistua siitä, että optimoinnin kohteena on koko inventointireitti, ei vain osa siitä kerrallaan.
Metsikkökuvion sisälle laskettujen reittien parantamiseksi tulisi selvittää,
olisiko Metsäkeskuksen käytössä olevan puustotulkinta-aineiston perusteella
mahdollista tuottaa metsikkökuviolle puuston homogeenisuutta kuvaava
muuttuja. Tämän tunnuksen käyttö voisi ohjata AIP:n ratkaisussa tarvittavia
parametreja niin, että puustoltaan heterogeenisille metsikkökuvioille tuotettaisiin
peittävämpi inventointireitti kun taas puustoltaan homogeenisten metsikkökuvioiden inventointireitti pidettäisiin hyvin lyhyenä.
Reitinlaskennan aikavaativuutta pitäisi saada leikattua merkittävästi.
Testivaiheessa yhden reitin laskenta vei siihen liittyvien metsikkökuvioiden
lukumäärästä riippuen muutamia tunteja. Todellisessa sovelluksessa laskenta-aika
voi olla korkeintaan joitakin minuutteja, jotta reitti voidaan muodostaa samalla
kun aineistoa siirretään maastolaitteelle. Aikavaativuuden leikkaaminen vaatii
tehokkaiden laskentapalvelimien käytön lisäksi heurististen menetelmien
laajempaa soveltamista.
Reitinoptimointi voidaan suorittaa kahdesta eri näkökulmasta. Tässä
tutkimuksessa määriteltiin etukäteen yhteen reittiin kuuluvat metsikkökuviot.
Toinen vaihtoehto on syöttää reitinlaskentasovellukseen aika, joka on
käytettävissä yhteen inventointireittiin, ja sovellus huolehtii metsikkökuvioiden
valinnasta. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa sovellusta olisi mahdollista laajentaa
kattavammaksi optimointimenetelmäksi, joka huomioisi, milloin on tehokkainta
kävellä metsikkökuviolta toiselle ja milloin käyttää siirtymiin autoa. Tässä
vaihtoehdossa voitaisiin kehittää myös metsikkökuvioiden valintaa Storen ja
Antikaisen (2010) esittelemällä menetelmällä, jossa metsikkökuvioon liittyisi sen
maastoinventoinnin tärkeyttä kuvaava ominaisuustieto. Nykymenetelmällä
metsikkökuviot on luokiteltu etukäteen maastotarkastusta tarvitseviin ja eitarvitseviin. Tämä luokittelu ei muutu reitinlaskentavaiheessa. Tärkeysominaisuuden avulla voitaisiin optimoida reittejä, joilla kerättäisiin yhdellä maastokäynnillä
mahdollisimman paljon tietoa. Reittiin valittaisiin metsikkökuvioita niiden
sijainnin, koon ja maastoinventoinnin tärkeyden perusteella. Tärkeys perustuisi
arvioon metsikkökuvion tietojen luotettavuudesta. Tiedoiltaan liian epäluotettavat
metsikkökuviot valittaisiin inventointireittiin, mutta tiedoiltaan välttävät
metsikkökuviot jäisivät inventoimatta, jos ne aiheuttaisivat reittiin liian suuren
poikkeaman. Tiedoiltaan välttävät metsikkökuviot olisivat kuitenkin reitillä,
mikäli ne sijaitsisivat reitin kannalta sopivassa paikassa.
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Reitinlaskentasovelluksen jatkokehityksessä ei pidä tyytyä toteuttamaan
järjestelmä, joka toimii vain palvelinkäyttöisessä pääjärjestelmässä verkkoyhteyden ulottuvilla ja josta valmiita reittejä siirretään maastolaitteelle.
Kehittämisen visiona tulisi olla maastonavigaattori, eli autonavigaattoria vastaava
sovellus. Tarve reitin uudelleenlaskentaan maastossa on todellinen, sillä maasto ei
kaikilta osin vastaa kustannuspintaa, vaan osa kulkukelpoisiksi arvioiduista
kohteista voi olla esteitä ja päinvastoin. Myös inventoijan suunnitelmat ja
aikataulut voivat muuttua päivän mittaan. Tällaisissa tapauksissa työpäivää varten
valmiiksi laskettu reitti menettää hyödyllisyytensä. Reitinlaskentasovellus onkin
suunniteltava niin, että aineistoa esikäsiteltäisiin palvelimella mahdollisimman
pitkälle ja maastolaitteelle siirrettäisiin lopullisessa reitinlaskennassa tarvittava
aineisto. Lopullinen reitin ratkaisu tehtäisiin maastolaitteella, ja samalla tulisi olla
mahdollista tehdä myös tarvittavia pieniä muutoksia ratkaisun pohjana oleviin
reittivaihtoehtoihin. Maastolaitteiden laskentakapasiteetti kehittyy jatkuvasti, ja
tämäntapaisen ratkaisun toteuttaminen saattaisi olla mahdollista jo
nykytekniikalla.
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Liite 1 Kustannuspinnan muodostaminen
Tähän liitteeseen on koottu yhteenveto kustannuspinnan muodostamisesta ja
tutkimuksen tuloksena saaduista kustannusarvoista. Kustannuspinnan tuottamista
varten toteutetussa sovelluksessa käytettiin ArcGIS:n vakiotyökaluja, jotka
toimivat eri lisenssitasoilla. Kustannuspinnan muodostamiseen alla kuvatulla
tavalla tarvittiin Advanced-tason lisenssi.
Kustannuspinnan muodostamisessa käytetyt aineistot sekä niiden
käsittely ja järjestys
Kustannuspinnan
muodostamisessa
käytettiin
Maanmittauslaitoksen
maastotietokantaa sekä Suomen metsäkeskuksen metsävaratietokantaa. Aineistoja
käsiteltiin seuraavasti:
1.

