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Kansainvälisesti merkittävänä metsiin liittyvänä keskustelunaiheena on jo pitkään ollut ilmas-

tonmuutos sekä metsien hiilensidontakyky. Lisäksi näihin arvoihin on liittynyt vielä olennai-

sesti metsien ekonominen, kulttuurillinen sekä sosiaalinen arvopohja. Näitä arvoja silmällä 

pitäen on tärkeää pystyä ylläpitämään metsävaroja kestävällä tasolla kaikkien eri osa-alueiden 

suhteen. Kestävyyden ylläpitämisen kannalta merkittävässä roolissa on tieto metsien tämän-

hetkisestä tilasta. Tätä tietoa kerätään metsien inventoinnin avulla ja nykyään se tapahtuu pää-

osin erilaisilla kaukokartoitusmenetelmillä. Luotettavan päätöksenteon tueksi metsävaratie-

don on syytä olla ajantasaista ja tarkkaa. 

 

Tutkielman tavoitteena oli verrata eri kaukokartoitusaineistoja puustotunnusten ennustami-

sessa sekä tutkia kasvumallien tarkkuutta ennusteiden päivittämisessä. Lisäksi tavoitteena oli 

arvioida kaukokartoitusennusteiden tarkkuuden vaikutuksia hakkuuajankohdan määrittämi-

seen. Tutkimusalue sijaitsi boreaalisella havumetsävyöhykkeellä Etelä-Suomessa, Evolla 

(61.19˚N, 25.11˚E). Alue käsitti 5 km x 5 km laajuisen alueen, käsittäen noin 2000 hehtaaria 

eri tavoin käsiteltyä metsää. Maastossa mitattujen koealatietojen sekä ilmakuvien ja lentola-

serkeilausaineistojen avulla muodostettiin puustotunnusennusteet käyttäen aineistoittain kol-

mea erilaista kaukokartoitusaineistosta johdettua tilastollista piirrettä ennusteiden laatimi-

sessa. Puustotunnuksina olivat puuston tilavuus V, puuston pohjapinta-alalla painotettu läpi-

mitta Dg, puuston pohjapinta-alalla painotettu pituus Hg, puuston runkoluku N sekä puuston 

pohjapinta-ala G. Puustotunnusten ennustamiseen käytettiin ei-parametrista k-NN-menetel-

mää ja lähimpien naapureiden valinnassa käytettiin random forest -luokittelualgoritmia. Kas-

vumallinnus tapahtui SIMO-ohjelmiston avulla. 

 

Tuloksista näkyy, että pääsääntöisesti tarkempia tuloksia saadaan lentolaserkeilauksella tuo-

tetuilla ennusteilla verrattaessa ilmakuva-ennusteisiin, lisäksi ennustetarkkuudet olivat parem-

pia havupuilla kuin lehtipuilla. Puustotunnusennusteissa varsinkin puuston pohjapinta-ala G 

sekä tilavuus V pääsääntöisesti aliarvioituivat, mikä todennäköisesti myöhästyttäisi suunnitel-

tua hakkuuajankohtaa. Kaukokartoitusennusteiden päivittäminen kasvumalleilla vaikuttaisi 

tuottavan harhaisempia ennusteita verrattuna uuteen kaukokartoitusinventointiin.  
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As an internationally important topic for forestry, climate change has long been a topic of 

concern, as well as the ability of the forests to accumulate carbon. In addition, in Finland, these 

values have essentially been associated with the economic, cultural and social value of forests. 

In view of these values, it is important to be able to maintain forest resources at a sustainable 

level for all the different sectors. As far as sustainability is concerned, knowing the current 

state of forests is significant. This information is collected through the inventory of forests, 

and today it is mainly based on different remote sensing methods. In order to support reliable 

decision-making, forest information needs to be up-to-date and accurate. 

 

The aim of the thesis was to examine the accuracy of different tree attribute estimates and 

compare them between themselves and to investigate the accuracy of growth models in pro-

ducing the estimates. In addition, the aim was to evaluate the effects of the accuracy of the 

remote sensing estimates on the determination of the timing harvests. The research area was 

located in boreal coniferous forest zone in Southern Finland, Evo (61.19˚N, 25.11˚E). The area 

comprised a 5 km x 5 km area, comprising about 2000 hectares of forest treated in different 

ways. Field measurements, aerial imagery, and airborne laser scanning data were generated 

using estimates for forest inventory attributes based on three different statistical features de-

rived from the remote sensing data in the preparation of estimates. The forest inventory attrib-

utes were volume V, basal area-weighted mean diameter Dg, basal area-weighted mean height, 

number of the stems per hectare, and basal area G. In the prediction of the forest inventory 

attributes a non-parametric k-NN method was used, and random forest -algorithm was used in 

the selection of the nearest neighbors. Growth modeling was carried out using SIMO software. 

 

It can be seen from the results that, as a rule, more accurate results are obtained by producing 

airborne lasers canning estimates than by aerial imagery estimates. In addition, prediction pre-

cisions were better in coniferous trees than in deciduous trees. In forest inventory attribute 

estimates, especially the basal area G and volume V are generally underestimated, which is 

likely to delay the scheduled timing of harvests. Updating remote sensing estimates with 

growth models would appear to yield more biased estimates compared to the new remote sens-

ing inventory. 
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1 Johdanto 

1.1 Taustaa 

 

Tarkastelemalla metsien käyttöä ekologiselta, ekonomiselta, kulttuuriselta ja sosiaaliselta 

näkökannalta, voidaan todeta, että olennainen arvo kussakin osa-alueessa muodostuu 

maapohjan ja kasvillisuuden perusteella. Nykyään ajankohtaisena metsiin liittyvän kes-

kustelun aiheena onkin laaja-alaisesti näihin liittyvät asiat: globaalilla tasolla ilmaston-

muutos ja metsien hiilensidontakyky, sekä valtakunnallisella tasolla metsien ekonominen 

ja sosiaalinen tuottavuus. Kaikkiin kyseisiin osa-alueisiin vaikuttavia muutoksia voidaan 

määritellä metsien kasvuna sekä hakkuina ja maankäyttöluokan muutoksina. Metsätalou-

dellisen päätöksenteon tuleekin pohjautua näihin eri sektoreihin, niin että metsien kehitys 

pysyisi kestävällä pohjalla. Eräs keino tarkastella tätä kestävyyttä on kerätä tietoa metsän 

kasvillisuuden, ennen kaikkea puuston, muutoksista metsien inventoinnin avulla. Näin 

ollen on tärkeää, että inventoitujen puustotunnusten tarkkuus saataisiin tasolle, joka tar-

joaisi luotettavan perustan päätöksenteon tueksi.   

 

Metsien inventoinnin menetelmät voidaan jakaa karkeasti kahteen pääryhmään niiden to-

teuttamismetodien pohjalta: maastoinventoinnit ja kaukokartoituspohjaiset inventoinnit. 

Suuraluetasolla kaukokartoituspohjaiset inventoinnit ovat saavuttaneet suosiotaan niiden 

nopeuden ja edullisuuden perusteella. Satelliittikuviin perustuva kaukokartoitusmene-

telmä onkin ollut käytössä esimerkiksi valtakunnan metsien inventoinneissa Suomessa jo 

1990-luvulta lähtien (Luonnonvarakeskus 2015). Monilähdeinventointi, jota käytetään 

valtakunnan metsien inventoinneissa, ei kuitenkaan yllä vielä riittävään tarkkuuteen pie-

nalueilla, varsinkaan taimikoiden, arvokkaiden luontokohteiden ja toimenpidetarpeiden 

kartoittamisessa, kuten Suvanto ym. (2005) toteavat. Lisäksi varsinkin nuorista metsistä 

ja taimikoista kuvioittaisella arvioinnilla ja maastomittauksilla pystytään keräämään tar-

kempaa inventointitietoa kuin kaukokartoitusmenetelmillä (Saari & Kangas 2005). Ilma-

kuvilla ja lentolaserkeilauksella on kuitenkin mahdollista tuottaa hilatason tietoa, joka 

voidaan yleistää metsikölle tai metsälölle. Lentolaserkeilausaineistot ovatkin merkittä-

vässä roolissa metsävaratiedon keräämisessä, esimerkiksi Metsäkeskus (2016) inventoi 

sen avulla vuosittain noin 1,5 miljoonaa hehtaaria yksityismetsiä. Kuviot joille ei vielä 
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saada riittävän luotettavaa tietoa kaukokartoituksella, ovat pääosin taimikoita, ja näille 

kohteille tehdään maastoinventointi kuvioittaisena arviointina. Tätä taustaa vasten kau-

kokartoituspohjaisten inventointimenetelmien tutkimustyö on olennaisessa osassa mene-

telmien kehittelyä ajatellen.  

 

1.2 Kaukokartoitus 

1.2.1 Metsävarojen kaukokartoitusmenetelmät 

 

Kaukokartoitusmenetelmät voidaan jakaa passiivisiin ja aktiivisiin menetelmiin. Passii-

viset menetelmät, kuten satelliittikuvat ja ilmakuvat, perustuvat auringon säteilyn heijas-

tumiseen maanpinnasta, jonka mittauslaitteisto vastaanottaa. Aktiiviset menetelmät, ku-

ten laserkeilaus, sisältävät laitteiston, joka paitsi vastaanottaa, myös lähettää itse säteilyä. 

Teknologisen kehityksen myötä kaukokartoitusaineistot tarkentuvat ja ovat yhä kasva-

vissa määrin tulossa metsien mittaamisessa tarvittavan tiedon lähtökohdaksi. Käytän-

nössä tällaista hyödynnettävää kaukokartoitusaineistoa ovat satelliitti- ja ilmakuvat, ter-

miset infrapunamittaukset, tutkakuvat sekä laserkeilausaineistot (Petrie ym. 2009). Ylei-

sesti voidaan todeta, että mitä lähempänä maanpintaa mittaukset on suoritettu, sitä tar-

kempaa tietoa niistä on mahdollista saada. Toisaalta tämä on kuitenkin myös kustannuk-

siin vaikuttava tekijä, satelliittiaineistot ovat temporaaliselta resoluutioiltaan usein tark-

koja ja kustannustehokkaita tuottaa, mutta niiden spatiaalinen resoluutio jää muihin me-

netelmiin nähden heikommaksi. Ilmakuva- ja lentolaserkeilausaineistoilla on mahdollista 

kerätä spatiaaliselta resoluutioltaan tarkempaa tietoa, mutta ne eivät ole yhtä kustannus-

tehokkaita kuin satelliittiaineistot. Tästä syystä niiden temporaalinen resoluutio jää usein 

heikoksi.  

1.2.2 Ilmakuvaus 

 

Ilmakuvaus on kaukokartoituksen vanhimpia menetelmiä. Yksinkertaisimmillaan ilma-

kuvaus käsittää valokuvan tai sarjan valokuvia, jotka on otettu tavallisimmin lentoko-

neesta käsin. Ilmakuvien silmävarainen tulkinta onkin ollut osana kuvioittaista metsä-

suunnittelua jo vuosikymmeniä. 
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Ilmakuvien silmävarainen arviointi tarjoaa mahdollisuuden hahmottaa ympäristöä, maan-

käyttöluokkaa ja korkeuseroja. Silti tarkkoihin korkeusarvoihin pelkän visuaalisen tulkin-

nan avulla ei ole mahdollista päästä, vaikka korkeustiedot ovat varsin olennaisia puuston 

pituuden ja tilavuuden määrittämiseksi. Tarkempien maaston muotojen ja ominaisuuk-

sien selvittämiseen sekä 3D-mallintamiseen käytetäänkin fotogrammetriaa (Maankäyttö-

tieteiden laitos 2014). Fotogrammetriassa hyödynnetään kaukokartoitusaineistoja siten, 

että kohteesta kerätään vähintään kaksi mittausta, joiden perusteella pystytään laatimaan 

kolmiulotteinen malli korkeustiedon pohjaksi. Näin saadaan enemmän tietoa maaston 

muodoista sekä puuston pituudesta. Ilmakuvien pohjalta laadituissa korkeusmalleissa 

kuitenkin ongelmana on huono maanpinnan näkyvyys alueilla, joilla puut kasvavat tihe-

ässä (Baltsavias 1999). Tämä saattaa aiheuttaa virhettä puuston pituuden määrityksessä. 

