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Käsitteitä 
 

Seuraavassa on esitelty tämän tutkimuksen aihepiiriin läheisesti liittyviä käsitteitä 

aakkosjärjestyksessä. Määritelmien lähteinä ovat olleet Schwidefsky & Ackermann (1976 

(1978)), Campbell (1987) sekä Tokola ym. (1998), ellei toisin mainita. 
 

BRDF-korjaus: Kaukokartoituskuvan sävyarvojen laskennallinen korjausmenetelmä, jolla 

pyritään epäsymmetrisen heijastuksen vaikutuksen eliminoimiseen ja 

koetetaan siten parantaa kuvan tulkintakelpoisuutta. BRDF-lyhenne tulee 

sanoista Bidirectional Reflectance Distribution Function. 

 
Epäsymmetrinen heijastus (usein myös bidirektionaalinen reflektanssi) : Ilmakuvan 

säteissiirtymästä ja auringonvalon suuntautuneisuudesta johtuva, kuvan 

tulkintaa hankaloittava ilmiö, jonka vuoksi kuvassa myötävalon puolella 

näkyvät puiden valoisat puolet (varjot peittyvät niiden taakse) ja vastavalon 

puolella näkyvät puiden varjoisat puolet varjoineen. Kuvainformaatio ei näin 

ollen ole johdonmukaista kuvan eri osissa. 

 

Haralickin piirteet: Kuvan tekstuuria kuvaavia tunnuslukuja, jotka perustuvat 

kuvaikkunan harmaasävyarvojen vierekkäisten esiintymien määrän 

perusteella määritettyyn yhtenevyysmatriisiin. Haralick (1979) on esittänyt 14 

tällaista tekstuuriparametria, ja niissä kuvaillaan erilaisia sävyarvojen 

homogeenisuuden ja epäjärjestyksen ilmentymiä. 

 
Karttaprojektio: Kuvan tarkastelunäkökulma, jossa jokainen kuvan piste on kuvattu 

suoraan sen yläpuolelta. Karttaprojektiossa ei esiinny itse 

tarkastelunäkökulmasta johtuvaa sijaintivirhettä. 

 
Keskusprojektio: Kuvan tarkastelunäkökulma, jossa kaikkien kohteiden kuvaussäteet 

kulkevat yhden pisteen eli kuvanottopisteen kautta. Keskusprojektio aiheuttaa 

säteissiirtymää eli sijaintivirhettä eri korkeuksilla oleville kohteille. 

 

Kuutiokonvoluutio: Kuvan oikaisussa käytetty spatiaalinen interpolointimenetelmä, 

jossa kukin uusi pikseliarvo lasketaan kuudentoista ympäröivän alkuperäisen 

pikselin sävyarvojen etäisyyden perusteella painotettuna keskiarvona. 
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Kuvaikkuna: Kaukokuvasta erotettu n*n pikselin suuruinen alue, jonka pikseliarvoista 

voidaan laskea erilaisia kuvatulkinnan aputietomuuttujia, kuvapiirteitä. 

 

Kuvanadiri: Maastonadirin, toisin sanoen projektiokeskuksen luotisuoran kantapisteen 

kuva; piste, jossa luotisuoraan linssin alapuolella ollut kohta näkyy kuvassa. 

 
Kuvan keskipiste (pääpiste): Kuvan vastakkaisten reunamerkkien yhdysviivojen 

leikkauspiste. 

 

Monikuvatulkinta: Digitoitujen ilmakuvien numeerinen tulkinta käyttäen aputietona 

useasta ilmakuvasta vastinkohteille irroitettuja kuvapiirteitä sekä mahdollisesti 

myös muunnettuja kuvakoordinaatteja tai vaihtoehtoisesti sirontakulmaa sekä 

auringon suunta- ja korkeuskulmia (määritelmä kirjoittajan). 

 

Orto-oikaisu: Keskusprojektiivisen kuvan muuntaminen karttaprojektioon, jotta 

maanpinnan aiheuttamat vääristymät kuvan geometriaan poistuvat. Orto-

oikaisu parantaa kuvan sijaintitarkkuutta muttei poista säteissiirtymän 

vaikutusta. 

 

Piirre: Numeerisesta kaukokuvasta tietystä kohdasta irroitettavissa oleva ja 

kuvatulkinnassa apuna käytettävä lukuarvo. Kuvapiirteitä voivat olla 

esimerkiksi sävyarvot, useiden sävyarvojen keskiarvot ja hajonnat sekä niiden 

aritmeettiset yhdistelmät, kuten eri kanavien sävyarvosuhteisiin perustuvat 

kasvillisuusindeksit. Piirteet voidaan jaotella ensimmäisen ja toisen asteen 

tekstuuripiirteisiin tai vaihtoehtoisesti sävyarvo-, tekstuuri- ja 

fragmentaatiopiirteisiin. 

 

Säteissiirtymä: Ilmakuvan keskusprojektiivisuudesta johtuva, kuvassa isotrooppisesti 

(säteittäisesti) esiintyvä ilmiö, josta johtuen kuvan laidoilla olevat puut 

näyttävät kallistuvan kuvanadirista poispäin. Vastaavasti maaston 

keskikorkeutta matalammat kohteet näyttävät kallistuvan nadiriin päin. 

 

Tekstuuri: Kuvan pintakuviointi eli usean pikselin sävyarvojen muodostama spatiaalinen 

ilmiö kuvassa. 

 

Vastinkuvapisteet (homologiset kuvapisteet): Saman kohdepisteen kuvat kahdessa tai 

useammassa kaukokuvassa.
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1 Johdanto 
 

1.1 Metsätiedon hankinnan ja ylläpidon haasteita 
 
Metsiin kohdistuu monenlaisia intressejä ja tavoitteita, joiden yhteensovittamiseksi 

tarvitaan laajaa tietopohjaa (Oksanen-Peltola 1999). Viime aikoina suomalaisten 

metsänomistajien tavoitteet ovat monipuolistuneet ja metsätiedon muidenkin käyttäjien 

tiedontarpeet lisääntyneet (Pesonen ym. 1998, Karppinen ym. 2002). Tilakohtaisen 

metsäsuunnittelutiedon on oltava paikkatietomuotoista, kattavaa ja hyvälaatuista sekä 

ajantasaista (Uronen ym. 1999, Mäkinen ym. 2001). Myös Valtakunnan metsien 

inventoinnin (VMI) tuottamalle, suuralue- ja kuntakohtaiselle, strategisen suunnittelun 

pohjana olevalle tiedolle asetetaan yhä korkeampia laatuvaatimuksia. Tarvitaan siis uusia 

menetelmiä, joilla nämä kohonneen vaatimustason tiedontarpeet saadaan tyydytettyä. 

 

Suunnittelun pohjana oleva tiedonhankinta ei saa olla liian kallista suunnittelusta 

saatavissa olevaan hyötyyn nähden. Metsäsuunnittelun maastoinventoinnin kustannukset 

olivat vuonna 2000 noin 7,9 �/ha eli lähes puolet aluesuunnittelun 

kokonaiskustannuksista, jotka olivat noin 17,8 �/ha (Uuttera ym. 2002). Keskeinen 

kehittämistavoite on pienentää metsäsuunnittelun tiedonhankinnan kokonaiskustannuksia 

huonontamatta suunnittelutyön laatua. Ajankohtaiset tiedonhankinnan kehityspyrkimykset 

kohdistuvat joko maastoinventoinnin teknologiseen ja menetelmälliseen tehostamiseen � 

esimerkiksi paikantavan ja tallentavan metsänmittauslaitteen kehittely (Laasasenaho ym. 

2002, Kalliovirta ym. 2003) sekä metsiköihin ja paikannettuihin koealoihin perustuva 

kuvioittainen arviointi (Koivuniemi 2003) � tai maastomittaustarpeen vähentämiseen. 

 

Metsäsuunnittelua ollaan kehittämässä maastomittausintensiivisestä kertasuunnittelusta 

jatkuvaksi suunnitteluksi, johon sisältyy kasvumallien, visuaalisen ilmakuvatulkinnan, 

toimenpidepäivitysten ja kohdennetun maastoarvioinnin avulla tapahtuva tietokannan 

ylläpito (Anttila 2002a, Paananen 2002). Myös numeeriseen kuvatulkintaan perustuvat 

inventointimenetelmät ovat tutkittavina valittaessa seuraavan sukupolven 

metsäsuunnittelujärjestelmään metsävaratiedon keruun ja ylläpidon mallia (Paananen 

2002). Esimerkkejä tällaisesta tutkimuksesta ovat spatiaalisten ja spektraalisten 

ilmakuvapiirteiden käyttö metsäsuunnittelutiedon hankinnassa yhdessä vanhan 

kuviotiedon kanssa (Anttila 2002b) sekä kuvioittaisten puustotunnusten ja toimenpide-

ehdotusten estimointi TM (Thematic Mapper) -satelliittikuvan kuvapiirteiden, vanhan 
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kuviotiedon sekä kuviotason tukiaineiston avulla (Hyvönen 2002). Nämä esimerkit 

osoittavat, että tilakohtaisen metsäsuunnittelun tiedonhankinnan ja suuralueittaisen 

metsäninventoinnin menetelmäkehityksen polut ovat lähestymässä toisiaan. 

 

 

1.2 Kaukokartoitus metsätiedon hankinnassa 
 

Kaukokartoitus perustuu tarkasteltavan kohteen lähettämän tai heijastaman 

sähkömagneettisen säteilyn havainnoimiseen ilmasta. Metsätiedon hankinnassa 

sovellettavia kaukokartoitustuotteita ovat ilma- ja satelliittikuvat, videokuvat sekä tutka-, 

laserskannaus- ja spektrometriaineistot. Viime aikojen tutkimus on maailmanlaajuisesti 

suuntautunut paljon myös muualle kuin perinteisimpinä kaukokartoitusmateriaaleina 

pidettyjen optisen alueen ilma- ja satelliittikuvien käyttöön. Videokuvien hyödyntämistä 

metsätunnusten tulkinnassa ovat tutkineet mm. Pellikka (1996) ja Maltamo ym. (2003). 

Laserskannausta metsäninventoinnissa ovat varsin lupaavin tuloksin tutkineet mm. 

Hyyppä ym. (1999, 2001), Næsset (2002) sekä Holmgren ym. (2003). Metsikkötunnusten 

estimointia satelliittitutkakuvien avulla suomalaisissa olosuhteissa ovat selvittäneet mm. 

Kurvonen ym. (2002). Metsäbiomassan havainnointia satelliittitutkakuvista ovat 

puolestaan tutkineet Tsolmon ym. (2002) Mongolian, Austin ym. (2003) Australian sekä 

Gaveau ym. (2003) Siperian metsissä. Spektrometriaineistot ovat olleet kiinnostuksen 

kohteina boreaalisia metsäelinympäristöjä luokiteltaessa (Holopainen 1998). 

 

Perinteisimmät kaukokartoitustuotteet, ilmakuvat, eivät kuitenkaan ole jääneet 

sovelluskehityksessä taka-alalle. Niiden automaattiseen numeeriseen tulkintaan 

perustuvia menetelmiä voidaan pitää jopa lupaavimpina suomalaisen metsäsuunnittelun 

tulevia tarpeita ajatellen, onhan suomalaisilla metsätalouden organisaatioilla pitkät 

perinteet ilmakuvien käytössä metsäsuunnittelun apuna (Holopainen 2002). 

 

Viime vuosina tehtyjen tutkimusten perusteella suomalaisittain kiinnostavimpia metsien 

kaukokartoituksen kehityskohteita ovat monilähdeinventoinnin kehittäminen (Katila & 

Tomppo 2002, Tuominen ym. 2003), ilmakuvien radiometristen ongelmien ratkaiseminen 

(Holopainen 1998, Pellikka ym. 2000, Mikkola & Pellikka 2002), yksittäisten puiden 3D-

tulkinta usealta ilmakuvalta (Korpela 2000, 2003), hahmontunnistusmenetelmien 

soveltaminen (Pitkänen 2001, Haara & Haarala 2002) sekä kaukokuvien segmentointiin 

perustuva piirteiden irroitus (Mäkelä & Pekkarinen 2001, Anttila & Lehikoinen 2002, 

Pekkarinen 2002). Tämä tutkimus keskittyy selvittämään digitoitujen ilmakuvien 

radiometristen ongelmien vähentämistä kaksiulotteisen monikuvatarkastelun avulla. 
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1.3 Ilmakuvat metsän kaukokartoituksessa 
 

1.3.1 Analogiset, digitoidut ja digitaaliset ilmakuvat 
 

Ilmakuvauksia on tehty Suomessa 1920-luvulta alkaen (Anttila 1999). Ilmakuvat ovat 

1980-luvulle saakka olleet lähinnä analogisessa muodossa olevia, joko mustavalkoisia 

tai värillisiä paperikuvia. Niiden käyttö metsätaloudessa on ollut pääosin visuaalista eli 

silmänvaraisesti tapahtuvaa ennakkokuviointia metsäsuunnittelun kuvioittaista 

maastoarviointia varten. Tässä on voitu käyttää hyväksi kahden kuvan avulla saatavaa 

stereoskooppista eli korostetun kolmiulotteista vaikutelmaa sekä stereokatselua varten 

kehitettyjä laitteita, (peili-)stereoskooppeja. Ilmakuvien avulla tehtävää puuston tilavuuden 

ja muiden metsätunnusten arviointia on Suomessa tutkittu 1930-luvulta alkaen, alan 

pioneereja ovat olleet Sarvas (1938), Nyyssönen (1955, 1967) ja Poso (1969). 

 

Numeeriset ilmakuvat ovat joko analogisesta paperikuvasta (tai mieluummin 

negatiivivedoksesta) skannattuja, videokuvasta erotettuja tai digitaalikameralla otettuja, 

esikäsittelyn jälkeen tallennettuja kuvatiedostoja. Numeeristen kuvien kullekin 

kuvaelementille eli pikselille voidaan määrittää sekä sijaintitieto että kaukohavainnoitu, 

kohteesta heijastuneen säteilyn intensiteettiä kuvaava ominaisuustieto. Tämä 

sävyarvotieto on yksikanavaisessa, pankromaattisessa (mustavalkoisessa) kuvassa 

tiivistetty yhteen välillä 0-255 olevaan harmaasävyarvoon. Tavallisessa värikuvassa 

kullekin pikselille on kolme sävyarvoa: punaisen, vihreän ja sinisen valon 

aallonpituusalueilla heijastuneen säteilyn voimakkuusarvot. (Tokola ym. 1998) 

 

Analogisesta paperikuvasta tai negatiivivedoksesta skannattuja numeerisia kuvia 

kutsutaan digitoiduiksi (digitised) kuviksi ja suoraan numeeriseen muotoon tallentavalla 

laitteella otettuja kuvia kutsutaan digitaalisiksi (digital) kuviksi, tosin epätäsmällisyyttä 

näiden termien käytössä esiintyy. Toistaiseksi suurin osa numeerisista ilmakuvista on 

skannattuja, koska digitaalikuvauskamerat ovat olleet vielä liian kalliita operatiiviseen 

käyttöön ja koska tiedonsiirto kamerasta kuvatallenteeksi ei ole ollut tarpeeksi nopeaa. 

Tämän lisäksi digitaalisten kuvien kuvageometria poikkeaa analogisilla kuvauskameroilla 

otettujen kuvien kuvageometriasta, mikä aiheuttaa ongelmia täsmällisiin fotogrammetrisiin 

mittauksiin. Digitaalisten ilmakuvien merkittävin ja tunnetuin 1990-luvun kaupallinen 

sovellutus on VTT Automaation Kaukokartoitusryhmän ja Enso Forest Developmentin 

(sittemmin Stora Enso Forest Consulting) kehittämä EnsoMosaic (Holm ym. 1999). 
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1.3.2 Väri-infrailmakuvat metsätunnusten tulkinnassa 
 

Koska metsä heijastaa voimakkaasti lähi-infra-aallonpituusalueen säteilyä, käytetään 

metsätalouden tarkoituksiin pääasiassa niin sanottuja väri-infrailmakuvia, joiden filmissä 

sinisen valon havainnointiherkkyyttä on vaimennettu ja lähi-infrasäteilyn 

havainnointiherkkyyttä vastaavasti voimistettu (kuva 1). Niissä kasvillisuuden värit 

näyttävät kuvan visuaalisessa tarkastelussa vääristyneiltä, mutta eri kasvillisuustyypit on 

kuvasta helpompi erottaa (kuva 2). Koska erilaisten kasvillisuuskohteiden 

ominaisspektreissä eli heijastussuhdekuvaajissa lähi-infravalon aallonpituusalueella on 

suurempia vaihteluja kuin punaisen ja vihreän valon alueella (kuva 3), eroavat erilaiset 

metsäkohteet väri-infrakuvissa tavallista värivalokuvaa helpommin toisistaan sekä 

visuaalisessa että numeerisessa tarkastelussa. (Pukkala 1986, Tokola ym. 1998) 

 

 
Kuva 1. Väri-infrafilmin herkkyyskerrokset ja niitä vastaavat aallonpituusalueet. Keltasuotimella on 
leikattu pois siniset sävyt. (Alkuperäinen kuva on teoksesta Tokola ym. 1998.) 
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Kuva 2. Väri-infrailmakuvan värisävyt ovat 
tavalliseen värikuvaan verrattuna vääristyneet. 
Kuvapala on Leivonmäen valtionmaalta. (Tämä 
ja kaikki muut ilmakuvat tässä tutkimuksessa 
on julkaistu FM-Kartta Oy:n luvalla, 
lupanumero FMK005/2003.) 
 

 
Kuva 3. Männyn, kuusen ja koivun 
keskimääräiset ominaissäteilyt eli 
heijastussuhdekuvaajat valomittauksessa 
(Alkuperäinen kuva: Miina 1994). 
 

 

Tavallisesta kolmekanavaisesta RGB-värikuvasta (Red-Green-Blue) poiketen väri-

infrakuva onkin itse asiassa (N)IR-R-G-kuva ((Near-)InfraRed-Red-Green), jossa 

punaisen kanavan paikalla on lähi-infra-, vihreän paikalla punainen ja sinisen paikalla 

vihreä kanava. Väri-infrailmakuvissa paljas kivennäismaa erottuu turkoosina, vesistöt 

lähes mustina, tiet ja hiekkakentät vaaleanharmaina, taimikot sekä lehtipuustot 

punertavina ja varttuneet kuusi- sekä mäntymetsät tummanvihreinä. 

 

 

1.4 Digitoitujen ilmakuvien numeerinen tulkinta 
 

1.4.1 Ositettu otanta ja regressioestimointi 
 

Tyypillisesti numeerisia kaukokartoituskuvia on tähän mennessä hyödynnetty aputietona 

kaksivaiheiseen ositettuun otantaan perustuvassa metsäninventoinnissa (esim. Poso ym. 

1999, Tuominen ym. 2003) ja Valtakunnan metsien inventoinnin monilähdeinventoinnissa 

(Tomppo 1993), jossa sovelletaan regressioestimointia. Keskeiseen rooliin 

menetelmäkehityksessä on viime vuosina noussut molempia edellisiä palveleva 

segmentointi- ja piirreirroitustutkimus (Mäkelä & Pekkarinen 2001, Pekkarinen 2002). 
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Kaukokuvatiedon numeerinen esikäsittely on usein tärkeä osa kaksivaiheiseen ositettuun 

koealaotantaan tai regressioestimointiin perustuvaa metsäninventointiprojektia. Metsä 

käsitetään tällöin koealojen joukoksi. Käytettäessä ilmakuvia, satelliittikuvien useita 

sävyarvokanavia tai ilma- ja satelliittikuvia yhdessä, ensimmäisen vaiheen koealoja 

vastaavista kuvaikkunoista tai -segmenteistä irroitetaan sävyarvo- ja tekstuuripiirteitä. 

Esitutkimuksella usein selvitetään, mitkä irroitetuista piirteistä otetaan mukaan lopulliseen 

estimointiin eli mitkä korreloivat tarpeeksi hyvin estimoitavien metsikkötunnusten kanssa. 

 

Kaksivaiheisen ositetun otannan menetelmässä koealat sijoitetaan n-ulotteiseen 

aputietoavaruuteen, jossa kunkin koealan paikka määräytyy kaikkien aputietopiirteiden 

summavektorina. Tätä aputietokokonaisuuden muodostavaa dataa voidaan tiivistää 

pääkomponenttianalyysillä muuttujien määrän pienentämiseksi ja muuttujien arvoasteikon 

standardoimiseksi. Tämä on tarpeellista, koska useimmiten toisiaan täydentävät 

aputiedot myös jonkin verran korreloivat toistensa kanssa. Selittävien muuttujien 

keskinäinen riippuvuus eli multikollineaarisuus onkin tyypillinen ilmiö kuvapiirteiden 

tilastolliseen tarkasteluun perustuvassa metsäninventoinnissa. 

 

Osittaminen eli koealojen sijoittaminen ositteisiin tapahtuu koealan 

aputietoavaruussijainnin mukaisesti jotakin ohjaamattoman luokituksen algoritmia 

(esimerkiksi k-means, isoclass) käyttäen. Luokitusalgoritmeissa tarvittavien koealojen ja 

ositekeskusten etäisyyksien laskennassa voidaan käyttää joko euklidisia etäisyyksiä tai 

esimerkiksi mahalanobis-etäisyyksiä, joista jälkimmäinen ottaa huomioon myös luokan 

varianssin ja kovarianssin. (Wang ym. 1997, Tokola ym. 1998) 

 

Kun koealat on sijoitettu ositteisiin, kuhunkin ositteeseen osoitetaan, useimmiten 

suhteellista kiintiöintiä käyttäen, maastossa mitattava toisen vaiheen koealaotos. 

Spatiaalisen autokorrelaation vaikutuksen pienentämiseksi koealojen maastosijoittelua 

voidaan tässä satunnaisotannassa rajoittaa esimerkiksi asettamalla ehto, että 

poimittavien koealojen vähimmäisetäisyys toisistaan on n (usein 100) metriä. Kustakin 

ositteesta mitattujen maastokoealojen tiedot yleistetään kaikille ositteen koealoille joko 

ositteen kaikkien maastomittausten keskiarvona (keskivektorimenetelmä) tai vähemmän 

keskiarvoistavasti k:n lähimmän naapurin menetelmällä (knn). Tuloksena saadaan 

jokaiselle ensimmäisen vaiheen koealalle haluttujen metsikkötunnusten estimaatit, niille 

luotettavuustunnukset sekä koko inventoitavan alueen summa- ja keskiarvotunnukset. 

 

Regressioestimoinnissa kaukokuvatietoa käytetään niin ikään inventoinnin aputietona. 

Toisin kuin osituspohjaisissa menetelmissä, regressioestimoinnissa tutkimusaluetta ei 
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jaeta kuvapiirreinformaation avulla aputietoavaruudessa homogeenisiin luokkiin. 

Satunnaisesti tai systemaattisesti valittujen koealojen kohdalta irroitetaan kuvapiirteitä, ja 

niiden sekä koealojen maastomittaustietojen perusteella luodaan metsikkötunnuksittain 

regressiomallit, joissa kuvapiirteet selittävät metsikkötunnuksia. Määritettyjä malleja 

käyttäen estimoidaan sen jälkeen halutut metsikkötunnukset koko inventoitavalle alueelle. 

 

 

1.4.2 Numeerisen ilmakuvatulkinnan ongelmia 
 
Digitoiduilla ilmakuvilla on samoja ilmakuvan geometriaan ja valaistusoloihin liittyviä 

ominaisuuksia kuin analogisillakin kuvilla. Näistä aiheutuvia ongelmia on kuitenkin 

laskennallisin menetelmin mahdollista lieventää, mikä lisää merkittävästi digitoitujen 

kuvien käyttöpotentiaalia. Koska ilmakuva on alun perin keskusprojektiossa, aiheuttavat 

maaston korkeusvaihtelut ja kuvapisteiden vaihteleva asema sensoriin nähden 

mittakaavavirhettä ja niin sanottua säteissiirtymää (kuvat 4 ja 5). Kolmas kuvan 

geometriaan liittyvä ongelmallinen ominaisuus on kuvan kallistuminen. Näistä johtuen 

kuvan mittakaava- ja paikantamistarkkuus vaihtelevat. (Tokola ym. 1998, Anttila 1999) 

Maaston korkeusvaihtelusta johtuva mittakaava- ja sijaintivirhe voidaan korjata 

oikaisemalla kuva maastomallia apuna käyttäen ortogonaaliprojektioon. Säteissiirtymän 

vaikutusta tekstuuriin tällä ei kuitenkaan pystytä poistamaan. 

 
 

 
Kuva 4. Säteissiirtymän syntyminen. 
(Alkuperäinen kuva: Wastenson 1980.)  

 

 
Kuva 5. Säteissiirtymän ilmeneminen 
ilmakuvassa. (Alkuperäinen kuva: Wastenson 
1980.) 
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Radiometriset ongelmat luonnehtivat ilmakuvien numeerista tulkintaa. Voimakkaan 

auringonvalon tulo yhdestä suunnasta, maahan ulottuvien heittovarjojen ja puiden 

varjostetun puolen näkyminen vastavalon puolella kuvaa sekä vastaavasti puiden 

valaistun puolen näkyminen heittovarjojensa edessä myötävalon puolella ovat ilmakuvalle 

tyypillisiä ominaisuuksia (kuva 6). Tämä ilmiö, jota kokonaisuutena kutsutaan 

bidirektionaaliseksi reflektanssiksi tai epäsymmetriseksi heijastukseksi, aiheuttaa 

sen, etteivät samanlaiset kohteet maastossa kuvaudu samanlaisina sävyarvoina 

ilmakuvalle, mikäli ne sijaitsevat eri puolilla kuvaa. Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi 

myös ilmakehä, filmi ja optiikka vaikuttavat osaltaan kuvan sävyarvoihin niiden tulkinnan 

luotettavuutta heikentäen. (Campbell 1987, Holopainen & Lukkarinen 1994, Tokola ym. 

