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1 Matkan tavoite  

1.1 Tausta ja tarve 

 
1.1.1 Nomadi TP 3  

NOMADI-hankkeen kolmannen työpaketin tavoitteena on edistää olemassa olevan 
teknologian ja osaamisen vientiä. Suunnitelman mukaisesti Metsäkeskus välittää 
tietoa suomalaisesta inventoinnista referenssin ominaisuudessa ja tukee 
vertaiskeskustelijana ja yhteistyön nimissä kohdemaan toimijoiden itsearviointia 
siitä, millaista muutosta omaan metsätalouteensa tavoittelevat.  

Suomalainen metsätiedon inventointi perustuu Suomen metsäkeskuksen 
kaukokartoitusperusteiseen laserkeilausinventointiin. Laserkeilausinventoinnissa 
inventointialue keilataan kokonaisuudessaan lentokoneeseen kiinnitetyllä 
laserkeilaimella. Laserkeilauksessa lentokoneeseen asennettu keilain lähettää 
laserpulsseja, joiden avulla keilattavan kohteen ja keilaimen välinen etäisyys 
voidaan mitata laserpulssin kulkuajan perusteella. Kun laserkeilaimen asento ja 
paikka tiedetään tarkasti, mitattu etäisyys voidaan muuttaa korkeudeksi ja jokaista 
laserpulssia vastaava etäisyys voidaan muuntaa x-, y- ja z-koordinaateiksi. 
Lentokoneesta tehtävä laserkeilaus on ainoa riittävän tarkka ja kustannustehokas 
tapa saada puustosta ja maaperästä kolmiulotteista tietoa. Laserkeilauksella 
tuotettu metsävaratieto on tarkkaa, paikkaansidottua tietoa, jota voidaan 
hyödyntää moniin tarpeisiin, kuten metsänhoito- ja hakkuutöiden suunnitteluun, 
paikkatietoanalyyseihin, metsätuhoarviointeihin ja metsien käyttömahdollisuuksien 
kartoitukseen.  

 

1.1.2 NextLand-hanke 

Suomen metsäkeskus on toiminut NextLand hankkeen loppukäyttäjänä (Alpha 
User). NextLand on EU-Horizon hanke, jossa viisi kaukokartoitukseen 
erikoistunutta yritystä tuottaa 15 erilaista GEOSS- ja Copernicus dataan 
perustuvaa palvelua maa- ja metsätalouden tueksi. Hankkeessa loppukäyttäjillä on 
ollut suuri rooli, sillä palveluita tuottavat yritykset ovat keskustelleet palveluiden 
tarpeista ja vaatimuksista yhdessä loppukäyttäjien kanssa. Loppukäyttäjät 
osallistuvat suunnittelun lisäksi palvelun testaukseen, validiointiin ja 
palautteenantoon.  

NextLand hankkeessa Metsäkeskus on toiminut loppukäyttäjänä Elecnor Deimos 
nimisen yrityksen kehittämissä metsänluokitus (Forest Classification) ja 
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muutostulkinta (Forest Change Detection) -palveluissa. Palveluiden pohjana 
käytetään Sentinel-2 -satelliittikuvia. Deimoksen tuottama metsänluokitus tarjoaa 
tietoa metsäisen alueen laajuudesta ja tunnistaa alueella kasvavat puulajit. 
Muutostulkinta pyrkii havaitsemaan avo- ja harvennushakkuut. 

NextLand järjesti Portugalissa 21-22.3.2022 Showcase-tapahtuman, johon myös 
Metsäkeskus oli kutsuttu. NOMADI-hankkeen TP 3:n näkökulmasta ajankohta oli 
houkutteleva, sillä Portugali aiotaan keilata kokonaan. Showcase-tapahtuman 
aikana on hyvä mahdollisuus viedä joensuulaisten yrityksien vahvaa osaamista 
maailmalle. Tavoitteena on kertoa kokemusperäisesti LiDAR-aineiston 
hyödyntämismahdollisuuksista esimerkiksi puustotietojen estimoinnissa, sekä tie- 
ja paloanalyyseissä.  