Puuston pituuden lisäksi ilmakuvista on mahdollista saada tietoa sävyarvovaihtelusta. Tä-

män perusteella on mahdollista tehdä tulkintoja esimerkiksi puulajin osalta, jota muun 

muassa Uuttera ym. (2006), ovat tutkineet. 

 

1.2.3 Laserkeilaus 

 

Laserkeilaus on aktiivinen kaukokartoitusmenetelmä, jossa lasersäteellä valaistaan maan-

pintaa. Takaisin heijastuneet laserkaiut vastaanotetaan ja tiedot niistä tallennetaan myö-

hempää käsittelyä varten. Kerättyjen tietojen pohjalta laserkeilauksen avulla on mahdol-

lista saada kuvaa maanpinnan ominaisuuksista ja puustotunnuksista (Nilsson 1996). Met-

sien mittauksessa laserkeilaus tehdään yleisesti lentokoneesta käsin, tätä menetelmää kut-

sutaan tavallisesti lentolaserkeilaukseksi. 

 

Lentolaserkeilauslaitteisto pitää sisällään lähettimen laserpulssille, eli lasertykin, ja vas-

taanottimen heijastuneelle laserkaiulle. Laserpulssin kulkuaika mitataan ja tallennetaan 

(Næsset 1997b). Lisäksi laitteisto mittaa lentokoneen asentoa inertiamittalaitteen avulla 

ja sijaintia GNSS-vastaanottimen avulla. Näiden tietojen perusteella voidaan laatia kor-

keuspisteitä kolmiulotteiseen avaruuteen, jotka kuvaavat laserpulssin heijastaneen koh-

teen korkeutta. Tavallisimmin lentolaserkeilaus tehdään 400-4000 metrin korkeudelta 

maanpinnasta ja pistetiheys maanpinnalla on tällöin 0,5-20 pulssia/m². 

 



 

4 

Lentolaserkeilauksen etuna on, että sillä saadaan tarkempaa tietoa maanpinnasta puustoi-

silla alueilla, verrattuna ilmakuviin. Tämä johtuu lasersäteen puuston latvuston läpäisyky-

vystä, jota on tutkinut muun muassa Ackermann (1999). Tavallisesti laserkaiunvastaan-

otin tallentaa jokaisesta lähteneestä pulssista kolme erillistä kaikua: ensimmäisen, viimei-

sen ja keskitason kaiun. Tällä luokittelulla on mahdollista erotella maasta ja kasvillisuu-

desta heijastuneita kaikuja, perustuen siihen oletukseen, että viimeiset kaiut heijastuvat 

tavallisesti maanpinnasta, ja ensimmäiset sekä keskitason kaiut kasvillisuudesta. Käsi-

tystä puuston pituudesta on siten mahdollista saada ensimmäisten ja viimeisten kaikujen 

erotuksen avulla (Næsset 1997b). Kaikuja luokitellaan myös näiden heijastumiskorkeu-

den perusteella. Kasvavan tallennustilan myötä nykyään on mahdollista käyttää myös 

koko aaltomuodon tallentavia laserkeilaimia, joiden pohjalta on mahdollista saada tar-

kempaa kuvaa kasvillisuuden muodoista. 

 

1.2.4 Kaukokartoitusaineistoista puustotunnuksiksi 

 

Puustotunnusten ennustaminen kaukokartoitusaineistojen pohjalta perustuu kaukokartoi-

tusaineistojen ja puustotunnusten väliseen tilastolliseen riippuvuuteen. Ennustettavia, eli 

selitettäviä muuttujia, voivat olla esimerkiksi seuraavat puustotunnukset: tilavuus, pohja-

pinta-ala, keskiläpimitta, pituus ja runkoluku. Selittävinä muuttujina toimivat kaukokar-

toitusaineistosta luodut piirteet. 

 

Aluepohjaisessa menetelmässä (Næsset 2002) puustotunnusten ennustaminen voidaan ja-

kaa kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa kerätään puukohtaiset tiedot maasto-

mittausten avulla koealoilta, jotka ovat tulleet valituiksi otannassa. Otanta pyritään to-

teuttamaan kuitenkin niin, että koko populaation vaihtelu otetaan huomioon mittausten 

avulla. Osa puustotunnuksista mitataan suoraan maastossa, kuten puun pituus ja läpimitta, 

osaan käytetään malleja, kuten tilavuuden ja biomassan arvioimiseen. Tämän lisäksi va-

litulta kohdealueelta kerätään kaukokartoitusaineisto, niin että kaikki koealat tulevat ka-

tetuksi. Kaukokartoitusaineisto leikataan koealojen kohdilta, ja koealojen normalisoi-

duista pisteistä muodostetaan piirteitä, jotka kuvaavat muun muassa pisteiden keskikor-

keutta ja korkeuksien hajontaa. Kerätyistä aineistoista valitaan parhaiten puustotunnuksia 

selittävät piirteet ja muodostetaan parametriset tai ei-parametriset ennustemallit, joiden 

avulla kaukokartoituspiirteillä pyritään selittämään puustotunnuksia.  
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Parametrinen ja ei-parametrinen-menetelmä on kumpikin yleisesti käytössä puustotun-

nusten estimointiin kaukokartoituspohjaisissa metsien inventoinneissa (Næsset 1997a, 

Næsset ym. 2005, Hudak ym. 2008, Penner ym. 2013). Ei-parametrisen menetelmän 

etuna kuitenkin on, että menetelmällä on mahdollista estimoida useita muuttujia yhtä ai-

kaisesti (Vastaranta ym. 2013b). Näin ollen jokaiselle muuttujalle tarvita erillistä mallia, 

kuten parametrisissa regressiomalleihin perustuvissa menetelmissä. Tämä vähentää työ-

määrää ja nopeuttaa laskutoimituksia.  

 

Toisessa vaiheessa koko alueen kattavasta kaukokartoitusaineistosta luodaan koealoja 

vastaavia hilaruutuja, joiden sisälle jäävä pisteaineisto käsitellään vastaavasti piirteiksi. 

Ensimmäisessä vaiheessa luotujen ennustemallien avulla näitä piirteitä käyttäen luodaan 

ennusteet kiinnostuksen kohteena olevalle alueelle. 

 

Ei-parametrisella menetelmällä ennustaminen tapahtuu lähimmän naapurin kNN-mene-

telmällä. Kyseisessä menetelmässä on erilaisia algoritmeja, joiden perusteella vertaillaan 

maastoreferenssikoealojen spatiaalisista sijainneista laskettuja piirteitä estimoinnin koh-

teena olevan hilaruudun piirteisiin. Lähimpien naapureiden etsimiseen käytetyt algoritmit 

perustuvat piirteiden välisiin etäisyyksiin piirreavaruudessa. Piirteiltään lähimmistä koe-

aloista k-arvon mukainen määrä valitaan mukaan (Katila ym. 2000). Näitä algoritmeja 

ovat muun muassa euklidinen etäisyys, mahalanobis-etäisyys, kanoninen korrelaatio sekä 

random forest -algoritmi. Euklidinen etäisyys mittaa piirreavaruudessa suoraviivaista 

piirteiden välistä etäisyyttä. Mahalanobis-etäisyys (Mahalanobis 1936) pohjautuu eukli-

diseen etäisyyteen, mutta se mittaa pisteen etäisyyttä jakauman keskiarvosta. Kanoninen 

korrelaatio on käytössä MSN-menetelmässä (Most Similar Neighbor). Menetelmä perus-

tuu kanonisiin korrelaatioihin ja Mahalanobis-etäisyyteen, mikä mahdollistaa samankal-

taisuuksien etsimisen analyyttisesti (Packalén & Maltamo 2007). Random forest (Brei-

man 2001) on luokittelualgoritmi, joka luo regressiopuita, joiden perusteella muuttujien 

suhteita toisiinsa pystytään määrittelemään. Algoritmi luo muuttujien välille solmuja, eli 

luokittelupuun haarakohtia, joissa aineisto jaetaan aina kahteen osaan, niin kauan, että 

jokaisessa solmussa on vain yksi havainto jäljellä. Todennäköisyys, millä kaksi eri muut-

tujaa päätyy samaan solmuun vaikuttaa siihen, että käytetäänkö muuttujaa selitettävien 

muuttujien ennustamisessa. Random forest –algoritmi jakaa tutkimusaineiston niin, että 
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kaksi kolmasosaa tulee opetusaineistoksi ja loput testausaineistoksi. Tämä tapahtuu erik-

seen jokaista luokittelupuuta kohden. Tästä syystä regressiopuita on syytä tehdä kussakin 

laskennassa useampia, niin että koko käytettävissä oleva aineisto tulisi otetuksi huomioon 

todennäköisyyksien laskennassa. Random forest perustuu heuristiseen menetelmään, jo-

ten samat parametrit eri laskennoissa antavat erilaisia tuloksia. Näin ollen luotettavien 

tulosten aikaan saamiseksi laskennat toistetaan useampaan kertaan, ja tuloksista lasketaan 

keskiarvo. Laskennassa onkin mahdollista vaikuttaa suoraan regressiopuiden ja laskento-

jen määrään. Määrittelyjen pohjalta algoritmi hakee piirteiltään lähimmät koealat, joiden 

lukumäärä voidaan valita k-parametrin avulla, ja laskee ennusteen puustotunnuksista ha-

lutulle hilaruudulle, painottaen laserpiirteiltään lähimpiä koealoja eniten. 

 

1.3 Tavoitteet 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää eri kaukokartoitusaineistojen avulla tuotettujen 

puustotunnusennusteiden luotettavuutta ja sen vaikutusta toimenpide-ehdotusten ajoitta-

miseen. Tavoitteena oli myös selvittää kasvumallien toimivuutta päivitettäessä kaukokar-

toitusaineistoilla tuotettuja puustotunnusennusteita. Tulosten perusteella voitiin arvioida 

aineistojen luotettavuutta sekä hankkia uutta tietoa laskentamallien kehittämisen tueksi 

tulevaisuutta ajatellen.  

2 Aineisto ja menetelmät 

2.1 Tutkimusalue 

 

Mittauksissa käytetty 5 km x 5 km tutkimusalue sijaitsee Etelä-Suomessa Evolla 

(61.19˚N, 25.11˚E). Alue kuuluu boreaaliseen havumetsävyöhykkeeseen. Se sisältää noin 

2000 hehtaaria käsiteltyä boreaalista metsää, keskimääräinen kuviokoko on noin hehtaa-

rin. Alue koostuu erilaisista metsiköistä, vaihdellen luonnonmetsistä metsätalouden peri-

aatteiden mukaisesti hoidettuihin metsiin. Tutkimusalueen korkeus merenpinnasta vaih-
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telee 125 metrin ja 185 metrin välillä. Pääpuulajeina vallitsee metsämänty (Pinus sylvest-

ris L.) ja metsäkuusi (Picea abies L.) noin 40 % ja 35 % osuuksilla. Lehtipuita kokonais-

puumäärästä on noin 24 %.  

2.2 Maastoreferenssiaineisto 

 

Maastoaineistoja kerättiin kolmena eri ajankohtana, vuosina 2007, 2009 sekä 2014. 

