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1 Taustaa raportille 

Hiiliviisas monimuotoisuus-hankkeen tuotoksena on laadittu tämä raportti 

hankkeessa testatun kuvausteknologian hyödyntämismahdollisuuksista muissa 

käyttökohteissa. Raporttia varten hankkeessa haastateltiin potentiaalisia kuvia tai 

niistä johdettuja tuotteiden käyttäviä yrityksiä. Haastattelut tehtiin marras- ja 

joulukuussa 2022 pääasiassa Teams kokouksina. Yhden yrityksen kanssa oli 

tapaaminen ja yhden kanssa puhelu. 

Hankkeen toteutusaika oli 1.9.2021-31.12.2022. Hankkeen rahoitti Euroopan 

aluekehitysrahasto ja tuen myönsi Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Hankkeen 

tavoitteet tukivat ”Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen” 

-toimintalinjaa ja ” Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen 

alueellisten vahvuuksien pohjalta” -erityistavoitetta. Hankkeen nettokustannukset 

ovat 98 780 euroa, josta EAKR:n ja valtion rahoitus on 80 prosenttia. 

2 Yhteenveto 

Hiiliviisas monimuotoisuusinventointi-hankkeessa haastateltiin yrityksiä maa- ja 

metsätalouden sekä riistan aloilta sekä Metsäkeskuksen hankkeita sekä 

tarkastustoimintaa ja saada siten näkemyksiä kuvien ja kuvaustekniikan 

hyödyntämismahdollisuuksista muissa sovelluskohteissa, kuin mitä hankkeessa 

testattiin. 

Etuna nähtiin tuoreet käyttötarkoitukseen soveltuvat tarkat ja oikea-aikaiset kuvat 

sekä kuvatuotteet, kuten esim. ortokuvamosaiikki ja fotogrammetrinen pistepilvi, 

josta voi valmistaa 3D kuvia ja pintamalleja. 

Etuna nähtiin myös eri kameroiden yhtäaikainen käyttö samalla lennolla, sillä 

Kelluun ilma-alus kykenee kantamaan useamman kameran. Hankkeessa käytössä 

olivat rgb- ja multispektrikamerat. 

Kuvatuotteiden kilpailijana nähtiin avoimet aineistot, kuten ilma- ja satelliittikuvat, 

vinovalovarjoste, korkeusmalli, laserkeilauksen pistepilvi. Osalla toimijoista oli 

käytössä oma kuvaus- tai laserkeilauskalusto, eikä siten palvelun tilaamiselle 

välttämättä ole tarvetta. Avointen aineistojen heikkoutena nähtiin kuvauksen 

ajankohta ja ikä. Vaikka laserkeilausaineisto on tarkentumassa (5pistettä/m2), niin 

vielä sitä ei ole saatavilla joka paikasta, sillä Suomessa on kansallinen ilmakuvaus 

ja laserkeilausohjelma, jossa ilmakuvaus tapahtuu kolmen vuoden ja laserkeilaus 

kuuden vuoden välein. Etuna nähtiin mm. satelliittikuvien säännöllisyys, joissa 

kiertoaika huomattavasti lyhyempi. 
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Kaikkiaan kuvaaminen ja kuvista johdetut tuotteet nähtiin positiivisena asiana ja 

nähtiin tarvetta aineistojen testaamiselle (esim. fotogrammetrinen pistepilvi). 

Vaikka uuden innovointi ja testaaminen nähtiin mielenkiintoisena, niin tärkeänä 

niin nähtiin myös ns. arkirealismi. Joissain tapauksissa tai pienessä mittakaavassa 

erilaisista kuvatuotteista voi olla apua, mutta aina aineistojen tarkkuus, syntyvät 

kustannukset, nopeus, skaalautuvuus ja kattavuus ei vain korvaa nykykäytäntöä.  

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta nähtiin tärkeänä ympäristön 

kuvantamisessa. Kaivattiin keinoja joilla voitaisiin saada tietoa luonnon 

monimuotoisuudesta, kuten lahopuun määrästä tai erirakenteisuudesta. 

toimijoiden välinen yhteistyö tutkimustiedon edistämiseksi nähtiin tärkeänä 

kustannusten jakamiseksi ja yhteisen edun edistämiseksi. 