Metsikkökuviot.
Luokitellaan
seuraaviin ryhmiin:
–
–
–
–

2.

3.

metsävaratietokannan

metsikkökuviot

Aukeat alueet ja pienet taimikot: A0 (aukea alue), S0
(siemenpuumetsikkö), T1 (pieni taimikko)
Nuoret metsät, harva tai normaali tiheys: T2 (varttunut taimikko), 02
(nuori kasvatusmetsä), tiheys korkeintaan 4 000 runkoa/ha
Nuoret metsät, suuri tiheys: T2, 02, tiheys yli 4 000 runkoa/ha
Varttuneet metsät: 03 (varttunut kasvatusmetsikkö), 04 (uudistuskypsä
metsikkö).

Annetaan kunkin ryhmän kohteille niihin liittyvä kivennäismaan
kustannusarvo. Tämä karttataso on kustannuspinnan muodostamisen
lähtötaso.
Suot. Erotetaan maastotietokannasta helppokulkuiset suot (luokat 35411 ja
35412). Leikataan valituilla kohteilla metsikkökuvioaineistoa. Leikkaaville
kohteille päivitetään puustoa vastaavan turvemaan kustannusarvo. Päivitetään
edellistä karttatasoa.
Sähkölinjat. Erotetaan maastotietokannasta sähkölinjat (luokat 22311,
22312). Puskuroidaan 6 metrin puskurilla. Puskurin leveys määritettiin niin
suureksi, että viivamaiset kohteet erottuvat yhtenäisinä kohteina
rasterimuotoisessa kustannuspinnassa. Annetaan kohteille sähkölinjoihin
liittyvä kustannusarvo. Päivitetään edellistä karttatasoa.
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4.

Pellot. Erotetaan maastotietokannasta pellot (32611) ja niityt (32800).
–
–

5.

6.

7.

8.

9.
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Vaihtoehto 1: kustannuspinta viljelykauden ulkopuolella. Annetaan
kohteille pellon kustannusarvo.
Vaihtoehto 2: kustannuspinta viljelykaudella. Puskuroidaan pellot –12
metrin puskurilla. Pyyhitään alkuperäisistä kohteista pois puskuroinnin
tulostason kohteet (peltojen keskiosat), jolloin saadaan erotettua
pellonreunat. Annetaan peltojen keskiosille esteen kustannusarvo ja
pellonreunoille niitä kuvaava kustannusarvo.