 

1.1.3 Galician inventointi 

Helmikuussa 2022 Galiciasta lähestyttiin Metsäkeskusta, koska he halusivat 
Metsäkeskukselta kommentteja heidän inventointisuunnitelmiinsa. Galicialaiset 
ottivat yhteyttä Metsäkeskuksen hankepäällikkö Leena Leskiseen aiemman 
yhteistyön ja EFIn Espanjaan ulottuvan kehittämistyön (bioregion facility) 
seurauksena. Galicialaisten kanssa tehtiin tiedonvaihtoa ja luotiin yhteyksiä 
Digielmo-hankkeessa 303878 ennen koronapandemiaa. 

Galicialaisten kanssa pidettiin virtuaalikokous heidän metsävarojensa inventointiin 
liittyen helmikuussa 2022. Keskusteluissa kävi ilmi, että Galiciassa metsiä on 
inventoitu hyödyntämällä WorldView3 ja Sentinel-2 -satelliittikuvia. Puolet 
Galiciasta on saatu inventoitua ja kustannukset satelliittikuvien osalta olivat olleet 
700 000 euroa. Soveltavamalla Metsäkeskuksen inventointimenetelmää samoilla 
kustannuksilla Galicia olisi todennäköisesti saatu inventoitua kokonaan.  

Galicialaisten kanssa pidetyssä palaverissa helmikuussa 2022 kerrottiin 
tiivistetysti suomalaisesta metsien inventoinnista, sen kustannuksista, sekä 
hyödyistä. Galician asiantuntijat kiinnostuivat Suomessa käytetystä 
keilausmenetelmästä. Heidän kanssaan sovittiin tapaaminen Espanjan Galiciaan, 
jotta heidän inventointia ja sen kehittämismahdollisuuksia voitaisiin käydä 
tarkemmin läpi. Tapaamisen aikana on tarkoitus NOMADI TP3:n mukaisesti viedä 
suomalaista metsien inventoinnin osaamista Galiciaan. Suomalaisen inventoinnin 
hyötyjä pyritään tuomaan esille kustannusten ja esimerkiksi metsätaloudessa ja 
palontorjunnassa saatavien hyötyjen kautta.  

Inventointiin liittyvissä keskusteluissa on huomioitava se, että metsien 
inventointiteknologioiden valinta ei ole puhtaasti kustannustehokkaimman 
teknologian valintaa ja kilpailuttamista, vaan asiaan liittyy paljon esimerkiksi 

javascript:;
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kulttuurillisia seikkoja. Satelliittikuvantamisella on perusteetonkin maine osittain 
EU:n serveeraamana. Matkan tavoite on vaikuttaa näihin asenteellisiin, tiedollisiin 
ja kulttuurisiin esteisiin, jotka ovat suomalaisen teknologian viennin kynnyksenä 
tilanteessa, jossa kohdemaissa tehdään inventointiin liittyviä päätöksiä. 

 

1.2 Tavoitteiden saavuttamisen toteuttamissuunnitelma 

NextLand-seminaarin aikana pyritään luomaan kahdenvälisiä keskusteluja, joiden 
aikana tuodaan esille suomalaista inventointia, sekä siitä saatavia hyötyjä. 
Keskusteluissa pyritään neutraalisti kertomaan puusto-, maasto-, metsäpalo- yms. 
inventointituotteiden hyödyistä metsätaloudessa ja palontorjunnassa. Lisäksi 
pyritään saamaan kontakteja maan merkittäviltä tahoilta, kuten ForestWise, DGP, 
ICNF (Portugalin Luke) ja Ministeriö.  

Galician vierailun tavoitteet pyritään saavuttamaan samantyylisillä taktiikoilla. 
Galiciassa on tarkoitus kertoa suomalaisen LiDAR inventoinnin kokemuksista 
mahdollisimman neutraalisti siten, että ollaan kiinnostuneita myös heidän 
tuottamasta inventoinnistaan. Maastossa verrataan heidän tuottamiaan 
maastomittauksia suomalaiseen koealamittaukseen. Galiciassa on yksityisiä 
metsänomistajia, joten Metsäkeskuksen yksityismetsänomistajille tuottamia 
palveluita esitellään laajasti. Metsänomistajapalveluita esitellään metsään.fi -
palvelun kautta, jonka aikana pyritään tuomaan esille palvelussa tarjolla olevaa 
LiDAR-inventoinnilla tuotettua metsävaratietoa, sekä siitä saatavia metsätalouden 
hyötyjä. Lisäksi esitellään metsäpalojen torjunnan avuksi tuotettuja palveluita, 
koska Espanjassa metsäpalot ovat laajoja ja aiheuttavat paljon tuhoja. Galicialaiset 
pyritään saamaan innostumaan LiDAR-dataan perustuvasta palvelusta, jonka 
tuottamisessa suomalaiset toimittajat olisivat mukana.  