Seuraavissa kappaleissa on kuvattu haastatteluittain havaintoja eri 

käyttömahdollisuuksista. 

3 Maveplan Oy, Järvi-Suomen Salaojakeskus 

Maataloudessa pellon maanpinnan korkeustieto on tärkeä tieto vesitalouden 

hoitoa suunniteltaessa. Ojitus- ja salaojitussuunnittelussa käytetään nykyään 

Maveplanin mukaan mml:n avointa laserkeilausaineistoa, josta muodostetaan 

riittävän tiheä korkeuskäyrästö. Keilaushetken kasvuston korkeutta ei tiedetä, 

joten lisäksi tarvitaan korkopisteitä pellolta laserkeilausaineiston tueksi. Pisteillä 

varmistetaan maanpinnan todellinen taso. Nämä pisteet joudutaan mittaaman 

fyysisesti.  

Avoimilla aineistoilla on yleensä saatu riittävä tieto, mutta ongelmallisimmilla 

lohkolla voisi esim. fotogrammetrisesta tiedosta olla apua. Fotogrammetrinen 

pistepilvi on suuri verrattuna nykyiseen laserkeilausaineistoon, mutta jo nyt 

aletaan saada tarkempaa laserkeilausaineistoa. Fotogrammetrisen 

maanpintamallin sisäinen tarkkuus 1 cm, mutta tarkkuus verrattuna maapalloon 

voi heittää gps:n virheen mukaan. Tarvitaan joko tarkkuus-gps, tai tiedon 

jälkikorjausta. Mikäli pelto voidaan signaloida, niin silloin se saadaan sidottua 

tarkasti koordinaatistoon. 
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4 Suomen metsäkeskus 

4.1 Tarkastustoiminta 

Keskustelua kuvien hyödyntämisestä Suomen metsäkeskuksen 

tarkastustoiminnassa yleisesti.  

4.1.1 Ympäristökohteet: 

• Lehdettömään aikaan otetuilla kuvilla parempi katseluarvo, mutta esim. 

kasvupaikkaa ei pysty tarkentamaan, eikä kuviointia riittävän hyvin.  

• Maastokohteet usein monitulkintaisia. Esim. kausikuivien norojen 

havaitseminen ei aina varmaa. 

• Suomen metsäkeskuksen tulee profiloitua maastokäyntien ammattilaiseksi. 

Metsälain mukaisten tulkintojen tulee olla varmoja. 

• Peratun kohteen ”penkat” ei aina kuvista havaittavissa. Laserkeilaimen tai 

fotogrammetrisesta pistepilvestä luotu pintamalli voisi auttaa. 

• Kuvat ja kuvatuotteet apuna maastotarkastuskohteiden valintaan, jos olisi 

kattavasti kuvia tarjolla. 

• Viistokuvat luonnontilaisuuden arvioinnissa pystykuvia parempia, kun 

kerroksellisuus nähtävissä eri kulmasta. Viistokuviosta saa lisäarvoa mm. 

muiden arvokkaiden elinympäristöjen tarkastelussa, kun arvioidaan, onko 

kohde kehittynyt lakikohteeksi. Oletus että kasvupaikka pitää paikkansa. 

4.1.2 Taimikonhoidon tarkastus 

• Jos taimikonhoidon tarkastuksessa riittää havainto, että onko taimikonhoito 

tehty vai ei, niin kuva hyvä visuaalisen raportoinnin pohjaksi. Jos maksetaan 

tukia todennuksen perusteella, niin oltava tarkempi. Kuvista nähtävissä 

kaatuneet rungot, mutta jos poistettujen määrä (esim. pienet kannot) täytyy 

laskea, niin se voi olla kuvista vaikeaa. 
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• Kohteita oltava huomattava määrä, että olisi kannattaa kuvata.  