 

Vuoden 2007 koealojen sijaintien valinta tehtiin Metsähallituksen kuviotietojen perus-

teella, niin että kaikki metsätyypit, kehitysluokat sekä puulajit saatiin katettua. Aineisto 

käsittää 248 9,77 metrin säteistä ympyräkoealaa.  

 

Vuoden 2009 koealojen sijoittelulla pyrittiin täydentämään vuoden 2007 koealaverkkoa, 

niin että erityyppisiä metsiä saataisiin paremmin huomioitua. Tästä syystä vuosien 2007 

ja 2009 koealojen sijainnit eivät osu kohdakkain. Vuoden 2009 aineisto sisältää 390 

koealaa.  

 

Koealojen sijainnit määritettiin Trimblen GeoXM 2005 GPS –mittalaitteella, mittavir-

heen ollessa 0,6 metriä. Kaikista yli 5 cm ylittävistä puista mitattiin sijainti, puulaji, lat-

vusluokka, rinnankorkeusläpimitta, pituus, elävänlatvuksen alaraja sekä latvuksen leveys. 

 

Vuoden 2014 maastokoealojen luokittelu perustui lentolaserkeilaukseen. Hilaverkko (la-

serpisteiden irrotusyksikkö, yksi ruutu tavallisesti 16 m x 16 m) sijoitettiin alueen päälle 

ja ruuduille määritettiin korkeus ja tiheys perustuen lentolaserkeilausaineistoon. Keski-

määräinen korkeus laskettiin latvuksen korkeusmallin pohjalta ja kasvillisuuden tiheys 

perustuen kahden metrin korkeudelta laskettuun tietoon. Kaikkiaan 120 metsikkökoealaa 

erilaisilla tiheys- ja korkeusmuuttujilla valittiin aineiston pohjaksi, näistä kuitenkin vain 

91 koealaa otettiin tutkimuskäyttöön. Mitattavien koealojen koko oli 32 x 32 metriä. 

Nämä suorakaidekoealat koealat jaettiin edelleen neljäksi 16 m x 16 m koealaksi, mikä 

koko on yleisesti käytössä laserkeilaukseen perustuvassa metsävaratiedon keruussa Suo-

messa. Koealojen sijainnit määritettiin käyttämällä maantieteellisiä koordinaatteja koe-

alan keskipisteestä sekä kulmista. Keskipisteen sijainti on määritetty käyttämällä taky-

metria. Koealojen sijainnit on esitetty kuvassa 1. 
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Kuva 1. Kartta tutkimuksessa käytetyistä maastokoealoista. 

 

Vuoden 2014 koealamittauksissa koealakoko oli 32 x 32 m. Samalla suorakaidekoalojen 

sisältä mitattiin myös 42 ympyräkoealaa, niiltä koealoilta, joiden sisällä sijaisi vuonna 

2007 perustettu ympyräkoeala. Koealoilta kaikki puut, joiden rinnankorkeusläpimitta 

ylitti 5 cm, mitattiin mittasaksilla kahdesta vastakkaisesta suunnasta. Näiden mittausten 

keskiarvoa käytettiin rinnankorkeusläpimitan arvona. Puiden pituus arvioitiin elektro-

nista hypsometria apuna käyttäen, mittaustarkkuuden ollessa noin 0,5 metriä (Luoma ym. 

2017b). 

 

Kaikkien vuosien osalta koealan puista mitattuja tietoja käytettiin koealan ominaistietojen 

luomiseen. Puuston läpimittaan ja pituuteen tehtiin pohjapinta-alapainotus (kaava 1). 

Puustotunnukset muutettiin hehtaarikohtaisiksi koealan kokoon perustuvalla kertoimella. 

Näin saatuja ominaistietoja olivat pohjapinta-alalla painotettu pituus (Hg), pohjapinta-

alalla painotettu rinnankorkeusläpimitta (Dg), pohjapinta-ala (G), runkoluku (N), tilavuus 

(V) sekä puuston pituuden vaihtelu (Hstd). Puuston tilavuuden ja biomassan laskenta suo-

ritettiin Laasasenahon (1982) ja Repolan (2008, 2009) malleilla. Näiden tunnusten vaih-
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telu aineistoittain on esitetty taulukossa 1. Koealoilta laskettiin myös muita puustotun-

nuksia, jotka eivät kuitenkaan ole olennaisia tämän tutkimuksen kannalta, esimerkiksi 

biomassa maanpinnan yläpuolella (AGB).  

 

𝑃𝑎𝑖𝑛𝑜𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑎𝑟𝑣𝑜 =  
∑ 𝑤𝑖

𝑛
𝑖=1 𝑥𝑖

∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1

 (1) 

 

 

𝑥𝑖 = mitattu tunnus koealalla 𝑖 
 

𝑤𝑖 = paino koealalla 𝑖 
 

 

 

Taulukko 1. Tutkielmassa käytettyjen maastokoealojen metsikkötunnusten vaihtelu. Koeala-aineistoittain on esitetty 

seuraavat tunnukset; pohjapinta-ala G, tilavuus V, runkoluku N, Pohjapinta-alalla painotettu läpimitta Dg, pohjapinta-

alalla painotettu pituus Hg, sekä puiden pituuksien keskihajonta koealalla h_std. 

Koeala-aineisto: 

2
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Min           

G (m²/ha) 0.4 0.2 10.5 3.7 6.6 

V (m³/ha) 0.0 0.4 72.0 21.2 34.5 

N (rl/ha) 66.7 33.3 366.8 195.3 341.8 

Dg (mm) 55.3 76.0 143.1 103.5 139.1 

Hg (dm) 39.0 47.0 129.5 75.9 100.2 

h_std (dm) 5.6 0.0 12.8 9.4 14.2 

Keskiarvo           

G (m²/ha) 21.0 17.7 26.8 26.9 26.9 

V (m³/ha) 185.5 162.4 257.4 271.5 271.5 

N (rl/ha) 1024.5 737.1 1159.2 942.7 942.7 

Dg (mm) 225.2 226.2 242.2 257.2 257.9 

Hg (dm) 178.8 182.2 202.3 210.1 210.9 

h_std (dm) 49.3 41.3 55.7 56.8 59.1 

Max           

G (m²/ha) 51.8 51.9 46.8 57.3 43.2 

V (m³/ha) 575.4 616.5 517.3 786.1 518.4 

N (rl/ha) 3334.7 2866.6 3868.3 3320.3 3076.2 

Dg (mm) 534.2 622.0 448.9 529.5 464.2 
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Hg (dm) 318.3 629.0 289.6 332.3 310.9 

h_std (dm) 181.7 156.3 119.8 130.4 116.9 

Keskihajonta           

G (m²/ha) 9.6 9.9 8.2 9.2 7.9 

V (m³/ha) 111.0 114.8 102.5 124.7 110.7 

N (rl/ha) 611.0 493.3 777.4 598.5 556.0 

Dg (mm) 81.3 88.3 75.7 79.0 75.1 

Hg (dm) 53.0 62.6 41.2 45.5 44.3 

h_std (dm) 24.4 26.8 21.1 27.7 24.6 

 

 

2.3 Laserkeilausaineisto 

 

Tutkimuksen laserkeilausaineistot kerättiin lentolaserkeilausinventoinneissa vuosina 

2006, 2009 sekä 2014.  

 

Vuoden 2006 lentolaserkeilausaineisto kerättiin keskikesällä, käyttäen mittauksissa 

Optech ALTM3100C-EA -laitteistoa ja pulssitaajutta 100 kHz. Laitteisto määritettiin ke-

räämään kolme kaikua jokaisesta lähetetystä laserpulssista: ensimmäinen tai ainoa, vii-

meinen ja keskitason kaiku. Lentokorkeus laserkeilauksessa oli 800 metriä, jolloin puls-

sitiheydeksi tuli 2,6 pulssia yhtä neliömetriä kohden, ja yhden pulssin peittoalueeksi hal-

kaisijaltaan 70 cm alue maanpinnalla. 

 

Vuoden 2009 lentolaserkeilausaineisto kerätiin heinäkuussa, käyttäen mittauksissa Leica 

ALS50-II SN058 -laitteistoa ja pulssitaajuutta 150 kHz. Lentokorkeus laserkeilauksessa 

oli 400 metriä, ensimmäisten kaikujen tiheys oli 10 kaikua neliömetriä kohden. Myös 

tässä aineistossa oli saatavilla kolme kaikuryhmää: ensimmäinen tai ainoa, viimeinen ja 

keskitason kaiku. 

 

Vuoden 2014 lentolaserkeilausaineisto kerättiin toukokuussa ja mittauksissa käytettiin 

Leica ALS70-HA SN7207 -laitteistoa ja pulssitaajuutta 105 kHz. Lentokorkeus laserkei-

lauksessa oli 2500 metriä ja pulssitiheytenä 0,7 pulssia neliömetriä kohden. Yhden puls-

sin peittoalue maanpinnalla oli näin ollen 37,5 cm halkaisijaltaan. Järjestelmällä oli tal-

lennettu viisi kaikua kustakin pulssista: ensimmäinen tai ainoa, viimeinen ja erityyppisiä 

keskitason kaikuja. 
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2.4 Ilmakuvapintamalliaineisto 

 

Tutkimuksen ilmakuva-aineistot kerättiin vuosina 2009 sekä 2014.  

 

Vuoden 2009 ilmakuvat kerättiin elokuussa. Käytetty kuvasensori oli Microsoft Ultra-

camXP, jossa stereoskooppinen ylitys eteenpäin oli 70 % ja sivulle 30 %. Kuvat otettiin 

kolmelta erilliseltä lentolinjalta, jokaisen lentolinjan käsittäessä 17 kuvaa. Maanpinnan 

luokittelutarkkuus oli noin 25 cm. Kuvat tuotettiin 16-bittisenä RGB (red, green, blue) - 

sekä CIR (color infrared) -komposiittitietona. Kuva-orientaation suoritti aineistotoimit-

taja (FM International Oy, Helsinki). Kuva-orientaatioraporttiin perustuen tarkkuus 

orientaatiossa oli koordinaatiston X-suunnassa 4,3 cm, Y-suunnassa 3,1 cm ja Z-suun-

nassa 9,1 cm. Koordinaatiston tarkkuustiedot validoitiin seitsemällä kontrollipisteellä. 

 

Vuoden 2014 ilmakuvat kerättiin toukokuussa 5 kilometrin korkeudelta stereoskooppisen 

ylityksen ollessa eteenpäin 80 % ja sivulle 64 %. Kuvasensorina käytettiin Z/I imaging 

digital mapping camera (DMC) -järjestelmää. Tutkimusalue katettiin kahdella lentolin-

jalla ja 24 kuvalla, 12 kuvaa kustakin linjasta. Maanpinnan luokittelutarkkuus (GSD) oli 

noin 0,5 metriä. Kuvaorientaatio suoritettiin BAE Systems Socet Set –ohjelmistolla. 

Orientaation tarkkuus oli koordinaatiston X-suunnassa 26,6 cm, Y-suunnassa 40,0 cm ja 

Z-suunnassa 1,19 cm. Koordinaatiston tarkkuustiedot validoitiin 40 kontrollipisteellä. 

 

Molempien vuosien aineistot käsiteltiin Socet Set –ohjelmiston NGATE (Next Genera-

tion Automatic Terrain Extraction) –moduulilla. Aineistojen käsittely tällä ohjelmistolla 

on automatisoitu toimenpide, jossa kuvapareista muodostetaan pistepilviä, joita taas käy-

tetään TIN-verkon (Triangulated Irregular Network) luomiseksi, ja joka muutetaan raste-

ritason pintamalliksi. 