 

2 NextLand Showcase -tapahtuma  

NextLand Showcase -tapahtuma järjestettiin 21.3-22.3.2022 Lissabonissa Nova-
yliopiston kampuksella. Tapahtuma oli NextLand-hankkeen toinen yhteinen 
kokoontuminen. Ensimmäinen kokoontuminen järjestettiin 17.6.2021, jolloin 
kokoontumisen tarkoituksena oli käydä läpi Alpha- ja Beta -käyttäjiltä saatuja 
palautteita NextLand-hankkeessa tuotetuista palveluista. Toisen kokoontumisen 
tarkoitus oli kehittää NextLand-hankkeessa tuotettavaa verkkokauppaa, jossa 
myydään hakkeella tuotettuja palveluita.  
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NextLand -seminaariin osallistui useita organisaatioita Euroopan alueelta. 
Tutustuimme useisiin edustajiin, sekä pääsimme kertomaan suomalaisesta 
inventoinnista. Tapahtuma oli järjestetty siten, että osallistujilla oli paljon aikaa 
tutustua toisiinsa ja keskustella. Metsäkeskuksen osalta keskustelut kääntyivät 
hyvin usein metsävarainventointiin.  

Cesefor on espanjalainen yritys, joka pyrkii edistämään kestävää kehitystä, 
innovaatioita ja tutkimusta kaikilla metsäsektorin osa-alueilla. Tällä hetkellä 
Cesefor suunnittelee metsien LiDAR-inventointia Castilla y Leónin alueella. 
Ceseforin edustaja Fernando Bezares oli kiinnostunut kuulemaan suomalaisesta 
LiDAR-inventoinnista.  

Olimme ennen NextLand-tapahtumaa keskustelleet Elecnor Deimoksen edustajan 
Alireza Taravatin kanssa hänen mahdollisesta kontaktistaan Tokioon. Alireza ei 
kuitenkaan osallistunut tapahtumaan, joten keskustelimme Alirezan kollegoiden 
Helena Los Duarten ja David Petit kanssa aiheesta. Helena ja David lupasivat ottaa 
yhteyttä asiaan liittyen myöhemmin. Nomadi-hankkeen tiimoilta on tulossa matka 
Japaniin, joten Tokion kontaktin saaminen oli tärkeää tulevan reissun kannalta.  

IFCN:n (Instituto das Florestas e Conservacao da Natureza IP-RAM) edustaja Sara 
Freitas on Madeiran saaren metsäasioista vastaava henkilö. Kävimme hänen 
kanssaan keskusteluja Madeiran ja Suomen metsien erityispiirteistä. 
Lounastapaamisessa hänelle esiteltiin lyhyesti suomalainen metsien inventointi.  

Suomalaista inventointia esiteltiin myös tanskalaiselle maatalouden 
neuvontayritykselle. Keskusteluissa korostettiin LiDAR-pohjaisen inventoinnin 
hyötyjä maa- ja metsätalouden näkökulmasta.  

Tavoitteista poikkeava, mutta kuitenkin hyödyllinen, keskustelu käytiin 
Romanialaisen Forestdesing-nimisen yrityksen kanssa. Forestdesing-yrityksen 
edustaja Sebastian Cucuiat tekee maalaserkeilausta. Sebastianin kanssa käytiin 
keskustelua maalaserkeilaimen hyödyistä. Suomalaisen inventoinnin kannalta 
maalaserista voisi olla hyötyä maastomittausten tehostamisessa.  
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Kuva 1. NextLand showcase -tapahtuman yhteiskuva.  
 

