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LYHENTEET 
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1   JOHDANTO 

1.1. Trooppisten metsien hydrologia 

Koska vesi on kriittinen resurssi ihmiskunnalle, on sen kiertokulkuun liittyvien prosessien tutkiminen 

tärkeää. Ilmastonmuutos näyttäisi nykyisten ennustemallien perusteella vaikuttavan veden 

kiertokulkuun maapallolla (Trenberth et al. 2003) sekä lisäävän äärimmäisiä sääilmiöitä (Easterling 

et al. 2000). On mahdollista, että makean veden saanti ja sen myötä maanviljely vaikeutuvat etenkin 

kehittyvissä maissa sateiden säännöllisyyden ja ennustettavuuden heikentymisen myötä (Salinger et 

al. 2005). Siksi on tarve hydrologiselle tietotaidolle, jolla pystyttäisiin edesauttamaan veden 

riittävyyttä nykyisillä ja tulevilla vesipulasta kärsivillä alueilla. Varsinkin monissa kehittyvissä 

maissa trooppisten metsien mahdollisesti tarjoamat makean veden kiertokulkuun liittyvät 

ekosysteemipalvelut ovat tärkeitä (Bruijnzeel 2004). 

On esitetty, että metsät ovat tärkeitä veden kiertokulkuun vaikuttavia systeemeitä (e.g. Black 1998; 

Bruijnzeel 2004; Hümann et al. 2011). Paitsi että niiden on osoitettu tasaavan veden virtaamaa sade- 

ja kuivakausien välillä, niillä voi olla vaikutusta ympäröiville alueille virtaavan veden 

kokonaismäärään (Zhang et al. 2007; Bren, Lane & Hepworth 2010; Greenwood, Benyon & Lane 

2011). Metsien vaikutukset veden kiertokulkuun vaihtelevat kuitenkin suuresti alueittain sekä 

metsätyypeittäin. Bruijnzeel (2004) on osoittanut, että trooppisissa metsissä esiintyy lukuisia syy-

seuraussuhteiltaan monimutkaisia ja osin kiistanalaisiakin hydrologisia prosesseja. 

Metsikkösadanta on sadannan ohella yksi tärkeimmistä indekseistä metsien hydrologisia prosesseja 

tutkittaessa. Sillä tarkoitetaan metsän alueella maan pinnalle asti päätynyttä vettä. Metsikkösadantaa 

ja sadantaa vertailemalla on mahdollista päästä käsiksi myös kasvillisuuden pidättämän veden 

osuuteen: interseptioon. Lukuisissa tutkimuksissa on vesikeräimien avulla tutkittu metsän 

ominaisuuksien vaikutusta metsikkösadannan veden kemiallisiin ominaisuuksiin (Schrijver et al. 

2007). Kemiallisten ominaisuuksien ohella tärkeä näkökulma metsien hydrologiaa tutkittaessa on 

metsikkösadannan määrä ja siihen vaikuttavat tekijät. Roth et al. (2007) korostavat 

metsikkösadantaan ja interseptioon vaikuttavien tekijöiden tutkimisen tärkeyttä päätöksenteon tukena 

maankäytön suunnittelussa. Metsikkösadannan ja interseption määrää ennustavia tai selittäviä 

malleja on kuitenkin tuotettu verrattain vähän. Haasteena metsikkösadantaan liittyvissä tutkimuksissa 

on lukuisten päällekkäisten prosessien ja muuttujien vaikeasti määritettävä vaikutus 

metsikkösadantaan. Levia ja Frost (2006) ovat koonneet yhteen metsikkösadantaan liittyviä 
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tutkimuksia ja osoittavat, että esimerkiksi veden olomuodosta, tuuliolosuhteista, latvuston 

rakenteesta ja epifyyttien vaikutuksesta metsikkösadannan määrään on niukasti tutkimustietoa. 

1.2. Tutkimuksen kontekstina Taitawater-tutkimusprojekti 

Keniassa, Taitavuorten alueella aloitettiin syyskuussa 2012 laaja vesiaiheinen tutkimusprojekti: 

Taitawater – ”Integrated land cover- climate-ecosystem process study for water management in East 

African highlands” (Hohenthal et al. 2014). Tutkimusprojektin tärkeimpinä tavoitteina oli kartoittaa 

Taitavuorten alueen vesivarantojen tilaa asukasyhteisön näkökulmasta ja selvittää niiden 

riittävyyteen kohdistuvia uhkia. Projektissa mukana olleet Hohenthal et al. (2015) erittelevät laajaan 

historialliseen katsaukseen perustuen vesiin liittyviin ekosysteemipalveluihin kohdistuvia uhkia ja 

mahdollisuuksia Taitavuorten alueella. Yhdeksi suurimmista vesiin liittyviin ekosysteemipalveluihin 

vaikuttaneista tekijöistä osoitetaan maanomistuksessa ja -viljelyssä tapahtuneet historialliset 

muutokset. Tähän asti metsien, vesistöjen ja jokien suojelun sijasta on priorisoitu maanviljelyn 

tuottavuutta. Alueen asukkaat raportoivat sadekausien säännöllisyyden heikentyneen viime vuosina 

selvästi, mihin ilmastonmuutosta pidettiin yhtenä mahdollisena syynä (Hohenthal et al. 2015). 

Samaan aihepiiriin pureutuvan Veden matka -elokuvan (Laine, Pellikka & Rikkinen 2015) 

paikallisyhteisön haastatteluiden perusteella alueen vuoristoisia metsiä pidetään tärkeinä makean 

veden tarjontaa edesauttavina systeemeinä. 

