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1. JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta  

 

Ajourat kasvatushakkuilla ovat puunkorjuun kannalta hyvin merkittäviä, sillä ne määrit-

tävät kasvamaan jätetyn puuston käytössä olevan pinta-alan sekä vaikuttavat keskeisesti 

puunkorjuun onnistumiseen niin ajanmenekin kuin työnlaadunkin osalta. Ajouraverkos-

ton seurauksena menetetään jopa noin viidennes puun kasvuun käytössä olevasta tilasta 

(Ovaskainen 2012), jonka lisäksi ajourapainumien määrä tarkoittaa kyseiselle alueelle 

syntyneen maanpinnan vaurioitumista. Maanpinnan vaurioituessa myös sekundääristen 

vaurioiden riski, kuten juurten vaurioitumisesta johtuva lahon ja tautien pääsy kasvamaan 

jätetyn puuston arvokkaaseen puuainekseen lisääntyy, jolloin harvennuksien päätarkoi-

tus, luoda alueelle tehokkaammin arvokasta tukkipuuta, kärsii (Sirén 1998). Kun kasva-

tushakkuita tarkastellaan koko Suomen mittakaavassa, puhutaan jopa 500 000 hehtaarin 

vuosittaisesta hakkuiden määrästä (metsänkäyttöilmoitukset kasvatushakkuille vuonna 

2019 yht. 558 552 hehtaaria, Suomen metsäkeskus 2020). Viidennes ajourien osuudesta 

hakkuupinta-alasta tarkoittaisi siis yli 100 000 hehtaaria käytössä olevaa ajouraa, joka 

pituudeltaan (ajouraa noin 500 metriä / hehtaari) vastaisi lähes 7 kertaa maapallon ympäri 

kulkevaa uraa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita samaa määrää täysin uutta ajouraa, sillä kas-

vatushakkuissa käytetään usein samoja ajouria, jotka ovat tehty jo ensiharvennuksella. 

Luku kuitenkin antaa suuntaa siitä, missä määrin ajouria vuodessa käytetään. Pelkille en-

siharvennuksille metsänkäyttöilmoituksia vastaavana vuonna tehtiin 158 095 hehtaarille 

(Suomen metsäkeskus 2020).  

Harvennuksilla uraverkosto muodostetaan kattamaan koko harvennuskuvio minimoiden 

lähikuljetusmatka sekä jäävän puuston vaurioituminen (Ovaskainen 2012). Uraverkos-

tolle muodostetaan pääajourina käytettävät kokoojaurat, joilta lenkkimäisesti lähteviltä 

keruu-urilta kaadetut puut voidaan kuormata (Ovaskainen 2012). Keruu-urilta kuormatut 

puut kuljetetaan kokoojauria pitkin varastopaikalle, jolloin suurin määrä ajosta kohdistuu 

kokoojaurille (Salmi ym. 2013). Useat ajokerrat kasvattavat huomattavasti maanpinnan 

rasitetta, minkä seurauksena kokoojauran sijoittelu kantaville alueille on erittäin tärkeää. 

Oikein muodostettuna ajouraverkostossa on hehtaarilla noin 500 metriä ajouraa (Ovas-

kainen 2012), josta suurimman osan muodostavat keruu-urat. 
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Ajouratunnukset mitataan korjuujäljen mittausten yhteydessä koealaluontaisesti. Noin 10 

koealaa sijoitetaan tarkastettavalle kuviolle pisimmän halkaisijan mukaisesti, jolloin vain 

pieni osa urista tarkastetaan. Tämän takia riski puutteellisille mittauksille etenkin hyvin 

vaurioalttiille kokoojauralle on merkittävä, sillä sattuman osuus sijoittumiselle koealoille 

on suuri. Vastaavasti myös koealat voivat sijoittua kuvion heikosti kantavimpiin, geomet-

rialtaan uraverkoston muodostamiselle hankaliin paikkoihin sekä uraleveyteen vaikutta-

viin kivisiin alueisiin, jolloin mittaukset voivat vääristyä osoittamaan alueen korjuujäljen 

virheelliseksi. Mittaajan pitäisi osata erotella ulkoisten tekijöiden vaikutukset ajouraver-

koston luontiin sekä kriteerit kivennäismaan ja turvemaan liiallisen leikkaantumisen ja 

palautuvan pintamaan painuman välillä. Nämäkään tilanteet eivät ole aina helppoja edes 

kokeneelle korjuujäljen mittaajalle. Tämän vuoksi linjamaista koealaotantaa tarkempi 

menetelmä tutkia ajouratunnuksia olisi alueen kokonaisvaltaisempi tarkastelu, jolloin vir-

helähteiden määrä tasoittuisi useamman mittauksen myötä.  

Alueen ajouraverkoston kokonaisvaltainen tarkastelu maastossa on hyvin hankalaa ja 

etenkin suuremmilla alueilla lähes mahdotonta. Tähän kuitenkin hyvä ratkaisu on tarkas-

tella aluetta ilmasta, jolloin hahmotetaan hakatun kuvion reunat sekä muodostettu ajoura-

verkosto latvuston alapuolista tarkastelua kattavammin. Unmanned aircraft (UA) eli kan-

sankielellä drone on saanut viime vuosina huomattavasti suosiota sen lukuisien käyttö-

mahdollisuuksien takia. Kevyen drone-kaluston kehittymisen myötä myös aikaisemmin 

vain raskailla miehitetyillä ilma-aluksilla ja satelliiteilla saatu lintuperspektiivi on vähi-

tellen muuttunut normaalin kuluttajan budjetille tavoiteltavampaan hintaluokkaan. Li-

säksi jatkuvasti kehittyvä kamerateknologia on mahdollistanut hyvänlaatuisen kuvama-

teriaalin tuottamisen kohtuullisin kustannuksin.  

Tutkimuksen aiheena on tutkia kevyen budjetin, eli tässä tapauksessa kohtuullisen hin-

tansa ansiosta yleistettävissä olevan drone-kaluston, soveltuvuutta harvennushakkuiden 

ajouratunnusten tarkasteluun. Dronella suoritettavassa tarkastuksessa tuloksien tulkinta 

perustuu tietokoneella suoritettaviin mittauksiin, jolloin mittaajasta sekä sattumasta joh-

tuva harha vähenee ja alueen ajouratunnuksista saadaan kokonaisvaltaisempi ja luotetta-

vampi käsitys kuin aikaisemmissa maastomittauksissa saaduista numeerisista arvoista. 

Tarkastuksen yhteydessä saadaan myös konkreettista kuva- ja pistepilvimateriaalia har-

vennetuista alueista, joita voidaan hyödyntää palautekeskusteluissa korjuun suorittaneen 

yrityksen tai metsänomistajan kanssa. 
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1.2 Aikaisemmat tutkimukset 

 

Ajouratunnusten tutkiminen ei ole uusi asia, vaan erilaisia ajouriin liittyviä tutkimuksia 

on tehty jo vuosikymmenten ajan (esim. McNeel ym. 1992, Wästerlund 1994, Eliasson 

ym. 2005, Horn ym. 2007 Airavaara ym. 2008). Ajouratunnuksista etenkin ajourien sy-

vyyttä sekä korjuuolojen ja käytetyn kaluston vaikutusta painumiin on pyritty selvittä-

mään usein käsimittauksin, mutta vähitellen myös erilaiset laserkeilausmittaukset sekä 

fotogrammetria maanpinnantasolta ovat yleistyneet uratunnusten tarkastelumenetelminä 

(esim. Pierzchała ym. 2016 ja Marra ym. 2018). Maanpinnan tasolta isojen kokonaisuuk-

sien tarkastelu on kuitenkin haastavaa ja aikaa vievää. Tähän on nopeasti kehittyvä drone-

kalusto antanut hyvän apukeinon, sillä alueiden tarkastelu ilmasta on hyvin kustannuste-

hokasta (Nevalainen ym. 2017). Dronejen hyödyntämistä ajouratunnusten tarkastelussa 

ovat tutkineet omissa tutkimuksissaan ainakin Pierzchała ym. (2014), Nevalainen ym. 

(2017) sekä Talbot ym. (2017). Ilmasta kuvatulle aineistolle puuston latvusto aiheuttaa 

omat haasteensa peittämällä kokonaan tai osittain alueita ajourista (Nevalainen ym. 

2017). Tämän lisäksi maanpinnan tasolla olevat ruohot, hakkuutähteet ja urissa seisova 

vesi haittaavat fotogrammetrian tarkkuutta (Pierzchała ym. 2014, Marra ym. 2018). Näi-

den tekijöiden suodattamisessa on erilaisia menetelmiä, mutta lopulta useampi tutkimus 

(Pierzchała ym. 2014, Nevalainen ym. 2017, Marra ym 2018) on osoittanut fotogrammet-

rian potentiaalin kustannustehokkaaseen ajouratarkasteluun tuottaen parhaimmillaan si-

vuttais- (x, y) sekä syvyyssuuntaista (z) mittausdataa jopa senttimetrin resoluutiolla. Kus-

tannustehokkuutta lisäävä yhtenäinen ajatus kirjallisuudessa on ollut vähentää maastossa 

suoritettavien toimenpiteiden määrää. Näihin sisältyvät muun muassa erillisten georefe-

renssipisteiden sekä referenssimaanpinnan taltiointiin suoritettavat mittaukset ja kuvauk-

set, jotka tässä tutkimuksessa on pyritty minimoimaan tai mahdollisuuksien mukaisesti 

jopa poistamaan. 

Fotogrammetriselle pistepilvelle sopivien lentoasetusten luontia varten tehtyä laajempaa 

testausta useampien lentoasetusten välillä tieteellisessä kirjallisuudessa ei etenkään haas-

tavissa metsäolosuhteissa testattuna ole saatavilla. Lähtökohtaisesti tutkimuksissa on pis-

tepilvien muodostamiseksi käytetty vain yhtä tai kahta eri lentokorkeutta 90 asteen ku-

vauskulmassa. Internetistä on kuitenkin löydettävissä hyvin hajanaisesti erilaisia keskus-

teluforumeita ja opetusvideoita esimerkiksi erilaisten purojen valuma-alueiden, kuoppien 

syvyyksien ja etäisyyksien kuvaamisesta ja laskennasta, jonka avulla lentoasetuksia on 
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voitu tässä tutkimuksessa lähteä rakentamaan. Lisäksi pistepilvien välistä etäisyyksien 

laskentaa on voitu tässä tutkimuksessa soveltaa eri tavoin. Ongelmaa on kuitenkin aiheut-

tanut jäljellä oleva puusto, jonka katveesta pistepilvi on pitänyt muodostaa. Tiedon puut-

teellisuuden ja hajanaisuuden takia tutkimusta tukevan aineiston kerääminen on hyvin 

luovan ajattelun lisäksi vaatinut myös erittäin paljon aikaa ja vaivaa. Siksi tämä osin pio-

neeritutkimuksena toimiva menetelmänrakennustutkimus antaa mahdollisuuden löytää 

ajouraverkoston tarkasteluun käytettäviä menetelmiä hyvin pienellä vaivalla tuleville fo-

togrammetriaa hyödyntäville tutkimuksille. 

 

1.3 Työn tavoite ja rakenne 

 

Työn tavoitteena on selvittää, miten fotogrammetrisen pistepilven pystyy tuottamaan nä-

kyvyyttä voimakkaasti rajoittavan latvuston alta, ja tarkastella pistepilven käyttömahdol-

lisuuksia sekä tarkkuutta kasvatushakkuiden ajouraverkoston tunnusten määrittämisessä. 

Pistepilven luonti kasvavan puuston alta vaatii runsaasti suunnittelua sekä koelentoja, 

minkä seurauksena tutkimuksen alussa suoritetaan useita lentoja eri korkeuksilta ja eri 

lentoasetuksilla. Lentoasetusten luonnin yhteydessä pyritään tekemään mahdollisimman 

paljon vertailua eri vaihtoehtojen välillä sekä pyritään saamaan selville lentoasetusta, 

jossa kuvien määrä pysyisi maltillisena, käyttötarkkuuteen validina sekä kustannustehok-

kaasti toteutettavana. Tutkimuksen alussa mitataan myös maastosta pistepilvelle vertai-

luaineistoa suorittamalla ajouratunnusten mittaukset samalla korjuujäljenmittausmenetel-

mällä, jolla Suomen metsäkeskus tekee viralliset korjuun laaduntarkastukset myös 

ajourien osalta (Suomen metsäkeskus 2017). Jatkoa ajatellen maastossa suoritettavat mit-

taukset pyritään minimoimaan, jolloin menetelmän käyttö ei vaatisi dronen lennätyksen 

lisäksi muita maastotoimenpiteitä.  

Kuvien käsittelyssä sekä pistepilven luonnissa tavoitteena on tarkastella pistepilven luon-

tia laadun, ajanmenekin sekä prosessointiin vaadittavan tietokoneen tehon näkökulmasta. 

Käytössä olevan normaalin kuluttajahintaisen kaluston myötä pistepilven muodostuk-

sessa ei pyritä täydelliseen laatuun, vaan pyritään pitämään ajanmenekki maltillisena ja 

pistepilven tarkkuus riittävän tarkkana. Tämä mahdollistaa tutkimuksessa luotujen mene-

telmien käytön Stora Ensolla työskentelevien henkilöiden jo valmiiksi käytössä olevilla 

normaalitehoisilla tietokoneilla. Näin ollen menetelmän skaalattavuus tarvittaessa on 
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kustannustehokkaampaa, sillä uusia tietokoneinvestointeja ei tarvitse tämän menetelmän 

takia suunnitella. Lisäksi saadaan kokemusta lisenssiltään suhteellisen kalliista Agisoft 

Metashape professional edition -pistepilvenluontiohjelmasta (Agisoft 2020) tutkimuk-

sessa käytettyjen ilmaisten kokeilujaksojen myötä.  

Pistepilven käsittelyssä pyritään luomaan mahdollisimman yksinkertainen ja nopea me-

netelmä ajouratunnusten tarkasteluun. Menetelmässä tarkoituksena on jo menetelmän ke-

hityksen alusta lähtien pyrkiä välttämään turhia välivaiheita. Lisäksi käytetään Interne-

tistä ilmaiseksi saatavilla olevia tietokoneohjelmia ja pyritään löytämään tähän käyttötar-

koitukseen sopivaa ohjelmaa. Kuten pistepilven luontivaiheessa, myös pistepilven käsit-

tely pyritään pitämään suorituskyvyltään kohtuullisten tietokoneiden ulottuvissa. Ajoura-

tunnusten mittausmenetelmien suunnittelussa noudatetaan samoja käytäntöjä kuin maas-

tossa suoritettavassa mittauksessa. Lisäksi uuden tarkasteluperspektiivin myötä pohdi-

taan, onko joitain muita mahdollisia ajouriin liittyviä tunnuksia tarkasteltavissa, jotka vai-

kuttaisivat korjuun laatuun. 