Päivitetään edellistä karttatasoa.
Muut maastotietokannan aluemaiset kohteet. Erotetaan maastotietokannasta
muut tarvittavat aluemaiset kohteet: maa-ainesten ottoalueet (32111, 32112,
32113), kalliot (34100) ja kivikot (34700). Annetaan kohteille niihin liittyvät
kustannusarvot. Päivitetään edellistä karttatasoa.
Ojat. Erotetaan maastotietokannasta alle 2 metriä leveät virtavedet (36311).
Puskuroidaan viivat 6 metrin puskurilla. Leikataan valituilla kohteilla
metsikkökuviotasoa. Lasketaan oikea kustannusarvo lisäämällä poikkisarkaan
kulkemisesta aiheutuva lisäkustannus. Päivitetään edellistä karttatasoa.
Muut maastotietokannan viivat. Erotetaan maastotietokannasta muut
tarvittavat viivakohteet: vanha ajopolku (12311), polku (12313), ajopolku
(12316) ja rautatiet (14111, 14112, 14121). Puskuroidaan viivat 6 metrin
puskurilla. Annetaan kohteille niihin liittyvät kustannusarvot (polku tai
rautatien ylitys). Päivitetään edellistä karttatasoa.
Esteet. Erotetaan maastotietokannasta esteet: aluemaiset kohteet kaatopaikka
(32300), lentokenttäalueet (32411, 32412, 32413, 32414, 32415, 32416,
32417, 32418), louhos (32500), puutarha (32612), täytemaa (33000), urheiluja virkistysalue (33100), vaikeakulkuinen suo (35421, 35422), järvivesi
(36200), merivesi (36211), virtavesialue (36313) ja varastoalue (38900) sekä
viivamaiset kohteet jyrkänne (34400), 2–5 metriä leveät virtavedet (36312) ja
aidat (44211, 44213). Puskuroidaan viivamaiset kohteet 6 metrin puskurilla.
Annetaan kohteille esteen kustannusarvo. Päivitetään edellistä karttatasoa.
Tiet. Erotetaan maastotietokannasta tiet: autotie Ia (12111), autotie Ib
(12112), autotie IIa (12121), autotie IIb (12122), autotie IIIa (12131),
autotie IIIb (12132), ja ajotie (12141). Puskuroidaan autotiet Ia, Ib ja IIa
20 metrin puskurilla, muut tiet 6 metrin puskurilla. Annetaan kohteille tien
kustannusarvo. Päivitetään edellistä karttatasoa. Tämän tutkimuksen
IV osassa ei selvitetty, mitkä tiet ovat vilkkaita ja mitkä rauhallisia, koska

testaajat eivät liikkuneet vilkkaiden teiden lähellä. Mikäli tiet halutaan eritellä
liikenteen vilkkauden mukaan, pitäisi vilkkaiksi määritellyille teille antaa
kustannusarvo niin, että tien keskiosa saisi vilkkaan tien ylitykseen liittyvän
kustannusarvon ja tien reunat rauhallisen tien kustannusarvon.
Ylittämättömien teiden (esimerkiksi moottoriteiden) tulisi saada esteen
kustannusarvo.
10. Taustakustannus. Luodaan käsiteltävän alueen kokoinen karttataso, jolle
annetaan taustakustannuksen kustannusarvo. Päivitetään edellistä karttatasoa
niin, että taustakustannusta kuvaava taso jää edellisen alle. Tällöin edellisessä
karttatasossa olevat tyhjät kohdat saavat taustakustannuksen kustannusarvon.
Arvo on valittu neutraaliksi niin, etteivät reitit ohjaudu kulkemaan
taustakustannuksen alueella helposti eivätkä myöskään hyljeksi niitä.
11. Valmis rasterimuotoinen kustannuspinta. Muunnetaan edellinen karttataso
rasteriksi 8 metrin resoluutiolla. Rasterin solun arvo on vektoriaineiston
kohteen kustannusarvo.
Maastoluokkiin liittyvät kustannusarvot
Taulukossa 1 on listattu suomalaista maastoa kuvaavat kustannusarvot, jotka on
laskettu kulkemisen miellyttävyyttä kuvaavien arvojen perusteella. Arvot on
määritetty metsäninventoijan näkökulmasta. Esteiksi luokiteltuihin kohteisiin on
liitetty arvo 9999. Koska tämä kustannusarvo on muihin luokkiin verrattuna
erittäin korkea, reittejä ei tuoteta näille kohteille, mikäli mikä muu tahansa reitti
löytyy.
Taulukko 1. Suomalaista maastoa kuvaavat maastoluokat ja niiden kustannusarvot.
Maastoluokka
Polku