1998, Anttila 1999, Holopainen 2002) 

 

 

Kuva 6. Epäsymmetrinen heijastusilmiö ilmakuvassa. Myötävalon alue on vaalea ja vastavalon 
alue tumma. Kuvassa pohjoinen on ylhäällä ja auringon valon tulosuunta alaoikealta eli kaakosta. 
Kyseessä on 1:30 000 �mittakaavainen orto-oikaistu väri-infrailmakuva 9921685 Leivonmäeltä, 
kuvan maastoresoluutio 1 m ja kuva-alan koko 6,9 * 6,9 km. 
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Koska numeeristen ilmakuvien (kuten minkä tahansa kaukokartoitusaineiston) käyttö 

metsäsuunnittelua varten perustuu maastotiedon ja kuvatiedon väliseen korrelaatioon, on 

kuvista pyrittävä saamaan mahdollisimman johdonmukaista tietoa. Koska kuvan eri osista 

saatavat tiedot eivät sellaisenaan ole sävyarvojen ja maastotiedon vastaavuuden suhteen 

riittävän johdonmukaisia, kuvan sävyarvoja on useissa numeeriseen ilmakuvatulkintaan 

perustuvissa inventointisovelluksissa jälkikäteen korjattu. 

 

Tässä tutkimuksessa näkökulma on kuitenkin toinen. Sävyarvoja ei kalibroida eikä 

korjata, vaan epäsymmetrisen heijastuksen aiheuttamat erot kuvapiirteissä koetetaan 

ottaa huomioon lisäinformaationa, jota on kaiken lisäksi saatavissa useasta kuvasta. 

Ongelmat koetetaan siis kääntää vahvuudeksi uudenlaisen lähestymistavan avulla. 
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2 Tavoitteet 
 

2.1 Tutkimuksen tarkastelunäkökulma ja rajaus 
 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan digitoitujen väri-infraortoilmakuvien numeerisen 

monikuvatulkinnan kehittämismahdollisuuksia. Numeerisella monikuvatulkinnalla 

tarkoitetaan tässä yhteydessä vähintään kahden eri pisteestä otetun ilmakuvan 

samanaikaista käyttöä pikseli-ikkunapohjaisessa metsikkötunnusten estimoinnissa. 

Tavoiteltuna käytäntöön sovellettavissa olevana tuloksena on parempi metsikkötunnusten 

regressioestimoinnin luotettavuus sekä kaksivaiheisen koealaotannan estimaattien 

tarkentuminen tehokkaamman osituksen kautta. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan 

syvennytä itse ositukseen vaan rakennetaan suuntaviittoja ja perusteluja tulevaisuudessa 

mahdollisesti toteutettavalle osituksen tehostamistutkimukselle. 

 

Tässä tutkimuksessa ei rakenneta operatiiviseen käyttöön tarkoitettuja tilastollisia malleja 

monikuvatulkintaan. Tarkastelu rajoittuu 2D-maailmaan. Myöskään eri aikoina otettujen 

tai eri mittakaavaisten ilmakuvien tai korkean resoluution satelliittikuvien käyttäytymistä ei 

selvitetä: tutkimus rajoittuu käsittelemään monikuvatulkintaa teoreettisesta näkökulmasta 

sekä käyttämään esimerkki- ja tutkimusaineistona 1:30 000 �mittakaavaisia väri-

infraortoilmakuvia. Säteilyn teoreettinen mallintaminen, puukohtainen tulkinta ja kuvien 

(puoli-)automaattiseen segmentointiin perustuvat inventointimenetelmät jäävät niin ikään 

tämän pikseli-ikkunapohjaisen tarkastelun ulkopuolelle. Tarkastelu pidetään 

yksinkertaisena, joten kameraparametreja ja digitaalista korkeusmallia ei käytetä tässä 

tutkimuksessa (joskin ne ovat välillisesti olleet mukana kuvan orto-oikaisussa). 

 

 

2.2 Tutkimuksen konkreettiset tavoitteet 
 
Ensisijaisena mielenkiinnon kohteena on ilmakuvan kuvapisteen sijainnin vaikutus 

erilaisten boreaalisten metsäkohteiden sävyarvo- ja tekstuuritunnuksiin. Kuvapisteen 

sijainti vaihtelee ilmakuvan sisäisessä, auringon suunta- eli atsimuuttikulman mukaisesti 

käännetyssä kuvakoordinaatistossa (mm. Schneider & Lantschner 1980, Wastenson 

1980, Holopainen ja Lukkarinen 1994, Holopainen 1998, Wang ym. 1998). Tavoitteina 

on: 

 



 20 

1) Hahmottaa teoreettisesti digitoitujen väri-infraortoilmakuvien 

sävyarvo- ja tekstuuritunnuksissa kuvan eri osissa ilmenevää 

vaihtelua, joka johtuu epäsymmetrisestä heijastusilmiöstä. 

2) Havainnollistaa tätä vaihtelua sekä visuaalisen että numeerisen 

empiirisen tarkastelun avulla. 

3) Tutkia tilastollisesti auringon suuntakulman mukaan muunnettujen 

kuvakoordinaattien käyttöä regressioestimointiin perustuvassa 

metsätunnusten tulkinnassa. 

4) Selvittää, onko usean ilmakuvan sävyarvo- ja tekstuuripiirteisiin sekä 

kuvakoordinaatteihin perustuva numeerinen monikuvatulkinta 

perusteltu, tulkinnan luotettavuutta parantava lähestymistapa. 

 

Ilmiön käyttäytymistä tutkitaan keskisuomalaisen talousmetsän eri kehitysluokkia 

edustavien esimerkkikoealojen avulla. Jotta numeerinen tarkastelu olisi havainnollista, 

irrotetuista sävyarvo- ja tekstuuripiirteistä valitaan varsinaiseen tarkasteluun tärkeimmät, 

keskenään vähiten korreloivat tunnukset. 

 

Monikuvatarkastelussa käytettävissä on moninkertainen aputieto eli useasta kuvasta 

irroitetut kuvapiirteet sekä niitä vastaavat kuvakoordinaatit. Oleellisia monikuvatulkintaa 

koskevia kysymyksiä voidaan tämän tutkimuksen tavoitteisiin liittyen esittää useasta 

näkökulmasta. Tutkimuksen numeerisessa analyysissä koetetaan löytää vastauksia 

erityisesti näihin neljään kysymykseen: 

 

a) Löytyykö kuvakoordinaateista johdonmukaista lisäinformaatiota verrattuna 

tilanteeseen, jossa aputieto on saatu kuvan eri osista ilman 

kuvasijaintitietoa? 

b) Millä tavalla kuvasijainti kannattaa ottaa estimoinnissa huomioon? 

c) Onko kuvasijainnin huomioiminen kuvakoordinaattien kautta 

vertailukelpoinen menetelmä kuvan radiometrisille korjauksille? 

d) Tuoko moninkertainen aputieto lisäarvoa mallinnukseen? 
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3 Monikuvatulkinnan lähtökohdat 
 

3.1 Kaukokartoituskuvat metsäninventoinnin aputietona 
 

3.1.1 Sävyarvo- ja tekstuuritunnukset aputietopiirteinä 
 

Keskeisin heijastuneen säteilyn määrään eli kaukokuvan sävyarvoon vaikuttava tekijä on 

heijastaneen kohteen laatu. Tästä laadusta saadaan erilaisia viitteitä sen mukaan, minkä 

aallonpituusalueen säteilyä havainnoidaan ja kuinka suurelta alueelta yhden havainnon 

säteily kerätään eli mikä on kuvatuotteen maastoresoluutio. Kerättäessä kuvapiirretietoa 

metsikkökoealalta (n*n pikselin suuruinen kuvaikkuna) tai -segmentiltä, jonka alue kattaa 

usean kuvaelementin alan, kuvatulkinnassa käytettäviä sävyarvopiirteitä ovat eri 

aallonpituuskanavien sävyarvojen keskiarvot, jotka voidaan haluttaessa laskea 

spatiaalisesti painotettuina. Eri kanavien sävyarvojen suhteista muodostetut 

kasvillisuusindeksit voidaan myös lukea sävyarvopiirteiksi. Vaihtoehtoisesti 

kasvillisuusindeksejä voidaan käsitellä erillisenä kanavasuhdemuuttujien perheenä. 

 

Useat kuvatulkintamenetelmät perustuvat hahmontunnistusteorian hyödyntämiseen. 

Tyypillisesti yksittäisiä kuvapisteitä pyritään luokittelemaan tai ryhmittelemään joidenkin 

tilastotieteellisten kriteerien avulla. Pelkkien pisteiden tarkastelu ei kuitenkaan ole 

kuvatulkinnassa riittävää, vaan tarvitaan myös muita piirteitä, jotka riippuvat useampien 

pisteiden muodostamista ympäristöistä. Luokitustarkkuutta voidaan parantaa 

tarkastelemalla yhden kuvanalkion sävyarvon sijasta samanaikaisesti useamman 

kuvanalkion sävyarvoja ja sävyjen sijaintia toisiinsa nähden (Tomppo 1985). Erityisesti 

ilmakuvissa suuri osa informaatiosta sisältyy niin sanottuun tekstuuriin eli pintakuviointiin. 

Tekstuurien luokittelua voidaan pitää eräänä yleisen kuva-analyysin keskeisimmistä 

probleemoista. (Oja 1985) 

 

Tekstuurin määritellään koostuvan tietyistä alkeisosista ja niiden spatiaalisesta 

järjestyksestä (kuva 7), joka usein on karkeasti jaksollista (Oja 1985). Laajasti 

ymmärrettynä myös sävyarvotunnukset ovat tekstuuritunnuksia, mutta tässä 

tutkimuksessa ne on tietoisesti erotettu omaksi tunnusperheekseen. 
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Kuva 7. Erilaisia tekstuureita. 
 

Tekstuuria voidaan analysoida joko tilastollisesti tai rakenteellisesti. Koska rakenteellinen 

tekstuurianalyysi edellyttää kohteen rakenteellisen mallin tuntemista (Holopainen 1992), 

metsäsovelluksissa lähestymistapa tekstuuriin on useimmiten tilastollinen. Ensimmäisen 
asteen tilastollisia tekstuuripiirteitä ovat sävyarvojen keskiarvot ja hajonnat. Toisen 
asteen tilastolliset tekstuuripiirteet perustuvat useimmiten harmaasävyjen 

yhtenevyysmatriisiin, jonka pohjalta on määritelty muiden muassa niin sanotut Haralickin 

(1979) tekstuuripiirteet. (Sali & Wolfson 1992, Tokola 1998) 

 

Tekstuuritunnuksia aputietopiirteinä ovat tutkineet mm. Schang ja Waite (1991) 

satelliittikuvien osalta sekä Holopainen ja Lukkarinen (1994), Holopainen (1998) sekä 

Wang ym. (1998) ilmakuvien osalta. Tekstuuripiirteinä näissä tutkimuksissa on 

kuvaikkunan pikseliarvojen hajontojen ja Haralickin piirteiden lisäksi käytetty niin 

sanottuja standarditekstuuripiirteitä (Wang ym. 1997) eli eri kokoisista kuvaikkunoista 

laskettujen sävyarvokeskiarvojen hajontoja. Holopaisen ja Lukkarisen tutkimuksessa 

Haralickin tekstuuripiirteet osoittautuivat jopa sävyarvoja paremmiksi aputietolähteiksi. 

Kasvillisuusrakenteen pirstoutuneisuutta spatiaalis-tilastollisten tunnusten kautta kuvaavia 

fragmentaatiopiirteitä on käytetty aputietona metsäelinympäristöjä luokiteltaessa, mihin 

tarkoitukseen ne ovat soveltuneet jopa hieman paremmin kuin tekstuuripiirteet 

(Holopainen 1998).  

 

Tekstuuripiirteiden on siis todettu olevan tutkimisen arvoista metsäninventoinnin aputietoa 

käytettynä yhdessä sävyarvotiedon kanssa, mutta aputietoa hyödyntävän estimoinnin 

tulkintatarkkuutta on kuitenkin edelleen tarvetta parantaa. Monikuvatarkastelussa 

tekstuuripiirteiden hyödyllisyyttä aputietona ei toistaiseksi ole tutkittu. 
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3.1.2 Kaukokartoituskuvien radiometriset korjaukset 
 

Kuvan radiometrisessä kalibroinnissa tai radiometrisessä korjauksessa kuvan 

pikseliarvoja muunnetaan kuvainformaation johdonmukaistamiseksi. Merkittävimmät 

sävyarvojen korjaustarpeet johtuvat epäsymmetrinen heijastus -ilmiöstä. Tämän ilmiön 

vaikutuksen pienentämisessä on päästy eri tutkimusten avulla kohtuullisiin muttei 

kuitenkaan kaikilta osin tyydyttäviin tuloksiin (mm. Holopainen & Lukkarinen 1994, 

Holopainen 1998, Pellikka ym. 1999, 2000, Mikkola & Pellikka 2002). Näissä 

tutkimuksissa suuri osa sijainnista johtuvasta sävyarvovaihtelusta on pystytty poistamaan, 

mutta osa epäsymmetrisen heijastuksen vaikutuksesta on silti jäänyt jäljelle, ja on nähty 

tarvetta korjausmenetelmien edelleen kehittämiselle. Merkittävää näissä tutkimuksissa on 

ollut huomata, että ilmiö esiintyy erilaisissa kasvillisuustyypeissä eri tavoin. Näin ollen 

hyvään korjaustulokseen pääsemiseksi olisi eri kasvillisuustyypeille muodostettava omat 

korjausmallinsa. Tuominen ja Pekkarinen (2003) ovatkin käyttäneet korjauksen 

toteutusyksiköinä ilmakuvasegmenttejä, joiden sävyarvotaso on korjattu referenssikuvana 

käytetyn Landsat TM �satelliittikuvan tasolle. Tässä menetelmässä kunkin segmentin 

sävyarvojakauman sijaintia on muutettu, mutta jakauman muoto on säilynyt. 

 

Kanavasuhdemuunnosta käyttämällä voidaan kuvapisteen sijainnista kuvassa johtuvaa 

sävyarvovaihtelua pienentää merkittävästi, koska ongelmia aiheuttava ilmiö vaikuttaa 

tutkitusti huomattavasti enemmän kuvapisteen sävyarvojen voimakkuustasoon kuin 

saman pisteen eri kanavien sävyarvojen suhteisiin (Pukkala 1986). Tehokkaimmaksi 

kanavasuhdemuunnokseksi kuvasijaintiin perustuvan sävyarvovaihtelun 

vaimentamisessa on King (1991) havainnut kanava-summasuhteen (Bi/∑bj), kun hän 

vertaili sitä yksinkertaiseen kanavasuhteeseen (Bi/Bj) ja normalisoituun 

kasvillisuusindeksiin (Bi-Bj/Bi+Bj). 

 

Holopainen ja Lukkarinen (1994) ovat käyttäneet regressiokalibrointia epäsymmetrisen 

heijastuksen aiheuttamien ongelmien ratkaisemisessa. Heidän tutkimuksessaan 

muodostettiin ensin kuvan sävyarvojen korjausmallit lineaarisilla regressioyhtälöillä. Nuo 

korjausmallit perustuivat myötä- ja vastavalon alueiden, varjojen muodostumisen ja 

säteissiirtymän vaikutusten samanaikaiseen korjaamiseen. Niissä korjattua sävyarvoa 

selitettiin muunnetun kuvakoordinaatiston x- ja y-koordinaatin, x-koordinaatin neliön sekä 

pääpiste-etäisyyden avulla. Laadittujen korjausmallien avulla muodostettiin tämän jälkeen 

ilmakuville kuusi lohkoa (kuva 8), joita käytettiin apuna neuraaliverkkotekniikalla 

tapahtuneessa metsikkötunnusten estimoinnissa. Lohkot saattoivat siis toimia 
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estimointiyksiköinä tai estimoinnin dummy-muuttujina, ilman että sävyarvoja varsinaisesti 

korjattiin. Lohkotuksen todettiin tuovan selkeää parannusta estimoinnin tarkkuuteen. 

Lohkotuksen vaihtoehtona on käytetty samaan lähtökohtaan perustuvaa sävyarvojen 

korjaamista lineaarisilla regressiomalleilla kuvan pääpisteen tasolle (Holopainen 1998). 

 

 
Kuva 8. Regressiomallin avulla ilmakuvalle muodostetut lohkot (Holopainen & Lukkarinen 1994). 

 

Sävyarvojen kalibrointi soveltuu parhaiten tilanteisiin, joissa kaukohavainnoitava kohde 

on kuvassa näkyvältä pintarakenteeltaan tasainen eli kohteen tekstuuri on hienojakoista 

suhteessa kuvan spatiaaliseen resoluutioon. Tällainen on tilanne esimerkiksi metsää 

kuvaavissa matalan resoluution satelliittikuvissa (esim. Landsat TM) ja tutkittaessa 

ilmakuvilta peltolohkojen kasvillisuutta (mm. Barnsley ym. 1997). Ilmakuvissa, jotka on 

kuvattu verrattain matalalta, säteissiirtymä kuitenkin kietoutuu metsää tulkittaessa 

auringon valon suuntautuneisuuteen. Lin ja Strahlerin (1986) mukaan juuri latvuksen 

geometrinen luonne selittää valtaosan ilmakuvissa havaitusta metsän BRDF-vaihtelusta. 

Näin ollen sävyarvojen pintakuvioinnilla eli tekstuurilla on merkitystä metsää 

ilmakuvainformaation avulla ositettaessa. Tekstuuria ei näet voida sävyarvojen tavoin 

kalibroida. Mahdollinen tekstuurin kalibrointi olisi joka tapauksessa tehtävä 

metsikköluokittain. Mittakaavan eli kuva-aineiston maastoresoluution valinnalla voidaan 

kuitenkin vaikuttaa siihen, millaista informaatiota lasketut tekstuuripiirteet sisältävät. 
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3.2 Stereokuvat, stereopeitto ja monikuvatarkastelu 
 

Stereokuvien periaatteena on, että sama alue on kuvattu (ainakin) kahteen kertaan 

saman lentolinjan eri pisteistä. Aluetta, joka esiintyy useammassa kuin yhdessä kuvassa, 

sanotaan stereopeiton alueeksi. Saman lentolinjan peräkkäisten kuvien yhteistä kuva-

aluetta kutsutaan pituuspeiton alueeksi, ja vierekkäisten lentolinjojen kuvien yhteistä 

kuva-aluetta puolestaan sivupeiton alueeksi (kuva 9). Stereokatselussa kahdesta 

lentolinjan peräkkäisestä kuvasta muodostetaan stereopari, jota tarkasteltaessa 

stereokuva havaitaan. Tuo kolmiulotteinen vaikutelma syntyy parallaksierojen 

seurauksena eli kohteesta saadun kuvan muuttuessa, kun tarkastelukulma muuttuu. 

Stereokuvien merkitys metsänarvioinnissa on perinteisesti perustunut ennen kaikkea 

tämän kolmiulotteisen vaikutelman tarjoamaan mahdollisuuteen tulkita visuaalisesti 

metsiköiden pituusvaihteluita. (Pukkala 1986) 

 

 
Kuva 9. Ilmakuvauksen vierekkäiset lentolinjat ja niiltä otetut kuvat (6 kpl). Tässä 
esimerkkitapauksessa stereopeitto pituussuunnassa noin 60 % ja sivusuunnassa noin 35 %. 

 

Myös numeerisia ilmakuvia voidaan stereokatsella käyttämällä digitaalista 

fotogrammetrista stereotyöasemaa (Sarjakoski 1981, Lammi 1992). Numeeristen 

ilmakuvien ansiosta stereotulkinnan mahdollisuudet ovat monipuolistuneet, ja vaihtuvan 

tarkastelukulman etuja voidaan hyödyntää myös numeerisessa tarkastelussa. Tällöin 

voidaan käyttää kerrallaan useampaakin kuin vain kahta kuvaa. Rinnakkaisia 

lähestymistapoja ovat kaksiulotteinen tilastollinen tarkastelu (numeerinen 

monikuvatulkinta) ja digitaaliseen fotogrammetriaan perustuva 3D-tarkastelu.  

 

Tyypillisesti stereokuvauksessa kuvien pituuspeitto on kuvassa 9 esitetyn 60 prosentin 

luokkaa, ja sivupeitto 30 prosentin luokkaa (Pukkala 1986). Tällöin ilmakuvauksen 

tuloksena syntyvä limittäisten stereokuvien mosaiikki voisi yksinkertaistettuna olla 

kuvassa 10 esitetyn kaltainen. Teoriassa mosaiikin keskellä olevalle kuva-alalle 
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saatavissa olevien stereokuvien kokonaismäärä eli stereopeiton monikattavuuden aste 

vaihtelee kahden ja kuuden kuvan välillä kuvan 10 alaosan mukaisesti. Tästä voidaan 

laskea stereopeiton monikattavuuden jakauma, joka on esitetty taulukossa 1. Tällöin 

kattavasti ilmakuvatun inventointialueen jokaiselle pisteelle on saatavissa 

kuvainformaatiota keskimäärin 4,33 eri kuvasta (stereopeiton kattavuuden pinta-alalla 

painotettu keskiarvo on 4,33). Käytännössä luku voi jäädä pienemmän stereopeiton ja 

kuvien reuna-alueen ongelmallisuuden vuoksi pienemmäksi. 

 

 
Kuva 10. Ylhäällä viidentoista ilmakuvan teoreettinen stereomosaiikki, kun pituuspeitto on 60 % ja 
sivupeitto 33,3 %. Alueen keskimmäisen ilmakuvan alue suurennettuna alhaalla, jossa luvut 
kertovat kultakin alueen osalta saatavissa olevien kuvien kokonaismäärän (stereopeiton 
monikattavuuden asteen). 

 
Taulukko 1. Stereopeiton monikattavuuden teoreettinen jakauma, kun pituuspeitto on 60 % ja 
leveyspeitto 33,3 %. 

 
Kattavuuden jakauma Kumulatiivinen jakauma 
Kaksi kuvaa 13,3 % Vähintään kaksi kuvaa 100 % 
Kolme kuvaa 20,0 % Vähintään kolme kuvaa 86,7 % 
Neljä kuvaa 26,7 % Vähintään neljä kuvaa 66,7 % 
Kuusi kuvaa 40,0 % Kuusi kuvaa 40,0 % 
Yhteensä 100 %  
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Numeerinen monikuvatulkinta on stereokuvauksessa syntyvän päällekkäispeiton 

hyödyntämistä numeerisessa tulkinnassa. Tällöin käytettävissä on kullekin kohteelle 

yksien kuvapiirteiden sijaan useasta (vähintään kahdesta) kuvasta laskettujen 

kuvapiirteiden perhe. Kukin kohde on siis kuvattu eri suunnista, ja kohteita vastaavia 

kuvapiirteitä on laskettu niin myötä- kuin vastavalonkin alueelta. Tämän lisäinformaation 

käytön voidaan olettaa parantavan kuvatulkinnan luotettavuutta yhden kuvan käyttöön 

verrattuna. 

 

Samaa maastokohdetta kuvaavia pisteitä eri stereokuvissa kutsutaan 

vastinkuvapisteiksi (Schwidefsky & Ackermann 1976 (1978)). Nämä vastinkuvapisteet 

sijaitsevat kuvien sisäisissä koordinaatistoissa eri paikoissa. Edellisessä esimerkissä 

mille tahansa kohteelle löytyy toisin sanoen keskimäärin 4,33 vastinkuvapistettä eri 

kuvista. Kuvasta 10 voidaan myös päätellä, että mikäli pituuspeitto kasvatettaisiin 67 

prosenttiin, kaikkialta olisi saatavilla kuvainformaatiota vähintään kolmesta kuvasta. 

Tällöin kolme kuvaa olisi saatavilla 33 prosentilla pinta-alasta ja kuusi kuvaa 67 

prosentilla pinta-alasta, jolloin stereopeiton monikattavuuden aste koko nettoalueen yli 

laskettuna olisi 5. Numeerisessa monikuvatulkinnassa ei oleellista ole monikattavuuden 

aste sinänsä vaan se, että jokaiselle kohteelle on saatavilla kuvadataa sekä myötä- että 

vastavalon alueelta sekä lisäksi kuvan keskilohkolta. Näin määriteltynä numeerista 

monikuvatulkintaa palveleva stereokuvaus edellyttäisi 67 prosentin pituuspeittoa ja 

auringon suuntakulman mukaista tai vastakkaista lentosuuntaa, mutta sivupeitolle ei olisi 

vaatimuksia. 

 

 

3.3 Muunnettu kuvakoordinaatisto ja epäsymmetrinen heijastus 
 
Auringon suuntakulman mukaan käännettyä, muunnettua kuvakoordinaatistoa ovat 

tutkimuksessaan soveltaneet mm. Schneider ja Lantschner (1980), ja metsän 

kuvautumista ilmakuvalle tässä koordinaatistossa on havainnollistanut Wastenson (1980). 

Suomessa muunnettua kuvakoordinaatistoa ovat metsäninventointitutkimuksessa 

ensimmäisinä soveltaneet Holopainen (1992) sekä Holopainen ja Lukkarinen (1994). 