3 Galicia  

3.1 Vierailu Vigon ja Santiago de Compostelan yliopistoilla   

Keskiviikkona 23.3. vierailimme Vigon yliopistolla Pontevedran kampuksella. 
Aamupäivän vietimme maastossa lähellä kampusta. Maastossa pääsimme 
tutustumaan paikalliseen koealamittaukseen. Koealamittausta suoritti kolme 
ulkopuoliselta yritykseltä (Seaga) palkattua mittaajaa. Mittaajat mittasivat yhden 
aiemmin valitun pisteen lähistöltä kuusi viidentoistametrin säteistä 
ympyräkoealaa, jotka pyrittiin mittaamaan erityyppisistä metsistä. 
Ympyräkoealalta tallennettiin keskipisteen sijainti käyttäen RTK-paikannusta. 
Lisäksi koealalta arvioitiin puulaji, ikä, rungon suoruus ja puiden sijoittuminen 
toisiinsa nähden, sekä mitattiin puiden läpimitta ja pituus. Koealamittauksen 
koealojen sijoittelu on tehty erilaisista lähtökohdista verrattuna Suomessa 
tehtävään operatiiviseen inventointiin. Heidän tavoitteenaan on toteuttaa 
koealamittauksilla kaksi erillistä inventointia. Kansallinen metsien inventointi sekä 
operatiivisen tason tilakohtainen inventointi. 
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Kuva 2. Maastoretkellä tutustumassa koealamittaukseen Pinus pinaster 
metsikössä.  

 
Kuva 3. Seagan koealamittaajat työn touhussa.  
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Maastoretkeilyn jälkeen suuntasimme Pontevedran kampukselle, jossa kerrottiin 
vuorollamme omista inventoinneistamme.  

Torstaina 24.3. vierailimme Santiago de Compostelan yliopiston Lugon 
kampuksella. Lugon kampuksella kävimme vielä läpi esityksiä inventointeihin 
liittyen, sekä keskustelimme mahdollisesta yhteistyöstä Suomen metsäkeskuksen, 
Arbonautin, Vigon ja Santiago de Compostelan yliopiston, sekä Xunta de Galician 
välillä.  

 

  
Kuva 4. Minna Luoto esittelemässä Metsäkeskuksen organisaatiota ja Jussi 
Lappalainen kertomassa suomalaisesta inventoinnista Vigon yliopistolla.  
 

3.2 Galician inventoinnin tilanne 

Santiago de Compostelan yliopisto on pyrkinyt kehittämään 
kaukokartoitusperusteista metsien inventointia Galician alueella viime vuosien 
aikana. Satelliittikuviin perustuvan inventoinnin pohjalta he ovat saaneet tuotettua 
erilaisia aineistoja, joita voidaan hyödyntää erilaisiin yksittäisiin 
käyttötarkoituksiin. Esimerkiksi muutostulkinnan perusteella he ovat kyenneet 
löytämään alueita, joilla on suoritettu jokin kyseistä aluetta radikaalisti muuttanut 
toimenpide, kuten avohakkuu, tai alueita, jotka ovat olleet laajan tuhon kohteena, 
kuten palaneet alueet. Lisäksi he ovat saaneet hyviä tuloksia esimerkiksi 
puulajitulkinnasta.  

Kaukokartoitusinventoinnilta haluttaisiin Galiciassa kuitenkin paljon enemmän 
kuin mitä vielä tähän mennessä on saatu aikaan. Galicia on yksi Espanjan 
metsäisimmistä alueista, joten tarkka metsävaratieto tulisi alueella tarpeeseen. 
Tavoitteet ovat suuret, mutta eivät mahdottomat. Päätavoitteena heillä on 
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parantaa tuotteensa spatiaalista ja temporaalista resoluutiota. Galicialaiset 
metsäsektorin toimijat tarvitsisivat tarkkaa tietoa alueen metsistä, kuten 
puulajeista, puiden iästä, mahdollisista metsänhoidollisista toimenpiteistä, 
tärkeistä elinympäristöistä, hakkuurajoitteista, sekä metsien kunnosta, kuten 
palaneista alueista, tuhoalueista ja puiden laadusta.  

 

3.3 Laserkeilausinventoinnin mahdollisuudet Galiciassa  

Galicialaisille esiteltiin suomalaista metsien inventointia, sekä siitä saadun 
metsävaratiedon tarkkuutta. He olivat hämmentyneitä siitä, kuinka tarkkaa tietoa 
laserkeilausperusteisesti on mahdollista saada. Laserkeilauksen avulla suurin osa 
Galicialaisen inventoinnin ongelmista ja tavoitteista saataisiin ratkaistua. 
Ongelmana on kuitenkin se, että Galiciassa ei ole tarvittavaa osaamista LiDAR-
perusteisen inventoinnin toteuttamiseen.  