Kustannusarvo
1

Rauhallinen tie

1,084

Kivennäismaa, varttuneet metsät

2,156

Kivennäismaa, aukeat alueet ja pienet taimikot

2,190

Pellon reuna

2,383

Kivennäismaa, nuoret metsät, harva tai normaali tiheys, lehti ei puussa

2,629

Pelto viljelykauden ulkopuolella

2,839

Kivennäismaa, nuoret metsät, harva tai normaali tiheys, lehti puussa

3,287

Kallio

3,293

Turvemaa, ei ojia tai kulku ojien suuntaisesti, varttuneet metsät

4,263

Turvemaa, ei ojia tai kulku ojien suuntaisesti, aukeat alueet ja pienet taimikot

4,297
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Maastoluokka

Kustannusarvo

Maa-ainesten ottoalue

4,709

Turvemaa, ei ojia tai kulku ojien suuntaisesti, nuoret metsät, harva tai norm aali

4,736

tiheys, lehti ei puussa
Kivennäismaa, nuoret metsät, suuri tiheys, lehti ei puussa

5,136

Turvemaa, ei ojia tai kulku ojien suuntaisesti, nuoret metsät, harva tai normaali

5,393

tiheys, lehti puussa
Sähkölinja

5,632

Rautatien ylitys

5,850

Taustakustannus
Turvemaa, ei ojia tai kulku ojien suuntaisesti, nuoret metsät, suuri tiheys, lehti ei

7
7,242

puussa
Vilkkaan tien ylitys

8,093

Turvemaa, kulku poikkisarkaan, varttuneet metsät

9,252

Turvemaa, kulku poikkisarkaan, aukeat alueet ja pienet taimikot

9,286

Turvemaa, kulku poikkisarkaan, nuoret metsät, harva tai normaali tiheys, lehti ei

9,725

puussa
Turvemaa, kulku poikkisarkaan, nuoret metsät, harva tai normaali tiheys, lehti

10,383

puussa
Kivennäismaa, nuoret metsät, suuri tiheys, lehti puussa

12,015

Turvemaa, kulku poikkisarkaan, nuoret metsät, suuri tiheys, lehti ei puussa

12,232

Turvemaa, ei ojia tai kulku ojien suuntaisesti, nuoret metsät, suuri tiheys, lehti

14,121

puussa
Turvemaa, kulku poikkisarkaan, nuoret metsät, suuri tiheys, lehti puussa

19,111

Kivikko

26,328

Este

9999

Kustannuspinnat eri vuodenaikoina
Edellä esitetyn luokituksen sekä kustannusarvojen perusteella voidaan tuottaa
erilaisia kustannuspintoja vuodenajasta riippuen. Vaihtoehtoja on kolme:
1.

2.

3.
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Lehti ei puussa, viljelykauden ulkopuolella. Tätä kustannuspintaa käytetään,
kun halutaan optimoida reittejä keväällä ennen lehtien puhkeamista ja
myöhään syksyllä lehtien putoamisen jälkeen.
Lehti puussa, viljelykauden ulkopuolella. Tätä kustannuspintaa käytetään, kun
halutaan optimoida reittejä keväällä, mikäli lehdet ehtivät puhjeta ennen
kevätkylvöjä, sekä syksyllä sadonkorjuun jälkeen.
Lehti puussa, viljelykausi. Tätä käytetään, kun halutaan optimoida reittejä
kesällä lehtien ollessa puissa ja viljelykauden ollessa käynnissä.

