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Ohjelma

• Avaus. Juha Vornanen Suomen metsäkeskus 

• Kuvaaja Kelluu Oy. Jiri Jormakka Kelluu Oy

• Kuvausten esittely. Juha Vornanen Suomen metsäkeskus

• Havainnot metsälakikohteiden kuvauksista hyödyntäminen tietohuoltoprosessissa. 
Nina Gröhn Suomen metsäkeskus

• Kuvien hyödyntäminen muissa käyttötapauksissa. Juha Vornanen Suomen 
metsäkeskus



Hiiliviisas monimuotoisuusinventointi - HIMO
• Suomen metsäkeskuksen hanke:

– testata kaukokartoitusaineistojen 
käyttöä luontoarvojen 
tunnistamisessa

• Metsälain 10§ erityisen tärkeät 
elinympäristöt, tarkastaminen

• Tarkastusprosessin 
kehittäminen

• Edut ja haitat

– Kuvien ja kuvaustekniikan 
toimivuus muissa sovelluskohteissa

• Rahoitus Euroopan aluekehitysrahasto, 
tuen myöntänyt Pohjois-Karjalan 
maakuntaliitto.

• Kuvaajana Kelluu Oy 



Kuvaukset



Kuvaukset

• 25 metsälakikohdetta, ka. 0,55ha
– Kohteet pienvesiä (puroja, noroja)

• Kevätkuvaus 5/2022

• Kesäkuvat 9/2022

• Keskimääräinen lentokorkeus 103m

• Kohteiden sisään osuneiden 
pystykuvien määrä 8209kpl (328 
kpl/kohde)

• Basler rgb- ja Micasence
multispectrikamerat
– Pysty/viisto stillkuvat
– rgb- ja vääräväriortokuvat

yksinpuintulkinta
– 3D-kuvat

• Kuvien käyttö QGississä



Pysty- ja 
viistokuvat



RGB-ortokuvamosaiikki



Vääräväriortokuvamosaiikki



Yksinpuintulkinta 



3D-kuvat



Mitä opimme kuvauksista

• Kohteiden valinta

• Kustannukset koostuvat lennosta ja kuvatuotteista.

– Millaisia kuvia/tuotteita halutaan. Kuvien prosessointi lisää kustannuksia.

• Kuvausajankohta

– Vuodenaika

– Valotus

– Pilvisyys ei ongelma, jopa etu. Sade?

– Korkeus vs. kuvapeitto = kuvamäärä

– Kuvakulma pysty/30/45 astetta

– Viistokuvien ”osuminen”

• Tiedostot suuria, kuvia paljon

• Riskien arviointi esim. laitevika



Havainnot metsälakikohteiden kuvauksista 
ja hyödyntäminen tietohuoltoprosessissa



Kuvauskohteita kartalla



Pystykuvilta havaittavissa olevaa lajistoa



Norouoma pystykuvalta



Esimerkkikuvia yhdestä kuvauskohteesta



Esimerkkikuvia yhdestä kuvauskohteesta



Esimerkkikuvia yhdestä kuvauskohteesta



Esimerkkikuvia yhdestä kuvauskohteesta



Johtopäätökset
• Vain kahdesta kohteesta pystyi tekemään päätelmät etteivät ne täytä ML 10§ kriteereitä

• Rajauksen tekeminen puustoisilla kohteilla ei onnistu. Kasvupaikan tunnistaminen puustoisilta kohteilta 
mahdotonta.

• Kahdelta tulvaniittykuviolta olisi rajauksen pystynyt tekemään kuvien perusteella. 

• Viistokuvilta pystyy kohtalaisesti tarkastelemaan puustoa, mm. kerroksellisuutta ja luonnontilaisuutta. 
Käyttö esim. muut arvokkaat lehdot.

• Kuvattavat kohteet tulisi ennakkoon valita erittäin tarkasti sen suhteen mihin kohteisiin pystyisi 
hyödyntämään ja jättämään maastokäynnin pois. Tämä joukko on hyvin rajallinen. 

• Epävarmuus kuvien käytössä

– Metsänomistajan oikeusturvan vuoksi suuri epävarmuus tehdä päätös vain kuvan perusteella. 

– Metsälain 10§ toteutuminen lain edellyttämällä tavalla eli erityisen arvokkaiden elinympäristöjen 
turvaaminen.

• Tämänhetkinen kuvausteknologia ei mahdollista maastotarkastuksista luopumista tai niiden merkittävää 
vähentämistä kun tavoitteena on laadukas elinympäristötieto.



Käyttömahdollisuudet



Kuvien käyttömahdollisuudet
• Työpaketti kuvien ja kuvatekniikan hyödyntämismahdollisuuksista muissa käyttökohteissa.

• Haastateltiin yrityksiä maa- ja metsätalouden sekä riistan aloilta sekä Metsäkeskuksen hankkeita 
sekä tarkastustoimintaa

• Etuna tuoreet käyttötarkoitukseen soveltuvat tarkat ja oikea-aikaiset kuvat sekä kuvatuotteet 
esim. ortokuvamosaiikki ja fotogrammetrinen pistepilvi (3D, pintamalli)

– Eri kameroiden yhtäaikainen käyttö samalla lennolla

• Kilpailijana avoimet aineistot: ilma- ja satelliittikuvat, vinovalovarjoste, korkeusmalli, 
laserkeilauksen pistepilvi sekä omat kuvauskalusto

- Heikkoutena aineistojen ajankohta ja ikä

- Mml:n laserkeilauksen 5p/m2 aineistoa ei vielä saatavilla joka paikasta, kuuden vuoden 
kierto Oma tiheäpulssinen laser-aineisto

- Etuna mm. satelliittikuvien säännöllisyys



Metsätiet, nousuesteet



Fotogrammetrinen pistepilvi



Vesistöt, valuma-alueet, lintuvedet, kosteikot



Maatalous



Fotogrammetrinen pistepilvi



Metsänhoito



Metsänhoito ja tarkastustoiminta



Muut havainnot

• Hirvikantojen arviointi, lämpökamera

• Kelluun pitkätoiminen ilma-alus voisi toimia sinilevän valvonnassa. Alus voisi kiertää 
vesistöjä, kuvantunnistuksella levälautat.

• Fotogrammetrisen pistepilven hyödyntäminen peleissä tai virtuaalilaseissa

• Kasojen mittaaminen fotogrammetrisesta pistepilvestä. Hake, hiili, sora tai turvekasojen 
tilavuuden arviointi ja varastojen mittaaminen sekä paljonko esim. soraa 
kaivettu/paljonko jäljellä.

• Kuvamassojen läpikäynti vaatii kuvantunnistusta

• Metsitystukikohteet. Liian puustoiset / jälkihoitovelvoitteiden tarkastus

• Tuulenkaadot muun kuvauksen oheistuotteena. Voisi päätellä onko metsätuholain ylittävä 
määrä puuta kaatuneena

• Palopesäkkeiden havainnointi, kulotuksen jälkivartiointi

• Tarkkuus, kustannukset, skaalautuvuus ja kattavuus vs. käytäntö

• TKI tärkeää 

• Yhteistyö



Kiitos mielenkiinnosta!