2.5 Puustotunnusten estimointi koealoille 

2.5.1 Laserpisteaineiston esikäsittely 
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Lentolaserkeilausaineistoista laskettiin normalisoidut korkeusarvot taulukossa 2 esitel-

lyille koealoille käyttäen apuna Terrascan-ohjelmiston Ground Routine -toimintoa. Me-

netelmä luokittelee laserpisteet maapisteisiin ja pisteisiin, jotka eivät ole heijastuneet 

maasta. Menetelmän luokitteluparametreina käytettiin TerraScanin vakioparametreja 

(Axelsson 2000). Maanpinnasta heijastuneiden pisteiden erottaminen muiden pisteiden 

joukosta tapahtui suodattamalla ei-halutut pisteet erilleen ja liittämällä kynnysarvojen si-

sällä olevat pisteet toisiinsa TIN-verkoksi. Kynnysarvot, eli pisteiden väliset kulmat ja 

etäisyydet, määritettiin kohteena olevan kaukokartoituspisteaineiston perusteella, ja arvot 

muuttuivat suodatusprosessin aikana. Lähtökohtana tähän oli tilastolliset histogrammit 

pinnan normaalikulmista sekä korkeuseroista. Histogrammien perusteella määritettiin es-

timaatit kynnysarvoille, joita käytettiin iteraatioissa. Iteraatio lakkasi, kun jäljellä ei ollut 

enää pisteitä liitettäväksi TIN-verkkoon. Tällä menetelmällä aikaansaatu maanpintamalli 

vähennettiin muiden laserpisteiden korkeuksista, minkä jälkeen korkeudet olivat norma-

lisoituja korkeuksia, jotka kuvaavat puiden ja muun kasvillisuuden pituutta.  

 

Taulukko 2. Tutkielmassa mallintamiseen käytettyjen lentolaserkeilaus- ja ilmakuvapintamalli-aineistojen koealojen 

lukumäärät. 

Lentolaserkeilausaineistot: 

Vuosi 2007 2009 2014 

9,77 m säteiset ympyräkoealat 248 390 42 

16 x 16 m suorakulmaiset koealat     364 

32 x 32 m suorakulmaiset koealat     91 

 

Ilmakuvapintamalliaineistot: 

Vuosi 2007 2009 2014 

9,77 m säteiset ympyräkoealat   390 42 

16 x 16 m suorakulmaiset koealat     348 

32 x 32 m suorakulmaiset koealat     87 

             

 

 

2.5.2 Ilmakuvapintamalliaineiston esikäsittely 

 

Ilmakuvapintamalliaineistot olivat vuosilta 2009 ja 2014. Pelkkä ilmakuvapintamalli ei 

pidä sisällään varsinaista tietoa puuston pituudesta, eli normalisoitua korkeustietoa, vaan 

korkeudet ovat kasvillisuuden yläosien korkeuksia merenpinnasta. Ilmakuvapintamallin 
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pohjalta on mahdollista luoda myös maanpintamalli, mutta latvuspeiton vuoksi metsäi-

siltä alueilta maanpinnasta saatujen havaintojen määrä on suhteellisen vähäinen, mikä 

heikentää maanpintamallin luotettavuutta, joten korkeuksien normalisoinnissa käytettiin 

lentolaserkeilausaineistojen pohjalta luotua maanpintamallia samalta vuodelta. Tällä ta-

voin laskettu aineisto rajattiin vielä käsittämään ainoastaan koealojen alueet: vuodelle 

2009 9,77 metrin säteiset ympyräkoealat ja vuodelle 2014 9,77 metrin säteiset ympyrä-

koealat, 16 x 16 metrin suorakulmaiset koealat ja 32 x 32 metrin suorakulmaiset koealat, 

kuten taulukossa 2 on esitetty. 

 

2.5.3 Piirteiden irrotus koealoille 

 

Esikäsittelyn jälkeen aineistot eriteltiin jokaiselle vuodelle koealakohtaisesti, niin että 

yksi tiedosto piti sisällään yhdeltä koealalta X- ja Y-koordinaatit, tiedon kaiun tyypistä 

sekä normalisoidun korkeustiedon jokaiselle laserpisteelle. Aineistot luettiin R-ohjel-

maan (R Core Team 2014) ja yhdistettiin, niin että kaikki koealat olivat vuosikohtaisesti 

samassa tiedostossa. Näin laserpistetiedot saatiin helpommin käsiteltävään muotoon. La-

serpistetiedoille lisättiin sarakeotsikot ja uusi sarake, joka piti sisällään koealan identifi-

ointinumeron.  

 

Normalisoituja korkeusarvoja käytettiin apuna kaukokartoituspiirteiden laskennassa. R-

ohjelmaan sisäänluettava aineisto tuli olla muodossa, joka sisältää X, Y ja Z –koordinaa-

tit, sekä normalisoidun korkeusarvon. Aineisto rajattiin käyttämällä kahden metrin kyn-

nysarvoa, joka on todettu toimivaksi varttuneissa boreaalisen vyöhykkeen metsissä (Nils-

son 1996; Næsset 2002; Andersen ym. 2005; Frazer ym. 2011; Hyyppä ym. 2012; Wulder 

ym. 2012; Yu ym. 2013), siten että alle kahden metrin korkeudelle jäävät laserpisteet 

luokiteltiin pisteiksi, jotka eivät kuvaa kasvillisuutta. Tämän rajan yläpuolelle jäävät pis-

teet luokiteltiin kasvillisuutta kuvaaviksi pisteiksi. Osaltaan tällä ehkäistiin maanpinnan 

ja kasvillisuuden luokitteluvirhettä, sillä lähellä maanpintaa sijaitsevista pisteistä voi olla 

vaikea päätellä, onko kaiku heijastunut maanpinnasta vai kasvillisuudesta. Lisäksi alle 

kahden metrin pituisten puiden tilavuus ei ratkaisevasti vaikuta puuston kokonaistilavuu-

teen, joka on olennaisena tunnuksena tässä tutkielmassa, lukuun ottamatta taimikoita, 

joita ei tässä yhteydessä kuitenkaan valittu tarkasteluun. 
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Laskettavien laserpiirteiden valintaperusteina käytettiin aikaisempia tutkimustuloksia 

(Næsset 2002). Piirteet kuvaavat laserpisteiden jakaumia sekä korkeuksia, joista pisteet 

ovat heijastuneet. Laserpiirteiden nimet ja merkitykset on esitetty taulukossa 3.  

 

Taulukko 3.  Laserpisteaineistosta lasketut piirteet ja niiden selitteet sekä muuttujaluokat, joita piirteet 

kuvaavat. 

Laserpiirre Selite Muuttujaluokka 

Kasvillisuuspis-
teet 

Yli 2 m maanpinnasta olevat laserpisteet 
  

Hmax Kasvillisuuspisteiden korkeuksien korkein arvo 

Pituus 
Hmean Kasvillisuuspisteiden korkeuksien keskiarvo 

h10-100_all 
Korkeusarvo, jonka alapuolella tietty prosenttimäärä 

kasvillisuuspisteistä on 

penetration 
Läpäisevyys, kasvillisuuspisteiden määrän suhde kaik-

kiin laserpisteisiin 

Tiheys 

hp10-100 

Määrättyjen prosenttipistekorkeuksien välisten kasvil-
lisuuspisteiden määrän suhde kaikkiin kasvillisuuspis-
teisiin (kuinka suuri osa pisteistä on tullut esimerkiksi 

0,1*korkein kaiku – 0,2*korkein kaiku) 

d10-100 

Määrätyn korkeuden alapuolisten kasvillisuuspisteiden 
määrän suhde kaikkien kasvillisuuspisteiden määrään. 

Korkeuksina käytetään prosenttiosuuksia 10-100 % 
maksimikorkeudesta 

Hstd Kasvillisuuspisteiden korkeuksien keskihajonta 

Pituuden vaihtelu 

cv 
Kasvillisuuspisteiden korkeuksien variaatiokerroin, kas-
villisuuspisteiden keskihajonta suhteessa kasvillisuus-

pisteiden keskiarvoon 

 

 

2.5.4 Piirteiden valinta ja metsävaratiedon ennustaminen koealoittain 

 

Ennen mallien laadintaa koealat ennakko-ositettiin neljään eri puulajiryhmään aiemman 

kuviotiedon pohjalta. Nämä ryhmät olivat: mänty, kuusi, lehtipuu sekä sekametsä. Tämä 

tehtiin siten, että jos kuviolla, jolla koeala sijaitsi, yhden puulajin pohjapinta-ala, tai sen 

puuttuessa runkoluku, ylitti 55 % kuvion kokonaismäärästä, luokiteltiin kuvio, jolla koe-

alan keskipiste sijaitsi, luokkaan 1, 2 tai 3 (mänty-, kuusi- tai lehtipuukoeala). Jos mikään 
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edellä mainitusta kolmesta puulajista ei saanut valta-asemaa, koeala määritettiin luokkaan 

5, sekametsä. Mallit sekä piirteiden valinta tehtiin erikseen näille neljälle koealaryhmälle 

koealatyypeittäin, niin että ennustettavat puustotunnukset olivat G, V, Dg, Hg sekä N 

puulajiryhmittäin, siten että ryhminä toimi kolme luokkaa: mänty, kuusi sekä muut puu-

lajit. Ositettujen koealojen lukumäärät on esitetty taulukossa 4. 

 

Taulukko 4. Kuvion pääpuulajin mukaan ositettujen koealojen lukumäärät. 

                     Aineisto 
 
Osite 

2007 2009 
2014,  
16x16 

2014,  
32x32 

Mänty 93 189 180 45 

Kuusi 57 62 76 19 

Lehtipuu 42 22 44 11 

Seka 60 94 64 16 

 

 

Mallintamiseen käytettävät piirteet valittiin tutkimalla selittävien ja selitettävien muuttu-

jien välisiä riippuvuussuhteita koealaositteittain. Tässä kaukokartoituspiirteet olivat selit-

täviä muuttujia ja puustotunnukset selitettäviä. Käytettävät puustotunnukset olivat puus-

ton pituuden vaihtelu (h_std), tiheys (G) ja koealan pisin puu (max_pit). Ensimmäisessä 

vaiheessa kaukokartoituspiirteet luokiteltiin kolmeen luokkaan sen mukaan, mitä maas-

tossa mitattua tunnusta ne parhaiten edustavat. Tämä luokittelu on esitetty taulukossa 3.  

Tämän jälkeen tutkittiin korrelaatioita kaukokartoituspiirteiden ja valittujen puustotun-

nusten välillä luokkien sisällä. Jokaisesta luokasta valittiin parhaiten kyseistä luokkaa 

vastaavan puustotunnuksen kanssa korreloiva piirre malliin selittäväksi muuttujaksi.  

 

Valintajärjestys meni siten, että pituutta edustavasta luokasta valittiin piirre, joka korreloi 

eniten koealan pisintä puuta kuvaavan tunnuksen kanssa. Tämän jälkeen tiheyttä edusta-

vasta luokasta valittiin piirre, joka korreloi eniten puuston pohjapinta-alan kanssa, ja lo-

puksi pituuden vaihtelua kuvaavasta luokasta valittiin piirre, joka korreloi eniten puuston 

pituuden vaihtelua kuvaavan tunnuksen kanssa. Mikäli seuraavan luokan valittava piirre 

korreloi liian vahvasti edellisen luokan piirteen kanssa, piirre vaihdettiin luokan sisällä 

seuraavaksi eniten puustotunnuksen kanssa korreloivaan piirteeseen. Aineiston tarkaste-

lun perusteella valittiin arvo suurimalle sallitulle korrelaatiolle kaukokartoituspiirteiden 

kesken. Tässä raja-arvona käytettiin Pearsonin korrelaatiokertoimen arvoa +0,75 ja -0,75, 
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ne piirteet joiden keskinäinen korrelaatio ylitti tämän raja-arvon, vaihdettiin toiseen piir-

teeseen luokan sisällä. Näin valittujen piirteiden avulla etsittiin lähimpiä naapureita en-

nustuksen kohteena olevalle koealalle. 