Yhtenä osana Taitawater-projektia kerättiin vuoden ajan vesinäytteitä kolmelta eri metsiin 

sijoitetuilta vesikeräinkentiltä. Näistä kaksi sijaitsi Ngangao-metsän alueella ja kolmas Vuria-

vuorella. Tuloksena syntyi kattava alueen metsikkösadannan vuodenaikaisvaihteluista kertova 

aineistokokonaisuus. Koska osa vesikeräimistä sijoitettiin referenssiksi metsien läheisyyteen 

avoimille alueille, aineisto sisältää ainutlaatuista tietoa myös sadannasta ja edelleen interseption 

muodostumisesta eri vuodenaikoina. Yksittäisten vesikeräinten paikantaminen 

differentiaalikorjatulla satelliittipaikannuksella (DGNSS) mahdollisti pistemäisen metsikkösadannan 

ja metsän rakenteen vertailun. Siinä tärkeään rooliin nousivat ne käytettävissä olevat 

kaukokartoitusmenetelmät, joilla metsien fysikaalisista ominaisuuksista voitiin saada tietoa 

vesikeräinaineiston rinnalle. 

Lentolaserkeilaus on viime vuosikymmenien aikana osoittautunut tehokkaaksi menetelmäksi 

monenlaisiin kaukokartoitustarpeisiin. Sen avulla on mahdollista saada tarkkaa ja monipuolista tietoa 

metsien kolmiulotteisesta rakenteesta. Esimerkiksi Roth et al. (2007), Griffith et al. (2015) ja 
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Schumacher ja Christiansen (2015) osoittivat, että lentolaserkeilauksella tuotettuja metsän rakennetta 

kuvaavia parametreja on mahdollista hyödyntää metsikkösadannan määrän spatiaalista ja 

temporaalista vaihtelua tutkittaessa. Metsien lehtiaineksen määrää selvitettäessä 

kustannustehokkaimpia kaukokartoitusmenetelmiä on hemisfäärikuvaus, jossa metsän 

valonläpäisevyyden avulla voidaan matemaattisin mallein ennustaa kuvauspaikan yläpuolisen metsän 

lehtialaindeksiä. 

Taitavuorten alueella on tehty lukuisia tutkimuksia, joissa metsien ominaisuuksia on pyritty 

määrittämään erilaisin kaukokartoitusmenetelmin. Ngangaon alkuperäismetsän biodiversiteettiä on 

tutkittu hyperspektraalisen ilmakuva-aineiston avulla (Schäfer 2015). Saman metsän alueella on 

tutkittu myös multispektraalisten satelliittikuvien (Itkonen 2012) ja lentolaserkeilausaineiston 

(Heiskanen et al. 2015) hyödyntämismahdollisuuksia biomassan, latvuston aukkoisuuden ja 

lehtialaindeksin ennustamisessa. Itkosen (2012) ja Heiskasen et al. (2015) tutkimuksissa käytettyjä 

paikannus- ja hemisfäärikuvausmenetelmiä on sovellettu tässä tutkimuksessa. 

1.3. Tavoitteet  

Tämä kandidaatintutkielma on tehty osana Taitawater-tutkimusprojektia. Tutkimuksen 

pääasiallisena tavoitteena oli selvittää hemisfäärikuvauksen ja lentolaserkeilauksen 

hyödyntämismahdollisuuksia vesikeräinaineistosta laskettujen sadannan ja metsikkösadannan 

spatiaalisen ja temporaalisen vaihtelun selittämisessä. Vastauksia edellä mainittuun 

tutkimusongelmaan etsittiin kirjallisuuskatsauksen (kappale 6.1.) ja empiirisen tutkimuksen myötä. 

Vesikeräinaineiston rinnalle laskettiin lentolaserkeilauksen ja hemisfäärikuvauksen avulla latvuston 

korkeussuhteista ja lehtiaineksen määrästä kertovat tärkeimmät tunnusluvut. Näiden tunnuslukujen 

suhdetta vesikeräinaineistosta laskettuihin pistemäisiin metsikkösadantoihin tutkittiin lineaarisen 

regression avulla. Koska hypoteesina olivat sade- ja kuivakausien mukaan vaihtelevat mekanismit 

metsikkösadantaan vaikuttavissa tekijöissä, metsikkösadantaa tarkasteltiin lineaarisessa regressiossa 

kuukausitasolla. Tuloksia on tarkoitus käyttää hyväksi muissa samoihin vesikeräinkenttiin liittyvissä 

Taitawater-projektin tutkimuksissa. 

Tiivistettynä tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat: 

1) Miten metsikkösadanta, sadanta ja interseptio vaihtelevat vesikeräinkenttien välillä 

kuukausittain? 
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2) Mitkä ovat kolmen vesikeräinkentän hemisfäärikuvaukseen perustuvat LAI-ennusteet ja 

lentolaserkeilausaineistoon perustuvat latvuston korkeussuhteet? 

3) Voidaanko edellä mainituilla kaukokartoitusmenetelmillä selittää pistemäisen 

metsikkösadannan kuukausittaista spatiaalista vaihtelua vesikeräinkenttien sisällä? 
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2   TAUSTA 

2.1.  Metsikkösadanta 

Metsien hydrologiaan liittyy suuri määrä erilaisia käsitteitä ja termejä. Tämän tutkimuksen kannalta 

keskeisin käsitteistö on esitelty taulukossa 1. Käsitteet on nimetty taulukossa myös englanniksi, sillä 

aiheeseen liittyvää suomenkielistä kirjallisuutta on julkaistu verrattain vähän. 

Taulukko 1. Tutkimuksen aihepiirin kannalta keskeisimmät metsien hydrologiaan liittyvät käsitteet. 

