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ilmakuvatulkinta, mänty, neul-askato, visuaalinen, vär1-infrakuvaus
Avtrnlanal -

Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää ja testata väri-infrail-rnakuvien
visuaalista tulkintamenetefmää, jonka avull-a voitaisiin havainnoida ja
kartoittaa havupuiden vaurloitumista. Pyrkimyksenä ol-i hahmotefl-a me-
todia, joì-J-a metsätaloudessa laajasti käytettyä väri-infrakuvamateriaa-
lia kyettäisiin uudel-l-a tavall-a hyödyntärnään myös puuston kunnon ar-
vj-oinnissa. Yleispäteviä tulkinta-avaimia puustovaurioiden arviointiin
ei ol-e aineiston niukkuuden takia yritetty tehdä.

Aineistona on käytetty Helsingin kaupungin al-ueel-ta v. 1986 tehdyn
vär1-infrailmakuvauksen (1 :10 000) kuvamateriaalia sekä samana kesänä
al-ueel-ta tehdyn havupuiden harsuuntumiskartoituksen maastoalneistoa.
Kuvamaterlaal-in l-aadun Lakia tutkimus rajoiftui lopulta vain männyn
(Pinus syl-vestris L. ) väri-infrakuvissa ilmenevien vänisävyjen tankas-
tel-uun.

Männyt luokibeltiin ensin väri-infnakuvan sävyjen perusteelÌa kol-
meen val-l-ltsevaan luokkaan: tummiin (T), punertaviin (P) ja vaaleisiin
(V). Val-l-itsevien luokkien peittävyys männyn kokonaispeitbävyydestä
arvioitiin kahteen kertaan 45zJ-Lä, eri puoliì-Ia kaupunkia sijainneelba
hehtaarin kokoiselta mäntyval-taiselta ifmakuvatulkinta-alal-ta. Anvi
ti tehtiin tietämättä alueen maastossa määritettyä, keskimääräistä neu-
laskatoa. Lisäksi tul-kinfa-aloil-ta arvioitiin puuston kokonaispeittä-
vyysr ja ne luokiteltiin kulttuurivaikutuksen volmakkuuden sekä kal-
l-iolsuuden mukaan. Kuvatulkinta tehtiin stereoskoopilla.

Värisävypeittäyysarvíointien yhtäpitävyys tutkittiin. Mäntyjen
väri-inf nakuvan sävypei ttävyyksiä, j a vastaavien maas tohavain toal-uei-
den neul-askatoarvioita verrattiin toisiinsa. Kulttuuri-vaikutuksen ja
kasvupaikkatekijöiden vaikutusta värisävypeittävyyksiin ja neufaskatoon
sel-vitettiin myös, ja lopuksl verrattiin neulasten rikkipitoisuus- sekä
il-man Noy-pitoisuusvyöhykkeiden mukaan ryhmitettyjen tulkinta-alojen
keskimääräisiä värisävypeittävyyksiä ja neul-askatoa.

Aineistoa käsiteltiin ja tarkasteltiin sekä tilastoll-isestl että
graaflsesti Statview 512 + tllasto-ohjelman avul-l-a.

Tehtyjen vertailujen perusteell-a näyttää siltä, että tutkittujen
värisävyjen (T, P ja V) esilntyminen ja suhteell-inen osuus tul-kinta-
al-oil-l-a on riippuvainen mäntyjen kunnosta ja etenkin neulasbi-omassasta:
neul-askadon lisääntyessä värin T peitfävyys vähenee ja värien P ja V

osuudet kasvavat. Vaftaosa al-ueen männyistä on väri-infrakuvassa joko
punertavia tai vaaleita, mlkä viittaa silhen, että ne ovat jossaln mää-
rin vaurioituneet.

Tutklmuksen tulokset visuaalisen väri-infrailmakuvatufkinnan mah-
dofl-isuuksita mäntyvaurioiden havaitsemisessa ovat lupaavia, mutta ai-
neiston koon takia vain suuntaa-antavla. Tulosten täsmentämiseksi ja
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Visuaal-inen väri-infrail-makuvatulkin ta mäntyvaurioiden havainnoinnissa
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