 

Piirteiltään lähimpien naapureiden etsimiseen käytettiin random forest –algoritmia, jonka 

on todettu tuottavan tarkimpia ennusteita NN-menetelmissä (Hudak ym. 2008). Puusto-

tunnusennusteet laskettiin lähimpien naapureiden painotettuna keskiarvona piirteitä vas-

taaville koealoille. Naapureiden valinnassa kuitenkin suljettiin pois mahdollisuus, että en-

nustettava koeala voisi olla mukana etsittäessä lähimpiä naapureita. K-arvona, eli lähim-

pien naapureiden lukumääränä, käytettiin arvoa 5, joka perustuu aiempiin tutkimuksiin 

(Vastaranta ym. 2013a, Tomppo 1996).  Luokittelupuiden lukumääränä käytettiin arvoa 

1000, jota on käytetty myös useissa muissa tutkimuksissa (Hudak ym. 2008, Colditz 

2015, Reese ym. 2014, Sesnie ym. 2010). Toistojen määrä oli asetettu sataan. Muun mu-

assa Hudak ym. (2008) käyttivät tutkimuksissaan toistoina arvoa 60, Vastaranta ym. 

(2013a) arvoa 50. Suuremmasta toistomäärästä ei varsinaisesti ole haittaa, sillä tulokset 

keskiarvoistuvat, joskin laskentatehoa vaaditaan enemmän. Puustotunnusten ennustami-

sessa käytettiin menetelmää, jossa koealan puustoa käsiteltiin kokonaisuutena, eli kaikki 

puustotunnukset ennustettiin samanaikaisesti. Näin ollen ennusteiksi saatiin suoraan heh-

taarikohtaiset puustotiedot koealoittain.  

 

2.6 Kasvun simulointi 

 

Kasvun simuloiminen suoritettiin SIMO-ohjelmiston avulla. Simuloinnin suorittamiseksi 

koealakohtaisten puustojen keskitunnukset muutettiin mallille käyttökelpoiseen muotoon 

ennustamalla puuttuvat alkuarvot valtapituudelle, runkoluvulle sekä kuorettomalle poh-

japinta-alalle Weibull-jakaumaa apuna käyttäen (Wathén 2005). Näin saadut alkuarvot 

sijoitettiin kasvumalleihin, jotka vaativat lähtötiedokseen puulajin, rinnankorkeusläpimi-

tan, puun pituuden, puun latvussuhteen sekä puun iän rinnankorkeudelta. Lisäksi malli 

vaatii tiedon kasvupaikkaluokasta sekä maantieteellisiä muuttujia (Haapala ym. 2002.) 

Näitä olivat esimerkiksi korkeus merenpinnasta ja lämpösumma, jotka ennustettiin sijain-

nin perusteella (Ojansuu ja Henttonen 1983).   
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SIMO:n käyttämät kasvumallit perustuivat yksittäisten puiden viiden vuoden kasvun en-

nustamiseen (Hynynen ym. 2002). Vaikka mallit ovat yksittäisten puiden kasvumalleja, 

niitä käytettiin puujoukolle. Puujoukkoa edusti keskipuu, jolla oli puutason tunnukset. 

Keskipuu edusti näin puujoukkoa eli tiettyä määrää esimerkiksi samassa läpimittaluo-

kassa olevia puita. Näin yksittäisten puiden malleilla laskettiin tulokset kerralla koko puu-

joukolle (Simo-project 2015). Puun läpimitan kasvu ennustettiin puun pohjapinta-alan 

kasvumallin avulla, ja ennustettua läpimittaa käytettiin puun pituuden kasvumallissa (Hy-

nynen ym. 2002). Näiden tietojen pohjalta laskettiin puuston tilavuus. Ennustetun runko-

lukusarjan avulla saatiin laskettua puuston hehtaarikohtaiset tunnukset. 

 

Kasvumalleilla päivitettiin vuoden 2007 lentolaserkeilausaineistolla laaditut ennusteet 

vuoteen 2014. Ennustetarkkuuden vertailut tehtiin vuoteen 2014 vuoden 2007 koeala-

sijainteihin tehtyjen ennusteiden osalta, näitä koealoja oli 42 kappaletta. Vertailukohtina 

toimivat ALS 2014, IK 2014 sekä MAASTO 2014 -aineistot. Kasvumallinnuksen vaiheet 

on esitetty kuvassa 2.  

 

 

Kasvumalliennuste 
2014  

ALS 2014 
 

IK 2014 
 

MAASTO 
2014 

 

         

        

        

ALS 2007       

 

Kuva 2. Kasvumallinnuksen vaiheet aineistojen käsittelyssä. Vihreä nuoli kuvaa kasvumallipäivitystä. Vertailukohtina 

toimi ALS 2014, IK 2014, sekä MAASTO 2014 -aineistot. 

 

 

2.7 Tarkkuuden arviointi 

 

Puustotietojen estimointi tehtiin eri kaukokaroitusaineistojen pohjalta yhteensä 619:lle 

9,77 metrin säteiselle ympyräkoealalle ja 364:lle 16 x 16 metrin suorakaidekoealalle. 

Tarkkuusarvioita määritettiin eri puustotunnusten estimaattien osalta. Kaukokartoitusai-
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neistojen sekä kasvumallien tarkkuuksia vertailtiin absoluuttisen ja suhteellisen keski-

neliövirheen neliöjuuren (RMSE) (kaavat 2 ja 3) sekä absoluuttisen ja suhteellisen harhan 

(kaavat 4 ja 5) avulla.  

 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
∑ (𝑦𝑖−�̂�𝑖)²𝑛

𝑖=1

𝑛
  (2) 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 % = 100 × 
𝑅𝑀𝑆𝐸

�̅�
  (3) 

 

ℎ𝑎𝑟ℎ𝑎 =  
∑ (�̂�𝑖−𝑦𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛
  (4) 

 
 

ℎ𝑎𝑟ℎ𝑎 % = 100 ×
ℎ𝑎𝑟ℎ𝑎

�̅�
  (5) 

 
 

 
 

𝑦𝑖 = muuttujan 𝑦 arvo mitattuna koealalla 𝑖 
 

�̂�𝑖 = muuttujan 𝑦 estimoitu arvo koealalla 𝑖 
 

�̅� = muuttujan 𝑦 mitattujen arvojen aritmeettinen keskiarvo 
 

𝑛 = koealojen lukumäärä 
 
 

2.8 Tulosten analysointi 

 

Tulosten perusteella vertailtiin eri aineistoista laadittujen metsävaratietoennusteiden 

RMSE- sekä harha-arvoja toisiinsa tarkimman menetelmän löytämiseksi. Tulosten perus-

teella pystyttiin toteamaan, mikä on kasvumalleilla tuotetun ennusteen tarkkuus suhteessa 

kaukokartoituksella tuotettuun uuteen inventointiin. Kaukokartoitusaineistojen tarkkuuk-

sien eroja pystyttiin arvioimaan myös ilmakuvien sekä laseraineistojen kesken. Lisäksi 

arvioitiin mallien toimivuutta erilaisilla aineistoilla. Tuloksissa tutkittiin myös ennustuk-

sen tuottamaa virhettä puustotunnuksissa, erityisesti niiden puustotunnusten osalta, jotka 

vaikuttavat hakkuuajankohdan määrittämiseen.  
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3 Tulokset 

3.1 Piirteiden valinta 

 

Puustotunnusten ennustamiseen käytettävien kaukokartoituspiirteiden valinta on esitetty 

luvussa 2.5.4. Jokaisen aineiston osalta valituksi tuli kolme kaukokartoituspiirrettä, joita 

käytettiin puustotunnusten V, G, Dg, Hg sekä N ennustamiseen. Malleihin valitut muut-

tujat on esitetty taulukossa 5. Yleisimmin valitut piirteet olivat h90_all tai Hmax, penet-

ration, cv tai Hstd.  
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Taulukko 5. Puustotunnusten ennustamiseen valitut piirteet luokittain sekä aineistoittain. Aineistot on nimetty seuraa-

vasti: vuosi; koealatyyppi, jos useita samalle vuodelle; kaukokartoitusaineisto; puulajiosite. 

 

Aineisto: max_pit G h_std 

2007mä h90_all penetration cv 

2007ku h90_all penetration cv 

2007ko h90_all penetration cv 

2007seka Hmax penetration cv 

        

2009_als_ma Hmax penetration cv 

2009_als_ku  Hmax penetration Hstd 

2009_als_ko Hmax hp70 cv 

2009_als_seka h90_all penetration cv 

    

2009_ik_ma h90_all penetration cv 

2009_ik_ku h90_all penetration cv 

2009_ik_ko h90_all penetration cv 

2009_ik_seka Hmax penetration cv 

        

2014_16_als_ma h90_all penetration cv 

2014_16_als_ku h90_all penetration cv 

2014_16_als_ko h90_all penetration cv 

2014_16_als_seka Hmax penetration Hstd 

    

2014_32_als_ma h90_all penetration cv 

2014_32_als_ku h90_all hp80 cv 

2014_32_als_ko h90_all hp80 cv 

2014_32_als_seka Hmax penetration Hstd 

        

2014_ymp_als_ma  h80_all hp70 Hstd 

2014_ymp_als_ku h90_all d90 cv 

2014_ymp_als_ko h90_all penetration cv 

2014_ymp_als_seka h90_all penetration cv 

    

2014_16_ik_ma h60_all penetration Hstd 

2014_16_ik_ku h90_all hp80 cv 

2014_16_ik_ko Hmax hp50 cv 

2014_16_ik_seka Hmax hp90 Hstd 

        

2014_32_ik_ma h90_all d50 Hstd 

2014_32_ik_ku h90_all hp70 cv 

2014_32_ik_ko h90_all hp70 cv 

2014_32_ik_seka h90_all hp10 Hstd 

    

2014_ymp_ik_ma h90_all penetration Hstd 

2014ymp_ik_ku h90_all penetration cv 

2014_ymp_ik_ko Hmax penetration cv 

2014_ymp_ik_seka h90_all hp100 cv 
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3.2 Estimaattien tarkkuus 

 

Estimaattien tarkkuutta tarkasteltiin ennusteiden RMSE:n ja harhan avulla. RMSE-arvot 

on esitetty taulukossa 6 ja harhat taulukossa 7.  

 

Taulukko 6. Kaukokartoitusaineistojen pohjalta ennustettujen puulajeittaisten puustotunnusten RMSE-arvot suhteessa 

maastomittauksiin aineistoittain. Aineistojen nimen loppuosa kuvaa puulajia; all: kaikki puulajit; ma: mänty; ku: kuusi; 

muu: muut puulajit. 