• Yksinpuintulkinnalla voidaan havaita jäävän puuston runkoluku. Aiemmat 

taimikonhoitotestit tukevat, että kaikki rungot eivät tule mukaan. Tulos 

tarkentuu, jos kohteet vähintään kolmemetrisiä taimikoita. Kuvalle 

rajattavalta alueelta voidaan laskea runkoluvut tai hakea koko alueen 

puupisteet, josta saadaan laskettua jäävä runkoluku hehtaarilla. 

 

4.1.3 Metsäautotiet 

Yksittäisistä pysty- tai viistokuvista ei juuri apua, mutta fotogrammetrisesti saa 

tien profiilin, jolloin voidaan arvioida esim. juuri valmistuneen tien 

tukikelpoisuuden täyttymistä. Teiden rummut tarkastettavissa teiltä, joissa 

kasvillisuus ei peitä näkymää. 

4.1.4 Metsitystukikohteet 

Metsitystukikohteet ovat yleensä alle 1 ha kokoisia. Jos tarkastettavana olisi paljon 

isoja kohteita, voisi kuvilta arvioida puuston määrää tuen myöntämiseksi. 

Visuaalinen tarkastelu riittää, sillä liian puustoiset alueet rajataan pois tuen 
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piiristä. Kuvia voisi hyödyntää metsityskohteiden jälkihoitovelvoitteiden 

tarkastuksessa. 

Kuvauksen edullisuudella ei merkitystä, jos iso osa tarkastukseen. Pitää myös 

hyväksyä epävarmuus maastotarkastamattomien suhteen. Lisäksi harkittava, mitä 

on tarkoituksenmukaista kuvata, jos vaatimattomiltakin kuvilta (jotka joka 

tapauksessa käytössä) pystytään päättelemään tukikelpoisuus ja metsälakistaus 

(esim. vähäpuustoiset suot, tulvaniityt) 

4.1.5 Korjuujäljentarkastus 

Kuvista ei tarjolla mitään uutta nykyiseen tarkastustoimintaan, jossa jo nyt 

käytetään droneja. 

4.1.6 Muita havaintoja 

• Voisiko viistokuviin ja ortokuvamosaiikkiin tuottaa merkin kiintopisteeksi, 

jolloin viistokuvat olisivat helpommin paikannettavissa. Viistokuvissa 

”osuma” voi mennä pienen kohteen yli. 

• Tuulenkaadot muun kuvauksen oheistuotteena. Voisi päätellä onko 

metsätuholain ylittävä määrä puuta kaatuneena 

• Keskustelu Metsäkeskuksen projektipäällikkö Minna Luodon kanssa 

14.12.2022. Metsäpalojen palopesäkkeiden etsiminen ja automaattinen 

palontunnistus (lämpökamera). Kuina palojen voimistamat ilmanvirrat 

vaikuttavat aluksen toimintaan? Aihetta tutkittu mm. 

https://www.maanmittauslaitos.fi/en/topical_issues/robot-drones-help-

detect-and-prevent-ever-increasing-forest-fires. Lisäksi kulotuksen 

jälkivartiointi voisi olla yksi käyttökohde. 

4.2 TIESIT – Puu- ja energiahuollon turvaaminen -hanke, Suomen 

metsäkeskus 

https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/tiesit-puu-ja-energiahuollon-turvaaminen  

Tiesit-hankkeesta kartoitetaan yksityistiestön ja siltojen kuntoa, tarkoituksena 

houkutella tiekuntia mukaan korjaustöihin. Kaiken takana varautumisen energian 

huoltovarmuuteen. Alempiverkoston tiestön kunto heikkenemässä ja se on 

merkittävä esim. energiapuun saattavuuden kannalta. Hankkeessa tuotetaan 

kuntotietoa yksityisteistä (metsä- ja muut yksityistiet). Julkista tietoa ei nykyään 

saatavilla, paitsi teiden geometria Digiroadista. Rinnalla T&K työtä parhaiden 

menetelmien testaamiseksi. 