Fotogrammetrisilta pistepilviltä pyritään lopulta saamaan mahdollisimman paljon infor-

maatiota alueesta tiedon tarkkuuden perusteella joko numeerisessa tai visuaalisessa muo-

dossa. Tarkkuudeltaan luotettavat tunnukset voidaan luoda numeerisesti ilmaistaviin 

muotoihin, jonka lisäksi numeerisesti epäluotettavista tunnuksista pyritään luomaan vi-

suaalisesti hyödynnettävissä olevaa materiaalia. Lähtökohtana on kuitenkin hyvä ymmär-

tää, ettei hyvin alhaisilla kustannuksilla luodulla fotogrammetrisella pistepilvellä pystytä 

luomaan äärimmäisen tarkkaa tietoa näin haasteellisista olosuhteista. Tarkat arvot vaati-

sivat hyvän georeferoinnin sekä laserkeilaimen, jolloin kustannukset fotogrammetriaan 

nähden olisivat moninkertaiset. Luotuja menetelmiä pistepilven muodostukseen ja käsit-

telyyn voidaan kuitenkin soveltaa ja käyttää samoilla ohjelmistoilla myös laserkeilaimella 

kuvattuun aineistoon. Näin ollen tutkimus toimii myös osaltaan pioneeritutkimuksena 

pistepilvien muodostamiseen ja käsittelyyn kalliimmalla laserkeilainkalustolla.  

Tutkimuksen kannalta olennaisimmat tutkimuskysymykset ovat lueteltu taulukossa 1. 

Kuten kysymyksistä käy ilmi, tutkimus on rakennettu useammasta palasesta, joiden sel-

vittämiseen on käytetty toisistaan hyvin eriäviä menetelmiä. Ensimmäisen lentoasetuksia 

koskevan tutkimuskysymyksen selvittämistä varten täytyy testialueita kuvata useilla eri 

asetuksilla ja tarkastella sekä vertailla saaduista kuvista muodostettuja pistepilviä keske-

nään. Toisen pistepilven muodostamiseen liittyvän tutkimuskysymyksen selvittämiseen 

on käytettävä saatavilla olevien tutkimuksien ja opetusvideoiden menetelmiä pistepilvien 
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luonnista ja valittava käytettäväksi oman tutkimuksen kannalta parhaiten sopivat mene-

telmät sekä tietokoneohjelmat. Tutkimuskysymyksiä 1 ja 2 tarkastellaan osin päällekkäin, 

sillä lopullisten lentoasetusten valintaa varten on ensin opeteltava muodostamaan testi-

lennoista pistepilvet, jotta lentoasetusten vaikutusta pistepilven laatuun voidaan tarkas-

tella. Ajouratunnusten tarkasteluun liittyvän kolmannen tutkimuskysymyksen ratkaisuun 

on etsittävä internetistä saatavilla olevia tutkimuksia sekä opetusvideoita ja sovellettava 

niissä käytettyjä menetelmiä. Vähäisen aikaisemman tutkimuksen takia tämä vaatii sin-

nikästä kokeilua sekä yritä ja erehdy –menetelmän käyttöä, jossa lukuisat erilaiset kokei-

lut johtavat useiden epäonnistumisien saattelemana oikeaan ratkaisuun.  

Taulukko 1. Tutkimuksen tutkimuskysymykset. 

 

Tutkimuskysymykset: 

1. Miten dronella saadaan kerättyä latvuston alta kattavaa fotogrammetrista pistepil-

viaineistoa ajouratunnusten mittaukseen? 

2. Miten ja mitä tietokoneohjelmia käyttäen dronella kerätyistä valokuvista voidaan 

muodostaa fotogrammetrinen pistepilvi?  

3. Voidaanko fotogrammetrisella pistepilvellä mitata ajouratunnuksia ja ovatko mit-

taustulokset luotettavia? Voidaanko ajouravälin, -leveyden sekä -painumien li-

säksi tarkastella pistepilveltä muita ajouraverkostoa kuvaavia tunnuksia? 

 

 

 

2.  AJOURATUNNUKSET JA NIIDEN MITTAUS 

 

2.1 Yleistä 

 

Puunkorjuussa syntyvät urat voidaan jakaa ajouriin sekä hakkuu-uriin. Hakkuu-urat ovat 

nimensä mukaisesti vain hakkuukoneen käytössä olevia, ohjeistuksen mukaisesti maksi-

missaan kolme metriä leveitä kulku-uria, jotka ovat puun kuljetuksessa syntyvän korkean 

pintapaineen puuttumisen takia vähemmän havutettuja sekä kärsivät usein vähemmän 

maastovaurioita kuin raskaammalla kalustolla ajetut ajourat (Ovaskainen 2012). Hakkuu-
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urat kulkevat usein ajourien välissä tai voivat poiketa alueilla, jonne kuormatraktorin ras-

kaalla kuormalla on hankala päästä (Airavaara ym. 2008). Niiden tarkoitus on helpottaa 

kuormatraktorin toimintaa ja mahdollistaa ajourien välinen harvennus alueilta, johon ei 

ajouralta muuten yletyttäisi (Ovaskainen 2012). Hakkuu-urista käytetään myös nimitystä 

haamu-ura, koska tällainen ura ei välttämättä muodosta yhtenäistä, avointa, havaittavissa 

olevaa uraa leimikkoon. 

Ajourat ovat leveitä puunkuljetukseen tarkoitettuja kulku-uria, joilla kuormatraktorin li-

säksi liikkuu myös hakkuukone (Sirén 1998). Ajourilla tapahtuva puunkuljetus suorite-

taan raskailla kuormatraktoreilla, joiden paino kuormattuna voi olla jopa yli 40 tonnia 

(esim. Ponsse 2020, John Deere 2020). Koneiden painon lisäksi ajourilla ajetaan hakkuu-

urista poiketen useita kertoja, minkä seurauksena maanpinta rasittuu hakkuu-uria huo-

mattavasti enemmän (Airavaara ym. 2008). Näin ollen painumien ehkäisemiseksi ajourat 

pyritään sijoittelemaan tarkemmin kantaville alueille. Lisäksi hakkuussa metsään jätettä-

viä oksia sekä latvustoja pyritään asettelemaan uralle maastovaurioiden ehkäisemiseksi 

niin sanotuksi havutukseksi (Airavaara ym. 2008). Harvennusten jälkeistä metsämaan 

kuntoa voidaan arvioida ajourille suoritettavin ajourapainumien, ajouravälien sekä 

ajouraleveyksien mittauksen perusteella (Metsäteho 2003). 

 

2.2 Ajourapainumat 

 

Ajourapainumalla tarkoitetaan puunkorjuussa kivennäismaalla yli 10 cm syvää ja yhtä-

jaksoisesti yli 50 cm pitkää leikkaantunutta kivennäismaata (Metsäteho 2003). Painu-

massa on tärkeä huomata ero palautuvan painumisen sekä kivennäismaan leikkaantumi-

sen välillä, sillä maan pintakerroksen painumat palautuvat nopeasti maan routaantumisen 

ansiosta (Metsäteho 2003) toisin kuin leikkaantunut kivennäismaa (Kuva 1). Painuman 

syvyydessä 10 cm raja-arvoon on päädytty tutkimuksissa, jossa yli 10 cm painumien on 

todettu nostavan merkittävästi puuston kasvua hidastavien juuristovaurioiden määrää 

(Sirén 1998). Juurivaurioiden lisäksi painumat tiivistävät maapartikkeleita, minkä seu-

rauksena maanpinnan juuriston sekä veden läpäisevyysominaisuudet heikkenevät (Saari-

lahti 1991). Kokonaisuudessaan ajouran pituudesta urapainuman osuus ei saa ylittää Suo-

men metsäkeskuksen (Leivo ym. 2017) suositusten mukaisesti kivennäismailla sekä kuu-

sivaltaisilla turvemailla yli 5 % ja muilla turvemailla 10 % ajourien pituudesta. Lakiraja 
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painumien osuudesta kivennäismailla on 20 % sekä turvemailla 25 % (Suomen metsäkes-

kus 2017).  

 

  

Kuva 1. Kuvassa vasemmalla pintakasvillisuus painunut, jolloin maanpinta palautuu ajan 
myötä. Oikealla painuma, jossa kivennäismaa leikkaantunut yli 10 cm, jolloin se luokitellaan 
maastovaurioksi (Metsäteho 2003). 

 

2.3 Ajouraväli ja -leveys 

 

Ajouravälillä tarkoitetaan viereisten ajourien keskilinjojen keskimääräistä etäisyyttä toi-

siinsa alueilla, joissa säännönmukaisen ajouraverkoston luonti on ollut kuvion geomet-

rian puolesta mahdollista (Suomen metsäkeskus 2017). Ajouraväliä mitattaessa on 

ajouraverkostosta poisluettava risteysalueet sekä maastosta ja leimikon muodosta johtu-

vat kapeikkoalueet (mukaan lukien säästöpuuryhmien ympäriltä kulkevien ajourien väli), 

joiden väli on ulkoisista syistä poikkeava (Metsäteho 2003). Ajourien sijoittelun merkitys 

metsikön puuntuotantoon on merkittävä, sillä hakkuukone kaataa 4–5 metrin kaistaleen 

puita uran luonnin yhteydessä. Näin ollen ajouraverkoston luontiin on kiinnitettävä huo-

miota etenkin ensiharvennuksessa, sillä uralta poistettavista puista saadaan tässä vai-

heessa alhainen ensiharvennuksen hinta. Lisäksi ensiharvennuksella luotuja ajouria tul-

laan käyttämään myös seuraavissa harvennuksissa (Metsäteho 2003). Toisaalta avatut 

ajourat lisäävät alueen valaistusta parantaen etenkin uravarsipuiden kasvua, mutta tämä 

kompensaatio ei riitä kompensoimaan puustottoman uran aiheuttamaa kasvutappiota 

(Kokko ja Sirén 1996). Oikeaoppisesti muodostetussa ajouraverkostossa ajouran keski-

määräinen väli on yli 20 metriä sekä kokonaispituus noin 500 m/ha (Ovaskainen 2012). 

Keskimääräinen ajouraleveys saadaan laskemalla yhteen ajouran molemmilta puolilta 
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rinnankorkeudelta ajouran keskustaa lähimmän puun kohtisuora etäisyys ajouran keski-

linjasta (Metsäteho 2003). 

 

2.4 Korjuujäljen tarkastus 

 

Ajouratunnuksille ei ole luotu virallista tarkastusmenetelmää, vaan tunnukset ovat tarkas-

tettu korjuujäljen laatua kuvaavien tarkastusten yhteydessä. Nämä tarkastukset ovat ke-

hitetty Tapion hyvän metsänhoidon suositusten (Tapio 2019), Suomen metsäkeskuksen 

korjuujälkisuositusten (Suomen metsäkeskus 2017) sekä metsälaissa asetettujen lakirajo-

jen mukaisesti luomalla korjuujälkeä parhaiten kuvaavia tunnuksia. Tunnukset sekä niille 

asetetut suositus- ja lakirajat ovat 2000-luvun alussa pyritty yhtenäistämään kaikille met-

säalan toimijoille samoiksi ja niiden perusteella on kehitetty kaksi Suomessa virallisesti 

käytössä olevaa korjuujäljen mittausmenetelmää (Poikela 2003). Kyseiset Metsätehon ja 

Tapion kehittämät korjuujäljen laatua kuvaavat mittausmenetelmät eroavat toisistaan, 

mutta mitattavat tunnukset ja raja-arvot ovat käytännössä samoja. Tunnukset on eroteltu 

Suomen metsäkeskuksen korjuujäljen arvostelutaulukkoon (Taulukko 2). 

Taulukko 2. Korjuujäljen arvostelukriteeristö, jossa tasaikäisrakenteisessa metsikössä käytössä 
olevat määreet ovat värjätty sinisellä ja vain eri-ikäisrakenteisessa metsikössä vihreällä värillä 
(Suomen metsäkeskus 2017). 
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Metsätehon menetelmässä korjuujälkeä mitataan ajourilta suoritettavilla mittauksilla. 

Tarkastus tehdään jo hakkuiden aikana, mikä mahdollistaa puuttumisen mahdollisiin on-

gelmiin jo ennen korjuun päättymistä. Lisäksi hakkuiden edeltävät toimet, kuten ennak-

koraivaus, edellisten hakkuiden käyttämät urat sekä itse leimikon suunnittelu, voidaan 

huomioida paremmin virheiden aiheuttajina (Metsäteho 2003). Hakkuunaikaisessa tar-

kastuksessa voidaan myös suorittaa omat tarkastukset hakkuukoneelle sekä kuormatrak-

torille mittaamalla tunnuksia alueilta, joilta puutavaraa ei ole vielä kuljetettu välivaras-

tolle.  

Metsätehon menetelmästä poiketen Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion korjuujäljen 

inventointimenetelmä tehdään vasta puunkorjuun päätyttyä, jolloin se kuvaa yksinomaan 

metsän tilaa harvennuksen jälkeen (Tapio 2019). Menetelmä on maa- ja metsätalousmi-

nisteriön hyväksymä sekä virallisena korjuujäljen tarkastusmenetelmänä käytössä Suo-

men metsäkeskuksella (Tapio 2019). Se perustuu kuvion pisimmän halkaisijan suuntai-

sesti sijoitettuihin ympyräkoealoihin, jotka kuvion koon mukaisesti hajautetaan halkaisi-

jalle tasaisesti. Jokaiselta ympyräkoealalta mitataan ajouratunnukset, puustovauriot sekä 

harvennusvoimakkuutta kuvaavat puustotunnukset. 

Suomen metsäkeskuksen (Leivo ym. 2017) maastotarkastusohjeiden mukaisesti ajoura-

tunnuksien mittaus suoritetaan mittaamalla ajouraväli koealan keskipisteestä sekä ajoura-

leveys ja -painumat keskipistettä kohtisuoraan lähimpänä olevalle ajouralle sijoitettavalta 

koealalta (Kuva 2). Ajouraväli on koealan keskipisteen läpi kulkevan lyhyimmän mah-

dollisen halkaisijan etäisyys koealan ympärillä olevien ajourien keskipisteiden välillä. 

Koealan keskipisteen sijoittuessa kuvion rajaa lähimmän ajouran sekä kuviorajan väliin, 

ajouraväliä ei kyseiseltä koealalta mitata. Mittausta ei myöskään tehdä, jos suositusten 

mukaiselle ajouravälille on ollut ulkoisia esteitä kuten kuvion kapea tai pienehkö muoto. 
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Kuva 2. Koealojen sijoittaminen ja ajouratunnusten mittaus Tapion korjuujäljen jälki-inventointi 
menetelmässä (Metsäteho 2003). 

Ajouralle muodostettavat koealat asetellaan Metsätehon ohjeiden mukaisesti (Kuva 2) 

keskipisteestä kohtisuorasti lähimmälle uralle. Uralle muodostetaan kaksi koealaa 

ajouran suuntaisesti molempiin suuntiin uran leveyden ja urapainumien mittaamiseksi. 

Ajouraleveyttä varten muodostetaan ajouralle viiden metrin mittaiset koealat uralle vali-

tusta pisteestä molempiin suuntiin. Yhteensä kymmenen metrin mittaiselta koealalta va-

litaan uran molemmilta puolilta rinnankorkeudelta ajouran keskipistettä lähin puu, jonka 

kummankin etäisyys uran keskikohtaan määritetään. Näiden kahden etäisyyden summa 

edustaa kunkin koealan uran minimileveyttä. 

Ajourapainumien mittausta varten ajouralle muodostetaan molempiin suuntiin 15 metriä 

pitkä koeala. Yhteensä 30 metrin mittaiselta koealalta mitataan metreissä molemmilta 

urilta yli 10 cm syvät ja vähintään yhden metrin mittaiset kivennäismaan leikkaantumat. 