RMSE / (RMSE-%) N, r/ha BA, m²/ha Dg, mm Hg, dm V, m³/ha 

2007_als_all 509.5 / (49.8) 7.1 / (33.7) 62.2 / (27.6) 34.3 / (19.2) 83.2 / (44.8) 

2009_als_all 347.6 / (46.7) 7.0 / (39.4) 6.9 / (31.1) 4.5 / (25.0) 71.5 / (43.9) 

2009_ik_all 429.2 / (57.6) 7.9 / (44.5) 8.6 / (39.0) 5.2 / (29.3) 82.8 / (50.8) 

2014_als_16x16_all 369.0 / (33.4) 6.6 / (23.4) 41.6 / (16.3) 19.9 / (9.5) 79.1 / (27.9) 

2014_ik_16x16_all 627.5 / (56.9) 8.9 / (31.3) 49.4 / (19.2) 26.4 / (12.5) 107.6 / (37.7) 

2007_als_ma 297.1 / (105.0) 8.1 / (103.5) 161.8 / (96.6) 115.2 / (90.1) 94.7 / (135.4) 

2009_als_ma 312.0 / (97.3) 7.7 / (84.2) 14.6 / (75.2) 10.2 / (68.1) 78.8 / (93.6) 

2009_ik_ma 322.1 / (100.5) 7.8 / (85.6) 15.0 / (77.5) 9.9 / (66.7) 82.8 / (98.4) 

2014_als_16x16_ma 245.5 / (67.9) 8.3 / (53.1) 64.7 / (22.6) 24.2 / (10.8) 95.1 / (57.6) 

2014_ik_16x16_ma 267.9 / (77.1) 8.8 / (57.7) 69.9 / (24.0) 35.1 / (15.6) 99.6 / (61.5) 

2007_als_ku 310.7 / (85.7) 6.7 / (91.6) 107.8 / (70.2) 72.4 / (60.0) 76.9 / (112.7) 

2009_als_ku 251.5 / (105.7) 6.0 / (108.0) 9.1 / (71.5) 7.0 / (66.6) 67.4 / (124.8) 

2009_ik_ku 285.1 / (119.8) 6.5 / (117.4) 10.5 / (82.2) 8.1 / (76.6) 73.4 / (136.0) 

2014_als_16x16_ku 228.9 / (58.8) 5.7 / (88.5) 86.5 / (54.3) 62.1 / (45.4) 66.4 / (107.5) 

2014_ik_16x16_ku 396.8 / (102.1) 7.1 / (105.2) 102.0 / (62.4) 76.2 / (54.3) 86.7 / (133.3) 

2007_als_muu 344.2 / (91.1) 5.8 / (99.2) 127.9 / (82.1) 85.7 / (60.9) 54.0 / (113.5) 

2009_als_muu 258.2 / (129.8) 4.3 / (125.5) 11.6 / (85.6) 9.4 / (73.5) 40.6 / (141.1) 

2009_ik_muu 258.3 / (129.8) 4.5 / (132.0) 11.2 / (82.4) 9.3 / (72.3) 43.3 / (150.4) 

2014_als_16x16_muu 333.1 / (94.4) 6.1 / (99.1) 107.8 / (59.2) 66.7 / (37.7) 59.6 / (106.2) 

2014_ik_16x16_muu 413.8 / (112.8) 6.3 / (97.6) 126.5 / (68.6) 74.8 / (42.4) 59.3 / (101.1) 

 

 

Kokonaispuuston osalta RMSE:n absoluuttinen tarkkuus tilavuuden osalta vaihteli 71,5 

– 107,6 m³/ha, suhteellinen tarkkuus 27,9 – 50,8 % välillä. Pääsääntöisesti kokonaispuus-

ton pohjapinta-alan ennustetarkkuus heikkeni vastaavasti tilavuuden tarkkuuden kanssa, 

joskaan ei täysin lineaarisesti. Pohjapinta-alalla painotetun keskiläpimitan ja -pituuden 

tarkkuudet olivat parhaimpia suhteessa muihin puustotunnuksiin. Kokonaispuuston 

osalta puuston pohjapinta-alalla painotettu pituusennuste vaihteli absoluuttiselta tarkkuu-

deltaan 4,5 – 34,3 dm, ja suhteelliselta tarkkuudeltaan 9,5 – 29,3 % välillä. Puuston poh-

japinta-alalla painotettu läpimittaennuste vaihteli absoluuttiselta tarkkuudeltaan 6,9 – 

62,2 mm, ja suhteelliselta tarkkuudeltaan 16,3 – 39,0 % välillä. Puuston pohjapinta-ala-
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ennuste vaihteli absoluuttiselta tarkkuudeltaan 6,6 – 8,9 m²/ha, ja suhteelliselta tarkkuu-

deltaan 23,4 – 44,5 % välillä. Puuston tiheysennuste vaihteli absoluuttiselta tarkkuudel-

taan 347,6 – 627,5 r/ha, ja suhteelliselta tarkkuudeltaan 33,4 – 57,6 % välillä.  

 

Tilavuuden osalta pienimmät absoluuttiset RMSE-arvot saatiin muu-puulajiositteella, 

40,6 – 59,6 m³/ha, joskin suhteelliset arvot olivat suuria, 101,1 – 150.4 %. Kuusi-ennus-

teessa absoluuttisen tilavuuden tarkkuus vaihteli 66,4 – 86,7 m³/ha, ja suhteellisen tila-

vuuden tarkkuus 107,5 – 136,0 % välillä. Mänty-ennusteessa absoluuttinen tarkkuus tila-

vuuden osalta vaihteli 78,8 – 99,6 m³/ha, ja suhteellinen tarkkuus 57,6 – 135,4 % välillä, 

eli männyn ennusteet olivat tarkimpia.  

 

 

Taulukko 7. Kaukokartoitusaineistojen pohjalta ennustettujen puulajeittaisten puustotunnusten harha suhteessa maas-

tomittauksiin aineistoittain. Aineistojen nimen loppuosa kuvaa puulajia; all: kaikki puulajit; ma: mänty; ku: kuusi; muu: 

muut puulajit. 

BIAS / (BIAS-%) N, r/ha BA, m²/ha Dg, mm Hg, dm V, m³/ha 

2007_als_all 10.5 / (1.0) -0.1 / (-0.6) -5.5 / (-2.5) -2.5 / (-1.4) -1.6 / (-0.9) 

2009_als_all -23.7 / (-3.2) -0.1 / (-0.8) 0.3 / (1.5) 0.3 / (1.8) -0.7 / (-0.4) 

2009_ik_all -16.5 / (-2.2) -0.3 / (-1.8) 0.0 / (0.1) 0.1 / (0.6) -2.8 / (-1.7) 

2014_als_16x16_all 10.1 / (0.9) -0.3 / (-1.0) -0.8 / (-0.3) -0.9 / (-0.4) -2.9 / (-1.0) 

2014_ik_16x16_all -53.0 / (-4.8) -0.7 / (-2.6) 0.8 / (0.3) -0.4 / (-0.2) -7.0 / (-2.4) 

2007_als_ma 12.7 / (4.5) 0.0 / (0.4) -5.5 / (-3.3) -3.9 / (-3.1) -0.3 / (-0.5) 

2009_als_ma -6.5 / (-2.0) -0.1 / (-1.3) 0.3 / (1.5) 0.3 / (1.9) -1.4 / (-1.7) 

2009_ik_ma -0.1 / (0.0) -0.1 / (-1.3) -0.2 / (-1.0) -0.1 / (-0.6) -1.7 / (-2.0) 

2014_als_16x16_ma 6.5 / (1.8) 0.5 / (3.3) 1.8 / (0.6) 0.7 / (0.3) 6.5 / (4.0) 

2014_ik_16x16_ma -10.3 / (-3.0) 0.1 / (0.6) 2.8 / (1.0) -0.3 / (-0.1) 0.9 / (0.6) 

2007_als_ku 10.8 / (3.0) 0.1 / (1.6) -6.7 / (-4.3) -3.2 / (-2.6) 0.4 / (0.5) 

2009_als_ku -12.7 / (-5.3) -0.1 / (-1.4) 0.0 / (-0.1) 0.0 / (-0.4) 0.3 / (0.6) 

2009_ik_ku -18.9 / (-7.9) -0.2 / (-3.8) -0.3 / (-2.1) -0.2 / (-2.1) -1.3 / (-2.4) 

2014_als_16x16_ku -17.0 / (-4.4) -0.8 / (-12.4) -9.5 / (-5.9) -5.3 / (-3.9) -8.7 / (-14.0) 

2014_ik_16x16_ku -32.1 / (-8.3) -0.6 / (-9.5) -6.5 / (-3.9) -5.0 / (-3.6) -6.6 / (-10.1) 

2007_als_muu -13.0 / (-3.4) -0.3 / (-4.9) -7.1 / (-4.6) -4.1 / (-2.9) -1.6 / (-3.4) 

2009_als_muu -6.2 / (-3.1) -0.1 / (-2.3) -0.7 / (-5.1) -0.8 / (-5.9) -0.9 / (-3.1) 

2009_ik_muu -4.3 / (-2.2) -0.2 / (-5.1) -0.3 / (-2.4) -0.3 / (-2.1) -1.6 / (-5.6) 

2014_als_16x16_muu 20.5 / (5.8) 0.0 / (-0.2) -0.1 / (0.0) -1.1 / (-0.6) -0.7 / (-1.3) 

2014_ik_16x16_muu -10.5 / (-2.9) -0.2 / (-2.9) -4.8 / (-2.6) -2.8 / (-1.6) -1.4 / (-2.3) 
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Kokonaispuuston osalta tilavuuden harhat olivat pieniä. Absoluuttinen harha vaihteli -7,0 

– -0,7 m³/ha, ja suhteellinen harha -2,4 – -0,4 % välillä. Pohjapinta-alalla painotettu puus-

ton pituuden absoluuttinen harha vaihteli -2,5 – 0,3 dm välillä, suhteellinen harha vaihteli 

-1,4 – 1,8 %. Pohjapinta-alalla painotettu puuston läpimitan harha vaihteli absoluuttisena 

-5,5 – 0,8 mm välillä, suhteellinen harha vaihteli -2,5 – 1,5 % välillä. Pohjapinta-alan 

harha vaihteli absoluuttisena -0,7 – 0,1 m²/ha välillä, suhteellinen harha vaihteli -2,6 - -

0,6 % välillä. Puuston runkoluvun absoluuttinen harha vaihteli -53,0 – 10,5 r/ha välillä ja 

suhteellinen harha -4,8 – 1,0 % välillä. Harhat on esitelty taulukossa 7. 

 

Puulajeittaisten puustotunnusennusteiden absoluuttinen harha vaihteli tilavuuden harhan 

osalta muu-puulajiositteella -1,6 – -0,7 m³/ha välillä ja suhteellinen tarkkuus -5,6 –  -1,3 

% välillä. Kuusi-ennusteessa harha vaihteli -8,7 – 0,4 m³/ha välillä. Suhteellinen harha 

vaihteli -14 – 0,5 % välillä. Mänty-ositteessa tilavuuden absoluuttinen harha vaihteli -1,7 

– 6,5 m³/ha, ja suhteellinen harha -2,0 – 4,0 % välillä. Näin ollen mäntyennusteet olivat 

luotettavimpia. Valtaosa eri aineistojen tilavuuden harhasta oli negatiivisia, eli aliarvioita 

maastomittauksiin nähden.  

 

Vuoden 2007 kaukokartoitusennusteesta kasvumallilla laaditun ennusteen tarkkuus seit-

semän vuoden päähän vuoteen 2014 on esitetty taulukoissa 8 ja 9. Vertailun vuoksi tau-

lukossa on esitetty vastaavat arvot myös vuoden 2014 kaukokartoitusennusteelle. Esti-

maattien tarkkuutta arvioitiin vertailemalla puulajeittaisten puustotunnusennusteiden 

tarkkuuksia aineistoittain keskenään.  

 

Taulukko 8. Kasvumalleilla päivitettyjen ennusteiden puulajeittaisten puustotunnusten RMSE-arvot. Vertailukohtana 

kaukokartoitusaineistoilla laaditut puustotunnusennusteet vuodelle 2014. Aineistojen nimen loppuosa kuvaa puulajia; 

all: kaikki puulajit; ma: mänty; ku: kuusi; muu: muut puulajit. 