Heidän tutkimuksissaan kuvan alkuperäinen koordinaatisto muunnettiin kuvan sisäiseksi 

koordinaatistoksi, jossa Y-akseli on asetettu auringon suuntakulman mukaan ja origo 

sijaitsee kuvan pääpisteessä (kuva 11). Samaa lähestymistapaa on käytetty 

myöhemminkin digitoitujen ilmakuvien numeerista tulkintaa käsittelevissä tutkimuksissa 

(Holopainen 1998, Wang ym. 1998).  
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Muunnetulle kuvakoordinaatistolle vaihtoehtoinen tapa olisi käyttää BRDF-malleissa 

laskennan pohjana auringon suuntakulmaa (azimuth angle) ja korkeuskulmaa (zenith 

angle) tai sirontakulmaa (scattering angle). Erityisesti sirontakulmaan pohjautuvaa 

tarkastelutapaa ovat tutkimuksissaan käyttäneet mm. Pellikka ym. (1999 & 2000) sekä 

Mikkola & Pellikka (2002). Atsimuutti-, zeniitti- ja sirontakulmat on esitetty kuvassa 12, 

jossa atsimuuttikulma on määritelty kuten tässä tutkimuksessa. 

 

 
Kuva 11. Auringon suuntakulman 
mukaisesti muunnettu kuvakoordinaatisto 
(Holopainen & Lukkarinen 1994) sekä 
säteissiirtymän ja auringon valon 
suuntautuneisuuden yhteisvaikutus 
ilmakuvassa (Wastenson 1980). 

 
Kuva 12. Atsimuutti- (α), zeniitti- (θ) ja sirontakulma 
(γ) kuvausasetelmassa (mukaillen Pellikka ym. 1999). 

 
 

Tarkasteltaessa säteissiirtymän, auringon valon suuntautuneisuuden ja varjojen 

näkymisen yhteisvaikutusta metsästä saatavaan ilmakuvainformaatioon kuvan 11 

teoreettisessa tilanteessa, voidaan havaita ja päätellä joitakin säännönmukaisuuksia: 

1. Valon määrä vaihtelee huomattavasti vahvemmin Y-akselin kuin X-akselin 

suunnassa. 

2. Valon määrän Y-akselin suuntainen vaihtelu on suurinta Y-akselin kohdalla. 

Vaihtelun määrä pienenee, kun etäisyys aurinkoakselista kasvaa. 

3. Kokonaisilmiö on Y-akselin suhteen symmetrinen. 

4. Säteissiirtymän ja varjojen muodostumisen yhteisvaikutuksen voimakkuus on 

suurimmillaan silloin, kun ollaan kaukana sekä X- että Y-akselista. 
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Mikäli metsäalueelta kuvatussa ilmakuvassa ilmenevä epäsymmetrinen heijastus 

ajatellaan koostuvaksi valon määrän vaihtelun ja säteissiirtymän komponenteista eli lähes 

lineaarisesti (kuva 13) ja isotrooppisesti (kuva 14) esiintyvistä ilmiöistä, muodostuu niiden 

kombinaationa metsän epäsymmetrisen heijastuksen kokonaisvaikutus ilmakuvassa. 

Varjojen muodostumisen vaikutus, joka Holopaisen ja Lukkarisen (1994) lohkotusmallissa 

oli kolmantena teoreettisena komponenttina, riippuu metsikön tilajärjestyksestä. Siksi se 

on erillisenä ilmiönä jätetty tästä tarkastelusta pois, kuitenkin niin että varjojen 

keskimääräinen vaikutus on koetettu huomioida kokonaisvaikutuspinnassa. 

 

 
Kuva 13. Auringon valon 
suuntautuneisuuden vaikutus ilmakuvassa, 
tumma vastavalon alue muuttuu lähes 
lineaarisesti vaaleammaksi myötävalon 
alueeksi. 

 
Kuva 14. Säteissiirtymän vaikutuksen 
voimakkuus ilmakuvassa, voimakkuus 
kasvaa säteittäisesti nadirista lähtien. 

 

Yhteisvaikutuspinnan muoto ja voimakkuus riippuvat kuvausasetelmasta (lentokorkeus ja 

auringon korkeuskulma) sekä kohdetyypistä (metsikön latvusten koko, muoto ja 

tilajärjestys eli metsikköluokka). Mikäli kokonaisilmiötä dominoi säteissiirtymä, pinnan 

muoto lähenee kuvassa 15 esitettyä, ja jos dominoiva ilmiö on valon määrän vaihtelu, 

kokonaisvaikutuspinnan muoto lähenee kuvassa 16 esitettyä. Kuvassa 16 on Pellikan ym. 

(1999) sirontakulmaan perustuva, hot spot �pisteen suhteen isotrooppisesti symmetrinen 

BRDF-pinta. Aiempien tutkimusten perusteella (esim. Holopainen & Lukkarinen 1994, 

Pellikka ym. 1999) valon määrän vaihtelu on metsäkohteissakin säteissiirtymän 

vaikutusta vahvempi ja kokonaisvaikutuspinta lähempänä kuvan 16 kuin kuvan 15 

muotoa, kuten kuvasta 8 voidaan nähdä. Hyvän korjausmallin tai 

kuvakoordinaattimallinnuksen pitää kuitenkin kyetä huomioimaan säteissiirtymän ja 

kuvausasetelman vaikutus kokonaisilmiön muotoon ja voimakkuuteen joustavalla tavalla. 
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Kuva 15. Epäsymmetrisen heijastuksen 
kokonaisvaikutuspinta korkeuskäyrineen 
metsää kuvaavan ilmakuvan tapauksessa 
silloin, kun säteissiirtymä dominoi ilmiötä. 
 

 
Kuva 16. Epäsymmetrisen heijastuksen 
kokonaisvaikutuspinta korkeuskäyrineen 
metsää kuvaavan ilmakuvan tapauksessa 
silloin, kun valon vaihtelu dominoi ilmiötä. 
Kuva on samalla tietyn kuvausasetelman 
mukainen sirontakulmapinta (mukaillen 
Pellikka ym. 1999). 

 

Jos voimakkuuspinnoille piirretään likimääräisiä korkeuskäyriä, ovat ne kuvissa 15 ja 16 

esitetyn kaltaisia. Näiden korkeuskäyrien erottamia alueita voitaisiin hieman sovellettuna 

käyttää (moni-)kuvatulkinnassa estimoinnin dummy-muuttujina. Kuvissa näkyviä 

voimakkuusalueita voi verrata Holopaisen ja Lukkarisen (1994) käyttämiin dummy-

muuttuja-alueisiin sekä Drallen (1997) ja Korpelan (2003) tutkimuksissaan soveltamiin 

vasta-, vastasivu-, myötä- ja myötäsivulohkoihin (illumination classes, back lighted [B], 

back-side lighted [BS], front lighted [F], front-side lighted [FS]). Kuvan keskilohkon laajuus 

(near nadir, [NN]) olisi määriteltävä aineisto- ja sovelluskohtaisesti erikseen. 

 

Epäsymmetrisen heijastusilmiön muodosta ja voimakkuusvaihtelusta ei voida tehdä 

suoria päätelmiä ilmiön vaikutuksesta metsäkohteiden sävyarvo- ja tekstuuritunnuksiin. 

Erityisesti tekstuuripiirteiden käyttäytymisen tilastollinen mallintaminen on haasteellista, 

koska latvuksen muodon sekä valon ja varjojen yhteiskuvautuminen muuttuu mutkikkaalla 

tavalla vastavalon puolelta kuvan keskilohkon kautta myötävalon kuvapuoliskolle 

siirryttäessä. Lisäksi tämä ilmiö vaihtelee metsikköluokittain, ja samankin luokan sisällä 

puuston tiheyden (tilajärjestyksen) mukaan. Systemaattista, geometris-optiseen 

latvusmalliin sekä valon käyttäytymisen mallintamiseen perustuvaa lähestymistapaa 

kaukokuvassa havaitun säteilyn vaihtelun tutkimisessa ovat käyttäneet muiden muassa Li 

& Strahler (1986, 1992) sekä Muinonen (1995). 



 31 

 
4 Aineisto ja menetelmät 
 

4.1 Kaukokartoitus- ja maastoaineisto 
 

Tutkimusalueena oli Metsähallituksen Leivonmäen valtionmaa, joka sijaitsee vuonna 

2003 perustetun Leivonmäen kansallispuiston länsi- ja lounaispuolella, kantatien 6134 

(Rutalahti-Tammijärvi) varrella Kurkijärven kylässä. Tutkimusalueen noin 1800 hehtaarin 

alueelta käytettävissä olivat 1:30 000 �kuvausmittakaavaiset digitoidut väri-

infraortoilmakuvat (yhteensä viisi kuvaa, 3+2 kuvaa kahdelta vierekkäiseltä lentolinjalta) 

sekä kaksivaiheisen otannan maastomittaustiedot 388 metsämaan koealalta, kummatkin 

vuodelta 1999. Väri-infrailmakuvat on otettu 11.6.1999 klo 10.10�10.20 (FM-Kartta). 

 

Maastoaineistosta viisi visuaalis-numeeriseen metsikköluokittaiseen tarkasteluun valittua 

koealaa sijaitsevat kaikilla viidellä kuvalla näkyvällä alueella (tarkastelualue). 

Stereopeiton monikattavuuden aste on siis kaikilla näillä koealoilla viisi. Tutkimus- ja 

tarkastelualueiden sijainnit on esitetty kuvissa 17�19. 

 

 
 
Kuva 17. Leivonmäen tutkimusalueen 
sijainti (61° 54´ N, 25° 55´ E). 

 
 
Kuva 18. 1800 hehtaarin tutkimusalue 
maastokoealoineen ja visuaalis-numeerisen 
tarkastelun alue. 
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               84 [BS]      85 [B]           86 [BS]                 93 [F]    94 [FS] 

Kuva 19. Visuaalis-numeerisesti tarkasteltujen koealojen sijainti-ikkuna viidessä eri ilmakuvassa ja 
vastaavat kuvasijaintilohkot. Auringonvalon tulosuunta alhaalta oikealta eli itäkaakosta. 
 

Leivonmäen tutkimushankkeessa (Kojola 2001, Tuominen ym. 2003) on käytetty 

kaksivaiheiseen ositettuun otantaan perustuvaa inventointimenetelmää. Ensimmäisen 

vaiheen koealat muodostivat tutkimusalueella tasavälisen 20*20 metrin pisteverkon. 

Maastossa mitatuista toisen vaiheen koealoista puolet oli relaskooppikoealoja ja puolet 

kolmisäteisiä ympyräkoealoja, joiden maksimisäde oli 13 metriä (kuva 20). 

Koealamittauksissa noudatettiin Metsähallituksen PATI-maastotyöohjetta (Leskinen & 

Hallman 1998). Kaikkien koealojen tiedot on mitattu puusto-ositteittain. 

 

 
Kuva 20. Vaihtuvasäteinen ympyräkoeala. 13 metrin säteeltä on mitattu 
rinnankorkeusläpimitaltaan 13,9 senttimetriä paksummat puut. 7 metrin säteeltä on mitattu 
läpimitaltaan 5,0-13,9 cm olevat puut ja 5,64 metrin säteeltä puut, joiden läpimitta on alle 5,0 cm. 
 

Koealoittaiset puuston hehtaarikohtaiset tunnukset on määritetty Mela-ohjelmistoa 

(Siitonen ym. 1996) käyttäen. Mitattujen pohjapinta-alojen perusteella on 

relaskooppikoealoille muodostettu ensin Weibull-jakaumaan perustuvat runkolukusarjat 

(Kilkki ym. 1989). Vastaavasti ympyräkoealojen luettujen puiden hehtaarikohtaiset 

runkoluvut on laskettu koealojen pinta-aloihin perustuvia muunnoskertoimia käyttäen. 

Kaikille koealoille on sen jälkeen muodostettu läpimittaluokittaiset kuvauspuut 
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puulajeittain. Relaskooppikoealojen kuvauspuiden sekä ympyräkoealojen luettujen 

puiden tilavuudet on estimoitu Laasasenahon (1982) puulajeittaisilla tilavuusyhtälöillä. 

Puuston hehtaarikohtaiset tilavuudet on saatu puusto-ositteittain relaskooppikoealoilla 

kuvauspuiden ja ympyräkoealoilla luettujen puiden runkoluvuilla kerrottujen tilavuuksien 

summana. Lehtipuuosuudet on määritetty ositteittaisten kokonaistilavuuksien perusteella. 

Kaikkien maastokoealojen perusteella lasketut, tutkimusaluetta kuvaavat tunnukset 

(Tuominen ym. 2003) on esitetty taulukossa 2. 

 
Taulukko 2. Leivonmäen tutkimusalueen yhteenvetotietoja (Tuominen ym. 2003). 

Leivonmäen tutkimusalueen perustietoja 
Ensimmäisen vaiheen koealoja yhteensä 44 778 kpl 
Ensimmäisen vaiheen koealoja metsätalousmaalla 42 732 kpl 
Koko alueen pinta-ala 1791 ha 
Metsätalousmaan pinta-ala 1709 ha 
Maastokoealoja 388 kpl 
Puuston keskitilavuus metsätalousmaalla 92,8 m3/ha 
Puuston keskipituus metsätalousmaalla 10,7 m 
Puuston keskimääräinen pohjapinta-ala metsätalousmaalla 12,4 m2/ha 

 

Väri-infrailmakuvat (kuva 21) on digitoitu FM-Kartassa 21 mikrometrin tarkkuuteen (noin 

62 cm maastossa), minkä jälkeen ne on orto-oikaistu Maanmittauslaitoksessa 

toukokuussa 2000 1 metrin maastoresoluutioon kuutiokonvoluutio-interpolaatiota (bicubic 

resampling, kuva 22) käyttäen. Jokaisen oikaistun 1*1 metrin pikselin sävyarvo on siis 

haettu noin 2,5 * 2,5 metrin suuruiselta alueelta. Kuvien alkuperäisiä histogrammeja on 

hieman säädetty vähentämällä punaista ja lisäämällä vihreätä väriä. Orto-oikaisussa 

käytetyn korkeusmallin tarkkuus on keskimäärin alle kaksi metriä, ja oikaisun jälkeinen 

paikkatarkkuus on keskimäärin 0,7-1 kertaa korkeusmallin virhe eli 1-2 metriä, tosin 

yksittäisiä viiden metrin virheitä voi esiintyä. Säteissiirtymäkorjausta kuville ei ole tehty. 

(Lämsä 2000) 
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Kuva 21. Viiden väri-infrailmakuvan sijainti toisiinsa 
nähden sekä Leivonmäen valtionmaan tutkimusalueen 
sijoittuminen kuvien kattamalle alalle. Viiden kuvan 
peittoalue keskellä. 
 

 
Kuva 22. Kuutiokonvoluutio. Oikaistun 
pikselin sävyarvoksi haetaan 
kuudentoista ympäröivän alkuperäisen 
pikselin etäisyyden mukaan painotettu 
keskiarvo (Campbell 1987). 
 
 
 
 

 

Viideksi visuaalis-numeerisesti tarkasteltavaksi koealaksi valittiin koealat erilaisista 

metsiköistä, koska haluttiin selvittää, millä tavoin vaihdellen epäsymmetrinen 

heijastusilmiö esiintyy eri kehitysluokkia ja pääpuulajeja edustavissa suomalaisissa 

metsiköissä. Näiden tarkastelumetsiköiden keskeisimmät metsikkötunnukset on esitetty 

taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. Viiden visuaalis-numeerisesti tarkastellun koealan kuvaus ja maastomittausten 
perusteella lasketut (Tuominen ym. 2003) keskeisimmät metsikkötunnukset. 
 

Koeala 199 178 166 176 212 

Yleiskuvaus 
Nuori 

kuusitaimikko, 
jossa seassa 

koivua 

Koivuvaltainen 
MT, nuori 

kasvatusmetsä

CT-männikkö, 
varttunut 

kasvatusmetsä

MT-kuusikko, 
varttunut 

kasvatusmetsä

Uudistuskypsä 
järeä MT-
kuusikko 

Ikä, v 3 20 60 60 85 
Keskiläpimitta, 
cm 0 14,5 19,7 18,0 28,6 

Runkoluku, 
kpl/ha 3500 4600 1300 1100 740 

Pohjapinta-
ala, m2/ha 0 20,6 16,1 20,8 34,4 

Keskipituus, 
m 0,1 15,8 16,2 19,0 24,6 

Tilavuus, 
m3/ha 0,2 148 124 206 405 
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4.2 Aineiston jako opetus- ja testikoealoihin 
 

Kuvakoordinaattien käytön sovellettavuuden tutkimista varten koko 388 maastokoealan 

aineisto jaettiin opetus- ja testikoealoihin. ID-numeroltaan parilliset koealat sijoitettiin 

opetusaineistoon ja ID-numeroltaan parittomat koealat testiaineistoon. Koska koealat oli 

alun perin numeroitu P- ja I-koordinaattien mukaan lännestä itään ja pohjoisesta etelään, 

näin muodostetut opetus- ja testiaineistot olivat erillisiä, mutta ne kattoivat molemmat 

koko tutkimusalueen ja tasaisesti kaikki ilmakuvat niiden peittoalueiden suhteessa. 

Kuvien reunamerkkien kohdalla osittain sijaitsevat koealat pudotettiin 

kuvapiirreaineistosta pois. Opetusaineistossa oli tämän jälkeen kaikkiaan 539 havaintoa 

ja testiaineistossa 521 havaintoa. Näiden havaintojen jakautuminen eri kuviin on esitetty 

taulukossa 4. Opetus- ja testiaineistojen jakautuminen kasvillisuusluokkiin, pääpuulajeihin 

ja kehitysluokkiin on esitetty kuvissa 23−25. 

 
Taulukko 4. Kuvakoordinaattimallinnusta varten muodostettujen opetus- ja testiaineistojen 
havaintojen jakautuminen eri ilmakuviin. 

Ilmakuva Opetus Testi 
84 145 142 
85 189 184 
86 85 87 
93 62 53 
94 58 55 

Yhteensä 539 521 
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Kuvasijaintimallinnuksen opetus- ja 
testiaineistojen kasvillisuusluokkajakauma
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Kuva 23. Kuvakoordinaatistomallinnuksen opetus- ja testiaineistoihin kuuluvien maastokoealojen 
jakautuminen kasvillisuusluokkiin. Opetusaineistossa n=539 ja testiaineistossa n=521. 
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Kuvasijaintimallinnuksen opetus- ja 
testiaineistojen pääpuulajijakauma
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Kuva 24. Kuvakoordinaatistomallinnuksen opetus- ja testiaineistoihin kuuluvien maastokoealojen 
jakautuminen pääpuulajeihin. 
 

Kuvasijaintimallinnuksen opetus- ja 
testiaineistojen kehitysluokkajakauma

0
50

100
150
200
250

Auk
ea

 uu
dis

tus
ala

Taim
ikk

o

Nuo
ri k

as
v.m

ets
ä

Vart
tun

ut 
ka

sv
.m

ets
ä

Uud
ist

us
ky

ps
ä m

ets
ä

Kehitysluokka

K
oe

al
oj

en
 lu

ku
m

ää
rä

Opetus
Testi

 
Kuva 25. Kuvakoordinaatistomallinnuksen opetus- ja testiaineistoihin kuuluvien maastokoealojen  
jakautuminen kehitysluokkiin. 
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Monikuvatulkinnan sovellettavuuden tutkimiseksi aineistosta erotettiin sekä ilmakuvan 85 

että ilmakuvan 93 alueelle osuvat koealat. Kuvan 85 aineisto edusti vastavalon aluetta ja 

kuvan 93 aineisto myötävalon aluetta. Ensin joukosta poistettiin aivan kuvien reunoissa 

sijaitsevat koealat ja jäljelle jääneet yhteensä 108 koealaa jaettiin kuvan ID-numeron 

perusteella 68 koealan opetusaineistoon ja 40 koealan testiaineistoon. Jaossa poimittiin 

vuorotellen kaksi peräkkäistä ID-numeroa kumpaankin aineistoon. Kuvissa 26−28 on 

esitetty monikuvamallinnuksen opetus- ja testikoealojen jakautuminen 

kasvillisuusluokkiin, pääpuulajeihin sekä kehitysluokkiin. 

 

Monikuvamallinnuksen opetus- ja 
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Kuva 26. Monikuvamallinnuksen opetus- ja testiaineistoihin kuuluvien maastokoealojen 
jakautuminen kasvillisuusluokkiin. Opetusaineistossa n=68 ja testiaineistossa n=40. 
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Monikuvamallinnuksen opetus- ja 
testikoealojen pääpuulajijakaumat
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Kuva 27. Monikuvamallinnuksen opetus- ja testiaineistoihin kuuluvien maastokoealojen 
jakautuminen pääpuulajeihin. 
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Kuva 28. Monikuvamallinnuksen opetus- ja testiaineistoihin kuuluvien maastokoealojen 
jakautuminen kehitysluokkiin. 
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4.3 Ilmakuva-aineiston käsittely 
 

4.3.1 Numeeristen väri-infrailmakuvien esikäsittely 
 

Kaukokartoitusaineistona käytettyjen numeeristen väri-infraortoilmakuvien käsittely 

aloitettiin hakemalla kaikkien viiden kuvan keskipisteiden maastokoordinaatit kuvan 

vastakkaisten reunamerkkien yhdysviivojen leikkauspisteestä. Esimerkkinä kuvissa 29�
30 ilmakuvan 9921684 keskipisteen määrittäminen. 

 

 

 
Kuva 29. Kuvan vastakkaisten 
reunamerkkien kautta piirretyt viivat. 

 
Kuva 30. Kuvan keskipisteen YKJ-koordinaattien 
määrittäminen Topos-ohjelmassa osoittamalla. 
 
 
 

 

Varsinainen ilmakuva-aineiston käsittely eli muunnettujen kuvakoordinaattien laskenta 

sekä aputietopiirteiden irroitus toteutettiin Helsingin yliopiston metsävarojen käytön 

laitoksella kehitetyllä SMI (Satelliittikuvat metsien inventoinnissa) �ohjelmistolla (Wang 

ym. 1997). SMI-ohjelmisto koostuu metsäninventoinnin laskenta-ajoja varten 

rakennetuista ohjelmamoduuleista, jotka pystyvät käsittelemään tekstimuotoista kuva- ja 

maastoaineistoa. Ohjelmistoa voidaan käyttää joustavasti kulloisenkin tarkoituksen 

mukaan, ohjelmat ajetaan joko yksitellen komentorivikomennoin tai puoliautomaattisesti 

ajovirtatiedostojen (*.bat) avulla. SMI-piirreirroitusta varten kolmekanavaisten ilmakuvien 

kukin kanava tallennettiin kuvankäsittelyohjelmassa raakarasterimuotoon (*.raw). Näin 

syntyneille raakarasteritiedostoille muodostettiin sen jälkeen otsaketiedostot (raster 

header file, *.rhf), jollaisesta esimerkkinä ilmakuvan 84 otsaketiedoston sisältö:  
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D Väri-infraortokuva 1:30 000, Leivonmäki 11.6.1999, 9921684 
 
S 1 9000 * Sarakenumerot ensimmäinen ja viimeinen* 
L 1 9000 * Rivinumerot ensimmäinen ja viimeinen* 
n 0 * Loppumerkkien lukumäärä rivillä * 
 
X 1 * Pikselin leveys, m * 
Y 1 * Pikselin korkeus, m * 
O 1 * Pikselin origo, 0 = vasen yläkulma, 1 = keskipiste * 
 
T A * Muunnostyyppi, A = Affiininen * 
 
* Muunnoskertoimet YKJ ! kuvakoordinaatit * 
 
a 6.869099E+006 
b 0.000000E+000 
c -1.000000E+000 
d -3.437700E+006 
e 1.000000E+000 
f 0.000000E+000 

 

Otsaketiedostoja varten tarvittiin kuvakoordinaatiston rivien ja sarakkeiden lukumäärän 

sekä pikselin maastoresoluution lisäksi affiinisen muunnoksen oikaisuparametrit. Tätä 

varten kustakin kuvasta etsittiin ensin neljä tukipistettä (kuvien kulmapisteet), joiden kuva- 

ja maastokoordinaateista luotiin tukipistetiedosto, esimerkkinä alla kuvan 84 

tukipistetiedosto: 

 
 id  kuva_x  kuva_y  maasto_y  maasto_x 

1 0 0 3437700 6869099 
2 0 9000 3446700 6869099 
3 9000 9000 3446700 6860099 
4 9000 0 3437700 6860099 

 

Tukipistetiedostojen määrittämisen jälkeen niiden perusteella laskettiin affiinisen 

muunnoksen parametrit eli toisen asteen yhtälön kertoimet vakiotermeineen. Nämä kolme 

kerrointa laskettiin erikseen ensin riveille ja sitten sarakkeille, ja lopuksi saadut kuusi 

parametria sijoitettiin otsaketiedoston parametreiksi a...f  vastaavassa järjestyksessä. 

 

Otsaketiedostojen oikeellisuus ja piirreirroituksen onnistuminen tarkistettiin 

muodostamalla alhaisten sävyarvojen kohtiin vesialueiden päälle testikoealakentät ja 

irroittamalla kuvista niiden alueelta sävyarvotietoa. Testialue a sijaitsi ilmakuvien 84, 85 ja 

86 kattamalla alueella, ja testialue b ilmakuvien 93 ja 94 kattamalla alueella. 

Testialueiden sijainnit on esitetty kuvissa 31�32. 
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Kuva 31. Piirreirroitustestialue a 100 * 500 m 
Joutsjärven päällä kuvassa 85. 
 

 
Kuva 32. Piirreirroitustestialue b 100 * 400 m 
Harjujärven pohjoisosan päällä kuvassa 93. 
 

 

Piirreirroitustestissä testialueilta poimittiin kahdenkymmenen metrin välein 20*20 metrin 

kokoisten pikseli-ikkunoiden sävyarvojen keskiarvot, joten katetuksi tuli kaikki 

testialueiden pikselit. Testialue a oli kooltaan viisi hehtaaria ja testialue b neljä hehtaaria. 