Molempien ajourien leikkaantumat lasketaan kuvan 3 mukaisesti siten, että molemmille 

raiteille, samaan kohtaan koealan keskilinjan mukaisesti osuvat koealat lasketaan yhdeksi 

painumaksi. Painumien osuus koealan pituudesta ilmoitetaan prosenteissa. Lopullinen 

koko inventointialueen (leimikon) urapainumien osuus lasketaan kaikkien mitattujen 

koekalojen urapainumaosuuksien (%) keskiarvona. 
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Kuva 3. Ajourapainuman osuuden mittaus koealasta tapahtuu mittaamalla painumat molem-
milta raiteilta ja laskemalla kuvan mukaisesti raiteiden osuudet yhteen (Suomen metsäkeskus 
2017). 

 

3. DRONET JA FOTOGRAMMETRIA 

 

3.1 Toimintaperiaate ja rakenne 

 

UA (Unmanned Aircraft, vanhempi ilmaisu UAV Unmanned Aerial Vehicle) tarkoittaa 

miehittämätöntä ilma-alusta. Puhekielinen käytännön toiminnassa esiintyvä nimitys täl-

laiselle ilma-alukselle on yleisesti drone (Droneinfo 2018). Alkuperäisesti sotilaskäyttöön 

kehitettyjen miehittämättömien ilma-alusten historia kantautuu jo yli 170 vuoden päähän, 

jolloin Itävalta käytti räjähteillä lastattuja miehittämättömiä kuumailmapalloja (Kuva 4) 

hyökätessään Venetsiaan (Reade 1958). Miehittämättömien ilma-alusten kehitys on sit-

temmin pohjautunut pitkälti armeijan tarpeisiin (Kashyap 2020), ja jo 1930-luvulla en-

simmäisiä moottoreilla varustettuja kauko-ohjattavia ilma-aluksia on kehitetty ilmator-

juntatykkien maalitauluiksi (Kuva 4). 
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Kuva 4. Vasemmalla: Itävalta hyödynsi jo vuonna 1849 räjähteillä lastattuja miehittämättömiä 
kuumailmapalloja hyökätessään Venetsiaan (Reade 1958). Oikealla: 1930-luvulla valmistettu 
kauko-ohjattava maalitaulu ilmatorjuntatykkejä varten (Kashyap 2020). 

 

 

 2000-luvun alkuun asti kehitys on jatkunut sotilaallisten tarpeiden mukaisesti erilaisten 

vakoilutehtävien ja miehittämättömien ilmaiskujen muodossa, mutta 2010-luvulla dronet 

yleistyivät nopeasti myös kuluttajien keskuudessa (Kashyap 2020). Kuluttajille suunnatut 

kohtuuhintaiset neljällä moottorilla varustetut nelikopterit ja niihin suunnatut pienikokoi-

set kamerat yleistyivät merkittävästi. Droneja on alettu hyödyntämään sittemmin enem-

män myös maa- ja metsätaloudessa, rakentamisessa, pelastustehtävissä sekä lukuisissa 

muissa käyttötarkoituksissa. Lisäksi droneihin on lisätty normaalin RGB-kameran (Red, 

Green, Blue) lisäksi multi- ja hyperspektri- sekä lämpökameroita ja laserkeilaimia, jolloin 

dronejen monikäyttöisyys on kasvanut entisestään.  

Käytetyimmissä kopterimallisissa droneissa perusrakenteeseen kuuluvat X- tai H-malli-

nen runko, parillinen määrä propelleja (esim 4, 6 tai 8) ja niitä pyörittävät moottorit, akku, 

sisäänrakennettu GPS-lähetin sekä radiovastaanotin, kamera ja kameran vakautta sääte-

levä gimbaali eli vakauttaja (Kuva 5). Tämän lisäksi droneissa on ulkoinen paikka muis-

tikortille, USB-kaapeliliitäntä sekä törmäyksenestosensorit, jotka teoriassa suojaavat 

dronea törmäyksiltä. Dronen ohjaimena käytetään kauko-ohjainta ja liikkuminen 
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perustuvat propellien pyörimisnopeuden vaihteluun, jolloin drone saadaan liikkumaan si-

vuille, eteen, taakse, ylös, alas tai pyörimään oman akselinsa ympäri.  

Dronen ohjaus perustuu pääsääntöisesti kauko-ohjaimella GPS-paikantimelle annettuihin 

komentoihin, jolloin drone laskee tarvittavat propellien pyörimisnopeudet ja liikkuu ha-

luttuun sijaintiin. Kuitenkin esimerkiksi sisätiloissa lentoa varten voidaan GPS-ohjaus 

poistaa ja siirtyä käsiohjaukseen heikon GPS-signaalin takia. Drone on myös mahdollista 

lähettää automaattisesti ohjatulle kuvausreitille esimerkiksi tässä tutkimuksessa käytetyn 

Pix4Dcapture ohjelman avulla (Pix4D 2020). Ohjelmalla rajataan kuvattava alue, kuvien 

päällekkäisyys, kuvauskulma, liikkumisnopeus ja korkeus, jonka jälkeen drone lähetetään 

automaattiselle lennolle lentoalueen läheisyydestä.  

 

 

Kuva 5. Tutkimuksessa käytetyn Phantom 4 Pro -dronen perusrakenne ja osat (DJI 2020). 

 

3.2 Lainsäädäntö 

 

Miehittämättömiä ilma-aluksia koskevat lait ja viranomaisohjeet on otettava huomioon jo 

lentosuunnitelmaa tehdessä, sillä lennättäminen etenkin lentokenttien, armeijan harjoitus-

alueiden sekä valtakunnanrajan läheisyydessä on usein luvanvaraista, lentokorkeudeltaan 

rajoitettua tai jopa kokonaan kielletty. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin 
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hallinnoimalta Droneinfo-puhelinapplikaatiolta (Droneinfo 2018) voidaan tarkastaa kar-

talta lennätettävien alueiden lentorajoitteet. Lentorajoitusalueiden tarkastuksen jälkeen 

ennen lentoa on haettava alueelle tarvittavat lentoluvat sekä selvästi merkittävä lennätet-

tävään laitteeseen lentäjän yhteystiedot näkyville.  

Lennon aikana huomioitavat asiat ovat lentokorkeus sekä dronen välittömässä läheisyy-

dessä olevat ihmiset, asuinalueet sekä muut ilma-alukset. Maksimilentokorkeus ilman eri-

tyisiä rajoitteita on tutkimuksen aikana ollut 150 metriä, eikä lennätys ole vaatinut erillistä 

ajokorttia. Vuonna 2020 lentokorkeus kuitenkin lasketaan 120 metriin ja lentäjille pakol-

liseksi tulee suorittaa Traficomin valvoma ajokortti (Traficom 2019). Ilma-alukseen on 

säilytettävä suora näköyhteys koko lennon ajan ja lentäjän on huolehdittava, ettei ilma-

alus aiheuta vaaraa tai meluhaittaa ulkopuolisille ihmisille tai heidän omaisuudelleen. 

Lennättäjä on myös velvollinen väistämään muita ilmassa liikkujia ja korvaamaan tapa-

turmissa aiheuttamansa vahingot. Lisäksi lentäjän on kunnioitettava lähistöllä olevien ih-

misten yksityisyyttä ja kotirauhaa välttämällä kuvaamista pihojen välittömässä läheisyy-

dessä. Lentäjä voi tahallisesti tai tahattomasti lennollaan syyllistyä Suomen rikoslain 24 

luvun 6 §:n mukaisesti yksityisyyden loukkaamisen myötä salakatseluun ja saada sakko-

rangaistuksen tai enintään vuoden vankeusrangaistuksen (Finlex 2000). 

 

3.3 Fotogrammetria 

 

Fotogrammetrialla tarkoitetaan yksinkertaisuudessaan kuvista suoritettavaa mittaamista 

(Colica ym. 2017). Lähtökohtana on tietää kuvan kuvauskulma ja -etäisyys kuvan koh-

teeseen, jolloin kuvattavan kohteen mittakaava voidaan laskea ja fotogrammiset mittauk-

set voidaan suorittaa (Nisha 2013). Fotogrammetriaa on hyödynnetty jo vuosikymmeniä, 

sekä sen perusperiaatteita tarkasteltiin jo renessanssin ajalla (Kuva 6). Fotogrammetrialla 

pyritään muodostamaan kohteesta lukuisia näkyvissä olevia paikannettuja x, y, z-koordi-

naattipisteitä, joiden etäisyyksistä mittaukset voidaan suorittaa (Nisha 2013). Kun kuva-

lähteen kuvaushetken sijainti ja kuvauskulma tiedetään, voidaan muodostaa kuvatulle 

kohteelle paikkatietoa sisältäviä koordinaattipisteitä. Jos mittaukset suoritetaan yhdeltä 

kuvalta, voidaan kohteelle laskea vain pituus- ja leveyssuuntaisia (x ja y) koordinaattipis-

teitä (Colica ym. 2017). Syvyyden (z) mittaamiseen tarvitaan vähintään kaksi kuvaa eri 
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suunnista, jotta pisteiden kolmiointi ja trigonometrisesti laskettu syvyysarvo (z) voidaan 

muodostaa (Kuva 6). 

Moderni menetelmä hyödyntää fotogrammetriaa on luoda useasta eri suunnasta otetusta 

kuvasta fotogrammetrinen pistepilvi, jossa kehittynyt tietokoneohjelma muodostaa ensin 

jokaiselle kuvalle halutun määrän x- ja y-koordinaattipisteitä. Tämän jälkeen ohjelma 

vertailee muita saman kohteen eri kuvista muodostettuja x- ja y-koordinaattipisteitä kes-

kenään ja etsii yhteneväiset pisteet, joille voidaan trigonometrialla laskea z-koordinaatin 

arvo. Kuvista muodostetuista tuhansista koordinaattipisteistä ohjelma muodostaa yhden 

tarkasteltavissa olevan pistepilven, jonka avulla kohteen kolmiulotteisen mallin (x, y, z) 

laskenta on mahdollista. Kaksiulotteisen mallin (x, y) laskenta mahdollistaa pituuden, le-

veyden sekä yksinkertaisen pinta-ala laskennan, kun taas kolmiulotteinen mahdollistaa 

lisäksi syvyyden sekä tilavuuden laskennan.  

 

  

Kuva 6. Vasemmalla: Fotogrammetrian perusperiaatteiden hyödyntämistä mittaamisessa har-
joiteltiin jo renessanssin aikaan (The Center for Photogrammetric Training 2008). Oikealla: Mo-
dernimpi tapa havainnollistaa fotogrammetrian periaatetta (Colica ym. 2017). 
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4. AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

4.1 Kalusto 

 

Tutkimuksessa käytetty miehittämätön ilma-alus oli neljällä propellilla varustettu Phan-

tom 4 Pro -nelikopteri. Phantom 4 Pro:ssa on vakiona käytössä Phantomin oma yhden 

tuuman CAMOS-kennolla varustettu 20 megapikselin kamera, jonka vakauden ja suun-

tauksen varmistaa kolme akselinen gimbal. Lisäksi 60 fps (frames per second) kuvataa-

juudella toimiva UHD-kamera (Ultra high definition, 4K) mahdollistaa korkean resoluu-

tion videokuvatarkkuuden. Tuotteen kuvauksessa ilmoitettu ohjaussäde 7 kilometriä 

mahdollistaa teoriassa hyvän ulottuman dronen käytölle (DJI 2020). Laite oli varusteltu 

sisäisellä GPS-paikannusjärjestelmällä (GLONASS), ja laitteen jokaiseen kulmaan sekä 

alas suunnattu esteentunnistussensorit mahdollistavat ympäristön esteiden havaitsemisen 

eteen, taakse, sivuille ja alas 7 metrin etäisyydelle, jolloin teoriassa laitteen lennätys pi-

täisi olla turvallista (DJI 2020).  

Painoa vakiovarusteisella dronella sekä akulla oli yhteensä 1,38 kg ja yhdellä akulla len-

toaika oli noin 30 minuuttia (DJI 2020). Phantomin kauko-ohjaimena toimi erillinen oh-

jain, johon kiinnitetään lennon reaaliaikaista seurantaa ja asetusten ohjelmointia varten 

kosketusnäytöllä varustettu puhelin. Itse manuaalinen ohjaus ja kuvaus tapahtuvat kauko-

ohjaimen välityksellä. Phantomiin on mahdollista asentaa maksimissaan 128 gigatavun 

muistikortti, jonka kapasiteetti on jopa yli 25 000 kuvaa (1 kuva noin 5 megatavua).  

Tutkimuksessa käytetyssä Phantom 4 Pro:ssa oli tutkimuslentojen ajan ulkoinen Mi-

casense Rededge -multispektrikamera (Micasense 2020), jonka tuoma lisämassa akun, 

valokalibrointisensorin sekä kaapeleiden kanssa oli noin 250 grammaa. Yhteensä Phan-

tom ja Micasense painoivat 1,65 kilogrammaa mukaan lukien kummankin oma käytössä 

oleva akku. Multispektrin vaikutusta ajouratunnusten havainnointiin pistepilviltä ei tut-

kittu, mutta osasta alueista muodostettiin kokeilumielessä monesta multispektrikameralla 

kuvatusta kuvasta koostettu ilmakuva eli ortomosaiikki. Pistepilviaineiston kuvauksen 

kannalta multispektrikameran aiheuttama lentovakauden ja akunkeston heikkeneminen 

oli otettava lennätyksessä huomioon.  
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4.2 Tutkimusleimikot 

 

Tutkimuksessa hyödynnettiin yhteensä neljäätoista harvennus-/ensiharvennuskuviota 

kahdeksalla eri metsätilalla Kaakkois-Suomessa. Miehikkälässä ja Luumäellä sijaitsi use-

ampia kuvioita samalla metsätilalla ja Virojoella, Lappeenrannassa, Puumalassa sekä 

Ruokojärvellä kuvioita oli jokaisella tilalla yksi (Kuva 7). Valintaperusteena tutkimuslei-

mikoille oli asiakkaalta saatu lupa suorittaa tutkimukseen liittyviä kuvauksia sekä maas-

tomittauksia heidän omistamillaan maillaan. Tämän lisäksi osalle tutkimusleimikoista oli 

aikaisemmin suoritetuissa korjuujäljen laadun satunnaistarkastuksessa havaittu syviä 

ajourapainumia, mistä syystä kyseiset leimikot valittiin mukaan tutkimukseen. Kohteet 

nimettiin numeroin ja saman metsäkiinteistön sisällä sijainneet kuviot eriteltiin kirjaimin.  

 

 

Kuva 7. Tutkimuskohteet sijaitsivat Kaakkois-Suomessa Virojoella, Miehikkälässä, Luumäellä, 
Lappeenrannassa, Puumalassa ja Ruokolahdella. Miehikkälässä ja Luumäellä sijaitsevilta alueilta 
mitattiin yhdeksän kuviota ja muualta Kaakkois-Suomesta viisi.  
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Kooltaan tutkimuskuviot olivat keskiarvoltaan 1,62 hehtaaria, joista pienin 0,35 ja suurin 

3,02 hehtaaria. Mediaanikoko tutkimuskuvioilla oli 1,53 hehtaaria ja yhteensä kuvioiden 

pinta-ala oli 22,66 hehtaaria. Lähes kaikkien kohteiden pääpuulaji oli mänty lukuun otta-

matta kuvioita 3c (pääpuulaji koivu) ja tutkimuksen ainoaa ensiharvennuskuviota 5 (pää-

puulaji kuusi). Kasvupaikat painottuivat kuivahkon ja tuoreen kankaan kasvupaikkatyyp-

peihin (MT 5/14, VT 5/14), joiden lisäksi osa alueista oli lehtomaisia kankaita (OMT 

3/14). Yhdellä kuvioista kasvupaikkana oli lehto. Tutkimusleimikot oli hakattu vuoden 

2019 maaliskuun ja elokuun välisenä aikana. 