RMSE / (RMSE-%) N, r/ha BA, m²/ha Dg, mm Hg, dm V, m³/ha 

2007_kasvu_2014_all 612.5 / (47.7) 5.3 / (19.0) 40.5 / (17.6) 15.5 / (8.0) 50.3 / (19.5) 

2007_kasvu_2014_mä 326.6 / (85.2) 8.4 / (60.5) 99.0 / (47.8) 77.6 / (47.7) 91.6 / (67.7) 

2007_kasvu_2014_ku 420.2 / (94.3) 6.0 / (91.7) 112.2 / (91.5) 74.8 / (72.3) 71.3 / (122.7) 

2007_kasvu_2014_muu 443.2 / (97.2) 7.0 / (94.2) 91.0 / (65.9) 75.5 / (52.9) 71.0 / (109.3) 

2014_als_ymp_all 800.7 / (65.4) 9.3 / (33.7) 68.8 / (28.3) 33.7 / (16.6) 112.0 / (42.2) 

2014_ik_ymp_all 910.6 / (73.8) 8.5 / (30.3) 68.1 / (27.9) 36.4 / (17.9) 98.5 / (36.8) 

2014_als_ymp_ma 262.3 / (71.1) 7.1 / (50.5) 156.3 / (67.9) 87.4 / (48.9) 75.3 / (53.1) 

2014_ik_ymp_ma 263.7 / (72.1) 7.7 / (55.0) 165.1 / (71.5) 91.2 / (51.3) 81.0 / (57.3) 

2014_als_ymp_ku 393.0 / (85.1) 9.0 / (113.1) 127.2 / (89.6) 79.1 / (66.3) 119.1 / (157.4) 

2014_ik_ymp_ku 532.3 / (114.5) 8.5 / (104.6) 130.0 / (90.3) 85.8 / (71.0) 111.7 / (143.6) 

2014_als_ymp_muu 621.0 / (142.3) 7.3 / (100.8) 99.5 / (72.7) 89.3 / (64.1) 68.7 / (106.9) 
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2014_ik_ymp_muu 607.2 / (135.6) 7.3 / (98.8) 118.8 / (87.8) 92.6 / (67.2) 68.5 / (104.2) 

 

 

Kasvumalleilla päivitettyjen aineistojen osalta tilavuuden suhteellinen RMSE oli pienin 

kokonaispuuston osalta, mutta puulajeittain ei ollut selkeää trendiä. Kasvumalliennustei-

den tuottama harha oli merkittävästi kaukokartoitusennusteiden tuottamaa harhaa suu-

rempi. Kasvumalliennusteiden tilavuuden absoluuttiset RMSE-arvot vaihtelivat 50,3 – 

91,6 m³/ha, ja suhteelliset RMSE-arvot arvot välillä, 19,5 – 122,7 %. Pohjapinta-alalla 

painotetun pituuden absoluuttinen RMSE vaihteli välillä 15,5 – 77,6 dm ja suhteellinen 

RMSE 8,0 – 72,3 % välillä. Pohjapinta-alalla painotetun läpimitan absoluuttinen RMSE 

vaihteli 40,5 – 112,2 mm välillä ja suhteellinen 17,6 – 91,5 % välillä. Puuston pohjapinta-

alan absoluuttinen RMSE vaihteli välillä 5,3 – 8,4 ja suhteellinen 19,0 – 94,2 % välillä. 

Puuston runkoluvun absoluuttinen RMSE vaihteli 326,6 – 612,5 r/ha ja suhteellinen 47,7 

– 97,2 % välillä. 

 

Taulukko 9. Kasvumalleilla päivitettyjen ennusteiden puulajeittaisten puustotunnusten harha. Vertailukohtana kauko-

kartoitusaineistoilla tuotetut ennusteet vuodelle 2014. Aineistojen nimen loppuosa kuvaa puulajia; all: kaikki puulajit; 

ma: mänty; ku: kuusi; muu: muut puulajit. 

BIAS / (BIAS-%) N, r/ha BA, m²/ha Dg, mm Hg, dm V, m³/ha 

2007_kasvu_2014_all -294.2 / (-22.9) -2.2 / (-7.8) -5.4 / (-2.3) -16.1 / (-8.3) -37.2 / (-14.4) 

2007_kasvu_2014_mä 31.4 / (8.2) 0.2 / (1.7) -0.2 / (-0.1) -4.5 / (-2.8) -7.4 / (-5.5) 

2007_kasvu_2014_ku -204.4 / (-45.9) -1.8 / (-27.8) 15.4 / (12.6) 12.8 / (12.4) -19.9 / (-34.3) 

2007_kasvu_2014_muu -144.8 / (-31.7) -0.7 / (-9.6) 24.0 / (17.3) 6.1 / (4.3) -10.7 / (-16.5) 

2014_als_ymp_all -74.4 / (-6.1) 0.2 / (0.8) -1.3 / (-0.5) 0.6 / (0.3) 4.0 / (1.5) 

2014_ik_ymp_all -51.8 / (-4.2) 1.2 / (4.2) 3.6 / (1.5) 0.6 / (0.3) 8.0 / (3.0) 

2014_als_ymp_ma 23.2 / (6.3) 0.8 / (5.7) -3.5 / (-1.5) 2.0 / (1.1) 8.5 / (6.0) 

2014_ik_ymp_ma 38.2 / (10.5) 0.8 / (5.3) 7.2 / (3.1) 5.9 / (3.3) 6.4 / (4.5) 

2014_als_ymp_ku -57.8 / (-12.5) -0.5 / (-6.4) -3.9 / (-2.8) -2.8 / (-2.4) -3.3 / (-4.4) 

2014_ik_ymp_ku -61.1 / (-13.1) -0.5 / (-6.0) 5.0 / (3.5) 3.2 / (2.7) -5.0 / (-6.4) 

2014_als_ymp_muu -37.0 / (-8.5) 0.0 / (0.3) 8.9 / (6.5) 9.0 / (6.4) -0.2 / (-0.3) 

2014_ik_ymp_muu -24.3 / (-5.4) 1.0 / (13.6) 20.2 / (14.9) 11.8 / (8.6) 7.3 / (11.1) 

 

 

Aineistojen harha suhteessa maastomittauksiin vaihteli tilavuuden osalta absoluuttisena 

harhana -37,2 ˗ -7,4 m³/ha, ja suhteellisena -34,3 ˗ -5,5 % välillä. Pohjapinta-alalla paino-

tetun pituuden absoluuttinen harha vaihteli -16,1 – 12,8 dm ja suhteellinen harha -8,3 – 

12,4 % välillä. Pohjapinta-alalla painotetun läpimitan absoluuttinen harha vaihteli -5,4 – 

24,0 mm välillä ja suhteellinen harha -2,3 – 17,3 % välillä. Puuston pohjapinta-alan ab-

soluuttinen harha vaihteli -2,2 – 0,2 m²/ha välillä ja suhteellinen harha välillä -27,8 – 1,7 
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%. Puuston runkoluvun absoluuttinen virhe vaihteli välillä -294,2 – 31,4 r/ha ja suhteel-

linen harha välillä -45,9 – 8,2 %. 

 

Kaukokartoitusaineistoilla laadittujen puustotunnusennusteiden ja kasvumalleilla päivi-

tettyjen ennusteiden välisiä RMSE- ja harha-arvoja vertailtiin keskenään, että saataisiin 

arvioitua menetelmien välisiä eroja. 

 

Kokonaispuuston tilavuuden absoluuttinen harha lentolaserkeilausennusteessa oli 4,0 

m³/ha, ja suhteellinen harha 1,5 %. Kasvumalleilla päivitetyissä ennusteissa kokonaisti-

lavuuden absoluuttinen harha oli -37,2 m³/ha, ja suhteellinen harha -14,4 %. Kasvumal-

leilla päivitetyt ennusteet tuottivat siis huomattavasti harhaisempia tuloksia. Kasvumal-

liennusteissa puulajiositteiden osalta tilavuuden harha oli pienintä mäntyositteessa, abso-

luuttisen harhan ollessa -7,4 m³/ha ja suhteellisen harhan -5,5 %. 

 

Kokonaispuuston osalta tilavuuden absoluuttinen RMSE-tarkkuus oli lentolaserkeilaus-

aineistossa 112 m³/ha, ja suhteellinen tarkkuus 42,2 %. Kasvumalliennusteessa tilavuu-

den absoluuttinen RMSE-tarkkuus oli 50,3 m³/ha, ja suhteellinen tarkkuus 19,5 %. Tu-

losten perusteella RMSE-tarkkuuden osalta kokonaispuuston tilavuusennusteissa saatiin 

tarkempia ennusteita kasvumalliennusteilla verrattuna lentolaserkeilausennusteeseen. 

Puulajiositteiden osalta tilavuuden RMSE oli pienintä mäntyositteessa, absoluuttisen 

tarkkuuden ollessa 91,6 m³/ha, ja suhteellisen tarkkuuden ollessa 67,7 %. Vastaavasti len-

tolaserkeilauksella tuotetussa ennusteessa absoluuttinen RMSE oli mäntyositteella 75,3 

m³/ha, ja suhteellinen tarkkuus 53,1 %.  

 

4 Tulosten tarkastelu 

4.1 Tulosten tarkastelusta 

 

Aikaansaatuja tuloksia tarkasteltiin harhan ja RMSE-arvon avulla. Tarkastelussa vertail-

tiin erilaisilla kaukokartoitusmenetelmillä tuotettuja puustotunnusennusteita keskenään, 

sekä ennusteiden pohjalta kasvumallien avulla laadittujen ennusteiden tarkkuuksia ver-

rattuna maastoinventointi-aineistoihin. Ensisijaisesti tarkastelussa oli puuston tilavuus –
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muuttuja, mutta myös muiden puustotunnusten tarkkuuksia tarkasteltiin. Vertailua pyrit-

tiin tekemään myös muihin tutkimuksiin nähden. Luvun lopuksi pohdittiin mahdollisia 

virhelähteitä. 

4.2 Kaukokartoitusaineistojen pohjalta laaditut ennusteet 

 

Tarkasteltaessa koeala-aineistoja kokonaisuutena, havaittiin että valtaosin ennusteet tuot-

tavat tilavuuden osalta aliarvioita, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Harhan suhteel-

linen määrä tilavuuden ennusteessa oli muu-puulajiositteella keskimäärin suurempaa 

kuin mänty- tai kuusi-ositteella. Ilmakuvien osalta suhteellinen harha oli lentolaserkei-

lauksella tuotettuihin ennusteisiin verrattuna suurempaa. Tilavuuden harha korreloi vah-

vasti puuston pohjapinta-alan ja puuston pohjapinta-alalla painotetun pituuden kanssa. 

 

RMSE-arvojen osalta pienimmät absoluuttiset virheet tilavuuteen tulivat muu-puula-

jiositteen osalta, joskin niiden suhteelliset virheet olivat melko suuria. Kuusen tilavuuden 

ennusteet olivat absoluuttiselta tarkkuudeltaan tarkempia kuin männyn ennusteet, mutta 

suhteelliset RMSE-virheet kasvoivat kuusella suuremmiksi. Ilmakuvien ja lentolaserkei-

lauksen pohjalta luotujen ennusteiden välillä ei ollut merkittäviä eroja RMSE-arvojen 

osalta. Tilavuuden RMSE heikentyi lähes samassa suhteessa kuin puuston pohjapinta-

alan RMSE-tarkkuus. Vuoden 2009 aineistossa tiheäpulssiseen laserkeilaukseen perustu-

vat ennusteet olivat hieman keskimääräistä lentolaserkeilauksella tuotettua aineistoa tar-

kempia tilavuuden RMSE:n osalta.  

4.3 Kasvumallin ennusteet 

 

Tarkasteltaessa vuoteen 2014 päivitettyjä vuoden 2007 lentolaserkeilauksen pohjalta tuo-

tettuja puustotunnusennusteita havaittiin, että harhan määrä oli huomattavasti suurempaa 

kasvumalliennusteissa kuin kaukokartoitusaineistoilla tuotetuissa ennusteissa, lukuun ot-

tamatta mänty-puulajiositetta, johon kasvumallipäivitetty ennuste tuotti harhan osalta 

pääosin tarkempia tuloksia. RMSE-arvot vaihtelivat puulajiositteiden osalta, mutta koe-

alan kokonaispuustoa ennustettaessa kasvumallilla päivitetyt ennusteet tuottivat tarkim-

pia tuloksia. Tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että seitsemän vuoden aikajänteellä 
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tarkkuuden kannalta järkevämpää olisi tehdä uusi inventointi, kuin käyttää kasvumalleja 

aiempien kaukokartoitusennusteiden päivittämiseen. 