Nimi (suom.) Nimi (eng.) Selitys 

Depositio Deposition Veden poistuminen ilmasta tarttumalla johonkin pintaan 

Evapotranspiraatio Evapotranspiration Kokonaishaihdunta 

Interseptio Interception 
Sateen se osa, joka ei pääse maanpinnalle asti, metsissä latvuksen 
pidättämän (ja haihduttaman) veden osuus sadannasta 

Infiltraatio Infiltration Veden imeytyminen maaperään 

Metsikkösadanta Throughfall 
Metsän alaosiin tippunut vesi, voidaan erotella suoraan ja latvuston 
tiputtamaan metsikkösadantaan 

Pintavalunta Overland flow Ylimmän maakerroksen päällä tapahtuva veden valunta 

Pintakerrosvalunta Throughflow Ylimmässä maakerroksessa tapahtuva valunta 

Pistemäinen  
metsikkösadanta 

Point  
throughfall 

Pistemäinen metsikkösadanta, joka mitattu yhdessä metsän 
kohdassa (”pisteessä”) 

Runkovirtaus Stemflow Puun runkoa pitkin pintajännityksen takia virtaava vesi 

Sadanta Precipitation Avoimella alueella mitattu tippunut vesimäärä 

Vesitaseyhtälö Water balance 
Vesivaraston muutoksien mallintaminen tulevien ja lähtevien 
vesimäärien erotuksena 
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Kuva 1. Bruttosadannan jakautuminen suoraan metsikkösadantaan (direct throughfall), tippuneeseen 
metsikkösadantaan (crown drip), runkovaluntaan (stem flow), interseptioon (interception) ja evapotranspiraatioon 
(evapotranspiration) (Bruijnzeel & Hamilton 2001 cit. Schmid 2004: 6).  
 

Hydrologisessa tutkimuksessa yksi perustavanlaatuisimmista malleista on vesitaseyhtälö. Sen avulla 

systeemin tai alueen vesivarastossa tapahtunut muutos voidaan laskea tulevien ja lähtevien 

vesimäärien erotuksena. Yksinkertaisen valuma-alueen kohdalla vesivaraston muutos saadaan siten 

sadannan, haihdunnan, valunnan ja infiltraation erotuksena. Verrattuna puuttomilla alueilla 

tapahtuvaan sadantaan, on metsäisillä alueilla tapahtuva sadanta ja sitä seuraava veden kiertokulku 

huomattavasti monimutkaisempi ja dynaamisempi systeemi (Kuva 1). Levian ja Frostin (2006) 

mukaan ”puisissa ekosysteemeissä tapahtuvat hydrologiset prosessit eivät ole staattisia”. Metsä 

kaappaa välittömästi osan sadannasta interseptiona, mikä havaitaan metsän alaosissa mitattuina 

sadantaa pienempinä vesimäärinä, metsikkösadantana. Metsikkösadanta voidaan eritellä suoraan 

metsikkösadantaan ja latvuston tiputtamaan metsikkösadantaan. Interseptio voi saada myös 

negatiivia arvoja, jos metsikkösadanta on sadantaa suurempaa. Tällaisissa tilanteissa metsä tiputtaa 

varastoimaansa vettä. Crockfordin ja Richardsonin (2000) mukaan interseption määrä voidaan laskea 

yksinkertaisesti vähentämällä bruttosadannasta metsikkösadanta ja runkovirtaus: 
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𝐼 = 𝑃 − 𝑇𝐹 − 𝑆𝐹,        (Kaava 1) 

missä I on interseptio, P on sadanta, TF on metsikkösadanta ja SF on runkovirtaus. Kaava 1 ei ota 

kantaa valuntaan, infiltraatioon, metsikkösadannan jakautumiseen suoraan ja tippuneeseen 

metsikkösadantaan, eikä interseption jakautumiseen latvuspidäntään ja haihduntaan. Sen avulla 

voidaan kuitenkin arvioida yleisellä tasolla interseption ja metsikkösadannan muodostumista. 

Metsikkösadantaa on aikaisemmissa tutkimuksissa pyritty mittaamaan suppilomaisten 

vesimittareiden tai -keräinten avulla (e.g. Lloyd & Marques 1988; Loescher et al. 2002; Wullaert et 

al. 2009). Yhdellä vesikeräimellä mitattua metsikkösadantaa on eräissä aikaisemmissa tutkimuksissa 

(e.g. Carlyle-Moses et al. 2004; Ziegler et al. 2009) nimitetty (ja nimitetään jatkossa tässä 

tutkimuksessa) pistemäiseksi metsikkösadannaksi. Nimitys on osuva, sillä yhdellä vesikeräimellä 

mitattu metsikkösadanta ei anna luotettavaa kuvaa metsäalan metsikkösadannasta, vaan kertoo 

nimenomaan yhdessä pisteessä tapahtuvasta metsikkösadannasta. Tyypillisesti lähellä toisiaan 

olevilla mittareilla mitataan vaihtelevia vesimääriä keräimiä ympäröivän lähimmän kasvillisuuden 

suuren vaikutuksen vuoksi. Metsikkösadannan luotettavaan ennustamiseen tarvitaan siksi lukuisia 

vesikeräimiä. Mitä heterogeenisemman metsän metsikkösadantaa tutkitaan, sitä suurempi määrä 

vesikeräimiä tarvitaan metsikkösadannan luotettavaan ennustamiseen. Wullaert et al. (2009) ovat 

määrittäneet Ecuadorissa häiriintymättömän trooppisen vuoristometsän metsikkösadannan 

luotettavan ennustamisen vaativan 27 vesikeräintä, kun vastaavaksi määräksi hoidetussa metsässä 

saatiin 20. Kyseisessä tutkimuksessa käytettiin metsikkösadannan ennusteiden luotettavuuden 

kriteereinä 10 %:n virhettä ja 95 %:n luottamusväliä. Levia ja Frost (2004) listaavat aiemmasta 

kirjallisuudesta vaihtelevia vesikeräinmääriä, joilla metsikkösadantaa on onnistuneesti mitattu. 

Määrät vaihtelivat noin kymmenen ja kolmenkymmenen välillä. Metsikkösadannan määritykseen 

vesikeräinten avulla liittyy jonkin verran epävarmuutta ja vaihtelevia käytäntöjä. Erot liittyvät lähinnä 

vesikeräinten keskinäiseen asemointiin ja lukumäärään. Näihin palataan tarkemmin tutkimuksen 

keskustelu-osiossa (kappale 6.2.). 

2.2.  Lehtialaindeksi 

Lehtialaindeksi (LAI, leaf area index) on yksi kasvillisuuden ominaisuuksia kuvaavista indekseistä. 