Käyttäjän vastuulla on valita, mitä kustannuspintaa reitinlaskennassa käytetään,
eli reitinlaskentasovellus ei päättele sitä automaattisesti.
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Liite 2 Reitinlaskenta
Tässä liitteessä on esitetty menetelmä, jolla laskennalliset reitit tuotettiin
maastotestausvaiheessa. Laskentaketju kuvataan työvaiheittain. Jokaisessa työvaiheessa on kuvattu työvaiheen tarkoitus ja lopputulos sekä siihen liittyvän
työkalun toiminta. Reitinlaskentaa varten toteutetussa sovelluksessa käytettiin
ArcGIS:n vakiotyökaluja, jotka toimivat eri lisenssitasoilla. Reitinlaskentaa
varten tarvittiin Advanced-tason lisenssi. Lisäksi käytettiin Spatial Analyst- ja
Network Analyst -laajennoksia. Tässä liitteessä erillisinä kuvatut työkalut
yhdistettiin maastotestausvaihetta varten yhdeksi sovellukseksi, jotta reitinlaskenta sujui mahdollisimman nopeasti.
Reitinlaskennan vaiheet
1.
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Lähtötilanne. Reitinoptimoinnin kohdealueelle on tuotettu kustannuspinta
(liite 1). Lisäksi käytettävissä on maanpinnan korkeusmalli sekä Toblerin
kulkukelpoisuusfunktiosta johdetut kertoimet kaltevuuden vaikutuksesta
kulkukustannukseen. Inventoija on ilmoittanut, mitkä metsikkökuviot hän
aikoo inventoida ja mihin hän aikoo pysäköidä autonsa (kuvio 8).
Metsikkökuviot ja auton sijainti ovat vektorimuotoisia aineistoja. Työkalu
tuottaa näistä tiedoista reitinlaskennan lähtöaineiston, jossa on tarvittavat
tiedot laskennan myöhempiä vaiheita varten.

!

auto
metsikkökuviot

kustannus
matala

korkea

0

100 200 m

Kuvio 8. Reitinlaskennan lähtötilanne.

Käynnistetään työkalu Aineiston valmistelu. Työkalu tyhjentää aiemmin
reitinlaskennassa syntyneet aputiedostot. Työkalu lisää metsikkökuvioille
tarvittavat tiedot (taulukko 1): metsikkökuvion yksilöivän tunnuksen (id),
metsikkökuvion pinta-alan (area) hehtaareina, metsikkökuvion piirin
(perimeter) metreinä, metsikkökuvion muotoa kuvaavan tunnuksen (shape),
tarvittavien havaintopisteiden lukumäärän (n), näkyvyyttä metsikkökuvion
sisällä kuvaavan puskurin leveyden (buf) metreinä ja metsikkökuvion
inventoinnin kannalta riittävää peittävyyttä kuvaavan tunnuksen (cov)
asteikolla 0–1. Kaksi viimeistä tunnusta olivat koko testauksen ajan vakioita.
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Taulukko 1. Lähtöaineistoon lisätyt reitinlaskennassa käytettävät tiedot.
Aineiston ominaisuustiedot

Arvo tai laskentakaava

id

juokseva numerointi

area

polygonin pinta-ala

perimeter

polygonin piiri

shape

perimeter / area

n

–3,224 ln(shape) + 24,839, kun shape ≤ 1898 tai 1, kun shape >
1898

buf

30

cov

0,6

Luodaan lähtöaineisto, jonka avulla voidaan laskea reitit metsikkökuvioiden
sisälle. Lähtöaineisto sisältää ehdokaspisteet sekä niitä yhdistävät viivat
(kuvio 9).
metsikkökuviot
!

ehdokaspisteet
yhdistävät viivat

kustannus
matala

korkea

0

100 200 m

Kuvio 9. Ehdokaspisteet ja niitä yhdistävät viivat inventoitavien kuvioiden sisällä.
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2.

