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Tavoitteet

n Metsien inventoinnin, metsäsuunnittelun (metsäekonomian),
metsäteknologian, logistiikan ja puuteknologian yhteishanke

n Kehittää uusia lentokone (ALS), maastolaser (TLS) ja
hakkuukonemenetelmiä yksittäisten puiden määrällisten ja laadullisten
tunnusten mittaamiseen

n Mikä inventointitiedon arvo on metsä / leimikkosuunnittelussa /
päätöstukijärjestelmässä

n Miten tarkentunut inventointitieto integroidaan
metsäsuunnittelulaskelmiin (SIMO)

n Kuinka entistä tarkempaa ja ajantasaisempaa inventointitietoa voidaan
hyödyntää puunhankinnan logistiikkaketjun tehostamisessa



Lentokonelaserkeilaus (ALS) –
Piirrepohjainen menetelmä

§ Laserpulssien
korkeusjakaumista voidaan
irroittaa piirteitä (esim.
tietynkokoiselle
kuvaikkunoille)

§ Piirteitä käytetään selittävinä
muuttujina metsikkötunnusten
estimoinnissa

§ Regressio, eiparametriset
menetelmät, esim. knn

§ Tarkkoja tuloksia puuston
keskitilavuuden osalta koeala /
kuviotasolla

§ harvapulssinen ALSaineisto
(<1 pulssi / m2)

§ Kustannustehokas menetelmä
§ Keskeistä: piirteiden irroitus ja

valinta



ALS: Yksinpuinmittaus

n Tiheäpulssinen (yli 3 pulssia / m2)

laserkeilaus tai numeeristen ilmakuvien

fotogrammetriset 3Dmittaukset

n Puun pituus: 3Dlatvustomallin laskenta

laserkeilausaineistosta / digitaalinen

fotogrammetria

n Latvuksen koko: yksittäisten latvusten etsintä

ja mittaus automaattisella segmentoinnilla

n Mitatuista tunnuksista estimoidaan mallien

avulla muita kiinnostuksen kohteena olevia

puutunnuksia

n Kuviokohtaisten puustotunnusten laskenta

yksittäisten puiden tunnusten avulla. ALSdatan avulla mitatut puut,
Espoonlahti 5,8 ha. Finnish Geodetic
Institute / Kaartinen et al. 2008



• Yksinpuintulkinnassa puun pituuden keskivirhe 5060 cm
• Molemmilla menetelmillä puuston keskipituuden, pohjapintaalan ja

tilavuuden suhteellinen keskivirhe kuviotasolla 10  15 %
• Yksinpuintulkinnassa puulajin luokitustarkkuus parhaimmillaan

kolmella puulajilla 9095 % (korkeapulssinen data / ilmakuvat)
• Piirrepohjaisella menetelmällä puulajiositetiedon suhteellinen

keskivirhe 5070 %
• Maaston korkeusmallin tarkkuus metsäolosuhteissa 2040 cm
• Ongelmia: puulajitulkinta (piirrepohjainen menetelmä), nuoret

puustot, yksinpuintulkinnassa näkymättömät puut
• Yksinpuintulkinta kalliinpaa, mutta sen kautta voidaan mitata

kuvion runkolukusarja ja muodostaa puukartta, joiden avulla
voidaan pienentää metsäsuunnittelun simulointilaskennan virheitä ja
tehostaa optimointia, puunkorjuun suunnittelua sekä logistiikkaa.

Puuston ALSmittausten tarkkuus (mm. Næsset 1997, 2002, 2004,

Hyyppä & Inkinen 1999, Hyyppä & Hyyppä 1999, Holopainen ym. 2000, 2008, Maltamo ym. 2004, Korpela 2004,

Suvanto ym. 2005, Packalén &  Maltamo 2006, 2007, Vauhkonen ym. 2008)



vasemmalta oikealle: ALS 1998, 2000, erotuskuva ja
poistetut puut / oksat

Muutosten seuranta:
Harvennettujen puiden ALS
perusteinen tulkinta (Hyyppä et al. 2007)



Muutosten seuranta:
Puun pituuskasvun ALSperusteinen mittaus
(Yu et. al. 2007)

n Puun latvojen haku
n puiden sovitus
n Puiden pituuskasvun mittaus
n Puiden tilavuuskasvun mittaus
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1998 ~ 2003

y = 1.1595x  0.043
R2 = 0.661
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y = 1.0887x  0.0386
R2 = 0.2889
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2000 ~ 2003

y = 1.1907x + 0.0245
R2 = 0.4494
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Yksittäisten puiden ALSperusteinen

kasvun mittaaminen (Yu 2007)
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0.810.670.54R



Laserperusteiset maastomittaukset
(1/4): laserrelaskooppi

n Maastomittausten tarkkuuden ja
paikannettavuuden merkitys kasvaa
siirryttäessä yksityiskohtaiseen tulkintaan

n Maastomittausten tarvitaan:
n Kaukokartoitusmittausten kalibrointiin ja

tarkkuuden arviointiin
n Tiedot, jotka eivät ole tulkittavissa

kaukokartoitusaineistosta
n Laserrelaskooppi

n Yksi henkilö pystyy mittaamaan puiden
pituudet sekä läpimittoja mielivaltaisilta
korkeuksilta.

n Tulokset tallennetaan
maastotallentimeen.

n Mittausten sitominen paikkaan gps
paikannuksella.

n Laserrelaskoopin tarkkuus 816 mm
(mm. Kalliovirta ym. 2005, Vastaranta
ym. 2008)

n Mittaukset subjektiivisia

Kuvan © Kalliovirta & Melkas



Laserperusteiset maastomittaukset
(2/4): laserkamera

n Mittaukset perustuvat laserviivaan ja
pisteeseen.

n Esimerkiksi puun läpimitan voi mitata
miltä korkeudelta tahansa

n Tulevaisuudessa liitettävissä myös
pituuden mittaus sekä puukartan teko

n Melkas ym. (2008): 13 maastokoealaa
(552 puuta)

n Läpimitan mittauksen tarkkuus
puoliautomaattisella menetelmällä
using the 6 mm (RMSE) ja harha 2.5
mm

n Täysin automaattisella menetelmällä
tarkkuus 12.7 mm.