Galician rannikkoalue tullaan keilaamaan kesän 2022 aikana, joten nyt olisi oikea 
hetki kokeilla LiDAR-inventointia. Kävimme keskusteluja siitä, mitä kaikkea 
inventoinnissa on otettava huomioon. He eivät ole valmistautuneet riittävästi 
tulevan kesän keilaukseen ja uhkana on, että seuraavan kesän LiDAR menee 
hukkaan metsien inventoinnin näkökulmasta. Tässä he tarvitsisivat suomalaisten 
kokemusta isojen inventointiprojektien läpiviennistä. 

 

3.4 Xunta de Galicia 

Xunta de Galicia on Galician itsehallintoalueen viranomainen, joka muiden 
hallintovastuiden lisäksi vastaa myös metsiin liittyvästä paikallisesta hallinnosta. 
Metsien inventointi on heillä yksi aihealue, jossa he haluavat kehittyä Espanjan 
kansallista metsien inventointia pidemmälle. 

Xunta de Galicia oli erittäin kiinnostunut suomalaisesta inventoinnista. Galician 
metsäviranomaiset alkavat tiedostamaan, että he ehkä saattaisivat tarvita 
konsulttien apua oman inventointiohjelman käynnistämiseksi 
tuotantomittakaavassa. 
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3.5 Tulevaisuudessa toteutettava yhteistyö  

Tulevaisuudessa voitaisiin mahdollisesti ylläpitää yhteistyötä. Keskusteltiin 
mahdollisesta yhteistyöstä esimerkiksi hankkeen tiimoilta. Hankkeessa pyrittäisiin 
vahvistamaan Galician LiDAR-inventointia.  

 
Kuva 5. Yhteiskuva Lugon kampuksella.  

 

4 Suomalaisen teknologian kilpailukyky 

4.1 Suomen metsäkeskuksen laserkeilaukseen pohjautuvan 

metsävaratiedon tarkkuus 

Suomen metsäkeskuksen keräämä laserkeilauspohjainen metsävarainventointi 
tuottaa tarkkaa metsävaratietoa, jota voidaan käyttää luotettavana pohjana 
metsätalouden tehokkaassa suunnittelussa. Tarkkaan, metsänhoitoa tukevaan 
tietoon päästään parhaiten laserkeilausinventoinnilla. Suomen metsäkeskuksen 
laserinventoinnissa metsävaratiedolle on asetettu laatukriteerit, joihin tulee päästä 
kahdeksalla kuviolla kymmenestä (osumatarkkuus 80 %). Laatukriteerien mukaan 
kokonaistilavuuden tulee olla 20 % sisällä oikeasta, keskipituuden tulee olla +/- 2 
metriä, keskiläpimitan +/- 3 senttimetriä ja pohjapinta-alan +/- 3 m2 /hehtaarilla 
80 prosentissa tapauksista. Suomen metsäkeskus tarkkailee osumatarkkuuden 
lisäksi myös muita tilastollisia tunnuksia omassa metsikkökuviotason 
laatukontrollissa. Osumatarkkuudet ja keskivirheet vaihtelevat 
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inventointialueittain, mutta keskimäärin inventoinnissa on saavutettu tavoiteltu 
osumatarkkuuden taso ja keskivirheet (RMSE%) ovat keskimäärin noin 9-11 % 
kokonaistilavuuden (kuva 2.), 7-11 % läpimitan, 8-11 % pohjapinta-alan ja 3-5 % 
pituuden osalta. 

Tarkkaa metsävaratietoa voidaan myös pitää ajan tasalla jonkin aikaa, ilman että 
tiedon käyttökelpoisuus huononee. Suomessa on kehitetty vuosikymmenien 
saatossa puuston kasvun ja toimenpiteiden malleja, joiden avulla tieto säilyy 
käyttökelpoisena ja tietoon voidaan simuloida tulevaisuuden 
metsänhoitoehdotuksia. Metsissä tehdyt toimenpiteet saadaan päivitettyä 
metsävaratietoon asiakkaiden lähettämien lakisääteisten ja vapaaehtoisten 
ilmoitusten avulla. Tarkka inventointitieto auttaa kohdentamaan metsänomistajien 
tekemät ilmoitukset oikeille kohteille. 