 

4.3 Kohteiden maastomittaukset 

 

Ajouratunnusten referenssiaineiston keräykseen suunnatut maastomittaukset aloitettiin 

vuoden 2019 elokuussa käyttämällä Metsäkeskuksen korjuujäljen jälki-inventointimene-

telmää (Suomen metsäkeskus 2017). Jokaiselle kuviolle sijoitettiin mahdollisuuksien mu-

kaisesti 10 koealaa kuvion pisimmän halkaisijan suunnassa. Mittaustulosten perusteella 

saatiin alueen ajouratunnuksille numeeriset arvot, joita voitiin käyttää dronella saatujen 

arvojen verrokkina. Mittaukset suoritettiin kahden eri mittaajan toimesta käyttäen samaa 

korjuujäljenmittaus-menetelmää. Tutkimuksen maastomittaukset suoritettiin vuoden 

2019 syyskuun loppuun mennessä. Metsäkeskuksen korjuujäljen jälki-inventointimene-

telmällä mitattujen kohteiden referenssiarvot on koottu taulukkoon 3 ja arvoja on vertailtu 

Suomen metsäkeskuksen korjuujäljen arvostelusapluunassa (Taulukko 2) annettuihin 

suosituksiin ja lakirajoihin.  

Maastomittaukset osoittivat, että ajouratunnuksista kohteilla 1 – 3 maastovaurioprosentti 

oli jokaisella kohteella suositusten mukainen, kun vastaavasti ajouraleveys kohteista oli 

suositusten mukainen vain kolmella kuviolla yhdeksästä. Ajouraväli oli seitsemällä koh-

teella suositusten mukainen. Ainuttakaan virheellistä ajouratunnusta mittausalueille 1 – 3 

ei saatu. Puustotunnuksissa pohjapinta-alat olivat harvennusmallien suositusten mukaisia 

lukuun ottamatta kahta kohdetta. Puustovaurioita kohteilla 1 – 3 oli suositusten mukainen 

määrä vain kolmella yhdeksästä kohteesta.  
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Kuvioilla 4 – 8 maastovaurioprosentit ja ajouraleveys eivät noudattaneet suositusten mu-

kaisia arvoja. Mittauksista maastovauriot olivat pääsääntöisesti lainmukaisia, mutta koh-

teella 4 maastovaurioprosentti ylitti virheellisen arvon. Kohteista 4 – 8 ajouraväli oli suo-

situsten mukainen kahdella kohteella ja loput kolme olivat lainmukaisia. Puustotunnuk-

sista suositusten mukainen pohjapinta-ala saatiin kolmelle kohteelle ja puustovauriopro-

sentti oli kahdella kohteella viidestä suositusten mukainen.  

Taulukko 3. Metsäkeskuksen korjuujäljen jälki-inventointimenetelmällä mitattujen tutkimusku-
vioiden tulokset ja määrittely suositustenmukaisen, lainmukaisen sekä virheellisten arvojen mu-
kaisesti. Tulokset on jaettu kahteen osaan mittauksen suorittaneen henkilön mukaisesti. 

 

 

4.4 Koelentoasetusten muodostus   

 

Tutkimuksessa testattiin käyttöön sopivat lentoasetukset, joilla fotogrammetrinen piste-

pilvi voitiin muodostaa mahdollisimman yksinkertaisesti. Tavoitteena oli saada mahdol-

lisimman kattavaa kuvamateriaalia jo harvennettujen kuvioiden latvuston alta pitämällä 

kuitenkin kuvien laatu hyvänä sekä määrä maltillisena. Lentokorkeuden valinnan tukena 

käytettiin Nevalaisen ym. (2017) tutkimuksen GSD-arvoja (Ground Sample Distance), 

eli vierekkäisten maapikseleiden keskipisteiden etäisyyttä toisiinsa. Nevalaisella ym. 

(2017) oli kuitenkin parempi 24 megapikselin kamera käytössä, joten lentokorkeudet piti 

muuttaa GSD-arvojen avulla vastaamaan tutkimuksessa käytössä olevaa 20 megapikselin 

kameraa. Tämän lisäksi Nevalaisen ym. (2017) tutkimuksesta poiketen tutkittiin viistosti 

Kohde
Hakkuu-

tapa
Mittaaja

Hakkuu 

(pvm)

Mittaus 

(pvm)

Pinta-

ala 

(ha)

Kasvu-

paikka-

tyyppi

Pää-

puulaji

Maasto-

vaurio 

(%)

Ajoura-

leveys 

(m)

Ajoura-

väli 

(m)

Pohja-

pinta-ala 

(m2/ha)

Valta-

pituus 

(m)

Puusto-

vaurio 

(%)

1a H JIMI 30.7.2019 1.8.2019 1.76 MT Mänty 0.0 4.7 19.3 17.6 20.5 14.3

1b H JIMI 30.7.2019 5.8.2019 1.51 VT Mänty 2.5 4.6 20.7 18.3 17.0 6.0

1c H JIMI 1.8.2019 6.8.2019 0.35 MT Mänty 1.3 5.0 14.9 19.1 18.4 7.8

2a H JIMI 7.8.2019 29.8.2019 1.5 VT Mänty 0.7 5.1 20.2 17.8 17.8 5.9

2b H JIMI 7.8.2019 29.8.2019 2.55 VT Mänty 0.7 4.2 18.6 17.2 16.0 7.4

3a H JIMI 26.8.2019 30.8.2019 2.49 OMT Mänty 4.3 4.8 19.5 19.7 19.5 4.3

3b H JIMI 26.8.2019 2.9.2019 1.2 OMT Mänty 4.7 5.8 20.5 19.5 19.4 2.5

3c H JIMI 8.8.2019 12.8.2019 0.57 LEHTO Koivu 1.7 4.4 20.9 15.7 21.1 3.1

3d H JIMI 26.8.2019 2.9.2019 1.54 VT Mänty 2.0 4.8 22.6 20.4 19.6 7.7

KESKIARVO 1.50 2.0 4.8 19.7 18.4 18.8 6.6

4 H EERO 2.4.2019 19.9.2019 1.5 OMT Mänty 26.7 5.5 20.0 18.1 19.6 2.5

5 EH EERO 3.5.2019 10.9.2019 2.24 MT Kuusi 11.0 5.7 21.9 9.5 10.9 8.1

6 H EERO 19.6.2019 18.9.2019 1.56 MT Mänty 8.0 5.1 18.2 15.7 16.9 3.4

7 H EERO 14.8.2019 20.9.2019 0.87 MT Mänty 8.2 5.3 18.6 20.3 20.2 6.5

8 H EERO 20.5.2019 11.9.2019 3.2 VT Mänty 12.0 5.5 18.2 14.6 15.3 9.8

KESKIARVO 1.87 13.2 5.4 19.4 15.6 16.5 6.1

SUOSITUSTEN MUKAINEN LAINMUKAINEN VIRHEELLINEN

KESKIARVO

KESKIARVO

AJOURATUNNUKSET PUUSTOTUNNUKSETKUVIOTIEDOT
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otettujen kuvien vaikutusta pistepilven laatuun. Lentoasetusten määrittämistä varten luo-

tiin Pix4Dcapture-ohjelman (Pix4D 2020) avulla taulukko (Taulukko 4), josta ilmenevät 

eri lentokorkeuksien ja kuvauskulmien vaikutus GSD-arvoihin. Kuvauskulma 90 tarkoit-

taa kohtisuoraan alaspäin suunnattua kameraa ja on hyvä huomata, että kameran kulmaus 

vaikuttaa kameran ja sen kohteen väliseen etäisyyteen kasvaen kulman pienentyessä. 

Tästä syystä esimerkiksi 64 metrin korkeudessa ja 60 asteen kulmassa kuvatun kuvan 

GSD-arvo on vastaava kuin 9 metriä korkeammalla 90 asteen kulmalla otetun kuvan (15 

% korkeuseroa). Vastaavasti myös 103 metrin korkeudessa kuvatun 70 asteen kulmassa 

otetun kuvan GSD-arvo on 0,25 senttimetriä (8 %) pienempi kuin vastaavalla korkeudella 

otettu 60 asteen kuva.  

Taulukon arvoja hyödyntäen voitiin luoda useita eri lentosuunnitelmia eri korkeuksilla ja 

eri kulmauksilla tarkastellen samalla visuaalisesti lentojen antaman tuotoksen tarkkuutta. 

Lisäksi saman GSD-arvojen lentoja voitiin yhdistää, jotta eri kulmista kuvattujen kuvien 

yhdistämisen vaikutusta maapisteiden määrään voitiin arvioida. Tutkimuksessa tehtiin 

yhdeksän eri koelentoa, joiden lentoasetukset löytyvät taulukosta 4. Taulukon lentoase-

tuksien lisäksi valittiin lentoreittivaihtoehdoksi joko single grid (yksittäinen) tai double 

grid (kaksinkertainen) lento.  

Single grid -lennossa drone lentää alueen ylitse kertaalleen annettujen kuvien päällekkäis- 

(overlap) sekä nopeusarvojen mukaisesti. Double grid -lentosuunnitelmassa alue lenne-

tään ensin single grid -tyylisesti, minkä jälkeen alue lennetään uudelleen lentolinjojen 

kulkiessa ristikkäin (90 asteen kulmassa) aikaisempiin lentoihin nähden. Näin ollen 

double grid -lennoissa kuvien määrä on kaksinkertainen single grid -lentosuunnitelmaan 

nähden. Tämän lisäksi double grid -lennoissa kamera on asetettu maksimissaan 80 asteen 

kulmaan, joten yksikään kuva ei ole samasta kohdasta samassa kulmassa kuvattu. Koe-

lentojen kohteeksi valittiin pienehkö kuvio, jotta kuvien määrä pysyi testausprosessointia 

varten maltillisena. Taulukon 4 mukaiset valitut lentoasetukset lennettiin vuoden 2019 

lokakuussa suorittamalla yhdeksän lentoa saman kuvauspäivän aikana. 
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Taulukko 4. Yläpuolella lentoasetusten valintaa varten luotu matriisi valitun korkeuden ja kul-
man antamasta GSD-arvosta, missä sarakkeet värjätty GSD-arvojen mukaisesti samoilla väreillä 
0,5 cm luokkiin. Alapuolella lentoasetusten testaukseen valitut lentokorkeudet, kuvauskulmat, 
niiden antama GSD-arvot sekä lentoreititys värjättynä joko harmaalla (single grid) tai oranssilla 
(double grid). 

 

 

4.5 Fotogrammetrisen pistepilven muodostus 

 

Jotta lentoasetusten vaikutusta pistepilven laatuun voitiin tutkia, piti ensimmäisten testi-

lentojen jälkeen kehittää saadulla kuvamateriaalilla toimiva menetelmä pistepilven luon-

tiin ennen seuraavien lentojen suorittamista. Pistepilven tuottaminen alkoi saadun kuva-

materiaalin karsinnalla, jossa kaikki prosessointiin tulevat kuvat selattiin läpi. Seulonnan 

aikana heilahtaneet sekä kohdealueen ulkopuolelle jäävät kuvat poistettiin. Tämä vähensi 

heilahtaneiden kuvien aiheuttamaa kohinaa pistepilven laadussa sekä nopeutti pistepilven 

muodostusta vähentämällä ylimääräisen kohdealueen ulkopuolelle jäävän alueen proses-

sointia. Seulonnan jälkeen kuvat siirrettiin Agisoft Metashape Professional edition (Agi-

soft 2020) -tietokoneohjelmaan. Tarkoituksena oli luoda ensin harva pistepilvi, joka toimi 

nopeasti muodostettuna hahmotelmana tiheämmälle pistepilvelle.  

Harvaa pistepilveä muodostettaessa valittiin kuvan 8 mukaisesti pistepilven tarkkuus (ac-

curacy) sekä avainpisteiden (key point) ja sidospisteiden (tie pointi) rajoitteita. Pisteet 

tarkoittavat joko yksittäisen kuvan tekstuuriin vaikuttavia pisteitä (key point) tai kuvien 
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välisten syvyyslaskennan mahdollistavien yhteisten sidospisteiden (tie point) määrää. Tä-

män takia prosessoinnin kuormitusta kannatti ennemmin vähentää laittamalla rajoite 

avainpisteille ja jättää sidospisteiden rajoite nollaan, jolloin informatiivisimpia sidospis-

teitä muodostui mahdollisimman paljon. Harvan pistepilven laatu (accuracy) oli hyvä pi-

tää mahdollisimman korkeana, sillä korkea tarkkuus tässä vaiheessa ei kasvattanut lataus-

aikaa suhteessa antamaansa lisäarvoon merkittävästi. Harvan pistepilven muodostus kesti 

100 – 250 kuvan alueissa noin viidestätoista minuutista muutamaan tuntiin riippuen tie-

tokoneen suorituskyvystä. Valmis pistepilvi oli tässä vaiheessa vielä vain äärirajoja, 

mutta etenkin tasaiset alueet, kuten pellot, tiet ja taimikot alkoivat jo erottua (Kuva 8).  

Yllämainittujen pakollisten säätöjen lisäksi harvalta pistepilveltä voitiin suodattaa esi-

merkiksi muista pisteistä merkittävästi poikkeavat oletetusti virheelliset pisteet, vähintään 

kahdessa tai useammassa kuvassa näkyvät pisteet tai monella muulla kriteerillä valittuja 

kohinaa aiheuttavia pisteitä. Tässä tutkimuksessa muita kuin pakollisia säätöjä ei käytetty 

kokeiluissa huomattujen latvuston alta häviävien pisteiden takia. Suodatukset ovat hyö-

dyllisiä tilanteissa, jossa näköyhteys kohteeseen säilyy jatkuvasti hyvänä ja pisteitä saa-

daan ennemminkin liian paljon kuin liian vähän.  

 

 

Kuva 8. Vasemmalla Agisoftilla (Agisoft 2020) tuotetun harvan pistepilven pakolliset asetukset 
sekä oikealla valmis harva pistepilvi, jossa tasaiset alueet, kuten pellot ja taimikot alkavat hah-
mottua. Metsikkö on vielä vaikeasti hahmotettavissa harvalta pistepilveltä. 
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Harvan pistepilven muodostuksen jälkeen alueesta muodostettiin lopullinen tiheä 

pistepilvi. Tämä vaihe vei paljon aikaa ja vaati hyvää suorituskykyä tietokoneelta. 

Tietokoneen suorituskykyyn nähden liian suuresta määrästä kuvia tai liian tarkaksi 

muodostettu pistepilvi aiheutti ohjelman kaatumisen tai saattoi johtaa useiden päivien 

mittaiseen prosessointiin. Prosessointi kuormitti tietokonetta tuntuvasti, joten muiden 

ohjelmien käyttö taustalla oli hyvin hidasta tai mahdotonta. Tästä syystä tutkimuksessa 

käytössä olleen keskinkertaisen suorituskyvyn tietokoneella käytettiin tiheän pistepilven 

muodostamiseen korkeimman laadun sijaan toiseksi korkeinta laatua (Kuva 9). Tämän 

lisäksi syvyyssuodatus poistettiin käytöstä varmuuden vuoksi, jottei tärkeitä pisteitä 

ajourista tahattomasti suodatettaisi pois. Asetusten valinnan jälkeen ohjelma muodosti 

pistepilveä noin 2 – 12 tuntia.  