Watson (1947) määritteli sen lehtien yhteenlasketun yksipuolisen projisoidun pinta-alan suhteeksi 

vastaavan maanpinnan pinta-alaan. Se on kuitenkin saanut lukuisia hieman toisistaan poikkeavia 

määritelmiä eri tutkimuksissa koulukunnasta ja tutkimuksen tarkoituksesta riippuen (Gonsamo 2009: 
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18). Määritelmän vaihtelevuutta aiheuttavia ongelmia ovat vaatimus kaksiulotteisen pinta-alan 

määrittelystä kolmiulotteisille lehdille ja lehtien vaihteleva asento latvuksissa (Weiss et al. 2004). 

Nämä ovat LAI:hin liittyvien tutkimustulosten vertailtavuuden kannalta ilmeisiä ja yleisesti 

tiedostettuja ongelmia. Gonsamo (2009: 18–22) jakaa LAI:n määritelmät kolmeen pääluokkaan, 

joiden perusteina ovat a) lehtien muotoon liittyvät oletukset, b) mittausten tarkoitukset ja c) erilaiset 

korjausalgoritmit, joita LAI:n laskemisessa käytetään. Gonsamon jako kuvastaa määritelmän 

vaihtelevuutta. 

LAI on tärkeä kasvillisuuden tilasta kertova indeksi. Wellesin (1990 cit. Jonckheere et al. 2004) 

mukaan ”LAI on dynaaminen parametri: se vaihtelee päivästä toiseen ja metsän dynamiikan 

määrittämänä vuodesta toiseen”. Granier et al. (2000) löysivät korrelaatiota LAI:n ja latvuston 

vedenkäytöstä kertovan latvuston konduktanssin välillä useassa eri metsätyypissä (lauhkean 

vyöhykkeen metsässä, trooppisessa, vuoristoisessa sekä boreaalisessa metsässä). Grier ja Running 

(1977) puolestaan osoittivat LAI:n selittävän havumetsien vesitasetta jopa paremmin kuin vaihtelu 

puulajien esiintymisessä. LAI:ssa tapahtuvia muutoksia voidaan tulkita muutoksina kasvillisuuden 

stressitekijöissä, kuten vedenpuutoksessa (e.g. Battaglia et al. 1998). LAI:n merkityksestä metsien (ja 

muun kasvillisuuden) tilasta kertovana parametrina kertoo myös sen sisältyminen yhtenä 

perusmuuttujista lukuisiin esimerkiksi kasvillisuuden säteilynottoa, interseptiota ja kaasujenvaihtoa 

ennustaviin malleihin (Gonsamo 2009: 17). 

LAI:n ennustaminen optisilla tai lasermittauksiin perustuvilla kaukokartoitussensoreilla mahdollistaa 

laajojen LAI:n alueellista vaihtelua kuvaavien karttojen tuottamisen aluetehokkaasti. Nämä 

kaukokartoitusmenetelmät vaativat kuitenkin aina tarkkoja maastossa tehtyjä LAI-mittauksia mallien 

kalibrointiin ja tulosten validointiin. Nykyään useimmiten kustannustehokkain ja siksi käytetyin 

menetelmä maastossa tehtäviin LAI-määrityksiin on hemisfäärikuvaus (Gonsamo 2009: 24). 

2.3.  Hemisfäärikuvaus metsän kaukokartoituksessa 

Hemisfäärikuvaus kehitettiin alun perin pilvien tutkimiseen koko taivaan alalta (Hill 1924). 

Sittemmin siitä on tullut paljon käytetty ei-destruktiivinen menetelmä kasvillisuuden biofyysisten 

parametrien määritykseen (Gonsamo et al. 2010). Digitaalisten järjestelmäkameroiden kehitys on 

tehnyt hemisfäärikuvauksesta tehokkaan ja monia filmikuvauksen ongelmakohtia kiertävän tavan 

kasvillisuuden ominaisuuksien kvantifioimiseen (Jonckheere et al. 2004). LAI:ta pystytään nykyään 

ennustamaan melko luotettavasti hemisfäärikuvia analysoimalla. Hemisfäärikuvausta on 
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hyödynnetty menestyksekkäästi myös muun muassa metsän valonläpäisykyvyn spatiaalisen 

vaihtelun (e.g. Beaudet & Messier 2002) ja latvuston ryppäytymisen tutkimisessa (e.g. Walter et al. 

2003). Hemisfäärikuvauksen digitalisoitumisen myötä menetelmästä on tullut ennen kaikkea 

nopeampi, kun kuvia ei tarvitse erikseen skannata digitaaliseen muotoon (Leblanc et al. 2005: 189). 

Digitaaliset kamerat tarjoavat myös mahdollisuuden tarkastella kuvien onnistumista reaaliaikaisesti 

kameran näytöltä. Saavuttaakseen korkeimman mahdollisen luotettavuuden hemisfäärikuvauksen on 

kuitenkin todettu kaipaavan kuvaus- ja analysointiprotokollien standardisointia (Jonckheere et al. 

2004). 

Gonsamon (2009) tutkimus toimii hyvänä perusteoksena tämän tutkimuksen teoriaosiossa (kappale 

2.4.), sillä se kokoaa kattavasti yhteen tämänhetkisen tietämyksen LAI:n ennustamisesta 

hemisfäärikuvista ja soveltaa sitä osin tämän tutkimuksen tutkimusalueen kanssa yhtenevällä 

tutkimusalueella. Gonsamo (2009) käsittelee LAI:hin liittyviä teemoja monipuolisesti, taustateoriasta 

ennusteiden tarkentamisen ja korjaamisen kautta LAI-määritysten avulla kalibroitaviin isomman 

mittakaavan LAI-tuotteisiin. Viimeksi mainituissa huomio keskittyy erityisesti korkearesoluutioisten 

ilmakuva-aineistojen ja SPOT -satelliittikuva-aineistojen hyödyntämiseen. 