Tien kunnon ja korjaustarpeen arviointi tehdään nykyään pääasiassa visuaalisen 

tarkastelun perusteella. Kantavuutta sen sijaan on vaikea arvioida 

silmämääräisesti ja apuna voidaan hyödyntää kantavuusmittauksia esim. Kuab-

https://www.maanmittauslaitos.fi/en/topical_issues/robot-drones-help-detect-and-prevent-ever-increasing-forest-fires
https://www.maanmittauslaitos.fi/en/topical_issues/robot-drones-help-detect-and-prevent-ever-increasing-forest-fires
https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/tiesit-puu-ja-energiahuollon-turvaaminen
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pudotuspainomittaus pudotuspainomittauksia. Tien kuntoa arvioitaessa 

kiinnitetään huomiota tien rungon profiiliin, ojien kuntoon, tien varsien 

kasvillisuuteen, uraisuuteen, maakiviin ja kuoppiin. Tien kunnon arvioimiseen 

voidaan käyttää käytetään tiheäpulssista laseria (pistepilvi) ja maaperäaineistoa. 

Tiheäpulssinen laser pistepilvi saadaan keilaamalla tie autosta, jolla tie ajetaan 

läpi. Edellä mainittua autosta tapahtuvaa keilausta käytetään yleisten teiden 

mittauksissa, ei vielä juurikaan yksityisteillä. Tien profiilista ei välttämättä saa 

oikeaa käsitystä tien rungosta, mutta ilmakuvilta voi saada.  Jos maasto ei ole 

peitteinen, tien profiili saadaan hyvin esille myös tiheäpulssisen 

laserkeilausaineiston avulla. Tiet arvioidaan TIESIT-hankkeessa 

liikennevaloajattelumallin mukaan kolmessa luokassa (hyvä-tyydyttävä-huono) 

vähintään 100 m pätkinä, joista muodostuu kokonaiskuva korjaustarpeen 

arvioimiseksi.  

Kuvien hyödynnettävyys arveluttaa, mutta asiaa kannattaa tutkia ja testata. Rgb-

kuvia tulisi testata tien visuaalisessa tarkastelussa. Yksittäisistä kuvista voidaan 

tuottaa ortokuvamosaiikki koko tielle. Rgb-kuvista voidaan muodostaa myös 

fotogrammetrisesti pistepilvi, jota taas voidaan hyödyntää tien profiilin ja esim. 

kuoppaisuuden sekä ojien syvyyden ja tien reunan kasvillisuuden arvioimiseksi 

sekä siltojen mallinnukseen. Kuvista voi tehdä kuntotarkastelua, mutta ainoastaan 

näkyvältä osalta, eikä esim. siltojen alta. Kuvausten tulee olla edullisia ja 

laadultaan riittävän hyviä, että sillä vältetään kohteelle uudelleen menoa.  

Kuvien sijaintitiedon on oltava riittävän tarkkaa niiden sijoittamiseksi kartalle ja 

kunnostustarpeen arvioimiseksi (esim. kunnostettavan tien pituus). Ilma-alus, jolla 

on pitkä toiminta-aika sopii hyvin jopa kymmenien kilometrien kuvaamiseen. 

4.3 Rumpuesteet pois- hanke, Suomen metsäkeskus 

Rumpujen tarkastaminen on ajankohtainen asia, sillä vesieliöiden nouseminen on 

huomattu tärkeäksi metsäsertifioinnissa. Metsäteiden perusparannuksen 

rahoituksen ehtona myös rumpujen esteettömyys. Suomen metsäteiden 

perusparannusten tarve on suuri. Niin teiden kuin rumpujen kunto tulee selvittää 

tien perusparannuksen suunnittelun yhteydessä. 

Hankkeessa työskentelevien mukaan kuvissa ja kuvatuotteissa on potentiaalia. 

Vähintäänkin käyttökelpoisuuden selvittämisen tarve. 