Käynnistetään työkalu Valmistele reitinlaskenta metsikkökuvioiden sisälle.
Työkalulle syötetään lähtötiedoksi ehdokaspisteiden haluttu etäisyys
toisistaan metreinä. Tämän tutkimuksen maastotestausvaiheessa ehdokaspisteiden etäisyytenä käytettiin 20 metriä, mikäli metsikkökuvion pinta-ala
oli korkeintaan kolme hehtaaria, ja 50 metriä, mikäli metsikkökuvio oli tätä
suurempi. Käytetty etäisyys oli kompromissi reitinlaskennan tarkkuuden ja
laskenta-ajan välillä.
Aineiston valmistelu metsikkökuvioiden järjestämistä varten. Metsikkökuviot
muutetaan pistemäisiksi kohteiksi optimaalisen järjestyksen selvittämistä
varten. Kaikille pisteille etsitään vaihtoehtoiset reitit joko toisille pisteille tai,
kuten tämän tutkimuksen maastotestausvaiheessa, rajatulle joukolle lähimpiä
pisteitä laskenta-ajan säästämiseksi. Tässä tutkimuksessa vaihtoehtoiset reitit
laskettiin viidelle lähimmälle pisteelle. Lähimpien pisteiden haku perustuu
niiden maantieteelliseen sijaintiin, koska haku kulkukustannukseen perustuen
ei nopeuta laskentaa. Oletus on, että edullisin piste koko inventointireitin
optimointia varten löytyy viiden lähimmän naapurin joukosta. Tuloksena
saadaan metsikkökuvioita kuvaava pisteaineisto sekä pisteitä yhdistävät
vaihtoehtoiset kuljetuspinnan avulla lasketut reitit (kuvio 10).

87

!

kuviot ja auto pisteinä
vaihtoehtoiset reitit
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Kuvio 10. Metsikkökuvioita kuvaavat pisteet ja niitä yhdistävät reitit.

Käynnistetään työkalu Kaikkien reittien laskenta metsikkökuvioiden
järjestämistä varten. Työkalu muuntaa metsikkökuviot pistemäisiksi
kohteiksi, jotta niitä ja auton paikkaa voidaan käyttää pienimmän
kulkukustannuksen
muodostavan
reitin
ratkaisemiseksi
Network
Analyst -laajennoksen toiminnoilla. Metsikkökuvioista muodostettuun
pisteaineistoon lisätään auton paikkaa kuvaava piste omalla id-tunnuksellaan.
Työkalu käynnistää iteraattorin, joka käy yksitellen läpi jokaisen pisteen
vaihtoehtoisen reitin lähtöpisteenä. Kullekin lähtöpisteelle haetaan viisi
lähintä pistettä. Lähimpien pisteiden haun jälkeen työkalu käynnistää toisen
iteraattorin, joka käy läpi haun tulosjoukon vaihtoehtoisen reitin
päätepisteenä. Työkalu laskee kulkukustannukseltaan pienimmän reitin
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kaikkien iteraattorien tuottamien pisteparien välille. Tuloksena syntyvät
rasterimuotoiset reitit muunnetaan vektorimuotoon ja lisätään tulostiedostoon. Lopuksi työkalu kopioi auton paikkaa kuvaavan pisteen uudelleen
aineistoon niin, että tällä pisteellä on pisteaineiston suurin id-tunnus. Näin
auton paikkaa kuvaavat pisteet voidaan lukita inventointireitin lähtö- ja
päätepisteiksi.
Metsikkökuvioiden järjestäminen. Ratkaistaan kuviopisteistä ja reittiviivoista
(solmuista ja kaarista) muodostuvan kuljetusverkon avulla pienimmän
kulkukustannuksen muodostava reitti. Tuloksena annetaan metsikkökuvioille
tämän reitin perusteella järjestysnumerot (kuvio 11).
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Kuvio 11. Metsikkökuvioiden järjestysnumerot.

Käynnistetään työkalu Metsikkökuvioiden järjestäminen. Työkalu muodostaa
kuljetusverkon ja ratkaisee edullisimman reitin. Auton paikkaa kuvaavat
pisteet lukitaan reitin lähtö- ja päätepisteiksi. Työkalu kopioi pisteiden
järjestyksen sisältävän optimointituloksen ja liittää sen avulla alkuperäisille
metsikkökuvioille sekä auton paikkaa kuvaaville pisteille tiedon niiden
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järjestysnumerosta. Työkalu laskee jokaiselle metsikkökuviolle sitä reitillä
edeltävän kohteen (kuvion tai auton paikan) järjestysnumeron.
Reitit metsikkökuvioiden välille. Lasketaan lopulliset reitit metsikkökuviolta
toiselle niiden järjestysnumeron mukaan (kuvio 12). Tässä vaiheessa reitit
lasketaan aluemaiselta kohteelta toiselle, ei enää keskipisteitä hyödyntäen.
Tuloksena olevien reittiviivojen päätepisteet ovat samalla metsikkökuvioiden
sisääntulo- ja ulosmenopisteitä.
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Kuvio 12. Metsikkökuvioiden välille lasketut reitit.

