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• Kaupunkipuilla on monta roolia:

1) Puiden tuottamat hyödyt (ekosysteemipalvelut)

• Esteettiset- ja virkistysarvot

• Fyysiset vaikutukset ympäristöön (varjostus, melu, 

hulevedet,…)

• Monimuotoisuuden ylläpitäminen

2) Puiden tuottamat haitat (kustannukset)

• Puita pidetään elossa (esim. puiden kastelu)

• Puita pidetään turvallisina (esim. oksien leikkaus)
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 Puutason tiedolle on kysyntää
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• Kaupunkiympäristön ominaispiirteet:

1) Puiden monimuotoisuus

• Puulajien määrä ja puiden hoitohistoria

2) Kasvuympäristön monimuotoisuus

• Vaikutukset puiden kasvutapaan

• Vaikutukset datan käsittelyyn

3) Tieto tallennetaan yksittäisen puun tasolla

• Kerätty perinteisesti maastotyönä
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 Haastava tutkimusympäristö
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• Sijainti on kaupunkipuun tärkein yksittäinen tunnus

• Toimii puurekisterin pohjana

• Tarkkuusvaatimus vaihtelee käyttötarpeen mukaan

• Tunnistukseen ja paikantamiseen on useampia 

vaihtoehtoja

• TLS (MLS)-pistepilvet (puun runko)

• ALS-pistepilvet (puun latvus)

• Pistepilvistä tai pintamallista
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• Tiheistä pistepilvistä voidaan mitata automaattisesti 

tietoa yksittäisten puiden ominaisuuksista
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Kuva: Ville Kankare
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Latvuksen läpimitta Latvuksen pituus Latvuksen tilavuus Latvuksen korkeus

RMSE 0.57 m (5.1%) 1.04 m (9.4%) 74.65 m3 (14.6%) 0.68 m (21.3%)

bias -0.15 m (1.3%) -0.72 m (6.5%) -58.90 m3 (11.4%) 0.31 m (9.6%)
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• Jos mittaaminen ei ole mahdollista, mallinnetaan

• Läpimitta (ALS)

• Biomassa

• Ei-parametrisilla menetelmillä voidaan mallintaa 

useita puutason tunnuksia samanaikaisesti

• Maastossa mitattu opetusaineisto yleistetään 

latvuksen rakennetta kuvaavien laserpiirteiden (ALS) 

avulla 



Puutunnusten ajantasaistaminen
Puusto muuttuu, mitä tehdään?
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• Kaikkien puiden toistuva mittaaminen maastossa ei 

onnistu

• Kaupunkipuiden ”kasvattaminen” kasvumalleilla ei 

tuota luotettavia tuloksia

• Mallien vähyys, kasvuympäristön vaihtelu
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onnistu

• Kaupunkipuiden ”kasvattaminen” kasvumalleilla ei 

tuota luotettavia tuloksia

• Mallien vähyys, kasvuympäristön vaihtelu

• Laserkeilauksen avulla kaikki puut voidaan mitata 

muutaman vuoden välein

• Yksinpuin tulkintaa laajoille alueille lasermittausten ja 

ei-parametrisen mallinuksen avulla
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Kiitos mielenkiinnosta
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