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Kooste aikaisemmista julkaisuista

• Olen pitänyt ja julkaisut messuesitelmät Jyväskylässä Puu- ja 
bioenergiamessuilla. Hakusana puu ja bioenergia 2017 ja valitse ohjelmat 
http://www.puumessut.fi/ 

• Keskiviikko 6.9.2017 klo 12:00 
• Taimikoiden ja nuorien metsien hoito- ja energiapuukohteiden 

inventointi kopterikuvauksena ja lentokonekeilauksena 
• Kalevi Pietikäinen, Jyväskylän AMK 
• http://www.puumessut.fi/ohjelma/taimikoiden-ja-nuorien-metsien-hoito-

ja-energiapuukohteiden-inventointi-kopterikuvauksena-ja-
lentokonekeilauksena/ 



Teoriaa tietorakenteista  fcm, clm

• ArcGIS ja QGIS –yhteensopivuus

• Voidaan valita jokin karttalehti tai halutun kokoinen alue

• DEM, DTM, CHM

• fcm, clm – luokitus ja hoitotöiden kiireellisyydet mukana

• Pieni muistitilan tarve

• Koko Suomen metsien tiedot mahtuvat muistitikulle

• Kokonaisuus vaatii tietokantaa ja käyttöliittymää

• Ruudutus ja rasterointi



Lentokonekeilauksen kaiut ja algoritmit

Arbonautin piirteet: Piirteiden laskenta

DEM (Digital Elevation Model) -korkeusmalli

DSM (Digital Surface Model) -pintamalli

DTM (Digital Terrain Model) -maanpintamalli

DSM-DTM = CHM (Canopy Height Model) –kasvillisuuden

tai latvuston korkeusmalli

Kyyt- ja Aalto–algoritmit

Kehitysluokat (T1, T2, 02)

Hoitotöiden kiireellisyydet

Latvuston korkeusmallit

Lajiteltu nousevaan järjestykseen ja

Latvatasojakaumat sekä ruudun maksimit



Class Model (CLM-tietotyyppi)
tai Forest Class Model (FCM)

• CLM-luokka on projektin yhteydessä kehitetty tietorakenne, johon 
ohjelma tallentaa syötetyn alueen kasvuluokat.  

• Säästää muisti- ja tallennustilaa
• Tiedosto sisältää vain tiedon puuston kehitysluokasta sidottuna 

hoitotöiden kiireellisyyteen 
• 2 (maa), 14 (aukko), 15-19 (T1), 20-24 (T2), 25-29 (02), 30 (03) ), 31 (04)

• CLM käyttää esim. 8 m * 8 m ruudutusta, joka on sidottu 
paikkatietoon.

• CLM:n tarkoitus on saada puristettua karttalehden data 
mahdollisimman pieneen tilaan. Tämä saadaan aikaiseksi jakamalla 
alueen pisteet 8*8 metriä kokoisiin ruutuihin ja laskemalla näille 
ruuduille kehitysluokka ja hoitotyön kiireellisyysluokka.

• Muistin tarve on alle 1/200 las-tiedoston koosta.



FCM- ja CLM-tiedoston muoto
900 ha tai 3600 ha

• CLM -luokka on projektin yhteydessä kehitetty tietorakenne, johon ohjelma tallentaa 
syötetyn alueen kasvuluokat. 

• DEM-, DTM-, CHM- ja CLM- sekä FCM-tiedostoja voidaan piirtää ja käsitellä myös 
kaupallisilla ArcGIS- ja QGIS-ohjelmilla. 

• 6000 m / 8 m = 750 kpl tai 3000 m / 8 m = 375 kpl

• ncols 750 Sarakemäärä
• nrows 750 Rivimäärä
• xllcorner 380000 x-piste alueen lounaiskulmassa
• yllcorner 6918000 y-piste alueen lounaiskulmassa
• cellsize 8 Ruudun koko 8 m
• NODATA_value -9999
• 30 29 27 25 17 18 21 … Kehitysluokka ja kiireellisyys



Kopterikuvauksen ja lentokonekeilauksen 
edut ja puutteet vertailu 
• Lentokonekeilauksessa syntyy päällekkäisiä eri aikaan keilattuja 

kaistoja. Karttalehtitaso ja 8 m * 8 m rasterin ruutukoko

• Kopterikuvauksessa voi syntyä pistepilveen tyhjiä mittaamattomia 
aukkoja.  Kuvio tai koealue kokoluokka, 1 m, 2 m tai 4 m ruutukoko

• Pistekoko ja pistetarkkuus vaihtelevat (pistetiheys / alueen koko)

• Mittaustarkkuus pysyys samana mitatussa pistepilvessä ja on hyvä

• Eri aikoina mitattujen pistepilvien datassa pieniä eroja paikassa ja 
maapisteiden korkeudessa.



Tehdyt algoritmit ja niiden soveltuvuus

• Mitataan eri asioita

• Viritykset eri ominaisuuksille

• Tarvitaan useita mittaustapoja ja algoritmeja

• mm. puulajin tunnistus värin perusteella

• Pikkutaimikko (T1)

• Skaala 0-1,3 m 10 cm välein lukumääräjakaumille



Kyyt -algoritmi

• Soveltuu vain 
lentokonekeilauksen 
pistepilven tulkintaan
• peräkkäiseen tietoon 

• kasvusto-osumien korkeuden ja 

• kehitysluokan sekä hoitotöiden 
kiireellisyyden analyysiin

• paikkatietoon sidottuna.