 

Kuvassa 33 on esitetty piirreirroitustestin tulokset. Kaikki sävyarvot ovat kohtuullisen 

pieniä (välillä 2...40), kuten kuvissa tummana kuvautuvan veden tapauksessa tulee 

ollakin. Vasemmanpuoleinen sävyarvoperhe (virtuaalikoealat 501�536) esittää 

testialueen a tuloksia ja oikeanpuoleinen (virtuaalikoealat 551�575) testialueen b 

tuloksia. Eri kanavien sävyarvot erottuvat hyvin, samoin alueella a kolmesta eri kuvasta ja 

alueella b kahdesta eri kuvasta irrotettujen piirteiden erilaiset sävyarvotasot. Alueen a 

yhden kuvan hieman korkeammat sävyarvot johtunevat alueen sijainnista 

kuvakoordinaatiston Y-akselin kohdalla kuvassa 85. Tuolla kohdalla sävyarvoihin 

vaikuttaa auringonvalon peiliheijastus vedestä. Oleellisinta kuvasta 33 on havaita, että 

kasvillisuutta indikoivan lähi-infrakanavan sävyarvot ovat kaikkialla huomattavan pieniä eli 

alle kymmenen. Tämän perusteella voitiin olettaa piirteiden tulleen irroitetuksi veden 

kohdalta eli kuvien otsaketiedostojen muodostamisen onnistuneen. 
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Kuva 33. Piirreirroitustestissä lampien kohdalta irroitetut sävyarvopiirteet. Vasemmanpuoleisessa 
ryppäässä testialue a ja oikeanpuoleisessa testialue b. 
 

 

4.3.2 Maastokoealojen kuvakoordinaatit 
 

Muunnetun kuvakoordinaatiston mukaiset maastokoealojen koordinaatit määritettiin 

Kieman (1991) esittämää, nykyisin SMI-ohjelmistoon sisältyvää (Wang ym. 1997) 

menetelmää soveltamalla.  

 

Kyseisessä menetelmässä annetuille yhtenäiskoordinaatistopisteille lasketaan auringon 

suunnan mukaan symmetriset kuvakoordinaatit. Auringon asema voidaan laskea, kun 

tiedetään kuvanottopaikan maantieteelliset koordinaatit ja kuvanottoaika. Kuvalle 

lasketaan vain yksi auringon asematieto kuvan keskipisteen koordinaattien avulla. 

auringon asema ilmoitetaan korkeus- ja suuntakulman avulla. Seuraavassa on kuvattu 

laskenta vaiheittain (Kiema 1991): 

 

1. Lasketaan kuvan keskipisteen kartastokoordinaateista maantieteelliset koordinaatit σ ja λ. 

2. Lasketaan mahdollisen kesäajan vaikutus aikaan. 

3. Lasketaan maantieteellisen pituuskoordinaatin ja aikavyöhykkeen keskimeridiaanin (30°) 

välisen eron vaikutus aikaan eli keskimeridiaanikorjaus. 

4. Lasketaan todellisen aurinkovuorokauden ja keskiaurinkovuorokauden välinen korjaus eli 

ajantasaus. 

5. Saadaan paikallinen aika lisäämällä kellon näyttämään aikaan edellä lasketut korjaukset. 

6. Lasketaan ajan mukainen tuntikulma t. 
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7. Lasketaan auringon deklinaatio d. 

8. Lasketaan korkeuskulma h ja suuntakulma eli atsimuutti α kaavoilla 

 
 
 )coscossinarcsin(sin tdh ×+×= σσ      (1) 

 

 
dt

t
tancoscossin

sinarctan
×−×

=
σσ

α      (2) 

 
 

Jokaisen kuvan keskipisteelle laskettiin siis ensin auringon suuntakulma (atsimuuttikulma 

α, karttapohjoisesta myötäpäivään laskettu kulma) kuvan keskipisteen koordinaattien 

sekä kuvanottohetken perusteella. Keskimeridiaanikorjauksessa (kohta 3) oli mukana 

myös napaluvunkorjaus, joka Kivisuon peruskarttalehden alueella on +15ÿ (tykistöpiirua). 

Tämä on (15/6000)*360 astetta eli 0,9° (kuva 34). Kohdassa 4 keskiaurinkovuorokauden 

(joka perustuu yksinkertaistettuun malliin Maasta, joka kiertää ympyrärataa Auringon 

ympäri tasan 365 kertaa vuodessa) mukainen aika korjattiin Maan todellista 

kiertonopeutta vastaavan synodisen vuorokauden mukaiseksi. 

 

 
Kuva 34. Tutkimusalueen napaluvunkorjaus (Peruskarttalehti 3211 07 Kivisuo, 1995). 

 
Muunnos alkuperäisistä YKJ-koordinaateista muunnetuiksi kuvakoordinaateiksi 

toteutettiin siirtämällä ensin origo kuvan keskipisteeseen (maastokoordinaateista 

vähennettiin kuvan keskipisteen koordinaatit) ja rotatoimalla sitten koealapisteitä 

myötäpäivään suuntakulman komplementtikulman (180 � α) verran. Toimenpiteet 

vastaavat koealojen siirtämistä YKJ-koordinaatiston origon tuntumaan ja akselien 
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kiertämistä origon ympäri vastapäivään. Taulukossa 5 on esitetty kunkin kuvan 

kuvanottoaika, auringon senhetkinen atsimuuttikulma kuvan keskipisteessä sekä sitä 

vastaava kiertokulma. Kiertoasetelma puolestaan on esitetty kuvassa 35. Asetelma 

pätee, kun aurinko sijaitsee kuvanottohetkellä taivaankannen kaakkoisessa 

neljänneksessä eli kuva on otettu aamupäivän puolella (ennen noin klo 13 Suomen 

kesäaikaa). 

 

Taulukko 5. Kuvien kuvanottoajat, auringon senhetkiset atsimuuttikulmat kuvien keskipisteissä ja 
niitä vastaavat kiertokulmat. 

Kuva Kuvanottoaika Atsimuuttikulma Kiertokulma 
84 10.10 119,40 60,60 
85 10.11 119,71 60,29 
86 10.11 119,75 60,25 
93 10.20 122,23 57,77 
94 10.20 122,18 57,82 

 
 

 
Kuva 35. Muunnettujen kuvakoordinaattien muodostamisessa käytetyn koealapisteiden rotatoinnin 
(koordinaattiakselien käännön) periaate. Kuvassa α on atsimuuttikulma ja β sen 
komplementtikulma, joka on samansuuruinen kiertokulman kanssa. 

 

Muunnettujen kuvakoordinaattien muodostaminen testattiin ilmakuvan 85 avulla. Kuvan 

jokaisen kuvakoordinaattineljänneksen alueelta valittiin satunnaisesti yksi maastokoeala, 

ja näille kaikille laskettiin muunnetut kuvakoordinaatit. Nämä koordinaatit on esitetty 

taulukossa 6. Kuvassa 36 on ilmakuvan 85 päälle piirretty kuvakoordinaatisto ja 

koordinaatistotestikoealojen sijainnit. Taulukkoa ja kuvaa vertailemalla voitiin todeta, että 

kuvakoordinaattien etumerkit ja itseisarvot ovat loogisia, ja kuvakoordinaatistomuunnos 

saatettiin tehdä samalla periaatteella kaikille maastokoealoille ja kaikille ilmakuville. 

Lopuksi, koska tutkittava ilmiö katsottiin Y-akselin suhteen symmetriseksi, kaikki lasketut 

X-koordinaatit muunnettiin itseisarvoiksi. 
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Taulukko 6. Koordinaatistotestauksessa 
käytetyille koealoille lasketut muunnetut 
kuvakoordinaatit, yksikkö on metri. 

Koeala Kuva_X Kuva_Y 
31 2427 -1215 
55 803 622 
246 -2843 1765 
381 -2304 -2648 

 

 
Kuva 36. Koordinaatistotestissä käytetyt koealat ja 
niiden sijainti tutkimusalueella sekä kuvan 85 
muunnetussa kuvakoordinaatistossa. 

 

 

4.3.3 Maastokoealojen sävyarvo- ja tekstuuritunnukset 
 

Maastokoealoille haettiin kuvapiirretietoa neliön muotoisista kuvaikkunoista. Ikkunan 

kooksi valittiin ympyräkoealan maksimikokoa (säde 13 m) ja relaskooppikoealan 

keskimääräistä vaikutusaluetta vastaava 25 * 25 metriä. Standarditekstuuritunnukset 

haettiin kuitenkin niiden laskentatavasta johtuen 32 * 32 metrin suuruisesta kuvaikkunasta 

(neliö, jonka sivu on 25 pikseliä). Ympyräkoealan maksimikoko ja piirreirroitusyksiköt on 

esitetty kuvassa 37. 

 

 
Kuva 37. Ympyräkoealan maksimikoko sekä sivuiltaan 25 ja 32 metrin suuruiset kuvaneliöt. 
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Sävyarvotunnuksina kaikista kuvista irroitettiin seuraavat piirteet: 

1) Kuvaikkunan sisällä olevien pikselien (625 kpl/ikkuna) sävyarvojen keskiarvot 

kultakin väri-infrakuvan kolmelta kanavalta (3 tunnusta) 

2) Kuvaikkunan sävyarvokeskiarvojen NDVI-kasvillisuusindeksi (1 tunnus) 

 

NDVI-kasvillisuusindeksi laskettiin kaavalla: 

 

)/()( RIRRIRNDVI +−=  , missä     (3) 

 
IR = lähi-infrakanavalta määritetty kuvaikkunan sävyarvojen keskiarvo 
R = punaiselta kanavalta määritetty kuvaikkunan sävyarvojen keskiarvo 

 

Tekstuuritunnuksina kaikista kuvista irroitettiin seuraavat piirteet: 

3) Kuvaikkunan sisällä olevien pikselien (625 kpl/ikkuna) sävyarvojen 

keskihajonnat kultakin väri-infrailmakuvan kolmelta kanavalta (3 tunnusta) 

4) Standarditekstuuritunnukset 32 * 32 pikselin rasteri-ikkunasta: viisi tunnusta 

kultakin kolmelta kanavalta (1*1-, 2*2-, 4*4- ja 8*8 pikselin ikkunoiden 

sävyarvokeskiarvojen hajonnat sekä näiden hajontojen hajonta, yhteensä 15 

tunnusta) 

 

Standarditekstuuritunnusten laskentayksiköt on havainnollistettu kuvassa 38. Kuvassa on 

vasemmasta yläkulmasta oikealle lukien korostettu pikseli-ikkunoita, joiden sivujen pituus 

on vastaavasti 1, 2, 4 ja 8 pikseliä. Sävyarvokeskiarvojen määrä, joista hajonnat 

laskettiin, on eri kokoisten ikkunoiden tapauksessa vastaavasti 1024, 256, 64 ja 16. 
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Kuva 38. Standarditekstuuritunnusten laskentayksiköt 32*32 pikselin suuruisessa kuvaikkunassa. 
 

 

Kuvapiirteinä irroitettiin siis yhteensä 22 aputietopiirrettä, joista 4 oli sävyarvopiirteitä ja 18 

tekstuuripiirteitä. Näiden lisäksi standarditekstuuritunnusten laskennan yhteydessä saatiin 

käyttöön sävyarvojen keskiarvot 32*32 pikselin ikkunasta laskettuna kolmelta kanavalta. 

Tunnuksia saatiin eri koealoille lisäksi useasta kuvasta, ja koealan kuvapiirteiden 

kokonaismäärä riippui stereopeiton monikattavuuden asteesta. Kaiken kaikkiaan yhdelle 

koealalle oli siis mahdollista saada maksimissaan 125 sävyarvo- tai tekstuuripiirrettä. 

 

 

4.3.4 Tarkasteltavien kuvapiirteiden valinta 
 
Kaikkien irroitettujen kuvapiirteiden asemesta varsinaisessa data-analyysissä haluttiin 

käyttää hallittavissa olevaa määrää harkitusti valittuja kuvapiirteitä. Näiden laskentaan 

mukaan otettavien kuvapiirteiden valitsemiseksi otettiin tarkasteluun kaikki ilmakuvan 85 

alueelle osuneet koealat (374 kpl) ja kyseisestä kuvasta noille koealoille lasketut 

kuvapiirteet. Yksi puoliksi kuvan reunamerkin päällä sijainnut koeala poistettiin joukosta. 

Ilmakuva 85 valittiin, koska sen kattama alue sopii parhaiten yhteen koko tutkimusalueen 

kanssa (kuva 39), joten voitiin tarkastella mahdollisimman suurta määrää koealoja. Tässä 

yhteydessä ei kuitenkaan vielä tarkasteltu piirteiden ja metsikkötunnusten välistä 

riippuvuutta. Sen sijaan tarkastelussa pyrittiin maksimoimaan aputietopiirteiden 

informaatioarvo pienellä muuttujamäärällä valitsemalla mukaan keskenään 

mahdollisimman vähän korreloivia piirteitä eli poistamalla joukosta kollineaarisuutta 

voimakkaimmin aiheuttavia piirteitä. (Metsikköluokittaisten esimerkkikoealojen visuaalis-
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numeerisessa tarkastelussa käytettiin kuitenkin joitakin varsinaisesta numeerisesta 

analyysistä pois pudotettuja piirteitä.) 

 

 
Kuva 39. Tutkimusalueen sijoittuminen ilmakuvan 85 alueelle. 
 

Muuttujien välisen riippuvuuden arvioinnissa pelkkien korrelaatiokertoimien avulla 

voidaan helposti tehdä vääriä johtopäätöksiä, koska korrelaatiokerroin mittaa ainoastaan 

muuttujien välistä lineaarista riippuvuutta ja on lisäksi herkkä aineistossa esiintyville 

yksittäisille poikkeaville havainnoille (Puranen 1997). Tässä aputietomuuttujien 

valinnassa on siksi piirretty hajontakuvioita eli korrelaatiodiagrammeja päättelyn tueksi. 

Tarkastelussa on kiinnitetty huomiota siihen, esiintyykö muuttujien välillä riippuvuutta, 

onko tuo riippuvuus lineaarista vai käyräviivaista, esiintyykö poikkeavia havaintoja ja 

kuinka tasaisesti vaihtelu on jakautunut arvoasteikolle. Havaintojen määrää (373) voidaan 

pitää kyllin suurena, jotta aputietomuuttujien välisen riippuvuuden luonne tulee selvästi 

esiin. 

 

Kuvassa 40 on esitetty ilmakuvan 85 alueelle osuneiden koealojen kuvaikkunoista 

lasketut sävyarvojen keskiarvot kolmelta kanavalta. Kuvassa 41 on vastaavasti punaisen 

ja vihreän kanavan sävyarvojen keskiarvojen vertailu. Kuvista havaitaan, että lähi-

infrakanavan sävyarvoilla on sekä punaisen että vihreän kanavan sävyarvojen kanssa 

tarkastellulla piirrearvovälillä lähes lineaarinen, lievästi käyräviivainen riippuvuus, joka on 

myös selvästi heteroskedastinen. Kun tarkastellaan punaisen ja vihreän kanavan 

sävyarvoja keskenään, havaitaan kuitenkin selvästi lineaarinen, kutakuinkin 

homoskedastinen riippuvuus. Näiden kanavien sävyarvoista laskettu korrelaatiokerroin on 

0,990, joten riippuvuuden voi sanoa olevan paitsi lineaarista, myös hyvin voimakasta. 
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Koska lähi-infrakanavan tiedetään aikaisempien tutkimusten perusteella joka 

tapauksessa olevan hyvää apumuuttujatietoa, valittiin sen sävyarvo yhdeksi tunnukseksi 

lopulliseen tarkasteluun. Punaisen ja vihreän kanavan sävyarvoista valittiin toinen, koska 

se selvästi täydentää lähi-infrakanavan antamaa tietoa. Näiden kahden kanavan 

sävyarvojen informaatioarvo on niiden vahvan keskinäisen riippuvuuden takia lähes 

sama, joten vihreän kanavan sävyarvo pudotettiin pois jatkotarkastelusta. Valinnan 

perusteena oli, että näin saatiin jätettyä vihreä kanava selkeyden vuoksi kokonaan pois 

lopullisesta tilastollisesta tarkastelusta. 
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Kuva 40. Kuvasta 85 lasketut koealoittaiset 
sävyarvojen keskiarvot eri kanavilla. 
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Kuva 41. Kuvasta 85 laskettujen 
koealoittaisten punaisen ja vihreän kanavan 
sävyarvojen vertailu. 

 

Kuvassa 42 on esitetty lähi-infrakanavan sävyarvot ja hajonnat, kuvassa 43 lähi-

infrakanavan sävyarvot ja NDVI-kasvillisuusindeksi, ja kuvassa 44 lähi-infrakanavan 

hajonnat ja NDVI. Kuvista voidaan havaita, että näiden kolmen tunnuksen välillä ei näytä 

olevan vahvaa riippuvuutta. Sävyarvojen ja hajontojen välinen riippuvuus vaikuttaa 

aineiston perusteella käyräviivaiselta. Mitä ilmeisimmin sävyarvojen hajonta ja 

kasvillisuusindeksi siis lisäävät aputiedon sisältämän informaation määrää, joten ne 

molemmat voitiin ottaa mukaan lopullisen tarkasteluun. 

 

Kuvassa 45 on esitetty eri kanavien sävyarvohajontojen keskinäinen riippuvuus. Kuvasta 

voidaan havaita, että kanavittaisilla arvoilla on varsin selkeä, lineaariselta tai lievästi 

käyräviivaiselta vaikuttava riippuvuussuhde. Kuvasta 46 nähdään, että punaisen ja 

vihreän kanavan sävyarvohajontojen keskinäinen riippuvuus on selvästi lineaarista ja 

lähes yhtä voimakasta kuin noiden kanavien sävyarvojenkin tapauksessa: 

korrelaatiokerroin on 0,962. Tällä perusteella mukaan tarkasteltaviin tunnuksiin otettiin 
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punaisen kanavan sävyarvohajonta. Vihreän kanavan sävyarvohajonta jätettiin pois, 

koska näin vihreän kanavan tunnukset saatiin selkeyden vuoksi jätettyä kokonaan pois 

tämän tutkimuksen numeerisesta tarkastelusta. Hajontakuvioiden perusteella punaisen 

kanavan sävyarvohajonta tarjoaa nimittäin lisäinformaatiota, eikä juuri mitään vihreän 

kanavan tarjoamasta informaatiosta kuitenkaan jää tarkastelun ulkopuolelle. 
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Kuva 42. Kuvasta 85 laskettujen koealoittaisten 
lähi-infrakanavan sävyarvojen ja hajontojen 
vertailu. 
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Kuva 43. Kuvasta 85 laskettujen 
koealoittaisten lähi-infrakanavan sävyarvojen ja 
NDVI-kasvillisuusindeksien vertailu. 
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Kuva 44. Kuvasta 85 laskettujen koealoittaisten 
lähi-infrakanavan hajontojen ja NDVI-
kasvillisuusindeksien vertailu. 
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Kuva 45. Kuvasta 85 laskettujen 
koealoittaisten sävyarvojen hajonnat eri 
kanavilla. 
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Punaisen ja vihreän kanavan 
sävyarvohajonnat, kuva 85 
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Kuva 46. Kuvasta 85 laskettujen koealoittaisten  
sävyarvojen hajonnat punaisella ja vihreällä kanavalla. 
 

Koska standarditekstuuritunnusten määrittämisen yhteydessä saatiin myös sävyarvojen 

keskiarvot laskettuna 32*32 metrin kokoisesta pikseli-ikkunasta, voitiin näitä sävyarvoja 

verrata 25*25 metrin kokoisesta pikseli-ikkunasta laskettuihin. Vertailu toimi 

herkkyysanalyysinä koealan vaikutusaluetta vastaavan kuvaikkunan koon valitsemisessa. 

Kuten kuvasta 47 ja 48 havaitaan, kuvaikkunan koon pieni muutos ei juurikaan vaikuta 

laskettuun sävyarvojen keskiarvoon eikä hajontaan: ikkunoista lasketut riippuvuudet ovat 

selvästi lineaarisia ja voimakkaita: sävyarvojen korrelaatiokerroin 0,993 ja 

sävyarvohajontojen 0,977. Tämä johtuu spatiaalisesta autokorrelaatiosta mutta myös 

kuvaikkunoiden kokoeron (3,5 metrin levyinen kaista 25*25 metrin ikkunan ympärillä) 

verrattain pienestä painoarvosta kokonaisuuteen nähden. Voidaan siis todeta, ettei 

ainakaan piirreirroituksen kuvaikkunan koon valinta ole kriittinen tekijä tämäntyyppisessä 

ilmakuvainventoinnissa. 
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Kuva 47. Eri kokoisista pikseli-ikkunoista 
kuvasta 85 lasketut koealojen sävyarvojen 
keskiarvot lähi-infrakanavalla. 
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Kuva 48. Eri kokoisista pikseli-ikkunoista 
kuvasta 85 lasketut koealojen sävyarvojen 
hajonnat lähi-infrakanavalla. 
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Standarditekstuuritunnusten keskinäisiä riippuvuuksia tutkittiin niin ikään hajontakuvioiden 

avulla. Kuvista 49�51 voidaan havaita, että lähi-infrakanavan sävyarvohajonnan ja eri 

kokoisista kuvaikkunoista laskettujen sävyarvojen hajontojen välillä näyttäisi olevan 

lineaarinen riippuvuus. Tämä riippuvuus on voimakas 2*2 metrin kuvaikkunan kanssa ja 

selvästi heikompi 4*4 metrin ikkunan kanssa. Sen sijaan 8*8 metrin ikkunan kanssa 

riippuvuuden lineaarisuudesta ei voida olla varmoja. Kuvista 52 ja 53 havaitaan, että 

ketjutettaessa eri kokoisista ikkunoista laskettujen sävyarvojen hajontoja, 

naapuritunnuksien välillä on varsin voimakas riippuvuus, joka 4*4 metrin ja 8*8 metrin 

ikkunoiden arvoja vertailtaessa näyttäisi aineiston perusteella lievästi käyräviivaiselta. 8*8 

metrin pikseli-ikkunahajonta näyttäisi tuovan siis näistä eniten lisäinformaatiota 

aputietovektoriin, joten se otettiin mukaan jatkoanalyysiin. 
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Kuva 49. Lähi-infrakanavalta kuvasta 85 
laskettujen kuvaikkunan pikseliarvojen 
hajontojen sekä 2*2 metrin pikseli-
ikkunahajontojen vertailu. 
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Kuva 50. Lähi-infrakanavalta kuvasta 85 
laskettujen kuvaikkunan pikseliarvojen 
hajontojen sekä 4*4 metrin pikseli-
ikkunahajontojen vertailu. 

Lähi-infrakanavan hajonnat ja 8*8 
metrin pikseli-ikkunahajonnat, 

kuva 85 (n=373)

0

20

40

0 20 40 60
Kuvaikkunan kaikkien pikselien 

sävyarvojen hajonta

8*
8 

m
et

rin
 p

ik
se

li-
ik

ku
no

id
en

 
sä

vy
ar

vo
ha

jo
nt

a

 
Kuva 51. Lähi-infrakanavalta kuvasta 85 
laskettujen kuvaikkunan pikseliarvojen 
hajontojen sekä 8*8 metrin pikseli-
ikkunahajontojen vertailu. 
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Kuva 52. Lähi-infrakanavalta kuvasta 85 
laskettujen 2*2 metrin ja 4*4 metrin pikseli-
ikkunahajontojen vertailu. 
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Kuva 53. Lähi-infrakanavalta kuvasta 85 laskettujen  
4*4 metrin ja 8*8 metrin pikseli-ikkunahajontojen vertailu. 
 

Kuvassa 54 on esitetty kuvaikkunan kaikkien pikselien sävyarvojen hajonnan ja eri 

kokoisten pikseli-ikkunoiden sävyarvohajontojen hajonnan välinen riippuvuus. Tunnusten 

välillä voidaan havaita jonkinasteista lineaarista riippuvuutta, mutta myös varsin paljon 

poikkeavia havaintoja, joissa saattaa piillä mielenkiintoista lisäinformaatiota. Koska tällä 

hajontojen hajonnalla ei näyttäisi olevan voimakasta riippuvuutta myöskään 8*8 metrin 

kuvaikkunahajonnan kanssa (kuva 55), otettiin se viimeisenä aputietopiirteenä mukaan 

lopulliseen analyysiin. 
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Kuva 54. Lähi-infrakanavalta kuvasta 85 
laskettujen kuvaikkunan pikseliarvojen 
hajontojen sekä eri kokoisista pikseli-
ikkunoista laskettujen sävyarvohajontojen 
vertailu. 
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Kuva 55. Lähi-infrakanavalta kuvasta 85 
laskettujen 8*8 metrin pikseli-ikkuna-hajontojen 
ja eri kokoisista pikseli-ikkunoista laskettujen 
sävyarvohajontojen vertailu. 

 

Standarditekstuuritunnusten vaihtelun ja keskinäisen riippuvuuden havainnollistamiseksi 

ilmakuvan 85 aputietoaineistosta valittiin satunnaisesti aineiston keskeltä alkaen vielä 50 
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koealan otos. Näiden koealojen standarditekstuuripiirteet lähi-infrakanavalta on esitetty 

kuvassa 56 järjestettynä nousevasti kaikista pikseleistä lasketun sävyarvohajonnan 

perusteella. Tästäkin kuvasta voidaan havaita, että juuri 8*8 metrin pikseli-ikkunoista 

laskettu sävyarvohajonta tuo aputietovektoriin eniten lisävaihtelua. Tämä johtuu osittain 

toki spatiaalisen autokorrelaation vaikutuksen loogisesta vaimenemisesta, mutta mitä 

ilmeisimmin myös siitä, että suuremmista kuvaikkunoista lasketut hajonnat kuvaavat 

erilaista spatiaalisen tekstuurin osailmiötä kuin pienemmistä ikkunoista lasketut. 

 

Kuvaikkunoiden sävyarvohajontoja, kuva 85 
(n=50, koealat 149-199, järjestetty 1*1-hajonnan mukaan)
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Kuva 56. Lähi-infrakanavalta kuvasta 85 laskettujen standarditekstuuripiirteiden vertailua. 
 