 

4.2 Koealamittauksen vaikutus laserkeilausinventoinnin 

lopputuotteeseen 

Laserkeilauksen onnistumisen, ja sen myötä saatavan tarkan metsävaratiedon, 
edellytyksenä on kuitenkin tarkkaan ja laajasti maastossa mitattu koeala-aineisto. 
Inventoitavalta alueelta mitataan koealoja siten, että koealamittausaineisto kattaa 
inventoitavan alueen spatiaalisesti ja metsikön rakenteen suhteen 
mahdollisimman kattavasti. Koealat tulee mitata ja paikantaa tarkasti, jotta 
tilastollinen mallinnus onnistuu. Suomen metsäkeskuksella koealamittaus tehdään 
järjestelmällisesti siten, että koealat sijoitellaan ennakkoon. Koealojen sijainnit 
määritetään aiempaa keilausta apuna käyttäen. Ennakkoon sijoitellut koealat 
käydään maastossa mittaamassa. Koealamittauksessa on tärkeää ajoittaa mittaus 
laserkeilauksen kanssa samalle kesälle ja paikantaa koealojen sijainnit maastossa 
mahdollisimman tarkasti.  

Galiciassa suunnitteilla oleva maastokoealamittaus ei täysin vastaa niitä tarpeita, 
joita maastokoealamittaukselta odotetaan laserkeilausinventointia varten. 
Galiciassa koealamittauksia tehdään tällä hetkellä eri aikaan, kuin 
laserkeilausinventointia, mikä vaikuttaa jo suoraan puustotietojen mallinnuksen 
oikeellisuuteen. Galicialaiset mittaavat tällä hetkellä suuria koealoja, mikä 
heikentää mittauksen tehokkuutta. Mittaus tehostuisi huomattavasti, mikäli 
koealan sädettä pienennettäisiin esimerkiksi yhdeksään metriin. Tällöin yhden 
koealan mittaukseen kuluisi vähemmän aikaa ja koealoja saataisiin määrällisesti 
mitattua enemmän ja spatiaalisesti kattavammin.  
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4.3 Laserkeilausinventoinnin kustannukset 

Lentolaserkeilaukseen perustuva tiedonkeruu on kustannuksiltaan selvästi 
kalliimpaa kuin satelliittikuviin perustuva metsien arviointi, mutta murto-osa 
henkilötyönä tehtyyn inventointiin verrattuna. Lentolaserkeilauksella tuotettavan 
tiedon käyttöarvo on huomattavasti suurempi, koska sitä voidaan käyttää 
esimerkiksi sellaisissa käytännön metsätalouden tehtävissä, jotka ilman 
käytettävissä olevaa kaukokartoitustietoa vaatisivat maastokäynnin. 
Lentolaserkeilauksen kustannushyödyt toteutuvat suurilla yksittäisillä 
inventointialueilla (200 000- 300 000 ha alueet), jolloin tiedontuotanto on 
kustannustehokasta. Monissa tapauksissa tällaisen tiedon tuottaminen ei ole 
mahdollista markkinalähtöisesti, vaan vaatii yhteiskunnan eri toimijoiden 
yhteisymmärrys tiedon hyödyllisyydestä, jotta hankkeet saadaan toteutettua 
julkishallinnon toteuttamana. Tällä tavalla toimitaan Suomessa tällä hetkellä. 

 

4.4 Satelliittikuvien hyödyntäminen metsien inventoinnissa 

Satelliittikuviin perustuva metsien inventointi on käyttökelpoista lähinnä vain 
silloin, kun halutaan tietää, onko alueella metsää vai ei, ja silloin kun halutaan 
tietää avohakkuiden aiheuttama muutos metsäisillä alueilla. Jos siirrytään 
käyttämään korkeamman resoluution satelliittikuvia, niiden kustannustaso nousee 
hyvin äkkiä samalle tasolle tai yli laserkeilauksella tuotettuun metsävaratietoon 
verrattuna. Esimerkiksi Galicialaiset olivat ostaneet inventointia varten tarkan 
resoluution satelliittikuvia, jotka kustannuksiltaan ovat niin suuret, että niillä 
kustannuksilla oltaisiin voitu tehdä laserkeilaus koko Galician alueelle.  