Kun tavoitteena on laskea edustava LAI-ennuste metsäalalle, tarvitaan lukuisia eri kohdissa metsää 

tehtyjä LAI-ennusteita (Bréda 2003). Tähän on kehitetty erilaisia otanta ja keskiarvoistusmenetelmiä. 

Weiss et al. (2004) jakavat otantamenetelmät kirjallisuuskatsauksensa perusteella kolmeen 

kategoriaan: 

1. Transektiotanta (esim. kuvaus 10 m välein 50–100 m pitkällä transektilla) 

2. Säännöllinen ruudukko-otanta 

3. Kunkin kuvauspaikan standardoituun etäisyyteen lähimmästä puusta perustuva otanta  

Koko metsäalaa edustavan LAI-ennusteen keskiarvoistamiseksi hemisfäärikuvista Weiss et al. (2004) 

esittävät kahta menetelmää: 

1. Yksittäisten aukkoisuuksien keskiarvoistaminen koko metsäalalle ja LAI:n ennustaminen 

koko metsäalan aukkoisuudesta 

2. Yksittäisten LAI-ennusteiden keskiarvoistaminen metsäalalle 

Weiss et al. (2004) huomauttavat, että edellä mainittujen otanta- ja keskiarvoistusmenetelmien 

soveltuvuudesta erilaisiin metsiin ei ole selvyyttä. Erot eri menetelmillä saatujen tulosten välillä 

saattavat kuitenkin jäädä pieniksi, varsinkin jos tutkittava metsä on homogeeninen ja hemisfäärikuvia 
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otetaan lukuisia. Aikaisemmissa tutkimuksissa on useimmiten keskitytty optimaalisten otanta- ja 

keskiarvoistumenetelmien määrittämisen sijasta lähinnä käytettävien LAI- ja korjausalgoritmien 

validointiin. 

2.4.  Lehtialaindeksin ennustaminen hemisfäärikuvista  

Hemisfäärikuvat kattavat geometrialtaan puolipallon muotoisen alan, hemisfäärin (Kuva 2). Niiden 

hyödyntäminen kasvillisuuden rakenteen tutkimisessa perustuu kasvillisuuden vaikutukseen 

kuvasensorille (tai filmille) rekisteröityvän valon määrään ja jakautumiseen. Hemisfäärikuvia 

voidaan analysoida erilaisilla menetelmillä. Eri menetelmille yhteistä on se, että niissä kaikissa 

lasketaan jossain vaiheessa metsän aukkoisuutta kuvaava indeksi GF (gap fraction). Se lasketaan 

taivasta edustavien pikseleiden määrän osuutena pikseleiden kokonaismäärästä. Se on samalla 

todennäköisyys sille, että satunnainen kuvalta valittu pikseli edustaa taivasta (gap probability). 

Aukkoisuuden laskeminen edellyttää hemisfäärikuvan binärisointia, jossa kasvillisuutta edustavat 

pikselit erotetaan taivasta edustavista pikseleistä. Binärisoinnissa kuva luokitellaan kasvillisuus- ja 

taivas-luokkiin kuvan kirkkausarvojen perusteella. Tätä vaihetta kutsutaan kynnystykseksi ja valittua 

kirkkausarvoa kynnysarvoksi (threshold). Kynnystys voidaan tarvittaessa suorittaa erikseen kuvan 

eri zeniittikulmille, jos valaistusolot vaihtelevat suuresti kuvan alueella. Kynnystysalgoritmin (esim. 

Nobisin ja Hunzikerin (2005) kynnystysalgoritmi) käyttö kynnysarvon määrittämisessä on yleensä 

perusteltua, sillä analysoitavia kuvia on usein paljon, ja niiden analysoinnin on tarkoituksenmukaista 

olla mahdollisimman objektiivista. Aukkoisuuden ohella toinen tärkeä perusmuuttuja LAI:n 

Kuva 2. Tyypilliset vaiheet hemisfäärikuvan analysointiprosessissa. RGB-kuvassa on tallella kaikki kameran 
tallentama informaatio. Binärisoitu kuva sisältää tiedot kuvan pikseleiden luokittumisesta joko taivas tai 
kasvillisuus -luokkaan. Kasvillisuuden valonläpäisevyyteen perustuvia indeksejä (esim. LAI ja GF) lasketaan 
useimmiten analysoimalla binärisoitu kuva tiettyjen zeniittikulmien mukaan muodostetuissa kehissä. 
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ennustamisessa on k, latvuston valonläpäisy- / ekstinktiokerroin (extinction coefficient). Kertoimen k 

avulla pyritään mallintamaan latvustoa läpäisevien valonsäteiden ja lehtien valonläpäisykyvyn ja 

geometrian välillä vallitsevaa riippuvuutta (Campbell 1986). LAI:n ennustamisessa lähdetään siitä 

olettamuksesta, että GF:n, k:n ja LAI:n välillä on riippuvuus hemisfäärikuvan tietyssä 

zeniittikulmassa. Siten yksinkertaisimmat matemaattiset mallit, joilla LAI:ta ennustetaan, laskevat 

LAI-ennusteen ekstinktiokertoimen, aukkoisuuden ja zeniittikulman funktiona. Ekstinktiokertoimen 

ja edelleen LAI:n laskemiseen on olemassa useita vaihtoehtoisia kaavoja (Taulukko 2). 

Ekstinktiokertoimen määrityksen myötä voidaan eri zeniittikulmille lasketuista GF:stä laskea 

efektiivisen LAI:n ennuste (Le). Efektiivinen LAI syntyy kasvillisuuden kokonaisvaikutuksesta, 

johon sisältyy lehtien lisäksi latvustojen ryppäytyminen, rungot, oksat ja mahdolliset muut elementit. 

Lehtien ulkopuolisten elementtien erottaminen optisilla LAI:n määritysmenetelmillä on erittäin 

hankalaa. Le:llä on kuitenkin osoitettu olevan useimmiten vahva riippuvuus todellisen LAI:n kanssa, 

ja monissa LAI:ta käsittelevissä tutkimuksissa ollaankin tyydytty puhumaan efektiivisestä 

lehtialaindeksistä (Le) lyhyemmin lehtialaindeksinä (LAI). 