Sävyarvohajonnan lisäksi lopulliseen tarkasteluun valittiin näin ollen 8*8 ikkunoiden 

sävyarvohajonta infrapunakanavalta sekä kaikkien hajontojen hajonta. Näistä edellinen 

kuvaa tekstuurin yksityiskohtaista vaihtelua ja jälkimmäinen tekstuurin trendivaihtelua. 

 

Lopulliseen tarkasteluun valitut aputietopiirteet on listattu taulukossa 7. Valittujen 

piirteiden ilmakuvan 85 koeala-aineistosta laskettu korrelaatiomatriisi on esitetty 

taulukossa 8. Koska voimakkaan myötävalon alueelle (F/FS) osuneet koealat puuttuivat 

ilmakuvan 85 aineistosta, tehtiin vertailun vuoksi samanlainen kuvapiirteiden keskinäisten 

riippuvuuksien tarkastelu myös ilmakuvan 93 alueelle osuneilla koealoilla (113 kpl). 

Johtopäätökset tästä myötävalon alueen tarkastelusta olivat samat kuin edellä esitetyt, ja 

vastaavat riippuvuuskuviot sekä ilmakuvan 93 koeala-aineistosta laskettu valittujen 

piirteiden korrelaatiomatriisi on esitetty liitteessä 1. 
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Taulukko 7. Sirontakuviotarkastelun avulla lopulliseen tarkasteluun mukaan otetut aputietopiirteet. 

Piirre Lyhenne 
Lähi-infrakanavan sävyarvo IR 
Punaisen kanavan sävyarvo R 
NDVI-kasvillisuusindeksi NDVI 
Lähi-infrakanavan hajonta IR-haj 
Punaisen kanavan hajonta R-haj 
8*8 metrin pikseli-ikkunahajonta 
(IR-kanava) 8*8-haj 

Eri kokoisten ikkunoiden 
hajontojen hajonta (IR-kanava) haj-haj 

 

 
Taulukko 8. Valittujen aputietopiirteiden korrelaatiomatriisi laskettuna ilmakuvan 85 alueelle 
osuneista 373 koealasta. 

Kuva 85 IR R IR-haj R-haj NDVI 8*8-haj haj-haj
IR 1
R 0,852513 1
IR-haj -0,183414 -0,332988 1
R-haj -0,046322 0,036379 0,806915 1
NDVI 0,295509 -0,230117 0,272656 -0,186689 1
8*8-haj -0,149294 -0,165303 0,62173 0,587038 0,03393 1
haj-haj -0,071486 -0,25271 0,702823 0,498478 0,318938 -0,083598 1  
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4.4 Regressiomallinnus 
 

4.4.1 Regressioanalyysin diagnostiikkaa 
 

Metsäninventointitietoon liittyvät tilastolliset mallit ovat useimmiten suuriin 

havaintoaineistoihin perustuvia empiirisiä malleja. Regressioanalyysin avulla pyritään 

ilmaisemaan yhden tai useamman selittävän muuttujan tilastollinen yhteys selitettävään 

muuttujaan eli vastemuuttujaan. Tilastollista mallia tai siihen liittyvää testiä voidaan 

soveltaa, mikäli kyseiseen malliin tai testiin liittyvien taustaoletusten voidaan katsoa 

toteutuvan tarkasteltavassa ilmiössä. Oletusten voimassaolon tarkastelu kuuluu 

olennaisena osana regressioanalyysiin. Lineaarisen regressiomallin käyttöön liittyvät 

oletukset ovat (Lappi 1993, Ranta ym. 1997, Maltamo & Laukkanen 2001): 

 

1) Vastemuuttujan Y jakauma mallissa riippuu muuttujien Xi...Xp arvoista, ja oletetaan 

tämän normaalijakauman odotusarvo saatavaksi kullakin muuttujien Xi...Xp arvoilla 

xi...xp lineaarisesta lausekkeesta 

pipiipi xxxxxE βββµ +++= ...)...( 2211     (4) 

 

2) Riippumatta muuttujien Xi...Xp arvoista on muuttujan Y keskihajonta sama luku σ, 

jonka neliötä σ2 kutsutaan jäännösvarianssiksi. Tätä vakiovarianssin 

(homoskedastisuuden) oletusta voidaan ilmaista lausekkeella 

ii ∀= 2)var( σε        (5) 

 

3) Jäännösvirheet ovat toisistaan riippumattomia eli  

0),cov( =ji εε  , kun i≠j      (6) 

 

Jos vastemuuttujan arvon ei voida katsoa riippuvan selittävien muuttujien arvoista, ei 

regressioanalyysi ole mielekäs menetelmä lainkaan. Mikäli havaitun riippuvuuden 

luonnetta ei voida pitää lineaarisena, voidaan joko turvautua muuttujien muunnoksiin tai 

siirtyä käyttämään epälineaarista regressiota. Vakiovarianssioletukseen liittyviä puutteita 

voidaan myös paikata sopivilla muuttujien muunnoksilla. Jos jäännösvirheet päätellään tai 

todetaan toisistaan riippuviksi, on lineaarisen regressiomallin asemesta siirryttävä 

käyttämään yleistettyä regressiomallia (GLS, generalised least squares), esimerkiksi 

sekamallitekniikkaa (Maltamo & Laukkanen 2001). 
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Useimmissa tapauksissa vastemuuttujan arvoihin oleellisesti vaikuttavia tekijöitä on 

enemmän kuin yksi. Usean selittäjän regressiomalleissa halutaan ottaa huomioon 

useampia ilmiöön vaikuttavia tekijöitä samanaikaisesti ja näin kasvattaa sekä mallin 

tarkkuutta että kuvailukykyä. Tavoitteena on löytää se rakenne, jonka kautta selittävät 

muuttujat vaikuttavat vastemuuttujan Y arvoon. Lineaariset regressiomallit ovat 

parametriensa suhteen lineaarisia. Sopivilla Y- ja X-muuttujien muunnoksilla (esimerkiksi 

neliöjuuri-, logaritmi- tai arcsin-muunnos) voidaan muuttujien välinen riippuvuus 

linearisoida. (Ranta ym. 1997) 

 

Lineaarista regressiomallia rakennettaessa tutkitaan usein potentiaalisten selittävien 

muuttujien ja vastemuuttujan välistä riippuvuutta hajontakuvioin. Mikäli muuttujien välillä 

havaitaan lineaarinen riippuvuus ja X:n arvoista riippumaton jäännöshajonta, muuttujien 

muunnoksia ei tarvita. Jos jäännöshajonta muuttuu X:n muuttuessa, on etsittävä sopiva 

muunnos muuttuja Y:lle tai käytettävä painotettua regressiota. Mikäli taas jäännöshajonta 

pysyy vakiona, mutta muuttujien välillä havaitaan epälineaarinen riippuvuus, on 

muunnettava muuttujaa X tai käytettävä epälineaarista regressiota. Joskus voi olla 

tarpeen muuntaa molempia muuttujia. Tällöin on kuitenkin muistettava, että erityisesti Y-

muunnosten johdosta mahdollisen mallin tulkinta reaalimaailman ilmiöön peilaten voi 

vaikeutua. Y:n muunnoksesta aiheutuu lisäksi malliin niin sanottua muunnosharhaa, joka 

täsmällisen mallin sovittamisen yhteydessä on poistettava. Kuvassa 57 on esimerkit 

erityyppisistä muuttujien välisen riippuvuuden tapauksista (Puranen 1997). 

 

 
Kuva 57. Selittävän ja selitettävän muuttujan välisen riippuvuuden tyyppitapauksia. Tapauksessa 
A) ei riippuvuutta, mallin tekeminen ei mielekästä. Tapauksessa B) lineaarinen homoskedastinen 
riippuvuus, malli voidaan tehdä ilman muunnoksia. Tapauksen C) epälineaarinen riippuvuus, jossa 
jäännöshajonta ei ole vakio, linearisoituu muunnoksella Y� = log(Y). Tapauksen D epälineaarinen 
riippuvuus, jossa jäännöshajonta on vakio, linearisoituu muunnoksella X� = X . 
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Regressioanalyysissä on syytä kiinnittää huomiota aineiston kokoon sekä kattavuuteen. 

Liian pienissä mallinnusaineistoissa muuttujien välinen vaikutusrakenne ei saata tulla 

riittävän selvästi esiin vaan peittyy otosyksiköiden satunnaisvaihteluun, mikä voi johtaa 

näennäisten vaikutusrakenteiden havaitsemiseen ja sitä kautta vääränmuotoisiin 

selitysmalleihin. Mallin yleistettävyyden kannalta on myös tärkeää, että mallinlaadintaotos 

kattaa muuttujien populaatiossa esiintyvän vaihtelun mahdollisimman hyvin. Mikäli mallin 

laatimisessa käytetty aineisto on arvoasteikoltaan suppea, pystytään sillä ennustamaan 

ilmiötä vain rajoitetusti, ja erityisen vaarallista on ekstrapolointi tutkitun arvoalueen 

ulkopuolelle, ellei mallin taustalla olevan ilmiön käyttäytymistä luotettavasti tunneta. Mallin 

käyttäytymisen loogisuutta kannattaa tarkastella muuttujakohtaisten residuaalikuvien 

avulla. Residuaalien trendin, heteroskedastisuuden, epälineaarisuuden tai harhan 

perusteella voidaan havaita mallin identifioinnin mahdollisia heikkouksia. (Ranta ym. 

1996, Puranen 1997) 

 

Laaditun regressiomallin kerrointen yhteistä merkitsevyyttä voidaan testata 

varianssianalyysiajatteluun perustuvan F-suhteen avulla. Yksittäisten parametrien 

merkitsevyyttä puolestaan voidaan testata t-testin avulla. Tämän testin taustaoletus on, 

että vastemuuttujan arvoissa esiintyvä satunnaisvaihtelu on kaikilla selittävien muuttujien 

arvoilla normaalisti jakautunutta (niin sanottu normaalijakaumaoletus). Mikäli 

potentiaalisia selittäviä muuttujia on useita eikä mallia voi taustalla olevasta ilmiötä niiden 

avulla täsmällisesti identifioida, voidaan vaihtoehtoisten mallien vertailussa soveltaa 

automaattisia valikoivia menetelmiä. Lisäävässä, poistavassa ja askeltavassa 

valintamenetelmässä joko lisätään tai vähennetään mallista muuttujia yksi kerrallaan 

käyttäen päätöskriteereinä F-suhdetta, t-testisuureen arvoa tai selitysastetta, 

menetelmästä riippuen. Täydellisessä haussa tutkitaan kaikki mahdolliset 

selittäjäkombinaatiot valitun kriteerin mukaan. Ilman tutkittavan ilmiön tuntemista näiden 

valikoivien menetelmien käyttö ei ole suositeltavaa. Koska koko malli ei automaattisessa 

vertailussa ole etukäteen määritelty, ovat lasketut F- ja t-arvot harhaisia. Automaattisia 

menetelmiä kannattaakin käyttää ainoastaan esiselvityksissä ja pohjana varsinaiselle 

mallinnukselle. (Ranta ym. 1996, Puranen 1997) 

 

Ongelmia mallin parametrien valinnassa saattaa tulla suppressiivisten ja redundanttien 

muuttujien kohdalla. Suppressiivisia muuttujia ovat sellaiset selittävät muuttujat, joiden 

selitysosuus yhdessä on suurempi kuin yksittäisten selitysosuuksien summa, ne siis 

selittävät yhdessä jotakin piirrettä vastemuuttujassa. Tällaisia voisivat tässä 

tutkimuksessa olla kuvapiirteet ja niitä vastaavat kuvasijaintiparametrit. Redundantteja 

muuttujia puolestaan ovat sellaiset selittävät muuttujat, joiden selitysosuus yhdessä on 
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pienempi kuin yksittäisten selitysosuuksien summa, ne siis selittävät molemmat samaa 

piirrettä vastemuuttujassa. Tällaisia tämän tutkimuksen aineistossa voisivat olla samasta 

kuvasta lasketut eri kanavien sävyarvot. (Puranen 1997) 

 

Mallin avulla tulisi vastemuuttujan arvo kyetä laskemaan mahdollisimman luotettavasti. 

Toisaalta mallin tulisi myös olla mahdollisimman yksinkertainen. Mallin selitysaste R2 

kohoaa, kun selittävien muuttujien määrää lisätään. Mallin todellinen hyvyys ei kuitenkaan 

välttämättä parane mallin joustavuuden lisääntyessä. Joustava malli nimittäin taipuu kyllä 

paremmin käytettyyn aineistoon, mutta tarkasteltavan ilmiön vaikutusrakennetta se ei 

välttämättä kuvaa yhtään sen paremmin. 

 

Vaihtoehtoisten, erisuuruisen määrän selittäviä muuttujia sisältävien mallien vertailuun on 

kehitetty useita selitysastetta tehokkaampia mallinvalintakriteerejä. Yleisin niistä on 

korjattu selitysaste R2
adj , jossa selitysastetta pienennetään mukana olevien muuttujien 

määrän perusteella. Mallien hyvyyttä vertaillaan usein myös mallin jäännöshajonnan 

RMSE avulla. Jäännöshajonta on helppo tulkita, koska sen yksikkö on sama kuin 

estimoidun muuttujan yksikkö, ja lisäksi se on vertailukelpoinen eri aineistoista lasketuille 

malleille. Sen sijaan korjatun selitysasteen arvot eivät välttämättä ole eri tilanteissa 

vertailukelpoisia, koska ne riippuvat aineiston selitettävän muuttujan hajonnasta. Usein 

varsinaisena vertailukriteerinä käytetään mallin jäännöshajonnasta laskettua, 

ennusteiden keskiarvoon suhteutettua RMSE-prosenttia. Logaritmimallien tapauksessa 

RMSE voidaan tulkita alkuperäisen tunnuksen suhteen suhteelliseksi jäännöshajonnaksi 

(Laasasenaho 1982). 

 

Suosittuja valintakriteerejä ovat niin ikään Mallows�in Cp eli standardoitu 

kokonaisneliövirhe sekä Allenin PRESS eli havaintoihin liittyvien ennustevirheiden 

neliösumma (ennustevirhe on havaintoon i liittyvän Y-arvon ja sille ilman havaintoa i 

muodostetun ennusteen erotus). Nämä tunnusluvut lasketaan aineistosta seuraavasti 

(Ranta ym. 1996, Puranen 1997): 
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hii = ŷ:n y:lle X:n avulla kuvaavan Hat-matriisin (ŷ = Hy) i:s lävistäjäelementti 

 

Malli tulkitaan sitä paremmaksi, mitä suurempi on korjatun selitysasteen arvo ja mitä 

pienempiä ovat jäännöshajonnan ja PRESS-kriteerien arvot. PRESS on läheistä sukua 

Cross-validation-pistemäärälle (PRESS = n*C), se kuvaa mallin ennustearvoa ja on 

robusti erilaisille tilanteille, joskin herkkä yksittäisille vaikutusvaltaisille havainnoille. Cp-

kriteerin arvoja tulkitaan piirtämällä saadut arvot (p, Cp)-koordinaatistoon. Lähelle suoraa 

Cp=p sijoittuvat mallit voidaan tulkita harhattomiksi, ja näistä parhaimmistoksi tulkitaan 

ne, joiden tulkinta on selvin tai Cp-arvo pienin. (Puranen 1997) 

 

Minkään yksittäisen mallinvalintakriteerin arvo ei yksinään ole riittävä peruste jonkin tietyn 

mallin valinnalle tai parhaaksi tulkitsemiselle. Vaihtoehtoisia malleja vertailtaessa onkin 

syytä tarkastella useita tunnuslukuja samanaikaisesti ja hakea perusteluja ensisijaisesti 

tutkittavan ilmiön suunnasta. Selittävien muuttujien käyttäytyminen sekä niiden väliset 

suhteet on tällöin tunnettava. Tilastolliset tunnusluvut eivät sinänsä todista mitään: 

parhaimmillaankin ne tarjoavat ainoastaan vahvistusta tutkijan etukäteen loogisesti 

tekemille päätelmille. 
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Kun tarkoituksena on ilmiön kuvailun sijaan tai sen lisäksi rakentaa käytäntöön 

sovellettavia ennustemalleja, mallin kuvailukykyä mittaavien kriteerien lisäksi olisi mallin 

hyvyyttä ja sovellettavuutta tarkasteltaessa kiinnitettävä huomiota mallin 

ennustamiskykyyn. Tutkittaessa metsikkötunnusten estimoinnin onnistumista, voidaan 

harhan, hajonnan ja keskineliövirheen laskemiseksi soveltaa kahta vaihtoehtoista 

lähestymistapaa: tutkimusaineiston jakamista etukäteen opetus- ja testiaineistoihin tai 

uudelleenotantamenetelmien käyttöä. 

 

Kun tutkimusalue jaetaan ennen estimointimallin laatimista täysin erillisiin opetus- ja 

testialueisiin (tai saman alueen sisällä erillisiin opetus- ja testikoealaotoksiin), laaditaan 

sovellettava malli ja estimoidaan sen parametrit käyttäen opetusaineistoa. Laaditulla 

mallilla estimoidaan sen jälkeen tunnukset testiaineistolle, ja havaittujen erojen avulla 

lasketaan halutut luotettavuustunnukset. 

 

Virheiden hajonta kuvaa virhejakauman muotoa, harha estimoitujen ja mitattujen 

tunnusten keskiarvojen poikkeamaa toisistaan ja keskineliövirheen neliöjuuri (RMSE) 

niiden summavektoria. Nämä tunnukset voidaan laskea testiaineiston avulla seuraavasti, 

vrt. kaavaan 8 (Isaaks & Srivastava 1989, Ranta ym. 1996): 
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Niin sanottujen uudelleenotantamenetelmien (cross validation) avulla, pyrittäessä 

luotettavuustunnusten harhattomiin estimaatteihin, käytetään samoja otosyksiköitä (ei 

kuitenkaan täsmälleen samaa otosta) sekä mallin laadinnassa että sen avulla laskettujen 

tunnusten luotettavuusarvioinnissa. Metsäninventointisovelluksissa useimmin käytetyssä 

Jackknife-menettelyssä poistetaan vuorotellen k kappaletta havaintoja otoksesta, ja 

jokaisesta tällaisesta redusoidusta otoksesta lasketaan haluttu tunnusluku. Jackknife-

estimaatti kyseiselle tunnusluvulle on näiden uusotostunnuslukujen keskiarvo. Bootstrap-

menettelyssä puolestaan poimitaan palauttaen B kertaa n:n suuruisia otoksia, ja näistä 

otoksista laskettujen mallien luotettavuustunnusten keskiarvo on harhattomaksi 

katsottava Bootstrap-estimaatti. Edellä esitettyä PRESS-mallinvalintakriteeriä voidaan 

pitää myös yhtenä uudelleenotantamenetelmän sovelluksena. (Efron 1982, Puranen 

1996, Ranta ym. 1997) 
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4.4.2 Muuttujien muunnokset ja mallien parametrien valinta 
 

Selitettävien metsikkömuuttujien määrä haluttiin tässä tutkimuksessa pitää selkeyden 

vuoksi pienenä, ja toisaalta haluttiin tutkia ilmiötä useamman kuin vain yhden tunnuksen 

osalta. Kiinnostuksen kohteiksi valittiin kaksi sellaista keskenään riippumatonta 

metsikkötunnusta, joista usein ollaan yleisesti kiinnostuneita ja joita voidaan ajatella 

selitettäviksi 1:30 000 �mittakaavaisten lähi-infrailmakuvien sävyarvo- ja 

tekstuuripiirteiden avulla. Tarkasteltaviksi valitut tunnukset olivat puuston 

kokonaistilavuus m3/ha ja lehtipuuosuus kokonaistilavuudesta (arvoväli 0...1), joille 

tehtiin varsinaista mallinnusta varten estimaattien ei-negatiivisuuden varmistamiseksi 

sopivat Y-muunnokset. Puuston kokonaistilavuuden muunnos oli luonnollinen logaritmi. 

Koska logaritmi voidaan ottaa vain positiivisista luvuista, koeala-aineiston aukeille 

uudistusaloille määritettiin puuston kokonaistilavuudeksi 1 m3/ha. Puuston 

lehtipuuosuuden muunnos oli selitettävän muuttujan itseisarvot välille 0...π/2 radiaania 

skaalaava niin sanottu kulmamuunnos (arcsin-muunnos, angular transformation), jollaista 

on aikaisemmin käyttänyt mm. Koivunen (1989). Näiden Y-muunnosten ja estimaattien ei-

negatiivisuuden varmistavien takaisinmuunnosten yhtälöt ovat: 

 
 Puuston kokonaistilavuus: 

'log' Y
e eYYY === ><   , missä      (13) 

Y = Puuston kokonaistilavuus, Y ≥ 1 m3/ha 
Y� = Kokonaistilavuuden muunnos, Y� ≥ 0 
e = Neperin luku ≈ 2,7182818... 
 

Puuston lehtipuuosuus: 

2)'(sinarcsin' YYYY === ><   , missä    (14) 

Y = Puuston lehtipuuosuus, 0 ≤Y ≥ 1 
Y� = Lehtipuuosuuden muunnos, 0 ≤ |Y�| ≥ π/2 
π = PII ≈ 3,1415927... [π/2 ≈ 1,5708] 

 

Kuvissa 58 ja 59 on esitetty puuston kokonaistilavuuden ja lehtipuuosuuden jakaumat 

kuvasijaintimallinnuksen opetus- ja testiaineistoissa (no=539 ja nt=521). Kummassakin 

jakaumassa pienet arvot dominoivat, mikä on seurausta intensiivisestä metsätaloudesta 

sekä laajan mutta verrattain vähäpuustoisen Kivisuon turvemaan sijaitsemisesta 

tutkimusalueella. Kuvissa 60 ja 61 on esitetty vastaavat Y-muunnosten jälkeiset 

jakaumat. Näistä kuvista voidaan havaita, että muunnokset ovat paitsi varmistaneet 

estimaattien ei-negatiivisuuden myös tasoittaneet selitettävien muuttujien jakaumia 
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selvästi. Kuitenkin edelleen lähes puolet lehtipuuosuuden kulmamuunnoksista sijaitsee 

pienimmässä kuudesta tasavälisestä luokasta. Jakaumat katsottiin kuitenkin tämän 

tutkimuksen tavoitteisiin nähden hyväksyttäviksi. 
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Kuva 58. Kuvasijaintimallinnuksen opetus- ja 
testiaineistojen kokonaistilavuusjakauma. 
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Kuva 59. Kuvasijaintimallinnuksen opetus- ja 
testiaineistojen lehtipuuosuusjakauma. 
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Kuva 60. Kuvasijaintimallinnuksen opetus- ja 
testiaineistojen kokonaistilavuuden 
logaritmimuunnoksen jakauma. 
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Kuva 61. Kuvasijaintimallinnuksen opetus- ja 
testiaineistojen lehtipuuosuuden 
kulmamuunnoksen jakauma. 

 

Seuraavaksi tutkittiin aiemmassa vaiheessa valittujen seitsemän aputietopiirteen ja 

tarkasteltavien metsikkötunnusten muunnosten välisen riippuvuuden luonnetta ja 

heteroskedastisuutta. Tässä tarkastelussa aineistona käytettiin kaikissa viidessä 

ilmakuvassa näkyviä 33 koealaa, jotta voitiin varmistaa riippuvuuden luonteen 

samankaltaisuus eri kuvasijaintilohkoilla. Aputietopiirteiden ja puuston kokonaistilavuuden 

muunnoksen (kaava 13) sekä aputietopiirteiden ja puuston lehtipuuosuuden muunnoksen 

(kaava 15) väliset riippuvuudet laskettuna vastavalon alueen kuvapiirteistä ilmakuvasta 

86 ja myötävalon alueen kuvapiirteistä ilmakuvasta 93 on esitetty liitteessä 2. Sekä 
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puuston kokonaistilavuuden että lehtipuuosuuden osalta voitiin todeta, että riippuvuuden 

linearisointia X-muunnoksin ei tarvita. Jonkin verran heteroskedastisuutta ilmenee, mutta 

sen määrä katsottiin siedettäväksi. Tunnusten käyttäytyminen oli kutakuinkin samanlaista 

kaikissa kuvissa eli kaikilla kuvasijaintilohkoilla: kuvapisteen sijainti ei siis näyttäisi 

ainakaan selvästi havaittavalla tavalla vaikuttavan tarkasteltujen aputietopiirteiden ja 

metsikkötunnusten välisen riippuvuuden luonteeseen. 

 

Seuraavaksi valittiin vertailtavien regressiomallien selittävät muuttujat. Aiemmin tehtyjen 

ilmakuvainventointien perusteella saatettiin olettaa, että kaikki tarkasteluun valitut 7 

sävyarvo- ja tekstuuripiirrettä ovat kaikki potentiaalisia selittäviä muuttujia, joiden on syytä 

olla malleissa mukana. Tämä oletus testattiin käyttäen työkaluna kahta automaattisen 

mallinvalinnan täydellisen haun menetelmää. Sekä puuston kokonaistilavuuden että 

lehtipuuosuuden muunnoksille muodostettiin regressiomallit kaikilla potentiaalisten 

selittävien muuttujien kombinaatioilla käyttäen mallinlaatimisaineistona opetusaineistoa. 

Mallinvalintakriteereinä käytettiin sovitettua selitysastetta (kaava 7) ja Mallows�n Cp:tä 

(kaava 10). Kuvissa 62-65 on esitetty kummankin kriteerin mukaan 30 parasta mallia. 