Kuvat ovat riittävän tarkkoja mm. rumpumateriaalin havaitsemiseksi, rummun 

läpimitan mittaamiseksi sekä uoman tarkasteluun (kivisyys ym.) mikäli rummun 

päällä ei ole kasvillisuutta. Kiinnostavaa olisi selvittää saako esim. 

fotogrammetrisesta pistepilvestä selville veden pinnan koron? Kuvia tulisi ottaa 

sen verran sivusta, että niistä voisi nähdä rummun suun ”hyppyrin” eli 
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korkeuseron uoman pohjan ja rummun alareunan välin. Kuvista voi päätellä veden 

korkeutta suhteessa rumpuun, kun sen halkaisijan voi mitata ortokuvalta. Yhtenä 

kiinnostavana asiana nähtiin, että voiko aineistoja (mml:n korkeusmalli, 

laserkeilausaineisto, ortokuvat) yhdistelemällä saada riittävästi lisätietoa 

rummuista. HIMO-hankkeen kuvat rummuista tulivat oheistuotteina, eivät siten 

olleet parhaita mahdollisia esimerkkejä, mutta kiinnostus aiheeseen heräsi. 

5 Vesistö- ja Luontokunnostus Janne Raassina 

Kuvien käyttömahdollisuuksina nosti esiin seuraavia asioita: 

• Tierummuista riittävän hyvää kuvaa, jonka perusteella voi päätellä onko 

vesieliöiden nousun estäviä nousuesteitä. Jos saadaan vielä pintamalli, niin 

voidaan päättelyä tehdä hyvin. 

• Multispektrikameran tuottama kuvaus kasvillisuudesta voi auttaa 

kosteikkosuunnittelussa. Tiedon yhdistäminen pintamalliin hyvä lisä. 

• Lintuvesien kunnostuksen suunnittelussa kasvillisuuden vaikutus merkittävä. 

Yleensä kohteet hyvin pusikkoisia, heinikkoisia tai kaislikkoisia, jolloin 

veneellä tai jalkaisin liikkumien mahdotonta. Talvella liikkuminen 

mahdollista, mutta lumi peittää. Ajantasaiset kuvat auttavat huomattavasti 

suunnittelussa. Kasvillisuus voi vaikuttaa pintamalliin, mutta molempien 

yhdistelmä helpottaa suunnittelua. 

• Kommenttina kuvista metsälakikohteiden tarkastuksessa. On tiedettävä, mitä 

kuvista etsii. Toisaalta oppii etsimään vain katsomalla kuvia ja vertaamalla 

maastohavaintoihin. Muistettava että elinympäristön rajaaminen voi kuvien 

perusteella olla vaikeaa, vaikka olisi käynytkin maastossa. 

• Kuvista selkeä apu kunnostusojituksessa, ennallistamiskohteissa tai koko 

valuma-alueen käsittävässä suunnittelussa. Maastotyönä laajoilla 

hankealoilla kaikkien ojien ja uomien läpikäyminen (esim. ojien avaamiseksi, 

vesiensuojelurakenteiden tai ojien tukkimiseksi) iso työ. Tämän tasoisilta 

kuvilta pystyy nopeammin arvioimaan työtä ja maastotarkastusta vaativat 

kohteet ja merkitsemään ne kartalle. Niihin voi kohdistaa 

maastotarkastuksen ennen toteutusta.  

• Puro- ja jokikohteet usein hyvin puustoisia, risukkoisia ja hankalakulkuisia. 

Haaste korostuu korkean veden aikaan (kevättulvinta), jolloin suunnittelu 

tulisi tehdä. Kuvilla voidaan tehostaa maastotyötä, jos nähdään paikkoja, 

joihin jalkaisin hankala mennä. 

• Kuvat hyviä todentamaan esim. rahoittajalle kohteiden kunnostus ja 

ennallistamistarpeet. Kuvat ennen tallentavat lähtötilanteen, jälkikäteen 

otetut kuvat mahdollistavat seurannan. 
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• Vanhat turvetuotantoalueet lähialueineen hyviä kohteista (esim. JTF-

rahoitetut hankkeet). Osassa jo kasvillisuutta, osassa ei. Kattavasta kuvasta 

saa kokonaisnäkemyksen lähtötilanteesta. 