Käynnistetään työkalu Reitit metsikkökuvioiden välille. Työkalu käynnistää
iteraattorin, jonka avulla lasketaan edullisin reitti kaikkien peräkkäisten
metsikkökuvioiden välille. Iteraattorin avulla valitaan järjestyksessä kohde,
jolta reitin osa alkaa, ja kohde, jolle se päättyy. Tuloksena syntyvät
rasterimuotoiset reitit muunnetaan vektorimuotoon ja lisätään tulostiedostoon. Työkalu leikkaa syntyviä reittejä metsikkökuviorajauksilla ja
tuottaa uuden aineiston leikkauspisteistä, jotka kuvaavat metsikkökuvioiden
sisäänmeno- ja ulostulopisteitä. Mikäli leikkauksessa syntyy moniosaisia
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karttakohteita (mikäli reitti leikkaa metsikkökuviota muualla kuin
päätepisteissään), työkalu poistaa ylimääräiset pisteet. Pisteistä luodaan vielä
kaksi tulostiedostoa, joista toinen kuvaa sisäänmeno- ja toinen
ulostulopisteitä. Jako tehdään pisteiden id-tunnusten avulla niin, että
parittomat ja parilliset id-tunnukset kopioidaan eri tiedostoihin. Samalla
säilytetään tieto siitä, mihin metsikkökuvioon piste liittyy, eli pisteellä on
ominaisuustietona myös metsikkökuvion id-tunnus.
Reitit metsikkökuvioiden sisälle. Lasketaan reitit metsikkökuvioiden sisälle
sisääntulo- ja ulosmenopisteiden avulla (kuvio 13). Käytetty heuristinen
algoritmi perustui eri vaihtoehtojen kokeiluun lyhimmästä mahdollisesta
reitistä alkaen. Laskenta-aikaa oli mahdollista säätää rajoittamalla
iteraatiokierrosten lukumäärää. Tässä tutkimuksessa maksimina käytettiin
kymmentä kierrosta.
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Kuvio 13. Metsikkökuvioiden sisälle lasketut reitit.

Käynnistetään työkalu Reitit metsikkökuvioiden sisälle. Työkalu käynnistää
iteraattorin, jonka avulla valitaan yksi metsikkökuvio kerrallaan reitin91

laskentaa varten. Valinta tehdään metsikkökuvion id-tunnuksen perusteella.
Työkalu valitsee vastaavan tunnuksen perusteella myös sisääntulo- ja
ulosmenopisteet. Reitti lasketaan tutkimuksen III osassa kuvatun heuristisen
algoritmin perusteella. Laskennan parametreina käytetään metsikkökuviolle
syötettyjä tietoja havaintopisteiden lukumäärästä, näkymäpuskurin leveydestä
ja riittävästä peittävyydestä. Mikäli metsikkökuvio on niin pieni, ettei haluttu
määrä havaintopisteitä mahdu sen sisään, tulosreitti kulkee sisääntulopisteestä
metsikkökuvion keskipisteen kautta ulosmenopisteeseen. Tuloksena syntyvät
vektorimuotoiset reitit lisätään tulostiedostoon.
Valmiin reitin tuottaminen. Yhdistetään metsikkökuvioiden välille ja sisälle
lasketut reitit yhtenäiseksi inventointireitiksi, minkä jälkeen reitti on valmis
(kuvio 14).
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Kuvio 14. Valmis inventointireitti.

Käynnistetään työkalu Inventointireitin viimeistely. Työkalu hakee reitinlaskennassa syntyneistä tulostiedostoista metsikkökuvioiden välille ja sisälle
tuotetut reittiviivat. Nämä viivat yhdistetään yhdeksi inventointireitiksi.
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Reitinlaskennan tuloksena syntyy tämä tiedosto sekä aiemmin luotu
metsikkökuvioiden järjestyksen sisältävä tiedosto.
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