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Datalähteet 

• Metsädatan lähteitä 
– Laserpohjainen inventointi (SMK) 
– Satelliittipohjainen inventointi (Luke) 
– Muut 

• Toimenpiteiden yhteydessä kerättävä data poistettavasta/jäljelle 
jäävästä puustosta ja maaperästä, esim. metsäkone 

• Kännykällä (kameralla) tehtävät paikalliset mittaukset (Trestima) 
• UAV:lla tehtävät mittaukset puustosta/maaperästä 
• Maastolaserkeilaus, monikanavalaserkeilaus 
• Satelliittitutkakuvat 
• … 

• Muita metsän kannalta oleellisia datalähteitä 
– Korkeuskartat 
– Maaperäkartat 

 



Jakelualusta 

• Miten monilähteistä 
heterogeenista dataa 
voidaan hallita sekä 
hyödyntää sovelluksissa 
mahdollisimman helposti? 
– Datan tarjoaminen 

sovelluksille jakelualustan 
kautta 

– Yhtenäinen näkymä dataan 
yhteisen tietorakenteen ja 
rajapinnan kautta 

– Datalähteiden 
ajantasaistaminen ja 
yhdistäminen helposti 
hyödynnettäväksi 
estimaatiksi  jakelualustan 
peruspalvelu 



Yhteinen tietorakenne 

• Datalähteen datan ja metadatan 
esittäminen yhtenäisessä 
kompaktissa muodossa 
jakelualustalle ja sovelluksille 
– Myös jakelualustan tuottama 

yhdistetty estimaatti jaetaan 
sovelluksille samassa muodossa 

• Mahdollista määritellä samalla 
rakenteella metsäalueita, 
gridisoluja ja yksittäisiä puita 
– Dataesityksen perusyksikkönä 

16mx16m gridi-/hilasolu 
– Soveltuu myös muun datan, kuten 

maaperädatan esittämiseen(?) 

 

General 

 Date: 3x1 integer 

 ID: integer 

 … 

Objects 

 Object 

o Date: 3x1 integer 

o ID: integer 

o Type: integer 

o Description: string 

o DataSourceIDs: nx1 integer 

o Location  

 … 

o SubObjects  

 … 

o BasicAttributes  

 … 

o Attributes 

 Attribute 

 BasicParameters  

o … 

 Type: integer 

 Description: string 

 Parameters 

o … 

 Uncertainty 

o … 

o Uncertainties 

 Uncertainty 

 … 



Datalähteiden ajantasaistaminen ja 
yhdistäminen 

• Ajantasaistetaan datalähteet kasvumalleilla esim. 
nykyhetkeen (yleisemmin, tulevaisuuden ajanhetkeen) 

• Yhdistäminen perustuu datalähteisiin liittyvän 
epävarmuustiedon hyödyntämiseen  datalähteiden 
painotus estimaatissa 

• Ajantasainen estimaatti runkolukusarjasta sekä 
korkeuskäyrästa parametriepävarmuuksineen jokaisesta 
gridisolusta, sekä aggregoituna metsäalan puustolle 

• Edellisistä voidaan laskea kaikki oleelliset attribuutit 
epävarmuuksineen, kuten tilavuus puutavaralajeittain 

• Datalähteiden yhdistäminen tuottaa entistä tarkempaa ja 
luotettavampaa tietoa 



Datalähteiden ajantasaistaminen 

Gridisolun Weibull- 
läpimittajakauman 
parametriepävarmuu
det alkuperäisellä ja 
ajantasaistetulla 
ajanhetkellä SMK- ja 
VMI -datoille 



Datalähteiden ajantasaistaminen 

Gridisolun 
läpimittajakauman ja 
korkeuskäyrän 
estimaatit 
alkuperäisellä ja 
ajantasaistetulla 
ajanhetkellä SMK- ja 
VMI -datoille 



Datalähteiden ajantasaistaminen 
Gridisolun 
läpimittajakauman 
parametriepävarmuudet ja 
läpimittajakauman 
estimaatti puulajeittain 
SMK-datalle 

 



Datalähteiden yhdistäminen 
Datalähteiden yhdistäminen: läpimittajakauman ja korkeuskäyrän estimaatit, sekä 
näiden parametrijakaumat  



Hyödyntäminen ja soveltaminen 

Metsäalueen puuston läpimittajakauma 



Hyödyntäminen ja soveltaminen 

 Metsäalueen puuston tilavuus + epävarmuus 

 Metsäalueen puuston arvo + epävarmuus 

Epävarmuuden hyödyntäminen datafuusion 
lisäksi myös päätöksenteossa 

 



Hyödyntäminen ja soveltaminen 

• A1 Puusto- ja maaperätiedon 
tuottaminen ja päivitys 

• A2 Puusto- ja maaperätiedon lokaali 
päivitys 

• A3 Tutkimusaineistojen haku ja 
hyödyntäminen 

• B1 Metsäsuunnittelu ja 
arvonmääritys 

• C1 Puunhankinnan suunnittelu 

• D1 Metsäkohteiden puuston- ja 
arvonmääritys 

• E1 Puunkorjuun jaksosuunnittelu 

• E2 Puunkorjuun työmaasuunnittelu 

• E3 Katkonnan suunnittelu 

• E4 Kuljetusten suunnittelu 

• E5 Tuottavuuden analysointi 

• E6 Puunkorjuun suunnittelu ja 
toteutus 

• E7 Kuljetusten suunnittelu ja toteutus 

• F1 Metsänhoidon työmaasuunnittelu 

• F2 Metsänhoitotyön suunnittelu ja 
toteutus 

• G1 Tuotannonohjaus 

 