• Yleisesti ottaen kuvat soveltuvat parhaiten avoimien alueiden, kuten esim. 

osa soiden ennallistamiskohteista. Ojalinjat yleensä hyvin kuvista 

katsottavissa. 

6 Metsähallitus 

Käytiin keskustelua kuvien hyödyntämisestä niin metsätalouden kuin 

luontopalvelun käyttötapauksissa. Kuvia voisi hyödyntää laajojen alueiden 

tietotuotteiden tuottamisessa, mutta laserkeilausaineisto nykyään ensisijainen 

hyödynnettävä tuote (kunnostusojitus, metsäautotiet). Nykyään käytettään jonkin 

verran droneja. Fotogrammetrisia pistepilviä ei ole hyödynnetty, mutta aihe 

kiinnostaa. Kelluun ilma-aluksen hyödyntäminen pitkän lentoajan vuoksi 

kiinnostavaa. 

7 Suomen metsät kuntoon, Sumetku 

Sumetkun mukaan tie- ja ojasuunnittelussa ennakkosuunnittelu tärkeää, koska 

sillä voidaan vähentää maastotyö määrää tai kohdistaa sitä oikeisiin paikkoihin. 

Nykyään käytetään saatavilla olevia aineistoja, kuten mm. rinnevalovarjostusta, 

ilma- ja satelliittikuvia. Ennakkosuunnittelulla voidaan päätellä esim. rumpujen 

paikat osittain oikein, mutta maastotyötäkin tarvitaan. Jos työkohdetta lähdetään 

kuvaamaan, niin niistä pitää saada riittävä kustannussäästö. Kuvien tai 

kuvatuotteiden (esim. fotogrammetrinen pistepilvi) laadun tulee olla niin hyvä, että 

erottaa tien kuopat ja isommat kiven. 

Keskustelussa heräsi idea, että saisiko vastaavanlaista kameraa kytkettyä autoon, 

kuten esim. Googlen Street view kuvauksissa. 
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8 Pro Agria 

Maataloudessa tehdään nykyään peltoskannauksia ja lehtivihreäkuvilta tulkitaan 

lannoitustarpeita (mm. typpi). Pelloilta on arvioitu erilaisten kuvatuotteiden avulla 

nurmen massaa tai tehty vieraslajien tunnistamista viljasta. Sentinel- 

satelliittikuvat olleet käytössä kasvillisuusindeksin määrittämisessä. 

Satelliittikuvien etuna on ilmaisuus ja säännöllisyys. 

Keskustelussa nousi kiinnostavimmaksi fotogrammetrisen pistepilven testaaminen, 

kuinka tarkan korkeusmallin (pellon muodot, korkeuskäyrät) pistepilvestä saa ja 

voisiko sitä hyödyntää mm. salaojituksessa. Nykyään pellon kunnostusojituksessa 

joudutaan arvioimaan ojanpohjien korko eli ns. kuivavara. Kuivavara on pellon 

paikalliskuivatuksen ja peruskuivatuksen ero. Saisiko esim. pintamallista riittävän 

tarkkaa tietoa ojan pohjan koron arvioimiseen. 
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Lisäksi nähtiin, että esim. multispektrikameran hyödyntäminen kasvitautien 

tunnistamisessa olisi kiinnostava käyttökohde. Koska kuvauksissa tulee kuvia 

paljon, koettiin tarvetta automaattiselle kuvamassan seulonnalle, jossa ohjelma 

opetetaan tunnistamaan mielenkiinnon kohteet (automaattinen lajintunnistus), 

jolloin ihmiselle jäisi pienempi määrä tutkittavaa.  

Multispektrikuvia voitaneen hyödyntää peltojen kosteusvaihtelun arvioimiseksi, jos 

erot havaittavissa jollain kanavalla. 