Niistä voidaan päätellä, että kokonaistilavuuden estimoinnissa paras malli on viiden 

muuttujan malli. Kyseinen malli on se, jossa mukana ei ole lähi-infrakanavan sävyarvoa 

eikä eri kokoisten pikseli-ikkunahajontojen hajontaa ja jonka selittäjiä ovat siis R, IR-haj, 

R-haj, NDVI sekä 8*8-haj. Lehtipuuosuuden estimoinnissa parhaaksi malliksi molempien 

kriteerien mukaan osoittautui se neljän muuttujan malli, jossa selittävinä muuttujina ovat 

IR, R, NDVI ja haj-haj. 
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Kuva 62. Mallows�n Cp-kriteerin mukaan 30 
parasta puuston kokonaistilavuutta selittävää 
mallia (p,Cp)-koordinaatistossa. Paras viiden 
muuttujan malli tulkitaan parhaaksi. 
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Kuva 63. Sovitetun selitysasteen mukaan 30 
parasta puuston kokonaistilavuutta selittävää 
mallia (p, R2

adj)-koordinaatistossa. Paras 
viiden muuttujan malli on kriteerin mukaan 
niukasti kaikkein paras. 
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Puuston lehtipuuosuutta selittävien 
mallien vertailu Cp-kriteerillä
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Kuva 64. Mallows�n Cp-kriteerin mukaan 30 
parasta puuston lehtipuuosuutta selittävää 
mallia (p,Cp)-koordinaatistossa. Paras neljän 
muuttujan malli tulkitaan parhaaksi. 
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Kuva 65. Sovitetun selitysasteen mukaan 30 
parasta puuston lehtipuuosuutta selittävää 
mallia (p, R2

adj)-koordinaatistossa. Paras 
neljän muuttujan malli on kriteerin mukaan 
niukasti kaikkein paras. 

 

Parhaaksi todettujen mallien SAS-tulostukset on esitetty seuraavassa. Kuvapisteiden 

sijaintia ei ollut näissä vertailumalleissa vielä millään tavalla mukana. Puuston 

kokonaistilavuuden mallin korjattu selitysaste on 0,6238 ja jäännöshajonta 1,2165. Mallin 

F-arvo on 179,44 ja sitä vastaava p-arvo pienempi kuin 0,0001, joten 0-hypoteesi, että 

kaikki mallin parametrit ovat nollia, voidaan hylätä erittäin suurella merkitsevyystasolla. 

Tarkasteltaessa yksittäisten parametrien merkitsevyyttä t-testisuureen arvojen avulla, 

voidaan todeta viiden prosentin riskitasoa soveltaen, että kaikki kaikki mukaan otetut 

aputietoparametrit ovat merkitseviä. Nämä tulkinnat voitaneen tehdä, vaikka malli ei 

ollutkaan kokonaisuudessaan etukäteen määritelty. 
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                                        The REG Procedure 

                                      Model: Tilav_kaikki_0 
                             Dependent Variable: Log_tilav Log_tilav 
 
                                      Analysis of Variance 
                                             Sum of           Mean 
         Source                   DF        Squares         Square    F Value    Pr > F 
         Model                     5     1327,72696      265,54539     179,44    <,0001 
         Error                   533      788,76863        1,47987 
         Corrected Total         538     2116,49559 
 
                      Root MSE              1,21650    R-Square     0,6273 
                      Dependent Mean        3,36010    Adj R-Sq     0,6238 
                      Coeff Var            36,20423 
 
                                       Parameter Estimates 
 
                                          Parameter       Standard 
        Variable     Label        DF       Estimate          Error    t Value    Pr > |t| 
        Intercept    Intercept     1        4,41901        0,34509      12,81      <,0001 
        R            R             1       -0,03552        0,00241     -14,76      <,0001 
        IR_haj       IR_haj        1        0,21356        0,02142       9,97      <,0001 
        R_haj        R_haj         1       -0,12463        0,02595      -4,80      <,0001 
        NDVI         NDVI          1       -5,05948        1,12114      -4,51      <,0001 
        _8_8_haj     _8_8_haj      1       -0,08514        0,01239      -6,87      <,0001 
 

 

Puuston lehtipuuosuuden mallin korjattu selityaste on 0,3360, jäännöshajonta 0,4372 ja 

F-arvo 69,07. Tämänkin mallin osalta 0-hypoteesi, että kaikki aputietoparametrit ovat 

nollia, voidaan hylätä erittäin suurella merkitsevyystasolla. Tarkasteltaessa t-testisuureen 

arvoihin liittyviä merkitsevyystasoja voidaan kaikki mukaan otetut neljä aputietoparametria 

tulkita merkitseviksi, eikä mukana siis ole turhia selittäjiä. 

 
                                        The REG Procedure 
                                      Model: Lp_os_kaikki_0 
                               Dependent Variable: Arcs_lp Arcs_lp 
 
                                      Analysis of Variance 
                                             Sum of           Mean 
         Source                   DF        Squares         Square    F Value    Pr > F 
         Model                     4       52,79812       13,19953      69,07    <,0001 
         Error                   534      102,05523        0,19111 
         Corrected Total         538      154,85336 
 
                      Root MSE              0,43717    R-Square     0,3410 
                      Dependent Mean        0,49766    Adj R-Sq     0,3360 
                      Coeff Var            87,84459 
 
                                       Parameter Estimates 
 
                                          Parameter       Standard 
        Variable     Label        DF       Estimate          Error    t Value    Pr > |t| 
        Intercept    Intercept     1        0,01794        0,10420       0,17      0,8634 
        IR           IR            1        0,04062        0,00420       9,66      <,0001 
        R            R             1       -0,03219        0,00380      -8,48      <,0001 
        NDVI         NDVI          1       -2,95396        0,70381      -4,20      <,0001 
        haj_haj      haj_haj       1       -0,03329        0,00809      -4,11      <,0001 

 

Vertailumallien residuaalit sekä residuaalien normaalijakautuneisuudesta kertovat 

todennäköisyyspaperikuvaajat on esitetty kuvissa 66−69. Ottaen huomioon käytetyn 

mallinlaatimisaineiston rajoitteet sekä sen, ettei malleja ole kalibroitu todellista käyttöä 

varten, vertailumallit voitiin kuvien perusteella tulkita hyväksyttäviksi. 
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Kuva 66. Puuston kokonaistilavuuden 
vertailumallin residuaalikuvaaja. 

 
Kuva 67. Puuston kokonaistilavuuden 
vertailumallin residuaalien 
normaalijakautuneisuutta kuvaava 
todennäköisyyspaperikuva. 

 

 
Kuva 68. Puuston lehtipuuosuuden 
vertailumallin residuaalikuvaaja. 
 

 
Kuva 69. Puuston lehtipuuosuuden 
vertailumallin residuaalien 
normaalijakautuneisuutta kuvaava 
todennäköisyyspaperikuva. 
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4.4.3 Kuvapisteen sijainnin mallinnustapojen vertailu 
 

Kuvakoordinaattien käyttöä kuvapisteen sijainnin mallinnuksessa tutkittiin viittä 

vaihtoehtoista tapaa vertaamalla. Lähtökohta oli trendipinta-analyysi (Ripley 1981, Bailey 

& Gatrell 1995), jossa Lapin (1993) suosituksen mukaan käytettiin tyylipuhtaita täydellisiä 

pintoja. Trendipinnan yleinen funktio on muotoa (Ripley 1981): 

sr

psr
rs yxayxf ∑

≤+

=)),((   , missä      (15) 

p = pinnan järjestysluku, mistä funktion muuttujien lukumäärä voidaan laskea kaavalla:  
P = (p+1)(p+2)/2. 
 
 
Vertaillut pinnat olivat ensimmäisen, toisen ja kolmannen asteen täydelliset trendipinnat, 

Holopaisen ja Lukkarisen (1994) soveltama kuvakoordinaattitietojen perhe sekä tätä 

tutkimusta varten luotu trendipinta, jonka muoto likimääräisesti vastaa luvussa 3.3 

kuvattua metsän epäsymmetrisen heijastuksen muotoa, jota säteissiirtymäkomponentti 

dominoi (kuva 15). Taulukossa 9 on esitetty kutakin kuvasijaintimallia vastaavat 

kuvakoordinaattiparametrit. Kaikkia viittä mallinnustapaa (kuvat 70−74) käyttäen laskettiin 

puuston kokonaistilavuudelle ja lehtipuuosuudelle regressiomallit. Näissä malleissa 

trendipintojen muoto (koordinaattiparametrien keskinäiset suhteet) oli kiinnitetty, jotta 

trendipinnat saatiin noudattamaan teoreettisesti määriteltyjä muotoja. Samalla vältettiin 

aineistoon sovittamisen aiheuttama pintojen epärealistinen käyttäytyminen kuva-alueen 

reunoilla tai kuvalohkoilla, joilta sovitettavaa aineistoa on niukasti. Pintojen arvot kuvan 

peittoalueella skaalattiin ennen mallinnusta välille 0..1 visualisoinnin ja pintojen 

keskinäisen vertailun helpottamiseksi. Vertailumallien aineistoon sovituksen yhteydessä 

näin määritellyt pinnat saivat vielä regressiokertoimista tasokertoimet, jotka voidaan 

tulkita pintamallinnuksen voimakkuuksiksi. Pintatermi oli kaikissa vertailluissa malleissa 

additiivisena parametrina eli yhtenä selittäjänä kuvapiirreparametrien joukossa. 

 
Taulukko 9. Viiden vertaillun kuvakoordinaatistosijainnin mallinnustavan parametrit. 

Mallinnustapa Mukana olevat parametrit 
1. asteen trendipinta x  y 
Holopainen & Lukkarinen x   y   x2   22 yx +  
2. asteen tredipinta x   y   xy   x2   y2 
3. asteen trendipinta x   y   xy   x2   y2   x2y   xy2   x3   y3 

Voimakkuusvaihtelu (sin y)4   cos xy   cos x2   ((y-1)/2)2   sin (x-π/2) 
(x = etäisyys aurinkoakselista, y=aurinkoakselin koordinaatti) 
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Kuva 70. Ensimmäisen asteen vertailutrendi-
pinta, jonka funktio: yxP *3+−=  

 
Kuva 71. Toisen asteen vertailutrendipinta,  
jonka funktio: 

yxyxyxP **5,0*5,0*2*4 22 −+−+−=
 

 
Kuva 72. Rajoitettu toisen asteen trendipinta, 
jossa parametreina Holopaisen ja Lukkarisen 
(1994) menetelmän mukaisesti muunnetun 

kuvakoordinaatiston |x|, y, x2 ja 22 yx + . 
Pinnan funktio: 

222 *5,0*5,0*2 yxxyxP +−−+−=  
 

 
Kuva 73. Kolmannen asteen vertailutrendipinta, 
jonka funktio: 

332

22

*2,0*2,0**
*2*4

yxyxyx
yxyxP
−−++

+−+−=
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Kuva 74. Epäsymmetrisen heijastuksen voimakkuusvaihtelua mallintava trendipinta, jonka 
muotoon säteissiirtymä vaikuttaa enemmän kuin sirontakulmapinta. Trendipinnan funktio: 

)
2

sin(*)
2

1()cos(*)*cos()sin(P 224 π
−

−
+++= xyxyxyy  

 

 

4.4.4 Monikuvamallien laadinta 
 

Kuvissa 75 ja 76 on esitetty monikuvamallinnuksen opetus- ja testikoealojen (no = 68, nt 

= 40) jakautuminen puuston kokonaistilavuuden ja lehtipuuosuuden suhteen. Kuvissa 77 

ja 78 on puolestaan esitetty samaisten koealojen jakautuminen regressiomallien 

selitettävien muuttujien eli puuston kokonaistilavuuden logaritmin ja lehtipuuosuuden 

kulmamuunnoksen suhteen. Kuten kuvasijaintimallinnuksenkin tapauksessa, jakaumat 

ovat jonkin verran vinoja mutta tämän tutkimuksen tavoitteisiin nähden hyväksyttäviksi 

tulkittavia. 
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Kuva 75. Puuston kokonaistilavuusjakaumat 
monikuvamallinnuksen opetus- ja 
testiaineistoissa. 
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Kuva 76. Puuston lehtipuuosuusjakaumat 
monikuvamallinnuksen opetus- ja 
testiaineistoissa. 
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Monikuvamallinnuksen opetus- ja 
testiaineistojen log-tilavuusjakaumat
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Kuva 77. Puuston kokonaistilavuuden 
logaritmimuunnoksen jakaumat 
monikuvamallinnuksen opetus- ja 
testiaineistoissa. 
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Kuva 78. Puuston lehtipuuosuuden 
kulmamuunnoksen jakaumat 
monikuvamallinnuksen opetus- ja 
testiaineistoissa. 

 

Monikuvamallinnuksessa laadittiin opetusaineistoa käyttäen ensimmäisen tason 

vertailumalleiksi kumpaakin tarkasteltavaa muuttujaa selittävät regressiomallit, joissa 

selittävinä muuttujina olivat kuvasijaintimallinnuksessa määritetyt kuvapiirteet pelkästään 

yhdestä kuvasta. Nämä vertailumallit laadittiin siis erikseen myötävalon 

kuvapiirreaineiston ja vastavalon kuvapiirreaineiston avulla. Toisen tason 

vertailumalleihin selittäjiin lisättiin kuvapisteen sijaintia kaistalla mallintava, 

kuvasijaintimallinnuksessa määritetyn ensimmäisen asteen trendipinnan välille 0,5..1 

skaalattu arvo. Nimenomaan ensimmäisen asteen trendipinta valittiin, koska se oli todettu 

kuvasijaintimallinnuksessa kelvolliseksi pinnaksi ja koska sitä yksinkertaisuutensa vuoksi 

saatettiin käyttää myös monikuvamalleissa. 

 

Monikuvamallien (tässä kahden kuvan mallien) selittävien muuttujien lukumäärä rajattiin 

korkeintaan kuuteen ja mahdollisista mallivaihtoehdoista valittiin parhaat täydellisen haun 

mallinvalintamenetelmällä käyttäen valintakriteereinä Mallows�n Cp:tä ja korjattua 

selitysastetta samalla tavalla kuin kuvasijaintimallinnuksessakin. Mahdollisia 

monikuvamallien selittäjiä olivat kuvasijaintimallinnuksessa määritetyt kuvapiirteet 

kummastakin ilmakuvasta eli sekä myötä- että vastavalon kuvapuoliskolta. Ensimmäisen 

ja toisen tason vertailumallien kanssa vertailtavaksi otettiin näin määritellyt parhaat 

monikuvamallit sekä ne mallit, joiden selittäjiin oli lisätty ensimmäisen asteen trendipinta 

mallintamaan kuvapisteen sijaintia päällekkäispeittokaistalla. Tuo trendipintatermi 

laskettiin ilmakuvan 93 muunnettujen kuvakoordinaattien avulla ja se otettiin malleihin 

mukaan vain kertaalleen, koska päällekkäispeiton vuoksi yksi luku kertoo pisteen sijainnin 

kummallakin vastinkaistalla. 
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Kuvassa 79 on esitetty tässä toteutetun monikuvamallinnuksen aineiston likimääräinen 

sijainti ilmakuvien muunnetussa kuvakoordinaatistossa. Kuvaan on esimerkinomaisesti 

lisätty Holopaisen ja Lukkarisen (1994) soveltama rajoitettu toisen asteen 

korjaustrendipinta. Tuo pinta on sovitettu kuvaan käyttäen Leivonmäen tutkimusalueen 

visuaalis-numeerisen tarkastelun koeala-aineistoa (33 koealaa viidellä kuvalohkolla eli 

165 havaintoa). Päällekkäispeittoalue on auringon suuntakulman suunnassa kapeahko 

kaistale. Mitä leveämpi kaista on, sitä enemmän kuvapisteen sijainnilla on merkitystä 

myös monikuvamalleja laadittaessa, koska kuvapiirteet vaihtelevat ennen kaikkea 

muunnetun kuvakoordinaatiston Y-akselin suunnassa. 

 

 
Kuva 79. Monikuvamallinnuksen päällekkäispeittoalueen summittainen sijainti kuvien 
muunnetussa kuvakoordinaatistossa. Alla myötä- (F) ja vastavalon (B) alueen vastinkaistat sekä 
epäsymmetrisen heijastuksen aiheuttamat esimerkinomaiset trendit niissä. 
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5 Tulokset 
 

5.1 Sävyarvo- ja tekstuuritunnusten vaihtelu 
 

5.1.1 Visuaalinen yleistarkastelu 
 

Kun tarkasteltavana on metsäalue, jolta on olemassa kuvainformaatiota viidestä eri 

kuvasta ja kahdelta eri kuvauslinjalta, voidaan tämä metsä nähdä eri kuvissa erilaisena. 

Tämän tutkimuksen visuaalis-numeerisen tarkastelualueen sijainti viiden ilmakuvan 

kuvakoordinaatistoissa on esitetty kuvassa 80. Drallen (1997) ja Korpelan (2003) 

käyttämää kuvasijaintiluokitusta käyttäen tarkastelualue sijaitsee kuvassa 85 lohkossa B 

(back), kuvissa 84 ja 86 lohkossa BS (back-side), kuvassa 93 lohkossa F (front) ja 

kuvassa 94 lohkossa FS (front-side). Tutkimusaineistossa ei ollut mukana kuvaa, jossa 

tarkastelualue olisi sijainnut kuvan pääpisteen läheisyydessä (NN, near nadir). 

 

 
Kuva 80. Tarkastelualueen sijainti viiden ilmakuvan kuvakoordinaatistossa ja sijainnin mukaiset 
kuvalohkot. Keskelle kuvaa jää kuvan keskilohko, (near nadir, NN), josta ei ollut kuvia aineistossa. 

 

Kuvassa 81 on suorakulmiolla merkitty, tarkastelualueen sisältä lähempään tarkasteluun 

valittu noin 150 m * 300 m kokoinen alue, jolla on hieman aukkoa, pientä taimikkoa ja 

varttunutta kuusi-koivusekametsää. Tämä alue on suurennettuna kuvassa 82 kaikissa 
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viidessä kuvassa. Tuota kuvaa tarkastelemalla huomataan, etteivät valaistusolot ole 

ainoa asia, joka kuvia toisistaan erottaa. Säteissiirtymän voimakkuuden vaihtelu aiheuttaa 

puiden latvusten näkymisen eri muotoisina, varjot paljastuvat eri tavoin latvusten takaa eri 

kulmista tarkasteltuna ja yhteisvaikutuksena kuvien tekstuureissa on eroja. Eri hahmot 

erottuvat toisistaan selkeästi paremmin lievässä vastavalossa kuin myötävalossa. 

Tekstuuri- ja valoisuusvaihtelut erottuvat kuvista selvästi. Kaikkein vaaleimmassa 

kuvassa (93, F) kohteiden ääriviivat katoavat näkyvistä, vaikka tummien varjojen ja 

vaaleiden latvusten välinen kontrasti onkin suuri. Aukon ja taimikon yksityiskohdat, 

samoin kuten yksittäiset puut näkyvät paremmin tummemmissa vastavalon alueen 

kuvissa (84, 85 ja 86, B/BS) kuin myötävalon alueen kuvissa (93 ja 94, F/FS). 

 

 
Kuva 81. Tarkastelualue koealoineen ja sen sisältä valittu 150 * 300 metrin kokoinen 
vertailuikkuna kuvassa 85. 
 

84 85 86  
 

94 93 
Kuva 82. Vertailumetsikkö (150 * 300 m) viidessä eri kuvassa. 
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5.1.2 Visuaalis-numeerinen metsikköluokittainen tarkastelu 
 

Tekstuurin ja sävyarvojen vaihtelua sekä vaihtelun luonnetta eri kuvissa tutkittiin ja 

havainnollistettiin metsikköluokittain. Tässä tarkastelussa havaintoyksiköinä olivat 

kuvassa 81 ja taulukossa 3 kuvatut metsikkökoealat. Niiden kohdilta haettiin koealan 

sijaintia metsässä havainnollistavat yleiskuvat sekä jokaisesta kuvasta 32*32 metrin 

suuruiset kuvaikkunat visuaalista kuvapiirrevertailua varten. Jokaisen metsikköluokan 

esimerkkikoealalle haettiin lisäksi sävyarvopiirteet, kasvillisuusindeksit sekä 

standarditekstuuritunnukset kaikista kuvista. 

 

Kuvassa 83 on esitetty eri metsikköluokkien kuvapiirteiden erojen havainnollistamiseksi 

vastavalon alueen ilmakuvasta 85 irroitetut kuvaikkunat eri metsikköluokkia edustavilta 

koealoilta. Kuvissa 84−86 on niin ikään ilmakuvasta 85 kullekin koealalle lasketut 

sävyarvot, standarditekstuuritunnukset ja NDVI-kasvillisuusindeksit. 
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Kuva 85, eri metsikköluokat 
 

199 178 
 

166 176 
 

212 
Kuva 83. Eri kehitysluokkia edustavat esimerkkikoealat kuvassa 85. Kuvat ovat kasvavan puuston 
kokonaistilavuuden mukaisessa järjestyksessä vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas: pieni taimikko 
199, nuori koivikko 178, varttunut männikkö 166, varttunut kuusikko 176 ja järeä kuusikko 212. 
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Kuvasta 83 nähdään, että pieni taimikko on yleissävyltään vaalein, eikä mitään selviä 

hahmoja erotu. Koivuvaltaisessa nuoressa metsikössä punertava sävy on hallitseva, ja 

yksittäiset lehtipuiden latvukset erottuvat kuvaikkunasta. CT-männikön kuva on 

samankaltainen, joskin punertavaa väriä on vähemmän ja latvukset vaikuttavat 

pienemmiltä. Varttuneen kuusikon kuvaikkuna on huomattavan tumma ja sinertävän 

vihreä, kuusten kapeahkot latvukset voi kuvasta havaita. Järeässä kuusikossa latvuksia 

eli sävyarvomaksimeita on harvassa, ja yleissävy on sielläkin tumma. 

 

Kuvasta 84 nähdään, että kuvaikkunasta lasketut sävyarvokeskiarvot pienenevät, mitä 

järeämpään metsikköön siirrytään. Kuva 85 tukee visuaalisia havaintoja: vähiten 

sävyarvovaihtelua sisältäneet pieni taimikko ja varttunut kuusikko erottuvat selvästi 

muista metsikköluokista pienempien sävyarvohajontojen vuoksi. Koivikko puolestaan 

erottuu suurempien sävyarvohajontojen vuoksi. NDVI:t (kuva 86) ovat positiivisia siellä, 

missä kuvassa on paljon punertavaa väriä eli kasvuisaa männikköä tai lehtipuustoa. 
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Kuva 84. Eri metsikköluokkia edustavien 
koealojen sävyarvotunnukset, ilmakuva 85. 
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Kuva 85. Eri metsikköluokkia edustavien 
koealojen standarditekstuuritunnukset, kuva 85. 
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Kuva 86. Eri metsikköluokkia edustavien koealojen  
NDVI-kasvillisuusindeksit, kuva 85. 
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Eri ilmakuvien vertailu metsikköluokittain on esitetty seuraavassa, metsikön kasvavan 

kokonaistilavuuden mukaisessa järjestyksessä. Pieni taimikko on kuvassa 87. 

 
Pieni taimikko, koeala 199. 

 84 
 

85     86 
 

93     94 

Kuva 87. Koealan 199 (pieni taimikko) sijainti ja kuvautuminen viidessä eri ilmakuvassa. 
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Kuvasta 87 havaitaan, että taimikon kuvautumisessa eri kuvien valoisuusvaihtelut ovat 

huomattavia, mutta samanlainen tekstuuri on havaittavissa kaikissa kuvissa. Kuvassa 88 

on esitetty kuvaikkunan sävyarvot kolmelta kanavalta. Siitä huomataan, että myötävalon 

ja vastavalon puolella olevat taimikot erottuvat omiksi perheikseen, joiden tasoero on 

selvästi havaittava. FS-lohkon sävyarvot sijoittuvat suurimpia sävyarvoja saavan F-lohkon 

ja vastavalon alueen lohkojen pienempien sävyarvojen väliin. Suurimpia sävyarvoja 

antava ilmakuva 93 näkyykin selvästi vaaleimpana. Vastavalon alueelta ilmakuvasta 86 

on saatu pienimmät sävyarvot, minkä voi huomata myös visuaalisesti tummempina 

sävyarvoina. 

 

Kuvassa 89 on esitetty standarditekstuuritunnukset laskettuna kaikista kuvista koealan 

199 kohdalta. Kaikenkokoisista ikkunoista lasketut hajonnat ovat myötävalon alueen 

kuvissa selvästi vastavalon alueen hajontoja pienempiä. Tummin ilmakuva eli 86 erottuu 

vastavalon alueen kuvista siten, että sen hajontakäyrä laskee loivemmin kuin ilmakuvien 

84 ja 85. Tämä on mielenkiintoinen havainto: yleissävyltään tummempi kuva näyttää 

sisältävän enemmän trendivaihtelua, joka havaitaan vasta 8*8 metrin kokoisten 

kuvaikkunoiden tarkastelussa. Tätä ilmakuvan 86 tummuutta ilmakuvaan 84 verrattuna ei 

pysty selittämään kuvakoordinaatiston sijainnilla, koska tarkastelualue sijaitsee lähes 

täsmälleen samassa asemassa kuvakoordinaatiston suhteen (joskin symmetrisesti Y-

akselin suhteen), vastavalon alueella kuvan laidassa. Tämänsuuruisia eroja saattaa 

ilmeisesti olla kuvien välillä jo pelkästään filmimateriaalista johtuen. 