Laserperusteiset maastomittaukset (3/4):
maastolaserkeilaus (TLS)

n Miljoonia laserpisteitä yhdellä keilauksella
n 3D
n Jokaisella pikselillä on tarkka x,y,z –koordinaatti
n Vastaranta ym. (2008): 6 koealaa (122 puuta manuaalisesti TLSaineistosta

mitattu)
n Läpimitan mittaustarkkuus 7 mm (RMSE); menetelmä oli yhtä tarkka

kuin laserkamera / mittasakset

Finnish Geodetic Institute



ALS ja TLSmittausten yhdistäminen

Yksittäiset puut sivulta (TLS)Yksittäiset puut
ylhäältä (ALS)

Finnish Geodetic Institute



Laserperusteiset
maastomittaukset (4/4) :
hakkuukonedata / mobiilit
TLSmittaukset

n Hakkuukonedata
n Runkojen tilavuudet

nPuutavaralajit

n Runkokäyrät (mittauksia 10 cm välein)

n Sijainti (GPS)

n Mobiilit (2D) TLSmittaukset

n Puukartan tuottaminen joko erillisinventointina

tai hakkuun yhteydessä

n Jäävän puuston mittaaminen

harvennushakkuilla

n Tavoitteena metsävaratiedon päivitys

yhdistämällä ALS, TLS ja hakkuukonetietoa

kaadetuista puista –kuvio / osakuvio /

koeala / puutasolla

http://www.ponsse.fi/english/products/harvest
ers/ergo/index.php

FGI/Antero Kukko

http://www.ponsse.fi/english/products/harvest


Inventointitiedon tarkkuuden vaikutus
metsäsuunnittelun simulointilaskennassa,
SIMOohjelmisto

§ SIMO simulointi ja optimointiohjelmisto
§ Puu ja metsikkötason simulaattori
§ Sisältää mm. kaikki Suomessa käytössä olevat kasvumallit
§ Ohjelmisto on joustava erilaisille lähtötiedoille
§ Mikä entistä tarkemman lähtötiedon merkitys on metsäsuunnittelun

simulointilaskennassa?
§ Holopainen ym. (2008a): verrattiin puu ja puustotason simulaattoria

sekä puittaisen ALSmittauksen ja perinteisen kuvioittaisen arvioinnin
tarkkuuden vaikutusta hakkuiden ajoitukseen.
§ Lähtötiedon tarkkuudella merkittävä vaikutus hakkuiden ajoitukseen
(Seuraavaa hakkuuta ajoitettaessa 1050 % suhteellisia virheitä)
§ Pitääkö kasvu ja tuotosmalleja rakentaa uudelleen lähtötiedon
muuttuessa?

§ Holopainen ym. (2008b). Tutkittiin puulajiositetiedon merkitystä
simulointilaskennassa
§ Esim. hakkuiden ajoitukseen puulajiositetieto vaikutti 58%84%.
§ kulminoitui eri puulajien kasvumallien toimintaan puuston eri
kehitysvaiheissa.



Täsmämetsätalous

n Ongelma: kuinka raakapuuta saadaan tehtaille
kustannustehokkaasti riittävä määrä ottaen kuitenkin
samalla huomioon metsien muut käyttömuodot, kuten
monimuotoisuus, virkistyskäyttö, hiilensidonta,
kulttuuriarvot.

n Ratkaisu: Täsmämetsätalous = tarkan metsien
inventointitiedon täysimääräinen hyödyntäminen
operationaalisessa metsä ja leimikkosuunnittelussa
sekä puunhankinnan logistiikassa.

n Tarkka metsien inventointitieto = Hakkuukonetieto,
maastossa tapahtuvat lasermittaukset sekä
lentokonelaser ja ilmakuvamittaukset



Täsmämetsätaloutta
Eri mittakaavoissa –puutasosta
laajojen alueiden inventointeihin

n Monivaiheisen otannan
hyödyntäminen, esimerkiksi:
n 1.vaihe –
maastolasermittaukset (TLS,
Hakkuukonetieto)
n 2. vaihe –ALS
n 3. vaihe –Keskiresoluution
optisen alueen satelliittikuva /
korkean resoluution
tutkasatelliittikuvat (ESAR)
n 4. vaihe karkean resoluution
optisen alueen satelliittikuvat
(mm. NOAAAVHRR)

I

II

III

IV

http://www.geo.mtu.edu/rs/avhrr/global/

http://www.geo.mtu.edu/rs/avhrr/global/


Täsmämetsätalouden mahdollisuuksia

n Puuntuotannon ja metsän muiden käyttömuotojen yhdistäminen

n Metsissä tapahtuvien muutosten seuranta

n Metsävaratiedon ajantasaistus

n Kasvun mittaus

n Hiilitase

n Monimuotoisuus

n Metsätuhot

n Metsän (tuotto)arvon määrityksen tarkentaminen

n Teollisuuden puuhuollon tehostaminen

n Kaadettujen puiden alkuperän tunnistaminen
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