Valmis pistepilvi (Kuva 9) oli vielä toistaiseksi ainoastaan Agisoftilla (Agisoft 2020) 

avattavassa tiedostomuodossa. Muunnos CloudCompare-sovelluksessa avattavaan 

muotoon tehtiin Agisoftissa testaamalla kaikki mahdolliset export-tiedostomuodot. 

Testauksien perusteella sekä laserkeilaimella että fotogrammetrisesti muodostetulle 

pistepilvelle kehitetty .las-tiedostomuoto osoittautui tutkimuksen kannalta parhaaksi 

valinnaksi alhaisen kokonsa ja riittävän informaatiosisältönsä vuoksi.  

 

 

Kuva 9. Agisoftissa (Agisoft 2020) tiheän pistepilven muodostamiseen vaadittavat pakolliset ase-
tukset vasemmalla sekä valmis tiheä pistepilvi oikealla. Tiheästä pistepilvestä voitiin jo hyvin 
hahmottaa harvennuskuvion puut. 
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4.6 Lentoasetusten valinta 

 

Toimivan pistepilvien tuotosmenetelmän kehityttyä muodostettiin taulukon 4 lentoase-

tuksilla kerätystä kuvamateriaalista kuvassa 10 näkyviä pistepilviä. Pistepilvien muodos-

tamisessa yhdisteltiin yksittäisiä eri kamerakulmilla ja korkeuksilla lennettyjen kuvauk-

sien otoksia ja tarkasteltiin visuaalisesti pistepilven maanpinnasta muodostuneiden pis-

teiden eli maapisteiden määrää. Maapisteiden määrää eri lennoilta voitiin tarkastella suo-

dattamalla pistepilvistä puuston latvusto pois, jolloin nähtiin paremmin alueet, jossa ka-

meralla oli ollut näköyhteys maahan. Maapisteiden määrä tässä tutkimuksessa etenkin 

ajourilta oli kriteerinä lentoasetusten valinnassa. 

Vertailussa huomattiin pistepilven laadun heikkenevän lentokorkeuden noustessa yli sa-

taan metriin. Näin voitiin sulkea pois yli sadan metrin korkeudelta suoritetut lennot. Tä-

män lisäksi pistepilvistä oli nähtävissä single grid -lentoon yhdistetyn double grid -lennon 

positiivinen vaikutus maapisteiden määrään, mutta samalla myös kuvien määrä ja proses-

sointiin kuluva aika kasvoivat merkittävästi. Yksittäisen 90 asteen kulmassa kuvatun 

single grid -lennon pistepilvestä voitiin nähdä maapisteitä jopa paikoin enemmän kuin 

yksittäisen enintään 80 asteen kamerakulmalla kuvatun double grid -lennon pistepilvestä. 

Näin voitiin kyseenalaistaa kameran kulmaamisen sekä useamman lennon hyödyt maa-

pisteiden saannissa.  

Koska urilta saatiin uran päällä peitteisyyttä aiheuttaneiden oksien ja latvuston alta maa-

pisteitä 90 asteen kuvauskulmalla lennetyllä single grid -lennolla kuvien määrään nähden 

tehokkaimmin, voitiin sulkea pois useamman lennon yhdistäminen ja double grid lento-

suunnitelman käyttö. Näin jäljelle jäi yksittäinen 90 asteen kulmassa lennetty single grid 

-lento, jonka tuottaman pistepilven laatua pystyttiin parantamaan nostamalla kuvien si-

vuttaissuuntainen päällekkäisyysprosentti testilentojen 80 prosentista 90 prosenttiin. Ku-

vien sivuttaispäällekkäisyyden korotuksen vaikutuksesta lentoreitin välitys supistui ja in-

formatiivisempia 90 asteen kulmassa otettuja kuvia saatiin kuvatusta alueesta enemmän. 

Kuvien määrän kasvu tässä tapauksessa oli kuitenkin maltillista eikä vaikuttanut proses-

sointiin merkittävästi.   

Lentokorkeutena päätettiin käyttää 80 metriä kuviokoon ollessa alle 4 hehtaaria, jolloin 

kuvien määrä pysyy vielä prosessointia varten normaalitehoisen kannettavan tietokoneen 

ulottuvissa (alle 250 kuvaa per alue). Isompien alueita kuvatessa korkeutta voidaan 
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tarvittaessa nostaa 100 metriin, jolloin maapisteiden määrä ei vielä merkittävästi vähene 

kuvien määrän laskiessa. Korkeammalta otetut kuvat kattavat suuremman alueen, joten 

tämä selittää kuvien määrän vähenemisen korkeuden noustessa. Lentokorkeus voidaan 

myös nostaa 120 metriin, mutta tämä aiheuttaa jo 20 megapikselin kameralla huomattavaa 

maapisteiden määrän vähenemistä. 

 

Kuva 10. Koelennoista muodostettuja pistepilviä, joissa SG ja DB tarkoittavat Single/Double grid 
-lentoa, jonka perässä oleva numero korkeutta, kauttaviivan jälkeinen numero kuvauskulmaa ja 
"&" merkki yhdistelmälentoa. Overlap kertoo kuvien päällekkäisyysprosentin. Kuvista ensimmäi-
sessä SG82/90 & DB86/70 overlap 80 on jätetty latvat ja muista kuvista latvat on poistettu tar-
kastelua varten.  

 

 4.7 Ajouratunnusten tarkasteluun kehitettävä menetelmä 

 

Pistepilvien käsittely suoritettiin ilmaisella CloudCompare-ohjelmalla (CloudCompare 

2020), jonka valinta perustui sen helppokäyttöisyyteen ja internetistä saatavilla olevien 

ohjevideoiden mahdollistamaan itseopiskeluun. Pistepilvien muodostamisen kannalta 

keskeisintä oli pystyä tuottamaan Agisoftilla riittävän kattava pistepilvi CloudCompare-

ohjelmalla käsiteltävään muotoon. Koska pistepilvien georeferointi ja skaalaus pohjau-

tuivat ainoastaan käytössä olevan dronen sisäänrakennettuun GPS-lähettimeen, oli erityi-

sen tärkeää varmistaa skaalauksen luotettavuus CloudComparessa. Kun voitiin osoittaa, 

että automattisesti muodostuneen mittakaavan antamat arvot vastasivat pistepilvissä nä-

kyviä tiedettyjä mittoja (esim. 3 m koivukuitupino, lennättäjän auton mitat, vertailu sa-

telliittikuvista mitattuihin rakennuksiin) voitiin pistepilvelle alkaa suorittaa toimenpiteitä.  
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Tavoitteena oli luoda hakkuun jälkeen kuvatulta alueelta mallinnettu referenssimaanpinta 

käyttämällä uran ympäröivän maanpinnan sekä urakeskustan korkeutta osoittamaan 

ajouran tilaa ennen korjuussa käytettyjen koneiden suorittamia ylityksiä. Vertaamalla 

korjuussa muodostuneita painumia luotuun referenssimaanpintaan voitaisiin painumien 

syvyyksistä luoda tarkastelua varten urasyvyyttä kuvaava korkeusmalli. Lisäksi ajourien 

piirto murtoviivaksi helpottaisi ajouratunnusten mittausta mahdollistamalla viivamaisen 

tarkastelun.  

Referenssimaanpintaan verratusta korkeusmallista sekä ajourien murtoviivoista pitäisi 

teoriassa olla ajouratunnuksista laskettavissa ajourapainumien prosenttiosuus sekä 

ajouran pituus ja ajouraväli, kun vain pistepilvi on muodostunut oikeaan mittakaavaansa. 

Ajouraleveyden laskemiseen tarvittiin vielä urakeskustan lisäksi ajouran viereisten pui-

den urakeskustaa lähimmän kupeen rinnankorkeuden minimietäisyys uran keskipistee-

seen. Menetelmät pistepilven käsittelyyn ja ajouratunnuksien tarkasteluun on luotu pala 

kerrallaan yhdeksi isommaksi kokonaisuudeksi ja on muodostunut tämän pioneerimalli-

sen menetelmätutkimuksen yhdeksi keskeisimmistä tuloksista. Tarkempi kuvaus mene-

telmistä löytyy Kehitetty menetelmä ja tulokset-osiosta. 

 

 

5. KEHITETTY MENETELMÄ JA TULOKSET 

 

CloudComparessa (CloudCompare 2020) .las-tiedostomuodossa tuotu pistepilvi avattiin 

X, Y, Z-koordinaatistossa, jossa pistepilvi oli automaattisesti skaalautunut todenmukai-

seen mittakaavaansa ja oli vapaasti liikuteltavissa ohjelman luomassa ”avaruudessa” 

(Kuva 11). Kuvan käsittely aloitettiin toimenpidekuvion rajauksella, jossa ylimääräiset 

alueet poistettiin kuvion ympäriltä. Tämän jälkeen puuston latvukset poistettiin tarkoi-

tuksenmukaisella työkalulla, joka arvioi pistepilven struktuureista maanpinnan tason, 

minkä jälkeen annettujen suodatusarvojen mukaisesti se poisti yli 0,5 metrin maanpinnan 

tason yläpuolella sijaitsevat pisteet. Tämä poisti harvennuskuviolle jätettyjen puiden lat-

vuston, jolloin kuvion maapisteet saatiin näkyviin (Kuva 12). Ohjelma loi suodatetusta 

latvustosta ja maanpinnasta omat pistepilvet, jotka voitiin tarvittaessa yhdistää kokonaan 

tai osissa takaisin toisiinsa. Näin muodostettu maanpinta oli hyvä tarkistaa tässä vaiheessa 
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ja leikata pistepilven ympärille jäänyt kohina tarvittaessa manuaalisesti segmentoimalla 

rajatun maanpinnan alue omaksi pistepilvekseen.  

 

Kuva 11. Kuvausalueesta muodostetusta pistepilvestä avattu las.-tiedosto CloudComparessa 
(CloudCompare 2020). 

Maanpinnan paljastuttua ajourat erottuivat visuaalisella tarkastelulla muusta maanpin-

nasta hyvin. Koska tässä tutkimuksessa ei käytetty automaattista kuvatulkintaa, ajourien 

keskusta valittiin tarkasti käsin piirrettävillä murtoviivoilla (Kuva 12). Urien keskustan 

piirron jälkeen voitiin suorittaa murtoviivan ympärille irrotus annetuilla x ja y-sektorin 

suuntaisilla etäisyyksillä. Tämän menetelmän kannalta oli tärkeää irrottaa myös ajourien 

ulkopuolista aluetta, sillä näin saatiin poistettu uran välittömässä läheisyydessä olevan 

mahdollisen pengerryksen vaikutus referenssimaanpinnan muodostamiseen. Näin mene-

telleen murtoviivan ympäriltä 2,5 metrin kaistaleen irrottamalla saatiin yhteensä 5 metriä 

leveä pistepilvi, jossa alueen urapainumat sijaitsivat (Kuva 12). 

 

Kuva 12. CloudComparessa (CloudCompare 2020) vasemmalla harvennuskuviolta poistettu 
puusto, keskellä ajouran keskusta käsin piirrettynä murtoviivana ja oikealla 2,5 metrin levyinen 
kaistale urakeskustan molempiin suuntiin irroitettuna (yht 5 m leveä). Kuvien yläosassa näkyvät 
käytetyt työkalut. 
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5 metrin kaistan lisäksi irrotettiin myös 0,3 metrin kaista ajouran keskustaa irrottamalla 

murtoviivan molemmin puolin 0,15 metriä leveä segmentti (Kuva 13). Tämän lisäksi ir-

rotettiin aikaisemmin luodun 5 metrin kaistaleen vastaava alue kuviosta. Parhaiten se on-

nistui muodostamalla kahden pistepilven välinen vertailu 5 metrin kaistaleesta ja kuviosta 

muodostetulle pistepilvelle, minkä jälkeen kaikki yli 0,00 metrin eroavaisuudet suodatta-

malla omaksi pistepilvekseen jäi jäljelle leikattu kuvio, josta 5 metrin kaista oli irrotettu 

(Kuva 13). Yhdistämällä urakeskustasta muodostettu 0,3 metriä leveä kaistale ja leikattu 

kuvio keskenään saatiin pelkästään oletetusti maanpinnan korkeutta ennen hakkuita ku-

vaavat alueet jatkokäsittelyyn referenssimaanpinnan valmistamista varten (Kuva 13). 

 

Kuva 13. Vasemmalla ajouran keskusta irrotettuna, keskellä kuvio ilman ajouria ja oikealla pel-
kästään oletettua maanpinnan korkeutta ennen hakkuita kuvaavat alueet. 

 

Oletettua maanpinnan korkeutta ennen hakkuita kuvaavat alueet rasteroimalla voitiin 

samalla valita tyhjille alueille interpolaatio, jossa rasterointi täytti tyhjäksi jääneet alueet 

ympärillä olevien korkeusarvojen keskiarvojen mukaisesti. Näin saatiin koko kuviosta yh-

tenäinen alue, joka tässä tapauksessa toimi tutkimuksen referenssimaanpintana (Kuva 

14). Tarkastelemalla referenssimaanpintaa lähempää voitiin huomata uran ulkopuolis-

ten maastonmuotojen vaikuttavan luodun maanpinnan korkeuteen. Uralle lisätty ura-

keskusta kuitenkin tasasi heilahtelua pitämällä äkillisten muutosten vaikutuksen ainoas-

taan urista toisella (Kuva 14). Referenssimaanpinta muunnettiin takaisin pistepilveksi, 

jonka jälkeen sillä voitiin suorittaa vertailua puunkorjuussa syntyneisiin urapainumiin 

kahden pistepilven vertailuun tehdyllä työkalulla. Vertailun aikana oli tärkeää jakaa x-, 
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y- ja z-komponentit omiin vertailuihinsa ja hyödyntää ainoastaan z-komponentin sy-

vyysarvojen erotusta (Kuva 14).  

 

Kuva 14. Vasemmalla referenssimaanpinnan luonti interpoloidulla rasteroinnilla. Keskellä lähi-
kuvaa referenssimaanpinnasta, jossa urakeskusta nähtävästi estää äkillisten korkeuserojen vai-
kutuksen molemmille urille. Oikealla irrotettu ajoura sekä referenssimaanpinta vertailussa. 

 

Pistepilvien välisen vertailun jälkeen voitiin valita korkeusmallin kohteeksi ajoura, jol-

loin saatiin visuaalisesti havainnollistava korkeusmalli syntyneistä ajourapainumista 

(Kuva 15). Värikartan asetuksista voitiin asettaa urasyvyyden värjäys liukuvalla väriskaa-

lalla tai värjätä kaikki tietyn syvyyden ylittävät alueet samalla värillä. Tämän lisäksi oli 

myös mahdollista erottaa kaikki annetun arvon ylittävät painumat omaksi pistepilvekseen 

(Kuva 15), ja siirtää ne rasteriaineistoksi muutettuna monipuolisemmin rasteriaineistoa 

käsitteleviin tietokoneohjelmiin (kuten ArcMap tai QGIS).  