 
Taulukko 2. Gonsamon (2009: 25) mukaan tärkeimmät GF:ää hyödyntävät LAI:n ennustamiseen tarkoitetut 
kaavat, missä P on aukkoisuus tietyssä zeniittikulmassa, Ω on latvuston ryppäytymisindeksi, N on kasvillisuuden 
kerrokset, g on kerrosten paksuus, cos γ on korjauskerroin ja cos β on korjauskerroin aukkoisuudelle rinteen 
kaltevuuden (β) suhteen. 
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Aikaisemmissa tutkimuksissa on käytetty vaihtelevia algoritmeja LAI:n ennustamiseen 

hemisfäärikuvista, riippuen käytettävästä ohjelmistosta, tutkimusalueesta ja tutkijoiden 

mieltymyksistä. Esimerkkejä paljon käytetyistä algoritmeista ovat Langin (1986) LAI-algoritmi 

(hyödyntäneet mm. Gardingen et al. 1999; Thimonier et al. 2010) ja LI-COR-2000 -instrumentin 

käyttämä LAI-algoritmi (hyödyntäneet mm. Hölscher et al. 2004; Thimonier et al. 2010). Molemmat 

algoritmit hyödyntävät LAI:n ennustamisessa Taulukon 1 ensimmäistä kaavaa eli niin sanottua 

Poissonin mallia. Jälkimmäinen algoritmi on kehitetty kasvillisuuden parametrien määritykseen 

tarkoitettuun kannettavaan optiseen LI-COR-2000 -instrumenttiin. Instrumentin laajasta suosiosta 

johtuen algoritmia voidaan pitää yhtenä standardinomaisista LAI-algoritmeista. 

Tärkeimmät LAI-ennusteiden tarkkuutta parantavat korjaukset liittyvät latvuston ryppäytymisen 

(Gonsamo & Pellikka 2009) ja maaston (>30 %) kaltevuuden (Gonsamo & Pellikka 2008) 

vaikutusten korjaamiseen ennusteissa. Molemmat ilmiöt aiheuttavat latvuston osien epäsymmetristä 

päällekkäisyyttä eli ryppäytymistä. Tämä heikentää LAI-ennusteiden luotettavuutta, kun käytettävä 

LAI-algoritmi olettaa latvuston rakenteen satunnaiseksi. Rinteen kaltevuuden aiheuttamaa virhettä 

on tutkittu vähän, mikä heikentää hemisfäärikuvauksen soveltuvuutta etenkin vuoristoisilla alueilla 

tehtäviin tutkimuksiin. Jotta rinteen kaltevuuden vaikutusta LAI-ennusteisiin voitaisiin korjata, 

tarvittaisiin lisää tutkimuksia, joissa epäsuorilla menetelmillä (esim. hemisfäärikuvaus) saatuja eri 

korjausalgoritmeilla korjattuja tuloksia verrataan suorilla menetelmillä saatuihin referenssituloksiin 

(Gonsamo & Pellikka 2008). Latvuston ryppäytymisen vaikutus LAI-ennusteisiin on puolestaan 

tunnetumpi ilmiö. Ilmiön vaikutusta on pyritty peittämään korjausalgoritmeilla, jotka hyödyntävät 

jokaiselle kuvalle erikseen laskettavaa ryppäytymisindeksiä (clumping index) (Gonsamo & Pellikka 

2009).  

Hemisfäärikuvien analysointiin on tarjolla muutamia ilmaisia ja kaupallisia ohjelmia. Ne hyödyntävät 

kuvien analysoinnissa pääpiirteiltään samaa prosessia, jossa kuvat ensin binärisoidaan, ja sitten 

lasketaan yhtä tai useampaa algoritmia käyttäen ensin aukkoisuus (GF) ja edelleen 

hemisfäärikuvakohtainen LAI-ennuste (Kuva 2). Esimerkkejä yleisesti käytetyistä ohjelmista ovat 

Hemisfer (Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL) ja Gap Light 

Analyzer (Cary Institute of Ecosystem Studies). 

Hemisfäärikuvauksen monta välivaihetta aiheuttavat LAI-ennusteisiin kumulatiivisen virheen 

mahdollisuuden. Virheet voivat aiheutua (1) kameran suuntauksesta, (2) kameran valotuksesta ja (3) 

kynnystyksen valinnasta (Rich 1990 cit. Beckschäfer et al. 2013). Myös vuorokaudenajasta ja säästä 

riippuvaisilla valaistusolosuhteilla on hemisfäärikuvauksen onnistumisen kannalta kriittinen 
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merkitys, sillä kasvillisuuden osien ja taivaan välille olisi ideaalista saada mahdollisimman suuri ja 

tasainen kontrasti koko kuvan alalle. Binärisoinnin ja kynnystyksen onnistumiseen vaikuttavat 

valaistusolosuhteiden lisäksi kameran valotusasetukset. Beckschäfer et al. (2013) tutkivat erilaisia 

valotusasetuksia mahdollisina virhelähteinä GF:n ennustamisessa ja löysivät aikaisemmista 

tutkimuksista kymmenen toisistaan eroavaa menetelmää valotusasetusten määrittämiseen kentällä. 

Nykyään hemisfäärikuvauksessa laajasti käytettyjen DSLR-kameroiden kuvakennot tarjoavat filmiin 

verrattuna rajallisemman dynamiikan (Beckschäfer et al. 2013). Tästä johtuen valotusasetukset on 

määritettävä siten, että käytettävissä olevalla dynamiikalla saadaan tallennettua mahdollisimman 

suuri kontrasti taivasta ja kasvillisuutta edustavien pikseleiden välille (Zhang et al. 2005).  