 

Kuva: Multispektrikameran lähininfrapuna kuva 



  

Suomen metsäkeskus • Vaihde p. 029 432 400 • Asiakastuki p. 029 432 409, asiakastuki@metsakeskus.fi • metsakeskus.fi 

13(15) 

 

Kuva: Pellon laita fotogrammetrisessa pistepilvessä 

9 Arbonaut oy 

UAV-ala on varsin uusi ja kuvauksissa on aiemman kokemuksen mukaan monesti 

ongelmia. Ammattimaisuus vasta kehittymässä. 

Yksinpuintulkinta on vaikeaa, sillä tulkinta tapahtuu pitkälti kuvien sävyarvojen 

mukaan. Sävyarvot vaihtelevat herkästi olosuhteiden eli sään ja ajankohdan 

mukaan jopa tunnin sisällä. Jos kuvien väliset sävyarvot vaihtelevat, on puulajin 

tunnistaminen ohjelmistolle vaikea opetettava. Jos saman kohteen valoarvot 

vaihtelevat kuvien välillä, se voi johtaa puulajin väärin tunnistamiseen. Kohteesta 

neulasten ja lehtien lisäksi myös oksat heijastavat valoa. Oksat usein kirkkaammin 

ja voivat siten johtaa siten harhaan. Koivu ja mänty voivat mennä sekaisin, kuusi 

yleensä hyvin tunnistettavissa. Samoja havaintoja tehtiin HIMO- hankkeen 

yksinpuintulkinnassa. Yhtenä syynä arveltiin valotusta kirkkaalla säällä kuvatulla 

kohteella. Kameran valotus oli säädetty maanpinnan mukaan, jolloin latvukset 

ylivalottuivat. Metsälakikohteiden tarkastuksen kannalta sillä ei kuitenkaan ollut 

merkitystä, sillä yksinpuintulkinnan tärkein tieto on pituus. Kuvista haluttiin tietoa 

maanpinnan kasvillisuudesta, joten valotus oli säädettävä maanpinnan 

valaistuksen mukaan. 

9.1 Käyttöideoita 

• Fotogrammetrisen pistepilven hyödyntäminen peleissä tai virtuaalilaseissa. 

• Arbonautilla metsäteiden kuntoa tarkasteltu fotogrammetrisen 

pistepilvenkautta. Pisteistä saatu näkyviin tien runko, erityisesti uusilla teillä, 

kun pientareiden kasvillisuus ei estä muotojen havainnointia (huom. lidar 

”näkee” paremmin kasvillisuuden läpi ja saa peitteiset muodot näkyviin 
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fotogrammetriaa paremmin). Uusien teiden kohdalla tietoa voidaan käyttää 

esim. tien rakentamisen työnjäljen tarkastamiseen. Etuna että kuvat saadaan, 

kun tarvitaan, lidaria ei välttämättä saatavilla kuin kuuden vuoden välein. 

• Rumpujen havainnointi teiltä. 

• Metsäpalojen arviointiin laajoilla alueilla. Toimiiko ilma-alus lämmöstä 

johtuvien ilmavirtojen kanssa? 

• Kelluun pitkätoiminen ilma-alus voisi toimia sinilevän valvonnassa. Alus voisi 

kiertää vesistöjä väärävärikameran kanssa ja kuvantunnistuksella poimia 

levälautat. 

• Hirvilaskennat lämpökameralla 

• Kasojen valvonta ja mittaaminen fotogrammetrisesta pistepilvestä. Hake, 

hiili, sora tai turvekasojen tilavuuden arviointi ja varastojen mittaaminen 

sekä paljonko esim. soraa kaivettu ja paljonko jäljellä. 

10  Suomen Riistakeskus 

Hirvikantoja arvioidaan Suomessa lento- ja maalaskentojen kautta. Molemmissa 

laskenta perustuu riistanhoitoyhdistysten henkilöiden tekemiin havaintoihin. 

Laskelmat tehdään talvisin tunnetuilla talvilaitumilla, jonne hirvet ovat 

kokoontuneet talveksi. Kesällä sama lauma hajaantuu suuremmalle alueelle ja 

kannan arvioiminen on silloin vaikeampaa. Toimijan aiempi kokemus 

lämpökameroista kiinnosti myös hirvilaskennassa. Jos kamera voidaan yhdistää 

pitkällä toimintasäteellä toimivaan ilma-alukseen, voitaisiin tuottaa tarkempia 

arvioita hirvikannoista.  