Urapainumien osuus voitaisiin periaatteessa määrittää rasteriaineistosta muuntamalla pai-

numat polygoneiksi muodostamalla polygoneille urasuuntainen keskiviiva ja muutta-

malla lopuksi molempien urien polygonien keskiviiva yhdeksi keskilinjaksi. Keskilinjan 

pituuden suhde uran kokonaispituuteen antaisi urapainumien osuuden. Tätä menetelmää 

rasteriaineiston laskentaan kokeiltiin, mutta polygonien uransuuntaisen keskiviivan muo-

dostus osoittautui liian kompleksiseksi. Usean pistepilven muodostuksen jälkeen myös 

paljastui, että samoja syvyysarvojen kriteerejä käyttäen saatiin suhteettoman suuria pai-

numaosuuksia alueille, jossa maastomittauksissa ei ollut havaittu painumia. Vastaavasti 

myös eniten painumia maastomittauksissa saaduille alueille menetelmä yhdenmukaisilla 

arvoilla saattoi osoittaa hyvin alhaisia painumia. Painumat olivat kuitenkin alueen 
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sisäisesti suhteessa toisiinsa, joten esimerkiksi kokoojauran ja muiden pehmeiden aluei-

den syvät painumat voitiin visuaalisesti alueesta erottaa säätämällä väriskaala kuviokoh-

taisilla arvoilla. Tämän takia ajourapainumien tarkastelu päätettiin tässä tutkimuksessa 

suorittaa numeerisen tarkastelun sijaan visuaalisesti.  

Visuaaliseen tarkastelun helpottamiseksi voitiin myös luoda ajouraverkoston laatua hyvin 

kuvaava kartta värjäämällä kuviolle x- ja y-akselien suuntaisia etäisyyksiä ajouran keski-

linjasta. Kuvassa 15 näkyvälle kartalle oli ajourien ympärille muodostettu värikartta 

osoittamaan ajourien lain- ja suositustenmukaiset etäisyydet. Sinisen ja punaisen värin 

välissä kulkeva keltainen viiva osoitti alueet, jossa vierekkäisten ajourien keskustojen väli 

oli yli tai alle suositusten mukainen 19 metriä. Jos keltaista viivaa ei kahden vierekkäisen 

uran yhtenäisellä sinisellä alueella näkynyt, ajouraväli ei ollut kyseisellä alueella suosi-

tusten mukainen. Keltaisen lisäksi punainen väri osoitti alueet, jossa vierekkäisten 

ajourien välinen etäisyys oli 19 – 24 metriä eli hakkuukoneen puomin teoreettisessa ulot-

tuvuudessa (jos ulottuvuus uran keskipisteestä 12 m). Harmaa väri osoitti alueet, jossa 

teoreettinen puomin ulottuvuus oli ylitetty ja paljasti mahdollisesti alueet, jonne hakkuu-

kone ei ollut ylettynyt ja jotka olivat jääneet harventamatta (jos ei ollut tehty pistouraa). 

Ajouravälille saatiin myös maastomittauksille vertailukelpoiset numeeriset arvot mittaa-

malla manuaalisesti vierekkäisten urien keskustojen väliset etäisyydet mittaustyökalulla. 

Tämän lisäksi ajouran kokonaispituus voitiin laskea summaamalla urakeskustojen piir-

toon käytetyt murtoviivat.  

 

Kuva 15. Vasemmalla urapainumista muodostettu kartta, jossa painumat värjätty liukuvasti pu-
naisella siten, että yli 0,2 metrin syvyiset painumat ovat tumman punaisia. Keskellä ajourista 
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irrotettu painumat, jotka ovat yli 0,2 metriä syviä. Oikealla ajouraverkoston laatua kuvaava 
värikartta, jossa kahden vierekkäisen uran välinen sininen värjäys ilman keltaista tai punaista 
väriä tarkoittaa liian pientä uraväliä sekä harmaa taas mahdollisesti puomin ulottuvuuden 
ulkopuolella olevaa aluetta. 

 

Ajouraleveyttä mitattaessa paljastui, ettei rungoista ole muodostunut mittauksen onnistu-

misen kannalta tarpeeksi pisteitä. Runkojen pisteiden määrä oli latvuksesta kannonkor-

keudelle asti hyvin vaihtelevaa ja suurin osa rungoista ei näkynyt pistepilvellä ollenkaan 

(Kuva 16). Satunnaisissa rungoissa oli pisteitä muodostunut lähes koko rungon mitalle, 

jolloin kyseisille rungoille voitaisiin suorittaa mittaus uran keskipisteestä. Tämä ei kui-

tenkaan riittänyt, sillä satunnaisia runkoja ei voitu hyödyntää uraleveyden laskentaan. 

Tämä tarkastelu olisi antanut vain tiedon hetkellisistä ajouraleveyden muutoksista. Ku-

vassa 16 on värjätty sinisellä värillä kaikki maanpinnasta yli 3 metrin korkeudella olevat 

pisteet. Jos pisteitä rungoista olisi muodostunut uraleveyden mittauksen kannalta oikein, 

näkyisivät siniseksi värjätyt rungot hyvin selvästi. Mittaustuloksen kannalta olisi olen-

naista selvittää uraleveys alueen tai koealan jokaiselta puulta, jolloin alueelle voitaisiin 

määrittää uraleveyden minimiarvo. Lopputuloksena oli, ettei ajouraleveyttä pystytä mit-

taamaan tässä tutkimuksessa muodostetuilta pistepilviltä. 

 

Kuva 16. Vasemmalla poikkileikkaus pistepilvestä, josta voitiin huomata pisteiden painottuvan 
latvuksiin ja maanpintaan. Oikealla samalta alueelta sinisellä värjätyt pisteet maanpinnasta kol-
men metrin korkeuteen. Pisteitä oli muodostunut vain satunnaisista rungoista, joten 
uraleveyden laskenta ei ollut mahdollista.  

Pistepilviltä numeerisesti pystyttiin tässä tutkimuksessa laskemaan yksittäisillä murtovii-

voilla ajouraväli, jonka lisäksi yhteen laskemalla kaikki ajourakeskustoihin piirretyt mur-

toviivat saatiin arvot kuviokohtaisille ajourapituuksille. Maastossa mitattua ajourale-

veyttä hyödyntäen voitiin myös arvioida ajouran kattamaa kuviokohtaista pinta-alaa. 
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Tulokset mittausalueilta on eritelty taulukossa 5. Pistepilveltä sekä maastosta mitatun 

ajouravälin erotuksen keskiarvo kaikilla kohteilla oli 0,27 metriä. Alle 0,1 metrin erotus 

saatiin 3/11 kohteista, alle 0,5 metrin erotus 6/11 kohteista, alle 2 metrin ylitys 8/11 koh-

teista, alle 3 metrin ylitys 10/11 kohteista ja yli 3 metrin erotus saatiin 1/11 kohteista. 

Pistepilveltä mitattu ajouraväli oli 5/11 kohteista maastossa mitattua suurempi, 4/11 koh-

teista pienempi sekä kahdella kohteella mittaukset olivat kahden desimaalin tarkkuudella 

yhtä suuret.  

Ajouran yhteenlaskettu pituus mitatuilla alueilla oli 10 948 metriä ja kuviokohtainen kes-

kiarvo urapituudelle oli 995,2 metriä kuviokoon keskiarvon ollessa 1,7 hehtaaria. Ajouraa 

per hehtaari kuvioilla oli keskimäärin 578,9 metriä. Kuvioista alle 500 m/ha ajouraa oli 

4/11 kohteista, alle 600 m/ha 7/11 kohteista, alle 700 m/ha 10/11 kohteista. Yli 700 m/ha 

oli 1/11 kuviosta. Keskihajonta ajouralle per hehtaari oli kaikilla kuvioilla 77,0 metriä, 

jonka lisäksi maksimipituus 730,6 metriä ajouraa per hehtaari mitattiin kuviolle 4 ja mi-

nimi arvo 487,6 metriä mitattiin kuviolle 3d. Pistepilveltä laskettu ajourapituus kerrottuna 

maastossa mitatuilla uraleveyksillä antoi kokonaisuudessaan 10 948 metrin pituiselle 

ajouralle pinta-alaksi 55 153,7 neliömetriä. Hehtaarikohtaisen ajourapinta-alan osuuden 

keskiarvo kaikille kuvioille oli 29 %, josta alle 20 % osuus mitattiin 0/11 kuviolle, alle 

25 % mitattiin 3/11 kuviolle, alle 30 % osuus 8/11 kuviolle sekä alle 35 % osuus 10/11 

kuviolle. 1/11 kuvioista ajoura kattama alue per hehtaari oli 40 %. Keskihajonta ajoura-

pinta-alalle per hehtaari oli kaikilla kuvioilla 4,5 prosenttiyksikköä. 

Taulukko 5. Maastosta sekä pistepilveltä mitattuja ajouratunnuksia. Maastossa mitatut arvot on 
värjätty sinisellä ja dronella kuvatusta aineistosta muodostetulta pistepilveltä mitatut arvot vär-
jättynä vihreällä.  
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Pistepilvien mittaustarkkuutta arvioitiin kohteilla mittaamalla pistepilvistä löytyviä stan-

dardimittaisia objekteja, kuten lennättäjän auto sekä kolmen metrin mittaan katkottu koi-

vukuitupino (Kuva 17). Mitattaessa näitä lähes jokaiselta pistepilveltä löytyviä objekteja 

päästiin x- ja y-akseleilla suoritetuissa mittauksissa alle 10 cm tarkkuuteen. Z-akselin 

tarkkuutta tarkasteltaessa huomattiin visuaalisesti suurta vaihtelua mittauskohdan sijain-

nin mukaan. Tämän ja tarkemman maastoreferenssin puuttumisen seurauksena syvyysar-

von tarkkuudelle ei annettu arviota.  

 

 

Kuva 17. Kuvassa pistepilveltä mitattuja standardimittaisia objekteja mitattuna CloudComparen 
(CloudCompare 2020) mittaustyökalulla. Kolmeen metriin katkottu sama koivukuitupino kah-
della eri pistepilvellä antoi tulokseksi molemmilla kerroilla 2,97 metriä. Dronen lennättäjän 4,70 
metriä pitkä auto mitattuna kahdella eri pistepilvellä noin 2 cm tarkkuudella. 
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6. TARKASTELU 

 

6.1 Koejärjestelyt 

 

Tutkimuksessa kuvamateriaalin keräyksessä käytössä ollut Phantom 4 Pro -drone ei toi-

minut kaikilta osin hyvin: droneen oli asennettu ulkoinen multispektrikamera, jonka 

paino ei jakaantunut rungolle tasaisesti, vaan drone oli lievästi takapainoinen. Tämä ai-

heutti etenkin manuaalisessa lennossa haasteita ja vaikutti merkittävästi akun kestoon ra-

joittaen lentoaikaa jopa alle puoleen vakiovarusteiseen droneen verrattuna. Lisäpaino ja 

ylimääräinen elektroniikka aiheutti yhteysongelmia, jolloin automaattinen lentosuunni-

telma saattoi äkillisesti katketa ja drone jouduttiin kutsumaan lennolta takaisin uuden 

suunnitelman luontia varten. Phantom 4 Pro ilman ylimääräistä painolastia olisi ollut tä-

män tutkimuksen kannalta parempi ratkaisu, sillä multispektrikamera ei pistepilvien muo-

dostuksessa tuonut alhaisen resoluutionsa ansiosta lisäarvoa. Multispektridataa testatta-

essa huomattiin kuitenkin lähi-infrapunan aiheuttavan raiteiden selkeää loistamista leimi-

kolta (Kuvat 18 ja 20). Syytä tälle ei tutkimuksessa saatu selville, mutta todennäköisesti 

syy liittyy ympäröivään maahan nähden muuttuneisiin kosteusoloihin maannoksen ja kas-

vien osalta.  

Valmistajan ilmoittama seitsemän kilometrin lennätysetäisyys (DJI 2020) ei vaikuttanut 

pitävän paikkaansa, sillä dronen ja ohjaimen välinen yhteys alkoi häiriintyä jo vajaan 500 

metrin etäisyydellä. Tämän lisäksi ohjaimesta seurattavan reaaliaikaisen videoyhteyden 

toimivuus heikkeni etäisyyden kasvaessa aiheuttaen videoyhteyden katkeamisia. Se ei 

kuitenkaan estänyt lennätystä, vaan vaati ainoastaan tarkempaa suunnittelua lentolähetys-

kohdan valintaan. Laitteelle ilmoitettu seitsemän metrin etäisyyden kattava esteentunnis-

tus (DJI 2020) osoitti myös omat heikkoutensa tunnistaen etäältä vain suuret ja kiinteät 

kohteet. Etenkin metsäolosuhteissa puiden oksat ja latvat ovat ohuutensa takia sensoreille 

vaikeasti tunnistettavissa. Lisäksi ilmassa kulkevat kaapelit sekä sähkölinjat jäävät her-

kästi sensoreiden tunnistuksen ulkopuolelle, minkä seurauksena drone voisi ilmassa ai-

heutuneen törmäyksen seurauksena syöksyä maahan ja vaurioitua.  

Vaihtelevat keliolosuhteet aiheuttivat suuria ongelmia dronen lennätyksessä tutkimuk-

sessa. Lämpötilana 0 celsiusastetta osoittautui rajaksi, jota kylmempi lämpötila aiheutti 

reilusti lennon keskeyttäviä teknisiä ongelmia. Kosteuden kannalta sumuinen keli aiheutti 
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kuvanlaadun heikentymisen lisäksi herkästi lennon keskeyttäviä teknisiä ongelmia. Sa-

teella dronella ei voitu lennättää, sillä Phantom 4 Pro ei ole täysin vedenkestävä. Jo pie-

nikin tihkusade aiheutti lennätettäessä ongelmia, minkä lisäksi rankempi sadekuuro olisi 

voinut aiheuttaa maahansyöksyn. Yksi lisä tekijä oli myös maahan satanut lumi: lumiker-

ros estää dronen näköyhteyden maahan, mikä tekee maanpinnan havainnoinnista mahdo-

tonta.  

Vaihtelevat valaistusolosuhteet aiheuttivat myös omat ongelmansa kuvauksissa. Etenkin 

puolipilvinen keli osoittautui visuaalista havainnointia heikentäväksi tekijäksi aiheuttaen 

pistepilville sävyeroja lentosuunnitelman aikana muuttuvien valaistusolosuhteiden seu-

rauksesta. Tämän lisäksi täysin aurinkoinen keli aiheutti jäljelle jääneistä puista muodos-

tuvia varjoja, jotka vaikeuttivat ajourien visuaalista havainnointia. Tuulenvoimakkuuden 

todettiin myös vaikuttavan kuvauksiin, sillä yli 5 metriä sekunnissa puhaltavat tuuli lii-

kutti dronea sekä harvennukselle jääneen puuston heikentäen kuvan laatua. Lennätyksen 

kannalta optimaalisin keli oli tyyni, sateeton sekä täysin tasaisenpilvinen ja muuttumaton 

keli, jossa tasainen pilviharso suodatti ja hajautti auringonsäteitä tasaisemmin alueelle 

estäen varjojen muodostumisen.  

Kaakkois-Suomessa hajanaisesti sijainneet tutkimuskohteet olivat kasvupaikoiltaan hy-

vin vaihtelevia painottuen kuivahkon ja tuoreen kankaan kasvupaikkatyyppeihin. Hak-

kuutavoiltaan kuvioista vain yksi kohde oli ensiharvennus, joten tutkimus painottui toisen 

harvennuksen hakkuisiin. Kaikki harvennukset oli luokiteltu kesäkorjuukelpoisiksi ja nii-

den hakkuut suoritettiin kevätkelirikon sekä talven välillä. Vaikkakin alueet valittiin joko 

täysin satunnaisesti luvan myöntäneiltä metsänomistajilta tai korjuujälkeä mitattaessa 

suuria ajourapainumaprosentteja tuottaneista alueista, jäi lähes kaikille alueille kasvatet-

tavaksi pääpuulajiksi mänty. Tämä kuitenkaan ei tutkimuksen kannalta estänyt tekemästä 

johtopäätöksiä puulajien vaikutuksesta pistepilven muodostumiseen, sillä useimmiten 

pääpuulajin lisäksi alueella oli useita muita puulajeja, joiden vaikutusta puun alle synty-

neen pistepilven laadusta voitiin visuaalisesti tarkastella.  