2.5.  Lentolaserkeilaus 

Lentolaserkeilauksen tuottamien pistepilvien ominaisuutena on kohteensa kuvantaminen 

kolmiulotteisessa avaruudessa. Tämän vuoksi menetelmä on muihin kaukokartoitusmenetelmiin 

verrattuna ainutlaatuinen, ja tuottaa kuvantamastaan kohteestaan tietoa, jota ei radianssiin 

perustuvilla kaukokartoitussensoreilla ole mahdollista suoraan tuottaa (Lovell et al. 2003). 

Lentolaserkeilaus perustuu laseretäisyysmittaukseen, jossa sensorista lähteneen laserpulssin takaisin 

heijastuneesta kaiusta voidaan määrittää heijastuspisteen etäisyys sensoriin nähden. Teoriassa 

etäisyyden laskeminen onnistuu yksinkertaisesti kaavalla: 

𝑅 = 	 *	∗	,
-

 ,         (Kaava 2) 

missä R on laseretäisyysmittarin ja kohteen välinen etäisyys, v on elektromagneettisen säteilyn 

nopeus tyhjiössä (≈ valonnopeus) ja t on mitattu aika. Lentolaserkeilauksessa yksittäisiä 

laseretäisyysmittauksia tehdään jatkuvasti, viuhkamaisesti eri suuntiin. Kun lentolaserkeilauksessa 

käytettävän sensorin asento ja sijainti kullakin hetkellä tiedetään xyz-koordinaatistossa, voidaan 

myös heijastuspisteiden koordinaatit määrittää samaan koordinaatistoon. Liikkuvaan alustaan 

kiinnitetty sivuttain edes takaisin kallistuva sensori tuottaa siten pistepilviaineiston, joka muodostaa 

kolmiulotteisen esityksen kohteesta. Sivuttaisen keilausliikkeen aikaansaavissa tekniikoissa on 

laitteiden välisiä eroja. Osassa sensorimalleista itse sensori pysyy pakallaan, ja keilauksen saa aikaan 

liikkuva mekaaninen peili- tai prismamoduuli (Wehrin & Lohrin 1999). Lentolaserkeilauksessa 

sensori on kiinnitetty lentokoneeseen, joka on yleensä varustettu differentiaalikorjatulla GPS 
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-paikantimella ja navigointijärjestelmällä (Kuva 3). Laitteiston tuottama pistepilviaineisto voidaan 

näin sitoa tunnettuun koordinaatistoon. 

Laserkeilaimen lähettämä pulssi on keilamainen. Keilamaisuutensa vuoksi pulssi muodostaa 

maanpinnalle pyöreähkön ”jalanjäljen” (footprint), jonka koko vaihtelee tyypillisesti väleillä 0.1–0.9 

m (small-footprint lidar) ja 10–25 m (large footprint lidar) (Means 1999). Jalanjäljen koko 

maanpinnalla riippuu sensorin tyypistä ja lentokorkeudesta. Pulssi läpäisee ja keilamaisuudesta 

johtuen myös ohittaa monia materiaaleja, kuten esimerkiksi kasvillisuuden lehtiä. Läpäisykykyyn 

vaikuttavat lentokorkeus ja sensorin ominaisuudet, kuten laserkeilan koko ja teho. Pulssin osuminen 

johonkin pintaan näkyy huippuna takaisin heijastuneessa pulssijaksossa. Jokaista lähetettyä pulssia 

kohden sensori rekisteröi tekniikasta riippuen joko koko takaisin heijastuneen pulssijakson (full 

waveform lidar) tai tietyn määrän yksittäisiä heijastuneita kaikuja (tyypillisesti 1–5) (Means 1999). 

Laserkeilauksella saavutettu kolmiulotteisuus ei siten rajoitu pelkästään maaston päällimmäisiin 

elementteihin, vaan ulottuu esimerkiksi kasvillisuutta kartoitettaessa syvemmälle kasvillisuuden 

sisään. Ideaalitilanteessa lentolaserkeilaus tuottaa kaukokartoitettavasta kohteesta maanpintaan asti 

ulottuvan pistepilven. Mikäli maanpinnasta asti heijastuneita kaikuja ei rekisteröidä tarpeeksi, ei 

aineistosta voida interpoloimalla muodostaa luotettavaa maanpinnan korkeutta kuvaavaa 

korkeusmallia, maastomallia (DTM). Kasvillisuuden kaukokartoituksessa tämä johtaa siihen, ettei 

myöskään kasvillisuuden korkeussuhteista saada luotettavaa tietoa. Urbaania ympäristöä 

lentolaserkeilattaessa rakennusten alle jäävä maanpinta joudutaan aina mallintamaan interpoloimalla, 

Kuva 3. Lentolaserkeilaussysteemi Wehrin ja Lohrin (1999: 69) mukaan. IMU (inertial measurement unit) 
tallentaa kiihtyvyysantureiden ja gyroskooppien avulla tiedon lentokoneen kulloisestakin asennosta. DGPS 
(differentially corrected GPS) tallentaa sensorin differentiaalikorjatun GPS-sijaintitiedon. 
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sillä laserpulssit eivät läpäise rakennusten kovia pintoja. Osalla uudemman sukupolven sensoreista 

voidaan takaisin heijastuneille rekisteröidyille pulsseille tallentaa myös intensiteettitieto, joka kertoo 

takaisin heijastuneen pulssin energiasta (Wehr & Lohr 1999; Wagner et al. 2008).  

2.6.  Lentolaserkeilaus metsän kaukokartoituksessa 

Lentolaserkeilaus on osoittautunut metsäntutkimukseen hyvin soveltuvaksi kaukokartoitus-

menetelmäksi, sillä sen avulla saadaan tietoa metsien kolmiulotteisesta rakenteesta ja metsien 

ekologiaan liittyvistä ilmiöistä (Lovell et al. 2003). Aikaisemmassa kirjallisuudessa suurin huomio 

on kiinnittynyt metsän korkeuden määrittämiseen, sillä sen avulla voidaan allometrisilla malleilla 

ennustaa puiden halkaisijoita ja edelleen biomassaa ja metsiin sitoutuneen hiilen määrää (Zolkos et 

al. 2013). Muutostulkinnan avulla voidaan lisäksi tutkia esimerkiksi metsän biomassassa tapahtuneita 

muutoksia. 