 

Kuvassa 90 on esitetty NDVI-kasvillisuusindeksit laskettuna kaikista kuvista koealan 199 

kohdalta. Kanavasuhteisiin perustuvana piirteenä NDVI:n arvojen ei pitäisi vaihdella 

kuvan eri osissa niin paljon kuin sävyarvojen. Vaihtelua näyttää kuitenkin olevan, ja tuon 

vaihtelun suuruus on vajaat puolet siitä, mitä eri metsikköluokkien NDVI:n variaatioväli oli 

ilmakuvassa 85. Jälleen tummin BS-lohkon kuva erottuu erilleen, samoin kuin FS-lohkon 

ilmakuva 94, josta laskettu kasvillisuusindeksi saa selvästi pienimmän arvon. 
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25*25 metrin kuvaikkunasta lasketut 
sävyarvojen keskiarvot eri kuvissa, 

koeala 199 (pieni taimikko)
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IR 98,1 105,6 87,3 145,2 114,2
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G 65,4 69,4 48,5 123,4 102,0

84 (BS) 85 (B) 86 (BS) 93 (F) 94 (FS)

 
Kuva 88. Pienen taimikon (koeala 199) 
sävyarvot kuvan eri osissa. 
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Kuva 89. Pienen taimikon (koeala 199) 
standarditekstuuritunnukset kuvan eri osissa. 
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Kuva 90. Pienen taimikon (koeala 199) NDVI- 
kasvillisuusindeksit kuvan eri osissa. 
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Nuori koivikko eri ilmakuvissa on kuvassa 91. Vastaavista kuvaikkunoista lasketut 
kuvapiirteet on esitetty kuvissa 92-94. 
 
Nuori koivikko, koeala 178 

 84 
 

85      86 
 

93      94 
Kuva 91. Koealan 178 (koivuvaltainen nuori kasvatusmetsä) sijainti ja kuvautuminen viidessä eri 
ilmakuvassa. 
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Kuvasta 91 mielenkiintoista on havaita, että nuoren koivikon tekstuuri on jokaisessa 

kuvassa erilainen. Kaikissa kuvista nähdään selvästi punertava yleisväri, mutta varjojen ja 

paljaan maan näkymisen määrä riippuu täysin kuvakulmasta. Myötävalon alueen kuvat 

erottuvat vastavalon alueen kuvasta, mutta tässä tapauksessa ne erottuvat myös 

toisistaan, mikä havaitaan myös kuvissa 92-94 olevista tuloksista. Ilmakuvassa 93 näkyvä 

ajoura selvästikin vaikuttaa sävyarvo- ja tekstuuritunnuksiin. Tästäkin huolimatta voidaan 

selvästi todeta, että selkein ero näyttäisi olevan tässäkin metsikköluokassa nimenomaan 

myötävalon ja vastavalon alueen kuvaperheiden välillä: myötävalon alueella sävyarvot 

ovat suurempia ja tekstuuripiirre- sekä kasvillisuusindeksiarvot pienempiä kuin vastavalon 

alueella. 

 
 

25*25 metrin kuvaikkunasta lasketut 
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Kuva 92. Koivuvaltaisen nuoren kasvatus-
metsän (koeala 178) sävyarvot kuvan eri 
osissa. 
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Kuva 93. Koivuvaltaisen nuoren kasvatus-
metsän (koeala 178) standarditekstuuri-tunnukset 
kuvan eri osissa. 
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Kuva 94 Koivuvaltaisen nuoren kasvatus- 
metsän (koeala 178) NDVI-kasvillisuusindeksit  
kuvan eri osissa. 
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Varttunut männikkö eri ilmakuvissa on kuvassa 95. Vastaavista kuvaikkunoista lasketut 
kuvapiirteet on esitetty kuvissa 96-98. 
 
Varttunut männikkö, koeala 166 

  84 
 

85      86 
 

93      94 

Kuva 95. Koealan 166 (varttunut CT-männikkö) sijainti ja kuvautuminen viidessä eri ilmakuvassa. 
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Kuvasta 95 voidaan havaita koko lailla samanlainen ilmiö kuin kuvasta 87. 

Tekstuuripiirteet vaihtelevat kuvapalojen välillä varsin vähän lukuun ottamatta ilmakuvaa 

94, jonka poikkeava näkymä on myötäsivulohkolta. Kuvan valoisimmalta lohkolta oleva 

ilmakuvan 93 näkymä puolestaan on selvästi vaalein, mutta tekstuurin kontrastiltaan 

äärevin. Koealan kohdalle osuva ajourien risteys näkyy parhaiten ilmakuvissa 85 ja 86. 

Numeerisessa tarkastelussa vastavalon kuvapuoliskon lohkojen sävyarvot ovat hyvin 

lähellä toisiaan, kun taas myötä- ja myötäsivuvalon lohkojen kuvat erottuvat niistä ja myös 

toisistaan (kuva 96). Tekstuuritunnukset (kuva 97) ovat ilmakuvassa 85 suurempia kuin 

ilmakuvissa 84 ja 86 ilmeisesti siksi, että kontrasti on suurimmillaan aurinkoakselin 

kohdalla (kuten voidaan myös teoreettisesti päätellä kuvasta 11). Vastaavasta syystä 

ilmakuvan 93 tekstuuritunnukset lienevät suurempia kuin ilmakuvasta 94 lasketut. NDVI-

arvoista (kuva 98) voidaan havaita, että myötä- ja vastavalon kuvapuoliskojen välillä on 

suurimmat erot. 
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Kuva 96. Varttuneen CT-männikön (koeala 166) 
sävyarvot kuvan eri osissa. 
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Kuva 97. Varttuneen CT-männikön (koeala 
166) standarditekstuuritunnukset kuvan eri 
osissa. 
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Kuva 98. Varttuneen CT-männikön (koeala 166) 
NDVI-kasvillisuusindeksit kuvan eri osissa. 
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Varttunut kuusikko eri ilmakuvissa on kuvassa 99. Vastaavista kuvaikkunoista lasketut 
kuvapiirteet on esitetty kuvissa 100-102. 
 
Varttunut MT-kuusikko, koeala 176 
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Kuva 99. Koealan 176 (varttunut MT-kuusikko) sijainti ja kuvautuminen viidessä eri kuvassa. 
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Kaikkien varttunutta kuusikkoa kuvaavien kuvaikkunoiden yleissävy on tumman 

sinertävän vihreä, eli synkkä kuusikko erottuu kuvassa 99 selvästi. Samoin kuusten 

latvusten muoto erottuu selvästi. Tekstuurin luonteessa eri kuvissa on selvempiä eroja 

kuin männikössä ja koivikossa. Vaalein eli myötävalon lohkon ilmakuva 93 on 

kontrastiltaan äärevin. Kaukana aurinkoakselista olevat näkymät (ilmakuvat 84, 86 ja 94) 

muistuttavat tekstuuriltaan toisiaan, samoin kuin aurinkoakselin kohdalta olevat näkymät 

(ilmakuvat 93 ja 85). Huomionarvoista on havaita kuvasta 101, että toisin kuin koivikoiden 

ja männiköiden tapauksessa, tekstuuripiirteistä suurimpia arvoja saadaan kuusikoista 

myötä- ja myötäsivulohkojen kuvista. Tämä johtunee tumman metsän ja vaalean kuva-

alueen yhteisvaikutuksesta kontrastiin. Toinen ainakin tarkastelua kuusikkoa luonnehtiva 

piirre on, että myötä- ja myötäsivulohkon kuvat poikkeavat toisistaan niin paljon, että 

myötäsivulohkon kuva muistuttaa enemmän vastavalon alueen kuvaperhettä kuin 

myötävalolohkon kuvaa erityisesti sävyarvo- ja NDVI-tarkastelussa (kuvat 100 ja 102). 
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Kuva 100. Varttuneen MT-kuusikon (koeala 
176) sävyarvot kuvan eri osissa. 
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Kuva 101. Varttuneen MT-kuusikon (koeala 
176) standarditekstuuritunnukset kuvan eri 
osissa. 
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Kuva 102. Varttuneen CT-männikön (koeala 176) 
NDVI-kasvillisuusindeksit kuvan eri osissa. 

 



 88 

Uudistuskypsä kuusikko eri ilmakuvissa on kuvassa 103. Vastaavista kuvaikkunoista 
lasketut kuvapiirteet on esitetty kuvissa 104-106. 
 
Uudistuskypsä, järeä MT-kuusikko, koeala 212 
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Kuva 103. Koealan 212 (uudistuskypsä MT-kuusikko) ympäristö eri kuvissa. 
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Kuvasta 103 havaitaan, että vaihtuvan kuvakulman vaikutus tekstuuriin on 

suuripuustoisessa metsässä varsin suuri. Vahvan myötävalon näkymä (ilmakuva 93) on 

jälleen selkeästi vaalein, mutta ero myötäsivualueen kuvaan on pienempi kuin 

varttuneessa kuusikossa. Tämä johtunee järeän puuston sekapuustoisuuden 

tasoittavasta vaikutuksesta. Suuripuustoisuutta (yli 400 m3/ha) on kuvasta on vaikea 

visuaalisesti tunnistaa. 

 

Numeerinen sävyarvotarkastelu osoittaa (kuva 104), että järeässäkin puustossa 

suurimmat sävyarvot ovat myötävalon alueen kuvassa, sitä hieman pienemmät sävyarvot 

ovat myötäsivulohkon kuvassa ja vastasivun alueen kuvaperheen sävyarvot ovat selvästi 

pienempiä, mutta keskenään lähes samansuuruisia. Yllättäen kuvasta 105 havaitaan, 

että tekstuuripiirrearvoissa ei ainakaan tämän järeän metsikön osalta ole merkittäviä eroja 

eri kuvasijaintilohkojen välillä. Myöskään kasvillisuusindeksit eivät näytä merkittävästi 

poikkeavan (kuva 106). 
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Kuva 104. Järeän MT-kuusikon (koeala 212) 
sävyarvot kuvan eri osissa. 
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Kuva 105. Järeän MT-kuusikon (koeala 212) 
standarditekstuuritunnukset kuvan eri osissa. 
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Kuva 106. Järeän MT-kuusikon (koeala 212) 
NDVI-kasvillisuusindeksit kuvan eri osissa. 
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Yhteenvetona metsikköluokittaisesta tarkastelusta voidaan todeta, että visuaalisessakin 

tarkastelussa havaittiin kuvapisteen sijainnin selkeä vaikutus ilmakuvan sävyarvoihin, ja 

tuo sävyarvotason vaihtelu oli kaikissa tutkituissa metsikköluokissa luonteeltaan 

samanlaista, mutta suuruudeltaan vaihtelevaa. Tämän tutkimuksen mukaan sävyarvojen 

vaihtelu kuvan eri osissa oli suurinta varttuneessa ja järeässä kuusikossa, ja vastaavasti 

pienintä taimikossa sekä nuoressa koivikossa. Sävyarvopiirteet olivat kaikissa 

metsikköluokissa pienimpiä ja suurin piirtein samansuuruisia kaikissa vastavalon 

kuvapuoliskon kuvissa. Myötäsivualueen kuvissa sävyarvot olivat selvästi suurempia, ja 

kaikkein suurimpia sävyarvopiirteet olivat myötävalon alueen kuvissa. 

 

Kuvapisteen sijainnin vaikutus myös tekstuuripiirteisiin näyttäisi vaihtelevan 

metsäkohteen tyypin mukaan. Suurinta tekstuuripiirteiden vaihtelu oli tämän tarkastelun 

mukaan kasvatusmetsissä, niin mänty-, kuusi- kuin koivuvaltaisissakin. Verrattain pientä 

tekstuuripiirteiden vaihtelu oli taimikoissa sekä järeässä puustossa. Jos tekstuuripiirteiden 

arvoja tarkastelee erikseen myötävalon ja vastavalon kuvapuoliskoilla, voidaan todeta, 

että yleensä tekstuuripiirrearvot ovat sitä suurempia, mitä lähempänä aurinkoakselia 

koeala sijaitsee. Muissa tarkastelluissa metsikköluokissa tekstuuripiirrearvot olivat myötä- 

ja myötäsivuvalon alueella pienempiä tai samaa suuruusluokkaa kuin vastasivuvalon 

alueella, mutta varttuneessa yhden puulajin kuusikossa tekstuuripiirrearvot olivatkin 

myötävalon kuvapuoliskolla poikkeuksellisesti suurempia. 

 

 

5.2 Kuvasijainnin mallinnus trendipinnoin 
 

5.2.1 Trendipinnat puuston kokonaistilavuuden estimoinnissa 
 

Taulukossa 10 on esitetty puuston kokonaistilavuuden logaritmia selittävien 

regressiomallien korjatut selitysasteet, PRESS-kriteerin arvot sekä mallin 

jäännöshajonnat (RMSE:t) tapauksissa, joissa malleissa ei ole ollut mukana 

kuvakoordinaatteja ja tapauksissa, joissa kuvasijaintimallinnuksena on käytetty 

ensimmäisen asteen trendipintaa, Holopaisen ja Lukkarisen menetelmää, täydellistä 

toisen asteen trendipintaa, kolmannen asteen trendipintaa sekä säteissiirtymän 

dominoimaa epäsymmetrisen heijastuksen trendipintaa (voimakkuusvaihtelu). Nämä 

kaikki tunnusluvut on laskettu opetusaineiston perusteella, ja lisäksi testiaineistosta on 

määritettyjen mallien kertoimia käyttäen laskettu erikseen testiaineiston jäännöshajonnat. 

Keskeisintä tuloksissa ei ole mallien hyvyys käytetyllä selittäjäkombinaatiolla ja aineistolla 

vaan eri kuvasijaintimallinnuksiin perustuvien mallien keskinäinen järjestys ja erot. 
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Taulukko 10. Eri mallinvalintakriteerien arvot puuston kokonaistilavuuden estimoinnissa 
käytettäessä eri tapoja ottaa kuvapisteen sijainnin vaikutus huomioon mallissa. 

Kuvasijaintimallinnus R2
adj PRESS RMSE RMSE 

(testi) 
Ilman koordinaatteja 0,6238 ** 812,4 ** 1,217 ** 1,268 ** 
1. asteen trendipinta 0,7329 602,2 1,025 1,107 * 
Holopainen & Lukkarinen 1994 0,7158 639,7 1,057 1,138 
2. asteen trendipinta 0,7331 605,9 1,025 1,109 
3. asteen trendipinta 0,7348 * 598,5 * 1,021 * 1,107 * 
Voimakkuusvaihtelu 0,6826 699,8 1,117 1,172 
* = paras menetelmä, ** = huonoin menetelmä   

 

Taulukosta 10 nähdään, että ilman kuvakoordinaatteja tehtävä mallinnus on selvästi 

heikkolaatuisinta kaikkien tarkasteltujen kriteerien suhteen. Voimakkuusvaihtelu 

osoittautuu trendipinnoista heikoimmaksi, mutta senkin käyttö parantaa mallinnusta 

selvästi. Niukasti parhaaksi trendipintamalliksi voidaan tulkita kolmannen asteen 

trendipinta, jonka muoto on esitetty kuvassa 73. Testiaineistosta laskettu RMSE on 

parhaan trendipintamallin tapauksessa 1,107. Voidaan kuitenkin todeta, että parhaan 

vertaillun trendipinnan ero seuraavaksi parhaisiin on varsin pieni, eli yksinkertainenkin 

kuvapisteen sijainnin kuvaus malleihin mukaan ottamalla voidaan saavuttaa lähes se 

parannus, joka vertailluilla menetelmillä ylipäätään näyttäisi puuston kokonaistilavuuden 

estimointiin olevan saavutettavissa. 

 

 

5.2.2 Trendipinnat puuston lehtipuuosuuden estimoinnissa 
 

Taulukossa 11 on esitetty puuston lehtipuuosuuden kulmamuunnosta selittävien 

regressiomallien korjatut selitysasteet, PRESS-kiriteerin arvot sekä jäännöshajonnat 

tapauksissa, joissa malleissa ei ole ollut mukana kuvakoordinaatteja ja tapauksissa, 

joissa kuvasijaintimallinnuksena on käytetty ensimmäisen asteen trendipintaa, 

Holopaisen ja Lukkarisen menetelmää, täydellistä toisen asteen trendipintaa, kolmannen 

asteen trendipintaa sekä säteissiirtymän dominoimaa epäsymmetrisen heijastuksen 

trendipintaa (voimakkuusvaihtelu). Aivan kuten puuston kokonaistilavuuden mallienkin 

osalta, nämä tunnusluvut on laskettu opetusaineiston perusteella. Lisäksi taulukossa on 

opetusaineistolla määritettyjä malleja testiaineistoon soveltaen lasketut jäännöshajonnat. 
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Taulukko 11. Eri mallinvalintakriteerien arvot puuston lehtipuuosuuden estimoinnissa käytettäessä 
eri tapoja ottaa kuvapisteen sijainnin vaikutus huomioon mallissa. 

Kuvasijaintimallinnus R2
adj PRESS RMSE RMSE 

(testi) 
Ilman koordinaatteja 0,3360 ** 105,2 ** 0,4372 ** 0,4292 ** 
1. asteen trendipinta 0,3432 104,2 0,4348 0,4268 
Holopainen & Lukkarinen 1994 0,3428 104,3 0,4349 0,4265 * 
2. asteen trendipinta 0,3452 * 104,0 * 0,4341 * 0,4270 
3. asteen trendipinta 0,3451 104,0 * 0,4342 0,4280 
Voimakkuusvaihtelu 0,3381 105,1 0,4365 0,4269 
* = paras menetelmä, ** = huonoin menetelmä   

 

Taulukosta 11 nähdään, että kuvasijaintimallinnusten vaikutus mallien hyvyyteen oli 

kaiken kaikkiaan varsin vähäinen. Ilman kuvakoordinaattitietoa toteutettu mallinnus oli 

lehtipuuosuudenkin mallien osalta kaikkien kriteerien mukaan heikkolaatuisinta, mutta eri 

kuvakoordinaattimallinnusten tuoma parannus oli pienehkö. Niukasti parhaaksi 

menetelmäksi voidaan käytetyn aineiston perusteella varovasti arvioiden tulkita toisen 

asteen trendipinta, vaikka sen testiaineistosta laskettu jäännöshajonta ei olekaan pienin. 

Käytännössä mitä tahansa trendipinnoista voidaan yhtä lailla käyttää lehtipuuosuuden 

mallinnusta parantamassa, mutta pinnan tuoma parannus on vähäinen. Ilmeisesti 

käytetyllä kuva-aineistolla ja menetelmällä lehtipuuosuuden mallintaminen on ylipäätään 

vaikeaa. 

 

 

5.3 Monikuvatulkinnan regressiomallit 
 

5.3.1 Puuston kokonaistilavuuden monikuvamalli 
 

Puuston kokonaistilavuuden logaritmia selittävistä, myötä- ja vastavalon kuvapuoliskojen 

kaksinkertaista piirretietoa selittäjinä käyttäneistä monikuvamalleista parhaimmaksi 

osoittautui sekä Cp- että R2
adj-kriteerin mukaan kuuden selittävän muuttujan malli, jonka 

selittäjiä olivat kummaltakin kuvapuoliskolta irroitetut punaisen kanavan sävyarvo ja 

NDVI-kasvillisuusindeksi sekä vastavalon kuvapuoliskolta irroitetut punaisen kanavan 

hajonta sekä 8*8-pikseli-ikkunahajonta. Tämän monikuvamallin opetusaineistosta laskettu 

korjattu selitysaste oli 0,8272 ja jäännöshajonta 0,7875. Lisättäessä malliin selittäjäksi 

vielä ensimmäisen asteen trendipinta malli vielä hieman parani (R2
adj 0,8294 ja RMSE 

0,7824), mikä antaa varovaisesti arvioiden vahvistusta trendipintamallinnuksen 

mielekkyyden hypoteesille, ottaen huomioon, että päällekkäispeiton kaista oli tässä 

aineistossa varsin kapea. Seuraavassa parhaaksi todetun puuston kokonaistilavuuden 
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monikuvamallin SAS-tulostus. Kuvissa 107 ja 108 on tuon samaisen mallin residuaalikuva 

sekä residuaalien normaalijakautuneisuutta kuvaava todennäköisyyspaperikuva.  

 
                                        The REG Procedure 
                                    Model: Tilav_moni_paras 
                             Dependent Variable: Log_tilav Log_tilav 
 
                                      Analysis of Variance 
                                             Sum of           Mean 
         Source                   DF        Squares         Square    F Value    Pr > F 
         Model                     7      203.74047       29.10578      47.55    <.0001 
         Error                    60       36.72732        0.61212 
         Corrected Total          67      240.46779 
 
                      Root MSE              0.78238    R-Square     0.8473 
                      Dependent Mean        3.34708    Adj R-Sq     0.8294 
                      Coeff Var            23.37509 
 
                                       Parameter Estimates 
                                          Parameter       Standard 
        Variable     Label        DF       Estimate          Error    t Value    Pr > |t| 
        Intercept    Intercept     1        8.01980        0.73004      10.99      <.0001 
        B_R          B_R           1       -0.08850        0.00644     -13.73      <.0001 
        F_R          F_R           1        0.00666        0.00604       1.10      0.2739 
        B_R_haj      B_R_haj       1        0.08500        0.03160       2.69      0.0093 
        B_NDVI       B_NDVI        1        4.62852        1.54275       3.00      0.0039 
        F_NDVI       F_NDVI        1       -1.44239        1.04394      -1.38      0.1722 
        B_88_haj     B_88_haj      1       -0.09376        0.02576      -3.64      0.0006 
        Pinta1       Pinta1        1        1.26645        0.94603       1.34      0.1857 

 

 

 
Kuva 107. Parhaan puuston 
kokonaistilavuuden monikuvamallin 
residuaalikuva. 

 
Kuva 108. Parhaan puuston 
kokonaistilavuuden monikuvamallin 
residuaalien normaalijakautuneisuutta 
kuvaava todennäköisyyspaperikuva. 

 

Taulukossa 12 on esitetty kaikkien puuston kokonaistilavuuden monikuvamallinnuksen 

vertailumallien vapausasteet, korjatut selitysasteet, PRESS-kriteerin arvot sekä opetus- ja 

testiaineistoista lasketut RMSE:t. Taulukosta nähdään, että lisättäessä selittävien 

muuttujien joukkoon ensimmäisen asteen trendipinta kaikki vertaillut mallit paranevat. 

(Uudelleenotantatunnuslukuna pidettävän eli ennusteelle painoa asettavan PRESS-

kriteerin arvo ei kuitenkaan monikuvamallin tapauksessa parane vaan huononee, mikä on 

kiintoisa havainto ja saattaa johtua aineiston pienuudesta.) Tämä on merkittävä havainto 

ottaen huomioon, että aineistokaista oli muunnetun kuvakoordinaatiston Y-akselin eli 
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auringon suuntakulman suunnassa varsin kapea. 

 

Lisäksi taulukon tuloksista voi nähdä, että mikäli mahdollista, mallinnus kannattaa tehdä 

mieluummin vastavalon alueelta irroitettujen kuvapiirteiden avulla kuin myötävalon alueen 

kuvapiirteiden avulla. Käytetyllä aputiedolla ja aineistolla monikuvamalli on kaikkien 

kriteerien mukaan niukasti mutta johdonmukaisesti yhden kuvan mallia parempi. Eron 

pienuudesta johtuen tuloksesta ei kuitenkaan saa vielä kovin vahvaa tukea 

monikuvatulkinnan hyödyllisyyden hypoteesille. Toisaalta monikuvatulkintaa ei tuloksen 

perusteella voi pitää hyödyttömänäkään menetelmänä. 

 
Taulukko 12. Monikuvatulkinnan vertailumallien tulokset puuston kokonaistilavuuden 
estimoinnissa. B tarkoittaa vastavalon alueen mallia, F myötävalon alueen mallia ja BF 
monikuvamallia. Kaikista kolmesta on taulukoitu myös mallit, joissa on mukana ensimmäisen 
asteen trendipinta, kuten kuvassa 70 on esitetty. 

Malli df R2
adj PRESS RMSE RMSE (testi) 

B 62 0,8212 54,66 0,8010 1,131 
B_pinta 61 0,8273 54,40 0,7874 1,098 
F 62 0,5480* 153,69* 1,2740* 1,450* 
F_pinta 61 0,5604 152,69 1,2560 1,424 
BF 61 0,8272 51,40** 0,7875 1,126 
BF_pinta 60 0,8294** 52,59 0,7824** 1,090** 
* = huonoin malli, ** = paras malli 

 

 

 

5.3.2 Puuston lehtipuuosuuden monikuvamalli 
 

Valittaessa parasta lehtipuuosuuden kulmamuunnosta selittävää monikuvamallia 

parhaaksi kaikista vertailluista muuttujakombinaatioista osoittautui sellainen malli, jossa 

kuvapiirteitä oli ainoastaan vastavalon kuvapuoliskolta. Parhaaksi monikuvamalliksi voitiin 

tulkita R2
adj-kriteerin mukaan toiseksi paras ja Cp-kriteerin mukaan viidenneksi paras 

malli, jonka selittäjiä ovat lähi-infrakanavan ja punaisen kanavan sävyarvot vastavalon 

kuvapuoliskolta sekä NDVI-kasvillisuusindeksit vasta- ja myötävalon kuvapuoliskoilta. 

Tämän lehtipuuosuuden monikuvamallin, jota trendipinnan lisääminen selittäjiin ei 

parantanut, SAS-tulostus on esitetty seuraavassa. Kuvissa 109 ja 110 on esitetty tuon 

mallin residuaalikuva sekä residuaalien normaalijakautuneisuutta kuvaava 

todennäköisyyspaperikuva. Kuvista voidaan havaita, että aineiston vino jakauma on 

vaikuttanut mallin residuaaleihin, jotka jonkin verran näyttävät poikkeavan 

normaalijakaumasta. 