Toimijan mukaan laskennat tehdään talvitihentymäalueella sektoreittain, jonka 

havaintojen perustella voidaan arvioida koko alueen kannan tiheys. Hirvi on suurin 

eläin ja se on helppo tunnistaa sekä erottaa muusta riistasta. Lämpökameroissa 

saattaa olla ominaisuus, jolloin kuva otetaan vain, kun lämpöä havaitaan ja ei 

tuoteta turhia kuvia. Mietittävänä asiana lentokorkeus ja kameran linssin tarjoama 

leveys mahdollisimman suuren alan kuvaamiseksi. Lämpökameran kuvien 

sijaintien perusteella hirvien lukumäärä on helppo todentaa. Lisäksi hirvihavainnot 

voidaan viedä paikkatietoon.  

Toimijan mukaan säännölliselle, jopa vuosittaiselle seurannalle olisi tarve. Jos 

pystytään tuottamaan hyvin todennettua tietoa hirvikannoista, myös pitkäaikainen 

hirvikannan suuruuden seuraaminen paranee. Lentolaskennat tehdään 

helikoptereista ja lentäminen on arvokasta. Kustannustehokkaimmille 

kannanarviointimenetelmille on kysyntää. 
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11  Tornator Oyj 

Yritys tehnyt paljon omaa tutkimustyötä eri menetelmien parissa tavoitteena 

löytää keinoja parantaa metsätiedon laatua ja helpottaa sen keruuta. Havaintona 

että tällä hetkellä jokin menetelmän tuotos ei vastaa siihen asetettuja panoksia. 

Joko ei ole riittävän tarkkaa tai se on liian kallista, eikä skaalautuvuus tai 

kattavuus ole riittävää. Yhtenä ongelma voi olla aineiston saannin hitaus 

käytännön metsätaloudessa. Toisaalta aineistot vanhenevat todella nopeasti. 

Esimerkkinä jos puunkorjuun edellytys on tien kunnostaminen, niin käytännössä 

tielle ajetaan murske nopeasti, jolloin kuvauksille ei ole aikaa tai kuvat saapuvat 

liian myöhään. Kehitys kuitenkin kehittyy ja on tärkeää seurata kaukokartoituksen 

etenemistä. Keskustelussa korostui kuinka tärkeää on miettiä mitä, miten ja 

milloin kuvaa.  

Keskustelussa mainittiin Kelluun ilma-alusten hyvä lentoaika ja kuvien tarkkuus, 

mutta koko maan tasolla tai vuosittaiseen toimintaan tämäntyyppinen toiminta ei 

ratkaisu. Nykyinen metsävaratieto ei sovellu jatkuvan kasvatuksen metsien 

mallinnukseen tai puiden tilajärjestyksen arvioimiseen. Tutkimus ja testaaminen 

tärkeitä menetelmien kehittämiseen. Voidaanko pienempien alueiden tuotoksia 

käyttää esim. satelliittidatan referenssi aineistona ja tuottaa tietoa isommille 

alueille. 

Metsäkeskuksen oman tarkastustoiminnan kehittäminen nähtiin hyvänä. On 

tervettä tutkia omaa työtä ja tarvittaessa korjata prosessia. Ympäristönseurantaan 

liittyen kaivataan lisätietoa monimuotoisuudesta kuten mm. lahopuusta ja 

erirakenteisuudesta. Ollaan kiinnostuneista, kuinka monimuotoisuustietoa 

voitaisiin tuottaa tai mitata osana kaukokartoitusta. 

Vaikka ilma-alusten käyttäminen soveltuu maanlaajuisesti ajateltuna pienemille 

alueilla, niin toimijoiden välinen yhteistyö nähtiin tärkeänä. Yhteistyö voi lisätä 

mahdollisuuksia laajempiin kuvauksiin ja kustannusten laskemiseen. 