 

Kasvumallipäivitysten onnistuminen perustuu valtaosin alkuperäisiin mittauksiin ja nii-

den tarkkuuteen. Suurin osa kasvumallipäivityksen yhteydessä syntyneestä virheestä se-

littyy lähtöaineiston, eli tässä tapauksessa kaukokartoitusaineistolla tuotetun puustotun-

nusennusteen, tarkkuudella (Luoma ym. 2017a). 

 

4.4 Hakkuuajankohdan määrittäminen 

 

Hakkuuajankohdan määrittämisen tueksi olennaisia puustotunnuksia ovat puuston pohja-

pinta-alalla painotettu pituus sekä puuston pohjapinta-ala. Kaukokartoitusaineistoilla tuo-

tettujen puuston pohjapinta-alaennusteiden harhat olivat pääosin negatiivisia, eli aliarvi-

oita, varsinkin varttuneissa ja uudistuskypsissä metsiköissä. Näin ollen puuston pohja-

pinta-ala vaikuttaisi pelkän ennusteen perusteella todellista pienemmältä, ja siten hak-

kuun ajoittaminen myöhästyisi. Toisaalta nuorissa kasvatusmetsissä pohjapinta-alaen-

nuste hieman yliarvioitui. Puuston pohjapinta-alalla painotetun pituuden ennuste tuotti 

pääsääntöisesti aliarvioita, joten myös se myöhästyttäisi hakkuun ajoitusta. 

 

4.5 Vertailua muihin tutkimuksiin 

 

Tutkielman tulokset myötäilivät osittain aiempia tutkimuksia. Vastaranta ym. (2014) 

käyttivät tutkimuksessaan samaa aineistoa, joka tässä tutkimuksessa oli vuoden 2009 len-

tolaserkeilatut ympyräkoealat. Verrattaessa tilavuusestimaattien tarkkuuksia, voidaan ha-

vaita, että Vastaranta ym. (2014) ovat saaneet tutkimuksessaan lentolaserkeilausennusteet 

huomattavasti tarkemmalle tasolle (RMSE: 33,6 m³/ha / 17,9 % ja harha: 0,5 m³/ha / 0,3 

%), kuin tässä tutkielmassa saatiin (ALS 2009, ymp., kokonaispuusto: RMSE: 71.5 m³/ha 

/ 43,9 % ja harha: -0.7 m³/ha / -0.4 %). Toinen tässä tutkielmassa käytetty aineisto on 

ollut mukana myös Yu ym. 2015 tekemässä tutkimuksessa, aineisto käsitti vuoden 2014 

lentolaserkeilatun ja ilmakuvatun koeala-aineiston. Tämän tutkielman tulokset perustuvat 
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tosin 16 x 16 m koealatietoihin, kun Yu ym. 2015 käyttivät 32 x 32 m koealakokoa. Vuo-

den 2014 lentolaserkeilatuille 16 x 16 m koealoille saatiin tilavuusennusteen RMSE-ar-

voksi 79,1 m³/ha / 27,9 % ja harhaksi -2,9 m³/ha / -1,0 %, kun Yu ym. (2015) RMSE oli 

43,5 m³/ha / 16,1 % ja harha 0,6 m³/ha / 0,2 %. Näin ollen tässä tutkielmassa RMSE:n ja 

harhan määrät kasvoivat suuremmiksi. Tulokset eivät ole kuitenkaan samasta lähtöaineis-

tosta huolimatta täysin verrattavissa erilaisen koealakoon vuoksi. Ilmakuva-aineistojen 

pohjalta luotujen ennusteiden osalta tässä tutkielmassa saavutettiin harhan ja RMSE:n 

osalta heikompi tarkkuus (AI 2009 ymp.: RMSE: 82,8 m³/ha / 50,8 % ja harha: -2,8 m³/ha 

/ -1,7 %; AI 2014 16 x 16 m: RMSE: 107,6 m³/ha / 37,7 % ja harha: -7,0 m³/ha / -2,4 %) 

verrattuna Yu ym. (2015) tekemään tutkimukseen, jossa harha oli 1,6 m³/ha / 0,6 % ja 

RMSE 52,3 m³/ha / 19,4 %. Parempaan tarkkuuteen pääsi myös Vastaranta ym. (2014) 

ilmakuvapintamalli-aineiston pohjalta tehdyssä ennusteessa, jossa harha oli 0,4 m³/ha / 

0,2 % ja RMSE 46,1 m³/ha / 24,5 %. Kankareen ym. (2013) lentolaserkeilausaineistolla 

saamat tulokset olivat harhan osalta hieman epätarkemmat (harha: -4,9 m³/ha /-2,7 % ja 

RMSE 48,4 m³/ha / 26,4 %) verrattuna tämän tutkimuksen lentolaserkeilausennusteiden 

tuloksiin.  Lentolaserkeilaus- ja ilmakuvapiirteitä on mahdollista käyttää myös samanai-

kaisesti puustotunnusten ennustamisessa. Tätä on tutkinut Packalén & Maltamo (2007), 

jotka olivat saaneet tilavuuden harhaksi 0,4 m³/ha. RMSE heidän tutkimuksessaan oli 

41,9 m³/ha / 20,5 %.  

 

Verrattaessa kasvumalleilla tuotettuja ennusteita, havaittiin, että Luoma ym. (2017a) oli-

vat saaneet harhan osalta hieman tarkempia tuloksia (harha: 35,5 m³/ha / 13,1 % ja RMSE: 

66,3 m³/ha / 24,6 %), kuin tässä tutkimuksessa (harha: -37,2 m³/ha / -14.4 % ja RMSE: 

50,3 m³/ha / 19,5 %), mutta RMSE:n osalta tässä tutkimuksessa tarkkuus oli hieman pa-

rempi. Aineistojen vertailu on esitelty tarkemmin taulukossa 10. 

 

Taulukko 10. Puuston kokonaistilavuusestimaatin vertailu aiempiin tutkimuksiin. 

Lähde: 
Aineiston 
tyyppi 

BIAS 
(m³/ha) 

BIAS 
% 

RMSE 
(m³/ha) 

RMSE 
% 

Vastaranta ym. 2014 ALS 0.5 0.3 33.6 17.9 

Kankare ym. 2013 ALS -4.9 -2.7 48.4 26.4 

Hyyppä ym. 2012 ALS 0.1 - 37.6 25.4 

Yu ym. 2015 ALS-2500 0.6 0.2 43.5 16.1 

Yu ym. 2015 AI-5000 1.6 0.6 52.3 19.4 

Vastaranta ym. 2014 DSI 0.4 0.2 46.1 24.5 

Packalén & Maltamo 2007 ALS, AI 0.4 - 41.9 20.5 
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Katila & Tomppo 2000 MS-NFI 0.0 - 84.9 69.8 

Luoma ym. 2017a Kasvumalli 35.5 13.1 66.3 24.6 

Rintarunsala 2018 Pro 
Gradu 

AI (2014, 
16x16m, koko-

naispuusto) 
-7.0 -2.4 107.6 37.7 

Rintarunsala 2018 Pro 
Gradu 

ALS (2014, 
16x16m, koko-

naispuusto) 
-2.9 -1,0 79.1 27.9 

Rintarunsala 2018 Pro 
Gradu 

AI (2009, ymp., 
kokonais-
puusto) 

-2.8 -1.7 82.8 50.8 

Rintarunsala 2018 Pro 
Gradu 

ALS (2009, 
ymp., kokonais-

puusto) 
-0.7 -0.4 71.5 43.9 

Rintarunsala 2018 Pro 
Gradu 

ALS (2007, 
ymp., kokonais-

puusto) 
-1.6 -0.9 83.2 44.8 

Rintarunsala 2018 Pro 
Gradu 

Kasvumalli (ko-
konaispuusto) 

-37.2 -14.4 50.3 19.5 

 

 

4.6 Mahdollisia virhelähteitä 

 

Aineiston keräämisen yhteydessä koealojen maastossa mitatut koordinaatit ovat saatta-

neet olla epätarkkoja, mikäli GPS-satelliitteihin ei ole saatu kattavaa yhteyttä. Myös koe-

alojen osittaminen pääpuulajeittain aiemman kuvioittaisen tiedon pohjalta on saattanut 

vaikuttaa ennusteiden harhaisuuteen, mikäli osituksen mukainen puulaji ei ole ollut koe-

alalla varsinainen pääpuulaji. 

5 Johtopäätökset 

 

Tutkimuksen tulosten perusteella, kolmella luokitellulla kaukokartoituspiirteellä puusto-

tunnuksia ennustettaessa pääpuulajeittain ositetuille koealoille, päästään kohtalaiseen en-

nustetarkkuuteen. Pääosin tilavuusennusteet tuottavat aliarvioita suhteessa havaintoihin. 

Tätä voisi olla mahdollista kehittää käyttämällä enemmän selittäviä muuttujia ennuste-

malleissa ja tarkentamalla puulajiositustietoa. Myös suurempi havaintomäärä ja korke-
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ampi resoluutio kaukokartoitusaineistoissa saattaisi vaikuttaa ennustetarkkuuteen positii-

visesti. Pääsääntöisesti tarkempia ennusteita tuottivat lentolaserkeilauksella tuotettujen 

aineistojen pohjalta laaditut ennusteet verrattaessa ilmakuvaennusteisiin. Myös tiheäpuls-

sisella lentolaserkeilauksella saatiin tarkempaa tietoa etenkin puuston pituudesta verrat-

taessa harvapulssiseen keilaukseen. Ennustetarkkuudet olivat parempia havupuilla kuin 

lehtipuilla, tähän toki vaikuttaa myös havupuukoealojen suurempi määrä.  

 

Kaukokartoitusennusteiden päivittäminen kasvumalleilla tuotti kaukokartoitusennustetta 

huomattavasti harhaisempia ennusteita. Kasvumallit vaativat toimiakseen tarkan lähtöai-

neiston ja kaukokartoitusennusteen epätarkkuudet heikentävät mallien toimivuutta. Tar-

kastelussa olleen seitsemän vuoden aikajänteen perusteella vaikuttaisi siltä, että kasvu-

malleilla päivittämistä järkevämpää olisi tehdä uusi kaukokartoitus ja uudet puustotun-

nusennusteet, kuin kasvattaa aiempia ennusteita.  

 

Aliarvioituvat puustotunnukset, varsinkin puuston pohjapinta-ala sekä puuston pituus, 

vaikuttavat hakkuuajankohdan määrittämiseen todennäköisesti niin, että hakkuut myö-

hästyisivät. Puuston kasvun kannalta liian tiheässä kasvavat puut aiheuttaisivat metsän-

omistajalle kasvutappiota. Tutkimuksen tarkoituksena ei ollut määrittää kasvutappioiden 

määrää tai laatua, mikä olisi tulevaisuutta ajatellen mielenkiintoinen tutkimuskohde. Jotta 

kaukokartoitusaineistoilla voitaisiin luoda toimenpidesuunnitelmia puuston kehityksen 

edistämiseksi, ennusteiden tarkkuutta olisi vielä pystyttävä parantamaan. 

6 Kiitokset 

 

Kiitän ohjaajiani tutkijatohtori Ninni Saarista (HY) ja tohtoriopiskelija Ville Luomaa 

(HY) avusta ja opastuksesta tutkimuksen tekoon. Kiitän tohtori Ville Kankaretta (HY) 

ohjeista ja avusta ohjelmistojen sekä aineistojen käsittelyssä. Tutkielmani oli osa maa- ja 
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