Myös muualla Euroopassa metsätietoa pyritään keräämään satelliitteja 
hyödyntäen. Satelliittikuvien resoluutio ei kuitenkaan riitä esimerkiksi 
metsänhoidollisia toimenpiteitä tukevan spatiaaliselta resoluutioltaan riittävän 
tarkan metsävaratiedon keräämiseen. Esimerkiksi Sentinel-2 satelliitin erotuskyky 
on 10 metriä ja laserkeilaus datasta saadaan havaintoja 5 kpl yhdeltä 
neliömetriltä. Laserkeilausdatalla saavutettu keskivirheen (RMSE%) taso 
esimerkiksi läpimitan osalta on 7-11 %.   
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4.5 Laserkeilausinventoinnista saatavat hyödyt Galician 

metsätaloudelle 

Galician metsätalouden puukauppa on ostajapainotteista. Ostajat ovat tietoisia 
metsistä ja niiden arvosta ja he tekevät ostotarjouksen metsänomistajalle, joka ei 
välttämättä ole tietoinen metsänsä todellisesta arvosta. Galicialaisessa 
metsäkaupassa metsänomistaja myy parhaimman tarjouksen antaneelle. 
Tällaisissa tapauksissa todellinen ja totuudenmukainen metsävaratieto auttaisi 
arvioimaan oman metsän arvoa. Laserkeilausinventoinnilla saatava 
metsävaratiedon tarkkuus (esim. keskitilavuuden tarkkuus parhaimmillaan +-8%) 
on riittävä helpottamaan puukauppaa Galician kaltaisessa ympäristössä. 
Laserkeilauksen tuottama inventointitieto lisäisi luottamusta ostajien ja myyjien 
välillä.  

Jos lentolaserkeilauspohjainen inventointi saadaan tehtyä koko Galician alueelle, 
niin tiedosta voitaisiin tehdä myös alueellisia analyysejä. Tieteellisesti ei ole 
todistettu että tämä toimii suuralueiden kohdalla, mutta Suomen kokemusten 
perusteella suuralueiden taktisten suunnitelmien tekeminen laserkeilausdatan 
perusteella onnistuu melko luotettavasti.  

On huomioitava se, että tiedon hyödynnettävyys vaatii valideja kasvumalleja. 
Kasvumalleilla voidaan joka kasvukauden jälkeen arvioida puuston kasvu. 
Kasvumallit ovat tärkeitä, jotta inventoitua tietoa voidaan simuloida tulevaisuuteen 
ja tehdä ennusteita esimerkiksi tulevista hakkuutarpeista. Lisäksi kasvumallien 
avulla inventointitietoa voidaan ylläpitää inventoinnin jälkeen useita vuosia.  

 

5 Yhteenveto 

Matkan aikana tavattiin useita henkilöitä ja saatiin useita keskusteluita 
metsävaratiedon inventointiin liittyen. Portugalissa tavattiin ihmisiä useista eri 
maista, sekä kuultiin heidän metsävaratietoon liittyvistä tarpeistaan ja 
toteutuksistaan. Portugalissa tärkein keskustelu käytiin Fernando Bezaresin 
kanssa. Fernando on CeseFor:n edustaja. CeseFor aikoo keilata Castilla y Leonin 
alueen ja hän oli erittäin kiinnostunut siitä, kuinka inventointi toteutetaan 
Suomessa.  
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Galiciassa merkityksellisin keskustelu käytiin Xunta de Galician edustajien kanssa.. 
He olivat erityisen kiinnostuneita siitä, mitä asioita he voisivat tehdä paremmin ja 
mitä he tekevät tällä hetkellä väärin.  

Matkan perusteella metsäkeskuksen asiantuntijat näkevät, että suomalaiset 
asiantuntijaorganisaatiot voisivat tukea Galicialaisten maakuntaa ottamaan tämän 
menetelmän käyttöönsä. Tämä vaatisi esimerkiksi yhteisten hankkeiden tekemistä 
tai inventointeja Galicialaisten puolesta.  
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