Tarkastelu osoitti männyn olevan puulajeista pistepilven luonnin kannalta paras puulaji, 

sillä muihin puulajeihin verrattuna sen pieni latvusmassa painottuu puun ylimpiin osiin, 

jolloin oksatonta runkoa voi harvennuksilla olla jopa yli kymmeneen metriin saakka. 

Tämä lisää puun alla olevan maanpinnan näkyvyyttä parantaen pistepilven laatua. Puhdas 

koivikko heikensi maanpinnan näkyvyyttä mäntyä enemmän, kuitenkin täysin maanpin-

taa peittämättä. Tätä selittää koivun mäntyä tyypillisesti suurempi latvus, mutta toisaalta 
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männyn tavoin oksaton rungon alaosa. Yksittäiset kuuset sekä pienet kuusiryhmät osoit-

tivat kuusen vahvan negatiivisen vaikutuksen pistepilven muodostumiseen. Vaikkakin 

latvusto on kapeimmillaan puun latvuksen korkeimmasta kohdasta, niin se aiheutti pai-

koin jopa maahan asti ulottuva latvusmassa merkittävän näköesteen kameran ja maan vä-

lille, jolloin kuusten tyvien välittömään läheisyyteen muodostuva pistepilvi oli hyvin auk-

koinen. Lähtökohtaisesti hakattu ajoura muodostuu kuitenkin pistepilville puulajista riip-

pumatta, kunhan kuvaus ja kuvien prosessointi onnistui ongelmitta. Puulajit vaikuttivat 

vain ajouran ulkopuolisen maanpinnan muodostumiseen, mutta lähtökohtaisesti harven-

tamaton ja tiheä puusto esti pistepilven muodostumisen maanpinnasta puulajista riippu-

matta. 

Korjuujäljen mittaukset suoritettiin Metsätalouden kehittämiskuskus Tapion luomalla 

korjuujäljen jälki-inventointimenetelmällä (Tapio 2019). Kahdesta virallisesta mittaus-

menetelmästä päädyttiin Tapion menetelmään, sillä se on tarkoitettu suoritettavaksi yk-

sinomaan puunkorjuun päätyttyä. Tapion menetelmästä poiketen Metsätehon menetel-

mässä (Metsäteho 2003) mittauksen tarkoitus on leimikon kokonaisvaltaisen tarkastelun 

sijaan antaa palautetta korjuukoneiden kuljettajille puunkorjuun ollessa vielä käynnissä 

(Poikela 2003). Koska tutkimuksen kannalta tärkeintä oli tutkia ajouratunnuksia puun-

korjuun päätyttyä ja koska osa leimikoista valittiin vasta puoli vuotta hakkuiden jälkeen 

tutkimukseen, oli Tapion menetelmä tutkimuksen kannalta Metsätehon menetelmää pa-

rempi vaihtoehto.  

Tutkimuksen maastomittaukset suoritettiin kahden eri henkilön toimesta. Huolimatta mit-

taustulosten mahdollisesta vaihtelusta eri mittaajien välillä voitiin virallista korjuujäljen 

tarkastusmenetelmää käyttämällä saatuja tuloksia pitää kuvion korjuujälkeä virallisesti 

kuvaavina. Vaikkakin pistepilveltä saatuja mittauksia voitiin käytännössä suoraan verrata 

virallisiin tuloksiin, eivät arvojen poikkeamat välttämättä kertoneet pistepilviltä mitattu-

jen arvojen virheellisyydestä, vaan maastomittauksissa käytetyn menetelmän heikosta 

koko alueen kattavasta arvioinnista. Fotogrammetrisen pistepilven tarkkuuden mittaa-

mista varten olisi tutkimuksen kannalta ollut parempi muodostaa kokonaisten kuvioiden 

tarkastelun sijaan tarkemmin mitattuja koealoja, joista maastossa mitattuja arvoja vertaa-

malla fotogrammetriaan olisi saatu mittausmenetelmien välisiä tarkkuusarvoja. Tutki-

muksen tarkoituksena oli kuitenkin tarkan mittaamisen sijaan tarkastella ajouratunnuksia 

maastosta mitattujen korjuujäljentarkastuksien tuloksien antamien pohjatietojen avulla. 

Tarkemman fotogrammetrisen sekä laserkeilaimella tuotetun pistepilven sekä 
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maastomittauksien välistä korrelaatiota voi tarkastella Pierzchałan ym. (2014 ja 2016), 

Nevalaisen ym. (2017) sekä Marran ym. (2018) tekemistä tutkimuksista.  

Korjuujäljen mittaukset osoittivat alueiden korjuujäljen olleen lähes kaikilla alueille lain-

mukaisella tasolla. Ainoastaan yhdellä kohteella ajourapainumien osuus rikkoi lakirajan 

ylittäen 20 % lakirajan (yht. 26,7 %). Tarkastuksissa eniten suositustenmukaisia arvoja 

mitattiin jäävän puuston pohjapinta-alan osalta. Vähiten suositusten mukaisia arvoja saa-

tiin ajouraleveyden sekä puustovaurioiden osalta. Tulos on vuonna 2018 Suomen metsä-

keskuksen tekemän korjuujäljen otantatarkastuksen (Suomen metsäkeskus 2018) mukai-

nen, sillä koko Suomen kattavassa mittauksessa huomattiin ajouraleveyden sekä runko-

vaurioiden jäävän tunnuksista useimmin suositusten vastaisiksi. Tämä voi osin johtua 

korjuukoneiden vuosikymmenten aikaisesta koon kasvusta sekä leveiden metsäkonetelo-

jen aktiivisesta käytöstä, jolloin välttämättä ajouratunnuksista ajouraleveyttä ei ole päivi-

tetty vastaamaan nykyisessä käytössä olevia korjuukoneita. Ohjeistukseltaan liian kapea 

ajoura voi olla osasyynä myös suositusten vastaisille runkovaurioiden määrille. 

 

6.2 Lentoasetukset  

 

Fotogrammetrisen pistepilviaineiston keräämiseen liittyvän tutkimuskysymyksen ratkai-

semiseksi täytyi leimikon kuvausta varten kehittää toimivat lentoasetukset. Lentoasetus-

ten muodostuksessa tarkoituksena oli luoda asetukset, joilla pistepilvien laatu saatiin 

mahdollisimman alhaisella kuvamäärällä käyttötarkoitukseen sopivaksi. Pierzchałan ym. 

(2014) sekä Nevalaisen ym. (2017) tutkimuksesta poiketen lentoasetuksien luontia ko-

keiltiin myös kohtisuoraan alaspäin suunnatun kuvauksen lisäksi sivuttaissuunnista. 

Tämä kuitenkin aiheutti ongelmia viereisten puiden latvusten muodostaessa viistoku-

vauksessa suurempaa peitteisyyttä. Lisäksi viistokuvauksessa kulmatut lennot vaativat 

ristikkäisen (double grid) lentosuunnitelman, jolloin kuvien määrä oli kohtisuoraan alas-

päin kuvattua (single grid) lentoa tuplasti suurempi. Kohtisuora kuvaus tiheästi lennetyllä 

lentoreitityksellä (overlap 90) osoittautui parhaaksi vaihtoehdoksi kuvien ja maapisteiden 

muodostumisen osalta. Lentokorkeus täytyi pitää korkeana (80 m), jotta kuvien määrä ei 

prosessoinnin kannalta kasvanut liian suureksi. 80 metrin korkeus osoittautui 20 mega-

pikselin kameralle toimivaksi lentokorkeudeksi, mutta tietysti korkeutta voitaisiin nostaa 

parempaa kameraa käytettäessä, jolloin myös kuvien määrä ja prosessointiaika 
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vähenisivät. Lähtökohtaisesti voidaan kuitenkin lentoreititys ja kamerakulma pitää eri ka-

meroilla korkeudesta riippumatta samana. 

Kohtisuoraan alaspäin kuvatun aineiston etuna oli myös sen monikäyttöisyys, sillä samaa 

materiaalia hyödyntäen voitiin luoda useista kuvista yhdistetty ortomosaiikki (Kuva 18). Li-

säksi saman lentoreitin aikana voitiin kuvata multispektridataa mm. puiden terveyskar-

toitusta varten (Kuva 18). Hienosäätönä kuvien laatua olisi voitu parantaa, jos Pix4Dcap-

ture-ohjelmalla (Pix4D 2020) olisi voitu muuttaa kameran asetuksia. Etenkin kameran sul-

jinaikaa säätämällä olisi voitu nopeasti liikkuvan dronen kuvista saada entistäkin tarkempia. 

Kamera-asetusten muuttaminen ei automatisoidulla lento-ohjelmalla ollut kuitenkaan mah-

dollista.  

 

Kuva 18. Vasemmalla pistepilven muodostukseen käytetyistä kohtisuoraan ylhäältä kuvatuista 
kuvista muodostettu ortomosaiikki. Oikealla samalla lennolla multispektrikameralla kerätystä ai-
neistosta muodostettu ortomosaiikki. 

 

6.3 Fotogrammetrisen pistepilven muodostus ja käsittely 

 

Pistepilven valmistamiseen liittyvän tutkimuskysymyksen selvittämiseen kokeiltiin Ne-

valaisen ym. (2017) tutkimuksessa käytettyä Agisoft Metashape -ohjelmaa (Agisoft 

2020). Ohjelma sopi myös tässä tutkimuksen kuvien prosessointiin hyvin, sillä se mah-

dollisti pistepilvien muodostamisen alhaisella laadulla, jolloin pistepilven tuottamiseen ei 

tarvittu tehokasta pöytätietokonetta. Ohjelma oli helppokäyttöinen, minkä lisäksi 
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ohjelman kotisivuilta (Agisoft 2020) löytyi tarvittavia ohjeita asetusten valintaan. Ohjel-

man pidempiaikainen käyttö on kallista, sillä kokeilujakson jälkeen vuosilisenssi maksaa 

tuhansia euroja. Pitkä kokeilujakso kuitenkin mahdollisti ohjelman testauksen sekä tämän 

tutkimuksen pistepilvien muodostuksen ilmaiseksi, mutta pidemmällä aikajaksolla ohjel-

man hinta on menetelmää käytettäessä otettava huomioon.  

Pistepilven muodostuksesta poiketen pistepilven käsittelyssä voitiin käyttää täysin il-

maista CloudCompare -ohjelmaa (CloudCompare 2020), joka sopi pistepilvien keskinäis-

ten vertailumahdollisuuksiensa ansiosta erittäin hyvin tutkimukseen. Vertailu mahdollisti 

pistepilvien väliset poikkeamien suodatukset ja värjäykset, joiden perusteella visuaali-

sesti hyödynnettävät ajourapainumia ja ajouraleveyttä sekä uraverkostoa yleisesti kuvaa-

vat kartat saatiin luotua. Tämän lisäksi mahdollisuus luoda pistepilville käsin piirrettyjä 

murtoviivoja sekä niiden ympärille määritetyn levyisiä leikkauksia auttoivat ajouratun-

nusten mittaukseen liittyvän tutkimuskysymyksen selvittämisessä. Ohjelmaan oli raken-

nettu valmiiksi myös työkalu, jolla pystyttiin mallinnetun maanpinnan yläpuolelta pois-

tamaan kaikki ylimääräinen puusto ja pensaikko. Työkalu ei kuitenkaan aina tunnistanut 

puista aiheutuvan kohinan takia tarkkaa maanpinnan sijaintia, minkä ansiosta suodatus-

arvoja joutui usein manuaalisesti muuttamaan maapisteiden suodattumisen takia.  

Poiketen Pierzchałan ym. (2014) ja Nevalaisen ym. (2017) tutkimuksista voitiin muodoste-

tulla pistepilvenkäsittelymenetelmällä työskennellä pistepilven kanssa ilman erinäisiä tark-

kuus-GPS-laitteella mitattuja georeferenssipisteitä. Lisäksi referenssimaanpinnan mallinnuk-

sen ansiosta pistepilvelle ei tarvinnut erikseen kuvata koskematonta maanpintaa ennen hak-

kuita referenssimaanpinnan muodostamiseksi. Tämän ansiosta menetelmän toteuttamista var-

ten toiminta maastossa rajoittuu ainoastaan maastokohteen kuvaukseen, mikä laskee merkit-

tävästi aineiston keräyksessä ajanmenekkiä sekä kustannuksia.  

 

6.4 Ajouraverkostokartta 

 

Tutkimuksen jokaisesta pistepilvestä luotiin kuvan 19 mukainen ajouraverkoston ajoura-

tunnuksia havainnollistava kartta. Kartan tarkoituksena oli muodostaa visuaalisesti hel-

posti tulkittava palaute harvennetusta leimikosta, josta nopealla katsauksella voitiin saada 

käsitys ajouraverkoston onnistumisesta. Ajouraverkostokartalta pystyttiin kuvaamaan pe-

rinteisten ajourapainumien ja uravälin lisäksi myös alueet, joille puomin teoreettinen 
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ulottuma ei riittänyt. Lisäksi aikaisempaan numeeriseen ajouratunnusten tarkasteluun 

poiketen kartasta pystytään kohdistamaan palaute urakoitsijalle sijaintiin sidottuna. Tämä 

on varmasti numeeriseen dataan verrattuna palautteena rakentavampaa, sillä paikkaan si-

dotulla palautteella pystytään keskustelemaan avoimesti kuljettajan kanssa ongelma alu-

eesta ja asioista, jotka vaikuttivat ajouran sijainnin valintaan sekä syvien painumien muo-

dostumiseen. Aikaisempaan mittausmenetelmään poiketen myös kokoojaura voidaan 

urasijoittelua tarkastelemalla kartalta tunnistaa ja ottaa huomioon tarkastelemalla kokoo-

jauran sijoittelun vaikutusta ajourapainumien määrään sekä kokoojauralta muodostetta-

vissa olevien keruu-urien kattavuuteen. Tutkimuksessa muodostetut ajouraverkostokartat 

on lisätty liitteet osioon (Liitteet 1 – 10).  

 

Kuva 19. Ajouraverkostoa havainnollistava kartta, jossa keltaisella värjätyiltä ajourilta korostettu 
punaisella värillä yli 20 senttimetriä syvät painumat. Samalla ajourien ympärille on värjätty sini-
sellä värillä urakeskustasta 2,5 – 8 metrin, keltaisella 8 – 9 metrin, punaisella 9 – 12 metrin ja 
harmaalla yli 12 metrin etäisyydet osoittamaan ajourien väliä suhteessa toisiinsa. 