Aalto-algoritmi

• Eri skaalat lukumääräjakaumille

• T1 (pikkutaimikko) 10 cm 0-1,3 m

• T2 (varttunut taimikko) 50 cm 1,3-6.0 m

• 02 (nuori metsä)  1 m 6.0-12,0 m

• Muu metsä 2 m 12-30 m

• Kuva Lentokonekeilaus Vesanto 1 koealue 624930

• Taimikon ja metsän kasvaessa aaltomuotoinen käyrä etenee puuston 
kasvun mukana lukumääräjakautumana suhteessa kasvun korkeuteen

• Mm. maa- ja lehvistöpisteiden määrä kertoo hoitotöiden kiireellisyydestä



Maksimi-algoritmi

• Maapisteiden tunnistus

• Maamallit

• Lajitellun kasvuston korkeuden laskenta

• Ruudun maksimien laskenta (mm. maataso ja  98 %:n taso)

• Hoitotöiden kiireellisyyden määritys

• Mukana kaikki kaiut

• Muut ominaisuudet



Taimien (T1, T2) ja nuoren metsän (02) 
runkojen tunnistuksen algoritmi
• Taimien ja puiden runkolukujen laskenta

• Taimien tunnistus

• Tilajärjestys ja taimien keskimääräinen etäisyys toisistaan

• Kasvuston korkeuteen ja paikkatietoon sidottuna

• Vaikeutena
• Horsma ja pitkä heinä

• Maaston epätasaisuudet, jyrkkä rinne



Mitattuja kohteita mm.

• Lentokonekeilaus ja kopterikuvaus

• Laajavuori, Lammenlenkki

•Konnevesi

•Vesanto

• Liikala, Tervola, Siikalatva

•Härkömäki, Multia, Keuruu, Lapinmäki … 



Keskeiset tulokset kuvina – tilajärjestys

• X, Y, Z
• Voittaja lkm, i, x, y, z  1 0 462542.535 6978987.45 6.97

• Voittaja lkm, i, x, y, z  2 5 462545.48 6978994.926 6.47

• Voittaja lkm, i, x, y, z  3 10 462532.281 6978987.584 5.63

• Voittaja lkm, i, x, y, z  4 17 462540.226 6978989.699 4.81

• Voittaja lkm, i, x, y, z  5 31 462541.012 6978981.521 3.64

• Voittaja lkm, i, x, y, z  6 32 462545.332 6978990.125 3.39

• Voittaja lkm, i, x, y, z  7 36 462530.655 6978984.825 3.29

• Voittaja lkm, i, x, y, z  8 38 462537.277 6978984.426 3.18

• Voittaja lkm, i, x, y, z  9 43 462544.096 6978983.162 3.02

• Voittaja lkm, i, x, y, z  10 44 462544.174 6978990.04 2.97

• Taimia / ha
• yli 6 m 2 kpl   eli 3*40 = 80 kpl / ha

• yli 4 m 3 kpl   eli 3*40 = 120 kpl / ha

• yli 3 m 9 kpl   eli 9*40 = 480 kpl / ha

• yli 2 m 28 kpl   eli 28*40 = 1640 kpl / ha

• yli 1,3 m 46 kpl eli 46*40 = 1840 kpl / ha

• yli 0,5 m 64 kpl eli 64*40 = 2560 kpl / ha



Karttalehti
P4332D3.fcm
900 ha
(825 kt)
2017 
lentokone-
keilaus
Koko Suomen 
kokoluokka 
vaatii
tietokantaa



Karttalehti

900 ha
P4341C3

T1 
Viritys



Karttalehti
P4341C.fcm
3600 ha
2017 lentokone-
keilaus 
(1674 kt)

Koko Suomen 
kokoluokka 
vaatii
tietokantaa ja
käyttöliittymän



Taulukko 3.
Kopterikuvaus
Vesannon
623420 
koealuepisteen 
kuvasarja 9 m 
säteen 
ympyräalalta

Kasvuston korkeus Osumien lukumääräjakauma Lajitelttu laskeva nouseva järj. 

   

Prosenttijakauma (T1,T2, O2) Kasvustonkorkeus (T1/T2/02) Latvatunnistus 

   

Latvakartta Kehitysluokka pistepilvestä T2 kehitysluokka ruuduittain 

   

 



Taulukko 4.
Lentokonekeilaus
2017 Vesannon 
623420  
koealuepisteen 
kuvasarja 9 m 
säteen 
ympyräalalta

Kasvuston korkeus Osumien lukumääräjakauma Lajitelttu laskeva nouseva järj. 

   

Prosenttijakauma (T1,T2, O2) Kasvustonkorkeus (T1/T2/02) Latvatunnistus 

   

Latvakartta Kehitysluokka pistepilvestä T2 kehitysluokka ruuduittain 

   

 



Konnevesi

6 karttalehteä
5400 ha



Pistetiheydet (Kopteri 300/m2,
Lennokki 10/m2, lentokone 2/m2)

   

   

   

 



Konnevesi kääntöpaikan kuusentaimien tunnistus



Työmäärien ja saantojen laskenta

• Pikkutaimikot (T1) ja varttuneet taimikot (T2) vaativat 
hoitotyötä kiireellisyysmääritysten mukaan (8 h–6*8 h)/ha).

• Kertoimien määrityksen tulee olla jatkuvaa ja määritys on jo 
automatisoitu älypuhelimiin aikaan ja paikkaan sidottuna.

• Kohtuudella hoidettu nuori metsä 02 (6-12 m) tehdään yleensä 
hakkuukoneilla (noin 0,8 ha/päivä) ja ajokoneilla (noin 1 ha 
/päivä). Saannot (10-60 k-m3/ha) riippuvat kasvupaikasta ja 
ikärakenteesta. Työajan ja saantojen kirjaus on automatisoitu.

• Työaika ja saannot voidaan laskea aina luokitelluille kohteille.



Yhteenveto ja keskustelua

• Jaettavat materiaalit ja ohjelmistot