 
                                        The REG Procedure 
                                       Model: Lp_osuus_BF 
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                               Dependent Variable: Arcs_lp Arcs_lp 
 
                                      Analysis of Variance 
                                             Sum of           Mean 
         Source                   DF        Squares         Square    F Value    Pr > F 
         Model                     4        6.02737        1.50684       6.35    0.0002 
         Error                    63       14.94545        0.23723 
         Corrected Total          67       20.97282 
 
                      Root MSE              0.48706    R-Square     0.2874 
                      Dependent Mean        0.45209    Adj R-Sq     0.2421 
                      Coeff Var           107.73656 
 
                                       Parameter Estimates 
 
                                          Parameter       Standard 
        Variable     Label        DF       Estimate          Error    t Value    Pr > |t| 
        Intercept    Intercept     1       -0.14213        0.25451      -0.56      0.5785 
        B_IR         B_IR          1        0.05217        0.02052       2.54      0.0135 
        B_R          B_R           1       -0.04531        0.01918      -2.36      0.0212 
        B_NDVI       B_NDVI        1       -4.34252        3.07419      -1.41      0.1627 
        F_NDVI       F_NDVI        1       -0.27882        0.35194      -0.79      0.4312 
 

 

 
Kuva 109. Parhaan puuston 
lehtipuuosuuden monikuvamallin 
residuaalikuva. 

 
Kuva 110. Parhaan puuston 
lehtipuuosuuden monikuvamallin 
residuaalien normaalijakautuneisuutta 
kuvaava todennäköisyyspaperikuva. 

 

Taulukossa 13 on esitetty kaikkien puuston lehtipuuosuuden monikuvamallinnuksen 

vertailumallien vapausasteet, korjatut selitysasteet, PRESS-kriteerin arvot sekä 

jäännöshajonnat laskettuna sekä opetus- että testiaineiston perusteella. Mallinvalinnassa 

opetusaineistoon parhaimmin taipuviksi osoittautuneet yhden kuvan mallit on jätetty 

tarkastelusta pois, eli vertailumallien selittävinä muuttujina on käytetty 

kuvasijaintimallinnuksessa isommalla aineistolla määritettyjä kuvapiirteitä. Taulukosta 

nähdään, että korjatulla selitysasteella mitattuna lehtipuuosuuden tästä aineistosta 

laaditut mallit ovat kautta linjan kehnoja. Tätä oleellisempaa on kuitenkin mallien 

keskinäinen vertailu. Kiintoisaa on havaita, että trendipinnan lisääminen huonontaa 

malleja ennakko-oletusten vastaisesti. Monikuvamalli osoittautuu niukasti paremmaksi 

kuin vastavalon alueen kuvapiirteiden avulla laadittu malli, mutta ero on marginaalinen 

eikä sen perusteella voi tehdä vahvoja päätelmiä monikuvatarkastelun 

sovellettavuudesta. Tulkinnan epävarmuutta lisää muiden kriteerien mukaan 
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huonoimman vertailumallin eli myötävalon alueen trendipintamallin testiaineistosta saama 

pienin jäännöshajonta-arvo. 

 
Taulukko 13. Monikuvatulkinnan vertailumallien tulokset puuston lehtipuuosuuden estimoinnissa. 
B tarkoittaa vastavalon alueen mallia, F myötävalon alueen mallia ja BF monikuvamallia. Kaikista 
kolmesta on taulukoitu myös mallit, joissa on mukana ensimmäisen asteen trendipinta, kuten 
kuvassa 70 on esitetty. 

Malli df R2
adj PRESS RMSE RMSE (testi) 

B 63 0,2413 17,07 0,4873 0,4394 
B_pinta 62 0,2309 17,58 0,4907 0,4393 
F 63 0,1352 20,68 0,5203 0,4363 
F_pinta 62 0,1248* 21,20* 0,5234* 0,4338** 
BF 63 0,2421** 16,94** 0,4871** 0,4669 
BF_pinta 62 0,2314 17,44 0,4905 0,4671* 
* = huonoin malli, ** = paras malli 
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6 Päätelmät 
 

6.1 Aineiston ja menetelmien kritiikki 
 

Tutkimusalue, Leivonmäen valtionmaa, on ollut pitkään intensiivisen metsätalouden 

käytössä, joten maastossa on selkeät metsikkökuviot. Tämä ja suurimittakaavaisten 

ortoilmakuvatulosteiden käyttö maastokoealojen paikannuksessa huomioiden voidaan 

hyvin olettaa, että maastomittaukset on tehty oikeasta paikasta. Piirreirroitustestillä 

varmistettiin, että kuvapiirteet on irroitettu oikeista kohdista kuvia. Aputietona käytetyn 

kuva-aineiston paikkatarkkuus oikaisun jälkeen on Lämsän (2000) mukaan 

pääsääntöisesti alle kaksi metriä, joten maasto- ja kuvatiedon spatiaalista vastaavuutta 

voidaan pitää hyvänä. Tätä johtopäätöstä vahvistaa tutkimusalueen kuvioiden 

homogeenisuus. Koealojen maastomittaukset ja ilmakuvaus on tehty samana kesänä, 

joten siltäkin osin ilmakuva- ja maastoaineisto vastaavat toisiaan. 

 

Tutkimuksessa käytettävissä oli vain viisi kuvaa, ja niiden kaikkien kattama alue oli 

pienehkö. Toisaalta tälläkin aineistolla monikuvatulkinnan periaatetta pystyi hyvin 

testaamaan. Aineistosta tosin puuttui sellainen usean kuvan kattama alue, jossa mukana 

olisi ollut kuva-aineistoa myös nadirin läheisyydestä. Tätä kuvan keskilohkon puuttumista 

voi pitää kuva-aineiston suurimpana puutteena. 

 

Numeerisessa tarkastelussa käytetty koealaotos oli kehitysluokkajakaumaltaan varsin 

edustava, vaikkakin koealamäärä olisi toki saanut olla suurempi. Visuaalis-numeerisessa 

analyysissä sovellettu metsikköluokittainen tarkastelu oli perusteltua, koska sävyarvo- ja 

tekstuuripiirteiden käyttäytyminen kuvan eri osissa vaihteli metsikköluokittain. Yksittäisten 

esimerkkikoealojen tulokset eivät kuitenkaan vielä oikeuta kovinkaan vahvoihin 

metsikköluokittaisiin johtopäätöksiin. Yleistettävyyden kannalta olisi ollut parempi, jos 

monikattavuutta olisi aineistossa ollut enemmän, jolloin metsikköluokkien 

kuvapiirrevaihtelun tulokset olisi voinut esittää useiden koealojen keskiarvoina. 

 

Ilmakuvien histogrammia oli hieman säädetty, vaikka alkuperäisenä tarkoituksena oli 

välttää kaikkia kuvan sävyarvoille tehtäviä korjauksia. Yksi viidestä kuvasta oli 

yleissävyltään muita kuvia hieman tummempi, minkä alkuperäistä syytä ei selvitetty eikä 

havaintoa itse analyysissä huomioitu. Orto-oikaistun kuvan uusien pikselien 

interpoloinnissa menetettiin jonkin verran alkuperäistä kuvan informaatiota, mikä on 

mahdollisesti vaikuttanut laskennassa käytettyihin tekstuuripiirteisiin. 
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Numeerinen analyysi oli vain suuntaa-antava, koska tarkastelu rajattiin vain muutamiin 

aputietotunnuksiin. Toisaalta aputietopiirteiden valinta tehtiin perusteellisesti. Sävyarvo- ja 

standarditekstuuripiirteiden lisäksi ei käytetty fragmentaatiopiirteitä eikä Haralickin 

piirteitä, vaikka niiden käyttäytyminen monikuvatulkinnassa olisi ollut mielenkiintoista. 

Trendipintamallinnusta ei tässä tutkimuksessa tehty metsikköluokittain, vaikka tiedettiin ja 

havaittiinkin tutkittavan ilmiön esiintyvän vaihdellen eri metsikköluokissa. 

Monikuvamallinnuksen sovellettavuuden tutkimisen kannalta tätä menetelmällistä 

puutetta ei kuitenkaan voitane pitää kovin suurena. Analyysin hallittavuuden vuoksi 

sävyarvo-, tekstuuri- ja kanavasuhdepiirteitä käsiteltiin tässä tutkimuksessa samalla 

tavalla, vaikka hienostuneemmassa lähestymistavassa niiden erilainen käyttäytyminen 

kuvan eri osissa olisi kuulunut ottaa huomioon. 

 

Metsikkötunnuksista ei regressiomallinnuksessa tutkittu yhtään luokkamuuttujaa eikä 

kahta useampaa jatkuvaa muuttujaa, mikä jättää useita monikuvatulkinnan 

käyttökelpoisuutta koskevia kysymyksiä avoimeksi. Toisaalta tutkimalla kahta erilaista 

muuttujaa päästiin erilaisten ilmiöiden äärelle ja voitiin välttää yhden tunnuksen tutkimisen 

perusteella tehtävät virheelliset yleistykset. Puuston lehtipuuosuuden jakauman vinous 

lienee hankaloittanut mallien laadintaa, ja muutenkin vaikuttaa siltä, ettei lehtipuuosuutta 

kovin hyvin voi ennustaa lineaarisella regressiomallilla käyttäen aineistona yhden metrin 

maastoresoluution ilmakuvia ja niistä irroitettuja kuvapiirteitä. Kuvakoordinaattien käytön 

ja monikuvatarkastelun sovellettavuuden johtopäätökset on pitänyt siksi perustaa 

ensisijaisesti puuston kokonaistilavuuden estimoinnin tuloksiin. 

 

 

6.2 Tutkimuksen tavoitteiden toteutuminen 
 

Ensimmäinen tavoite oli hahmottaa teoreettisesti digitoitujen väri-infraortoilmakuvien 

sävyarvo- ja tekstuuritunnuksissa kuvan eri osissa ilmenevää vaihtelua, joka johtuu 

epäsymmetrisestä heijastusilmiöstä ja säteissiirtymästä. Tätä hahmoteltiin jakamalla 

kokonaisilmiö komponentteihin ja yhdistämällä nämä komponentit spatiaalisesti jatkuviksi 

vertailluiksi trendipinnoiksi. Ilmiön problematisoinnissa käytettiin systemaattista 

lähestymistapaa, jota saatettiin verrata aikaisempiin ongelmakentän kuvauksiin ja 

tutkimuksiin (Schneider & Lantschner 1980, Holopainen & Lukkarinen 1994, Dralle 1997, 

Pellikka ym. 1999, Korpela 2003). Ilmiön komponentit ja niihin metsäolosuhteissa 

vaikuttavat tekijät onnistuttiin kuvaamaan nasevalla ja havainnollisella tavalla. Ilmiön 

vaikutusta tilastollisiin kuvapiirteisiin ei kuitenkaan kyetty teorian perusteella arvioimaan 

tässä yhteydessä kovinkaan syvällisesti. 
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Toisena tavoitteena oli selvittää ja havainnollistaa epäsymmetrisen heijastuksen 

aiheuttamaa kuvapiirteiden vaihtelua kuvan eri osissa sekä visuaalisen että numeerisen 

empiirisen tarkastelun avulla. Visuaalis-numeerisessa tarkastelussa käytettiin eri 

metsikköluokkia edustavia esimerkkikoealoja. Sävyarvo- ja tekstuuripiirteiden 

käyttäytyminen todettiin eri metsikköluokissa erilaiseksi. Tarkastelu vahvisti aiempien 

tutkimusten (mm. Holopainen 1998, Mikkola & Pellikka 2002) havaintoja siitä, että 

epäsymmetrinen heijastus tulisi ottaa huomioon metsikköluokittain. Erilaisten tyypillisten 

metsikköluokkien sävyarvo- ja tekstuuripiirteiden käyttäytymiselle löydettiin lisäksi 

muutamia loogisia sääntöjä, joiden paikkansapitävyyttä voisi jatkotutkimuksin testata. 

Nämä väittämät ovat: 

 
1. Eniten ja johdonmukaisimmin kuvapisteen sijainti vaikuttaa ilmakuvien sävyarvoihin. 

2. Sävyarvotason vaihtelu on kaikissa metsikköluokissa luonteeltaan samanlaista mutta 

suuruudeltaan vaihtelevaa. 

3. Sävyarvojen vaihtelu kuvan eri osissa on suurinta varttuneessa männikössä ja järeässä 

kuusikossa 

4. Sävyarvojen vaihtelu kuvan eri osissa on pienintä taimikossa sekä nuoressa koivikossa. 

5. Tekstuuripiirteiden vaihtelu kuvan eri osissa on suurinta kasvatusmetsissä, niin mänty-, 

kuusi- kuin koivuvaltaisissakin. 

6. Vähäisintä tekstuuripiirteiden vaihtelu kuvan eri osissa on taimikoissa sekä järeässä 

puustossa. 

7. Yleensä tekstuuripiirrearvot (hajonnat) ovat sitä suurempia, mitä lähempänä 

aurinkoakselia koeala sijaitsee. 

8. Yleensä tekstuuripiirrearvot (hajonnat) ovat myötä- ja myötäsivuvalon alueella pienempiä 

tai samaa suuruusluokkaa kuin vastasivuvalon alueella. 

 

Kolmantena tavoitteena oli tutkia tilastollisesti auringon suuntakulman mukaan 

muunnettujen kuvakoordinaattien käyttöä regressioestimointiin perustuvassa 

metsätunnusten tulkinnassa. Tämä toteutettiin kuvasijaintimallinnuksena, jossa vertailtiin 

erilaisia muunnetun kuvakoordinaatiston mukaan muodotettuja trendipintoja kuvapisteen 

sijainnin mallinnustapoina. Tarkastelut tehtiin erikseen puuston kokonaistilavuudelle ja 

puuston lehtipuuosuudelle. Neljäs tavoite oli selvittää, onko usean ilmakuvan sävyarvo- 

ja tekstuuripiirteisiin sekä kuvakoordinaatteihin perustuva numeerinen monikuvatulkinta 

perusteltu, tulkinnan luotettavuutta parantava lähestymistapa. Tämä toteutettiin 

monikuvamallinnuksena, jossa vertailtiin yhden kuvan regressiomalleja kahden kuvan 

piirteitä sisältäviin regressiomalleihin. 
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Tilastollisen tarkastelun perusteella, tutkimuksen kolmanteen ja neljänteen tavoitteeseen 

liittyen vastattaviksi asetetut kysymykset ja niihin saadut vastaukset on esitetty alla: 

 

a) Löytyykö kuvakoordinaateista johdonmukaista lisäinformaatiota verrattuna 

tilanteeseen, jossa aputieto on saatu kuvan eri osista ilman kuvasijaintitietoa? 

Mikäli kuvien sävyarvoja ei ole korjattu ja mallinlaadinta-aineistona 

käytettävää kuvapiirretietoa on eri kuvasijaintilohkoilta, kuvakoordinaattien 

mukaan ottaminen parantaa malleja selvästi ainakin puuston 

kokonaistilavuuden estimoinnissa. Puuston lehtipuuosuuden estimoinnissa 

parannus oli sovelletulla menetelmällä ja käytetyllä aineistolla vähäinen. 

b) Millä tavalla kuvasijainti kannattaa ottaa estimoinnissa huomioon? 

Muunnettujen kuvakoordinaattien tarkoituksenmukaisin käyttötapa 

regressioestimoinnissa riippuu estimoitavasta tunnuksesta, 

metsikköluokasta (erityisesti tilajärjestys) ja käytetystä aputietoaineistosta. 

Sovellettavia kuvasijaintimallinnuksia ovat erilaiset sirontakulmapinnasta 

mukaillut ensimmäisen, toisen tai kolmannen asteen trendipinnat. 

Sopivaan kuvasijaintimalliin vaikuttavat myös kuvausmittakaava ja 

auringon korkeuskulma. 

c) Onko kuvasijainnin huomioiminen kuvakoordinaattien kautta vertailukelpoinen 

menetelmä kuvan radiometrisille korjauksille? 

Kyllä on. Pohjimmiltaan kyse on vain saman ongelman erityyppisestä 

ratkaisusta. Jos korjataan metsikköluokittain (ja jopa kuvapiirteittäin) vain 

estimoinnissa käytettäviä kuvapiirteitä, on menetelmä joustava ja vältytään 

kuvan kaikkien alkuperäisten sävyarvojen muuntamiselta. Riippuu 

inventoinnin tavoitteista, käytettävissä olevasta informaatiosta ja 

resursseista, miten kuvainformaation johdonmukaisuutta kannattaa 

estimointia varten parantaa. 

d) Tuoko moninkertainen aputieto lisäarvoa mallinnukseen? 

Mahdollisesti ainakin puuston kokonaistilavuuden estimointiin. Sovelletun 

menetelmän ja käytetyn aineiston pohjalta ei voi tehdä kovin vahvoja 

päätelmiä. Monikuvatulkinnan yksityiskohtaisempi tutkimus on kuitenkin 

perusteltua. Jatkotutkimuksissa on syytä käyttää suurempaa aineistoa 

sekä kuvapiirteitä myös kuvan keskilohkolta. 

 

Vertailtujen perusmallien muuttujien vakiointi (aputietopiirteiden valinta) ja vertailtujen 

kuvakoordinaattimallinnusten vakiointi (trendipintojen muodon kiinnittäminen) teki 

analyysistä toisaalta jäykän ja sellaisenaan käytäntöön soveltumattoman, mutta toisaalta 
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lähestymistapa oli analyyttinen ja jatkotutkimuksille hyvin suuntaa antava. Tutkitulla 

aineistolla ei laskettu yksiselitteisesti vertailukelpoisia tuloksia kuvien radiometriseen 

korjaamiseen perustuvista menetelmistä, mitä voidaan pitää tutkimuksen 

menetelmällisenä puutteena. Toisaalta tutkimuksen varsinaisena tavoitteena ei ollut 

vertailla eri menetelmiä vaan eksploratiivisesti selvittää numeerisen monikuvatulkinnan 

menetelmän sovellettavuutta ja reunaehtoja käytettävissä olevalla aineistolla. 

 

 

6.3 Monikuvatarkastelun sovellettavuus 
 

Monikuvatarkastelun motivaatio on aiempien tutkimusten ja tämän tutkimuksen tulosten 

valossa perusteltu. Tässä esitetyllä numeerisen monikuvatulkinnan menetelmällä on 

kuitenkin rajoitteensa, koska se perustuu yksinkertaisiin, ensimmäisen asteen tilastollisiin 

tekstuuripiirteisiin ja rajoittuu 2D-maailmaan. Jotta monikuvatarkastelua voisi suositella 

tiettyihin metsäninventointitilanteisiin, jatkotutkimukset ovat vielä tarpeen. 

 

Sävyarvokorjauksen avulla saadaan kuvan eri puolilta olevan tiedon johdonmukaisuutta 

tämänkin tutkimuksen visuaalis-numeerisen tarkastelun havaintojen perusteella 

parannettua, kunhan tuo korjaus tehdään metsikköluokittain. Tällöin osa kuvan 

alkuperäisissä tekstuuritunnuksissa ja muissa sävyarvoista johdetuissa aputietopiirteissä 

olevasta informaatiosta kuitenkin kadotetaan. Tämä voidaan välttää käyttämällä 

monikuvatarkastelua. 

 

Käytettäessä suurta määrää kuvapiirteitä, monikuvainformaation avulla voidaan kenties 

päästä hienojakoisempaan metsiköiden erotteluun, eli monikuvatarkastelua voitaisiin 

hyödyntää sormenjälkikirjastojen täydentäjänä osituksessa, erotteluanalyysissä tai 

muussa tilastolliseen monimuuttuja-analyysiin perustuvassa habitaattitulkinnassa. 

Monikuvatarkastelun avulla voidaan myös mahdollisesti hakea ja löytää sellaisia metsikön 

rakennetta kuvaavia piirteitä, joita ei yhden kuvan tarkastelussa tai ilman maastokäyntejä 

voitaisi löytää. Näitä metsikön rakennepiirteitä voitaisiin käyttää pohjana muissa 

inventointimenetelmissä, esimerkiksi kuvakorjausta edeltävässä metsikköluokituksessa. 

 

 

6.4 Tulevaisuudessa selvitettäviä kysymyksiä 
 

Epäsymmetrisen heijastusilmiön vaikutusta eri metsikköluokkien sävyarvo- ja 

tekstuuripiirteisiin pitäisi tulevaisuudessa selvittää tämän tutkimuksen lähestymistapaa 
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analyyttisemmin ja huomioiden geometris-optiset latvusmallit. Eri metsikköluokille ja eri 

metsikkötunnuksille pitäisi löytää juuri niille sopivimmat tavat muunnettujen 

kuvakoordinaattien mallintamiselle osana aputietokokonaisuutta. Myös kuvausasetelman 

(kuvausmittakaava ja auringon korkeuskulma) todellista vaikutusta metsäkohteiden 

epäsymmetriseen heijastukseen sekä sovellettaviin korjaus- tai trendipintamalleihin olisi 

hyödyllistä selvittää. 

 

Koska tämä tutkimus oli eksploratiivinen monikuvatulkinnan menetelmän kehitystyö, ei 

vertailua erilaisiin kuvan radiometrisiin korjauksiin perustuviin menetelmiin tehty. Nyt kun 

numeerisen monikuvatulkinnan perusteista on tutkimukseen perustuvaa tietoa, voisi olla 

mielenkiintoista verrata korjaamattomien kuvien trendipintatulkintaa ja monikuvatulkintaa 

korjattujen kuvien avulla tehtävään tulkintaan. Lisäksi olisi kiinnostavaa selvittää, 

voidaanko kuvakoordinaateista ja tekstuuripiirteistä saada lisäapua regressioestimointiin 

tai ositukseen, vaikka kuvien sävyarvot olisi korjattukin. 

 

Koska tässä tutkimuksessa käytetyt sävyarvo- ja tekstuuritunnukset eivät välttämättä 

olleet parhaita mahdollisia tarkoitukseensa, olisi tutkimisen arvoista selvittää useampien 

aputietomuuttujien hyödyllisyyttä monikuvatulkinnassa. Erityisesti Haralickin (1979) 

tekstuuripiirteiden ja fragmentaatiopiirteiden hyödyntäminen monikuvatulkinnassa olisi 

kiinnostavaa. Metsikkötunnuksista kannattaisi tutkia useampia kuin vain puuston 

kokonaistilavuutta ja lehtipuuosuutta. Monikuvatulkintaa olisi lisäksi syytä kokeilla 

suuremmalla kuva- ja koealamäärällä ja ennen kaikkea niin että mukana olisi myös kuvan 

keskilohkolta olevaa aineistoa. 

 

Menetelmällisesti kokeilemisen arvoista voisi olla tämän tutkimuksen aputietomäärää 

huomattavasti suuremman kuvapiirreinformaation tiivistäminen monikanavamuunnoksella 

(pääkomponenttianalyysi), usean metsikkötunnuksen samanaikainen estimointi 

kanonisten korrelaatioiden avulla ja monikuvatulkinnan mallien tekeminen esiositukseen 

perustuvin metsikköluokittain. Sekamallitekniikan soveltaminen monikuvamallinnuksessa 

on niin ikään yksi menetelmällinen jatkotutkimussuositus. Erityisen kiinnostavaa olisi 

tutkia usean kuvan ja kuvakoordinaattien käyttöä osituksessa eli koealojen sijoittamisessa 

kaksivaiheisen otannan soveltamiin ositteisiin. Pikseli-ikkunapohjaisen, kaksiulotteisen 

monikuvatarkastelun soveltaminen osana 3D-fotogrammetriaan perustuvaa 

metsäninventointiketjua on kenties myös kokeilemisen arvoista. 

 

Käytännön metsätalouden tarpeita ajatellen voisi olla harkinnan arvoista luoda nykyistä 

täsmällisemmin määritelty, standardoitu ja operatiivinen, toistuviin ilmakuvauksiin 
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perustuva metsätiedon seurantajärjestelmä alueellisten metsävaratietojen hallinnan, 

metsäsuunnittelun ja �sertifioinnin, puunkorjuun suunnittelun sekä metsäkiinteistöjen 

arvioinnin tiedontarpeita varten. Tällaisen seurantajärjestelmän tietokannassa olisi myös 

eri vuodenaikoina otettuja ilmakuvia, mikä mahdollistaisi monikuvatulkinnan käsitteen 

laajentamisen. Riittävän hyvän spatiaalisen ja temporaalisen resoluution sekä sopivan 

stereopeiton monikattavuuden ansiosta tällainen järjestelmä voisi tarjota oivan 

sovellusympäristön numeerisen monikuvatulkinnan eri menetelmille. Näiden menetelmien 

perusteita on kuitenkin vielä syytä tutkia ja monikuvatulkinnan yksityiskohtia kehittää, 

ennen kuin suuremman ja monipuolisemman monikattavuuden aikaansaamisesta 

maksettu hinta voidaan saada takaisin kustannustehokkaampien inventointimenetelmien 

muodossa. 
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Liite 1. Irroitettujen kuvapiirteiden keskinäisten riippuvuuksien vertailu ilmakuvan 93 alueelle osuneilla 
koealoilla (myötävalon kuvasijaintilohko) sekä numeeriseen tarkasteluun valittujen piirteiden 
korrelaatiomatriisi. 
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Kuva93 IR-tone R-tone IR-hajonta R-hajonta NDVI 8*8-haj haj.haj.
IR-tone 1
R-tone 0,84086 1
IR-hajonta -0,134746 -0,292515 1
R-hajonta -0,06651 -0,037642 0,873498 1
NDVI 0,278551 -0,276906 0,271691 -0,073405 1
8*8-haj -0,034077 -0,13881 0,760693 0,698271 0,169678 1
haj.haj. -0,165566 -0,290893 0,753017 0,642075 0,218674 0,190479 1  
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Liite 2. Valikoitujen kuvapiirteiden ja tarkasteltujen metsikkötunnusten muunnosten välisiä 
riippuvuuksia laskettuna vastavalon alueelta ilmakuvasta 86 ja myötävalon alueelta 
ilmakuvasta 93 (n=33). 
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Kuvan 93 NDVI-kasvillisuusindeksin ja 
puuston lehtipuuosuuden välinen 
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Kuvan 93 8*8-pikseli-ikkunahajonnan 
ja puuston lehtipuuosuuden välinen 
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Kuvan 93 pikseli-ikkunahajontojen 
hajonnan ja puuston lehtipuuosuuden 

välinen riippuvuus
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