 

6.5 Ajouratunnusten luotettavuus 

 

Tunnuksista x- ja y-koordinaatistossa mitattavat arvot saatiin pistepilviltä jopa kymme-

nen senttimetrin tarkkuudella mitattua. Tämä oli tunnuksista etenkin ajouravälin kannalta 

täysin riittävä tarkkuus, sillä ajouraväli ilmoitetaan korjuujäljentarkastuksessa desimetrin 

tarkkuudella (Suomen metsäkeskus 2017). Ajouravälin lisäksi desimetrin tarkkuus oli 
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vähintäänkin riittävällä tasolla ajouran kokonaispituuden sekä hakkuukoneen puomin 

teoreettisen ulottuman ylittymisen ilmaisevan visuaalisen kartan osalta. Syvyysarvoja tar-

kasteltaessa paljastui arvojen alttius häiriöille. Tämä oli huomattavissa etenkin kuvaus-

alueen reunoissa sijaitsevista geometrialtaan tunnetuista objekteista kuten esimerkiksi ku-

vaajan auto. Objektit näyttivät yläperspektiivistä täysin virheettömiltä, mutta sivuper-

spektiivistä objektit olivat täysin hävittäneet rakenteensa (Kuva 20). Kuitenkin kuvan 

keskiosissa näkyvät objektit säilyttivät rakenteensa hyvin. Tästä voitiin johtopäätöksenä 

todeta syvyysarvon z kärsivän enemmän tarkkuushäiriötä reuna-alueilla, joissa kuvien 

määrä oli alhaisempi. Tämä todennäköisemmin johtui kuvausalueen reunoilla objektien 

etäisyydestä dronesta otettujen kuvien keskipisteestä, jolloin etäisyyksien laskenta dronen 

ja kohteen välillä muuttui epätarkemmaksi. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan voitu antaa 

tarkempaa arviota syvyysarvojen tarkkuudesta verrokkidatan puuttumisen takia. Voitiin 

kuitenkin visuaalisen tarkastelun perusteella todeta avonaisesti kuvausalueen sisällä nä-

kyvien ajourien säilyttävän muodon, jossa ajouran keskusta ja reunat olivat raiteita sel-

västi korkeammalla.  

 

Kuva 20. Erilaisia kuvissa esiintyvien objektien sivuperspektiivien geometriaa. Vihreässä laati-
kossa näkyvää kuvausalueen reunalla sijaitsevaa lennättäjän auto ylä- ja sivuperspektiivistä, 
jossa x- ja y-arvot pysyvät tarkkoina, mutta syvyysarvo z on epätarkka. Alhaalla kuvausalueen 
keskellä sijaitseva rakennus, jonka geometria on säilynyt tarkkojen syvyysarvojen ansiosta. Oi-
kealla kuvausalueella avonaisen alueen ojia sekä ajoura, joissa syvyys on hyvin säilynyt. 

 

Ajourapainumien syvyyttä osoittamaan luodun syvyysvärikartan avulla voitiin kuitenkin 

visuaalisen tarkastelun mukaan tunnistaa alueet, jossa silmämääräisesti ajourapainumat 

olivat syvimmät (kuten kokoojaura, jyrkät käännökset, kosteat notkot). Samat väriskaalan 

arvot eivät kuitenkaan toimineet kaikilla alueilla, vaan skaalaus oli pikemminkin suh-

teutettava saman alueen ajourapainumiin käsin syötetyillä arvoilla. Osalla alueista 
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esimerkiksi yli 10 senttimetrin referenssimaan erotuksen värjäys osoitti ainoastaan sy-

vimmät painumat, kun vastaavasti toisella alueella se saattoi värjätä koko ajouran osoit-

tamaan syviä painumia. Tämän tyylisille alueille puolestaan 20 – 30 cm erotuksen värjäys 

osoitti paremmin syvien painumien sijainnin.  

Pierzchałan ym. (2014), Nevalaisen ym. (2017) sekä Marran ym. (2018) tutkimusten ta-

voin voitiin osoittaa myös ulkoisten tekijöiden kuten veden, kasvien ja hakkuutähteiden 

vaikuttavan negatiivisesti syvyysarvon laskentaan. Tämä on täysin ymmärrettävää, koska 

valokuvista muodostettavan fotogrammetrisen pistepilviaineiston syvyysarvo saadaan 

ensimmäisestä näkyvyyttä estävästä kohteesta. Näin ollen uriin kertyneen veden lisäksi 

hakkuutähde ja urilla sijaitsevat kasvit aiheuttivat kohinaa estäen uran alhaisimman sy-

vyysarvon saannin. Fotogrammetriassa tämä poikkeaa laserkeilaindatasta, jossa koordi-

naattipisteitä voidaan muodostaa lievistä näköesteistä huolimatta säteiden penetraatioky-

vyn ansiosta (Vastaranta ym. 2015). Fotogrammetrialla tai myöskään laserkeilaindatalla 

ei voida tuoreella hakkuualueella osoittaa, mitkä painumista ovat kivennäismaan leik-

kaantumisesta johtuvia pysyviä painumia, tai vastaavasti mitkä painumista ovat vain pin-

tamaan hetkellistä painumia. Ainoa tapa selvittää tämä ilman maastokäyntiä on kuvata 

alueet tietyn aikaikkunan jälkeen, jolloin voidaan olettaa kaikkien näkyvien painumien 

olevan pysyviä.  

Fotogrammetrisen pistepilven pisteiden muodostuminen heikosti nähtäviltä alueilta osoit-

tautui myös ongelmallisena rungoista muodostuvien pisteiden puutteellisuutena. Satun-

naisia kokonaisia runkoja oli pistepilvelle muodostunut, mutta pääsääntöisesti runkopis-

teet muodostuivat vain maanpinnan tasolle, kannonkorkeudelle tai vaihtoehtoisesti puut-

tuivat kokonaan. Tämä aiheutti merkittäviä haasteita ajouraleveyden laskennassa, jonka 

seurauksena ajouraleveyttä ei voitu pistepilviltä mitata. Puiden sijaintia suhteessa ajouran 

keskustaan olisi toisaalta voitu tarkastella joko pistepilven tai ortomosaiikin kuvatulkin-

nalla osoitetuista latvuksien keskipisteistä (Kuva 21), mutta latvuksen keskustan sijainti 

ei antanut tarpeeksi tarkkaa informaatiota rungon sijainnista rinnankorkeudella. Lisäksi 

kuvattaessa useamman kerran samoja tutkimusalueita huomattiin puiden latvojen muo-

dostuvan eri lennoilla eri kohtiin. Tämä johtuu täysin dronen sijainnista kuvaushetkellä 

sekä tuulen puun latvoja liikuttavasta vaikutuksesta. Tämän ansiosta latvan keskusta voi 

olla runkoon nähden jopa metrejä eri suunnassa ja osassa ortomosaiikeista puukartan puut 

olivat muodostuneet uran päälle (Kuva 21).  
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Kuva 21. Vasemmalla Tutkimusalueella kuvattu ortomosaiikki, jossa kuvatulkinnalla osoitettu 
puiden latvojen keskustat ja puulaji. Tulkinta antaa puulle sijainnin, mutta ei kerro tarpeeksi tar-
kasti rungon sijainnista rinnankorkeudella. Oikealla multispektrillä korostettaessa raiteiden si-
jainnit voidaan huomata osan latvojen keskipisteistä sijaitsevan raiteiden keskellä. Tämä osoit-
taa latvojen keskustan sekä rungon sijainnin poikkeavan jopa metrejä.  

Koska ajouran leveyttä ei voitu pistepilviltä laskea käytettiin ajouran kokonaispinta-ala-

osuuden laskennassa maastossa suoritetussa korjuujäljentarkastuksessa mitattuja ajoura-

leveyksiä. Hehtaarikohtaiset ajouran pinta-alaosuudet laskettiin kertomalla pistepilveltä 

mitattu ajouran kokonaispituus maastossa mitatulla ajouraleveydellä, minkä jälkeen saatu 

tulos jaettiin kuvion pinta-alalla. Ajouraa kuvioilla oli keskimäärin 579 m/ha, joka on 

Ovaskaisen (2012) hehtaarikohtaista arviota (500 m/ha) keskimäärin 16 % korkeampi. 

Näin ollen myös hehtaarikohtainen pinta-ala oli Ovaskaisen (2012) 20 % arviota 9 pro-

senttiyksikköä korkeampi (yht 29 %). Ovaskaisen arviot ovat kuitenkin vain suuntaa-an-

tavia ja perustuvat arvioon, jossa ajouraosuus 20 % hehtaarikohtaisesta pinta-alasta saa-

daan 500 metrin ajouralla käyttämällä laskennassa 4 metrin levyistä ajouraa (4 m * 500 

m = 0,2 ha). Suositusten mukainen (Suomen metsäkeskus 2017) ajouraleveys Suomessa 

on alle 4,6 metriä, joten kerrottaessa 4,59 metriä 500 m/ha saadaan suositustenmukaiseksi 

pinta-alaprosentiksi 23 %, joka on vielä 6 prosenttiyksikköä tutkimusten leimikoiden 

ajourapinta-alaa matalampi. Ajouran kokonaispinta-alaan vaikuttaa kuitenkin hyvin rat-

kaisevasti kuvion geometria, minkä seurauksena yleistettävissä olevaa ohjeistusta ajouran 

kokonaispinta-alalle per hehtaari on haastava asettaa. Ajouraväli ja -leveys kuitenkin lo-

pulta kertovat, onko ajouraverkosto suositusten vai lainmukainen tai virheellinen.  
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Ilmasta kuvattu aineisto antaa koealaluontaisen tarkastelun sijaan mahdollisuuden tarkas-

tella ajouraverkostoa kokonaisuudessaan. Näin saadaan parempi kuva korjuun kokonais-

valtaisesta onnistumisesta ajouraverkoston luonnin kannalta ja voidaan kohdistaa palaute 

toimijoille numeroiden lisäksi visuaalisesti paikkaan sidottuna. Tässä pioneerityylisessä 

menetelmätutkimuksessa päätettiin kokeilla ilmasta kuvatun fotogrammetrisen pistepil-

ven hyödyntämistä ajouratunnusten tarkastelussa. Koska lentoasetusten luonti sekä piste-

pilvien käsittely suoritettiin puustoisille harvennuskuvioille, saatiin fotogrammetrisen 

pistepilven muodostusta testattua hyvin haastavissa olosuhteissa. Pelkästään avoimella 

alueella kuvatun aineiston kautta johtopäätösten teko olisi voinut johtaa puustoisessa met-

sässä täysin käyttökelvottomiin tuloksiin. Nyt kuitenkin tutkimuksessa käytettyjä lento-

asetuksia voidaan puustoisten alueiden lisäksi käyttää avoimessa maastossa ajourien tar-

kasteluun. Vaikkakin lentoasetukset luotiin vastaamaan tarkkuudeltaan 20 megapikselin 

kameraa, voidaan samoja lentoasetuksia käyttää myös muilla kameroilla, kunhan lento-

korkeus säädetään halutun tarkkuuden mukaisesti. Lisäksi samat lentoasetukset toimivat 

ortomosaiikin luonnissa, minkä ansiosta RGB- ja multispektrikameralla varustettu drone 

voi kerätä yhdellä lennolla kahta eri aineistoa samanaikaisesti. 

 

Ajourien havainnoinnissa ei tässä tutkimuksessa käytetty automaattista kuvatulkintaa, 

minkä takia jokainen ajoura täytyi erikseen tutkimukselle piirtää käsin. Kuitenkin mene-

telmän tuotteistamisen kannalta automatisointi on täysin välttämätöntä, sillä muussa ta-

pauksessa ajourien tarkasteluun kuluu hyötyihin nähden liian paljon aikaa. Urien auto-

maattinen havainnointi ei kuitenkaan välttämättä onnistu käsittelemättömältä RGB-ka-

meralla tuotetulta pistepilveltä tai ortomosaiikilta heikon näkyvyyden takia. Tutkimuksen 

ohessa kerätystä multispektridatasta kuitenkin huomattiin lähi-infrapunasäteiden kirkas-

tavan maastossa kulkevia ajourien raiteita ortomosaiikilla. Tämä voisi ortomosaiikilta 

tuotetussa rasteriaineistossa mahdollistaa automatisoidulla kuvatulkinnalla ajourien kes-

kustan tunnistamisen, mikä nopeuttaisi prosessia huomattavasti. Lisäksi kuormatraktorin 

keräämää sijaintitietoa voitaisiin hyödyntää ajourien paikantamisessa, mutta vielä tois-

taiseksi sitä ei kuormatraktoreiden tämänhetkisessä käytössä olevien GPS-laitteiden epä-

tarkkojen sijaintitietojen takia voida suoraan käyttää ajouran keskustan tunnistamisessa. 

Toisaalta se voisi toimia epäsuorana sijainnin osoittajana kuvatulkinnalle antaen urille 
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alkusijainnin, jonka kuvatulkinta korjaisi oikealle paikalle. Siispä ajouratunnusten kan-

nalta urakeskustan automaattista tunnistamista tai vastaavasti sijainnin nauhoitusta suo-

raan koneesta tulisi ehdottomasti tutkia lisää. Lisäksi erityistä jatkotutkimusta vaatisi 

myös tutkimuksessa kehitetty ajourapainumista luotu syvyyskartta, sillä syvyysreferens-

sin puuttuessa tarkkuusarviota ei syvyyslaskennalle tässä tutkimuksessa voitu tehdä. 

Ajourapainumaosuuden numeerisen tarkastelun edellytys olisi selvittää kaikille tutkimus-

alueille eri kriteerien määrittämät suodatusarvot, jotka antaisivat maastoreferenssin mu-

kaiset ajourapainumien prosenttiosuudet. Näitä kriteerejä voisi muun muassa olla kasvu-

paikkatyyppi, havutus sekä kuntan paksuus. 

 

Lopulta ajouratunnusten tarkastelu ja mittaus korjuussa käytetyn kaluston ulkopuolisilla 

resursseilla on vain siirtymää vaiheeseen, jossa kaikki korjuujälkitunnukset mitataan suo-

raan korjuukoneista jo puunkorjuun aikana. Tämä poistaisi kokonaan tarpeen korjuun ul-

kopuolisille maastomittauskäynneille, mikä laskisi merkittävästi mittausten kustannuksia 

ja yhdenmukaistaisi korjuujäljentarkastusten tuloksia poistamalla mittaajien välisten ero-

jen kohinaa. Koneista suoritettavat mittaukset myös mahdollistaisivat kaikkien suoritet-

tavien hakkuiden korjuujäljen laadun tarkastuksen koko Suomen mittakaavassa. Tois-

taiseksi korjuujäljen mittaus kuitenkin vaatii erillisen maastokäynnin, mutta jatkotutki-

muksella ja kehityksellä voitaisiin saada maastossa jalkautuminen rajattua ainoastaan 

dronen lennätykseen. Korjuuketjun ulkopuolinen henkilökin tästä vaiheesta voitaisiin 

poistaa, jos kuormatraktorin kuljettaja laittaisi ennen alueelta poistumistaan dronen ku-

vaamaan alueen ennalta määritetyn lentosuunnitelman avulla. Dronella otetut kuvat la-

tautuisivat suoraan pilvipalveluun ja prosessoitavaksi, minkä jälkeen automaattisella ku-

vatulkinnalla löydettyjen ajourakeskustojen avulla saataisiin tarvittaessa muodostettua 

automaattisesti metsänomistajalle, metsäyritykselle, korjuuyritykselle sekä Suomen met-

säkeskukselle yhdenmukainen yhteenveto ajouraverkoston onnistumisesta sekä mahdol-

lisesti jopa korjuujäljestä kokonaisuudessaan. Tämä veisi konekehitykseen nähden hi-

taasti kehittyneen korjuujäljen tarkastuksen uuteen ja modernimpaan aikakauteen. 
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