Erilaisten pistepilviaineistojen visualisointiin on saatavilla ilmaisohjelmia, jotka mahdollistavat 

pistepilvien visuaalisen tarkastelun kolmiulotteisessa näkymässä käyttäjän vapaasti valitsemasta 

perspektiivistä (esim. LAStools (Rapidlasso GmbH) ja FugroViewer (Fugro Geospatial GmbH)). Jo 

tällä menettelyllä voidaan visuaalisen tulkinnan myötä saada hyvä yleiskuva metsän rakenteesta 

(Kuva 4). 

Kuva 4. 50 m x 30 m pistepilvileike Vuria-huipun tuntumassa olevasta pilvimetsästä Taitavuorilta Keniasta. 
 

Lentolaserkeilausaineiston visualisoinnin ja analysoinnin tarpeisiin on usein tarkoituksenmukaista 

laskea siitä erilaisia korkeusmalleja. Korkeusmallilla (DEM, digital elevation model) tarkoitetaan 
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digitaalista, useimmiten rasterimuotoista esitystä maaston korkeudesta. Tavallisimmat 

lentolaserkeilausaineistosta laskettavat korkeusmallit ovat pintamalli (DSM, digital surface model) 

ja maastomalli (DTM, digital terrain model). Näiden erotuksena (DSM - DTM) saadaan latvuston 

korkeutta maanpinnan suhteen kuvaava latvuston korkeusmalli (CHM, canopy height model). 

CHM:n laskentatavasta johtuen maastomallissa ja pintamallissa esiintyvät virheet periytyvät siihen. 

Useimmat korkeusmallien laskemisessa käytetyt algoritmit hyödyntävät kolmioverkkomallinnusta 

(TIN) pisteiden välisten korkeuksien interpoloimiseen. Maastomallin laskennassa käytetään yleensä 

viimeisiä ja ainoita paluukaikuja, jotka ideaalitilanteessa edustavat maanpintaa. Käytännössä osa 

näistä kaiuista saadaan kuitenkin kasvillisuudesta, kun laserpulssin energia ei ole riittänyt 

läpäisemään kasvillisuutta maanpintaan asti. Siten DTM:ssä esiintyvä virhe on sitä suurempi, mitä 

heikompi läpäisykyky laserpulssilla on sensorista tai kasvillisuuden tiheydestä johtuen ollut (Clark et 

al. 2004). Eri ohjelmistot käyttävät hieman erilaisia algoritmeja maanpintaa edustavien kaikujen 

erottamiseen muista kaiuista (Holopainen et al. 2003). 

DSM:n laskeminen tapahtuu pitkälti samalla tavalla kuin 

DTM:n laskeminen, mutta interpolointi tehdään 

ensimmäisten kaikujen mukaan. Ensimmäiset kaiut saadaan 

oletettavasti kasvillisuuden korkeimmista osista, vaikkakin 

ohuet latvat saattavat jäädä alhaisella pulssitiheydellä 

huomaamatta. Edellä mainituista syistä johtuen 

”kasvillisuuden aiheuttama DTM:än yliarvio ja puiden 

korkeimpien kohtien havaitsematta jääminen aiheuttavat 

aliarviota CHM:ään” (Holopainen et al. 2003). Aliarviota 

voidaan pienentää laserkeilauskampanjan huolellisella 

suunnittelulla, tarpeeksi suurella pulssitiheydellä, tarpeeksi 

tehokkaalla sensorilla ja riittävän matalalla lentokorkeudella. 

Lentolaserkeilausaineistojen analysointi metsien kauko-

kartoituksessa jaetaan tyypillisesti kahteen yleisimmin 

käytettyyn menetelmään: aluepohjaiseen menetelmään 

(ABA, area based approach) ja yksinpuintulkintaan (ITD, 

individual tree detection) (Vastaranta et al. 2011). 

Molemmissa menetelmissä lasketaan eri kaikujen määriin, 

suhteellisiin osuuksiin ja korkeuksiin pohjautuvia indeksejä. 

Aluepohjaisessa menetelmässä indeksejä lasketaan 

Kuva 5. Esimerkki aluepohjaisessa 
menetelmässä (ABA) laskettavista 
korkeusindekseistä. Kuvan pistepilvi 
on luokiteltu maa- (ground), 
aluskasvillisuus- (low vegetation) ja 
latvusto (canopy) -luokkiin. Kuvaan 
on merkitty yleisiä korkeusindeksejä 
kuten keskikorkeus (mean) ja 
persentiilit 50 (median), 75, 95 ja 100 
(max). 
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maastokoealojen sijaintien perusteella leikatuille pistepilville (Kuva 5) tai koko tutkimusalueen 

kattavan gridin ruutuja vastaaville pistepilville. Hypoteesina on yleensä indeksien riippuminen 

metsän ominaisuuksista, jolloin indeksien avulla pyritään erilaisten regressiomallien avulla luomaan 

metsän ominaisuuksia selittäviä tai ennustavia malleja. Mallien kalibrointiin tarvitaan usein paljon 

maastoreferenssimittauksia (Vastaranta et al. 2011). Aikaisemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että 

aluepohjaisella menetelmällä voidaan varsin korkealla luotettavuudella ennustaa metsän 

ominaisuuksia, kuten biomassaa ja LAI:ta (e.g. Korhonen et al. 2011; Heiskanen et al. 2015; Bouvier 

et al. 2015). Yksinkertaisimmillaan jo metsän korkeudesta kertovat indeksit ovat kiinnostavia 

parametreja (Kuva 5), sillä niillä on usein riippuvuus metsän biomassan kanssa (Zolkos et al. 2003). 

Muut pistepilvistä laskettavat indeksit ovat yleensä enemmän tai vähemmän keinotekoisia ja osin 

analysoinnissa käytetystä ohjelmistosta riippuvaisia. Esimerkiksi Fusion-ohjelmiston (USDA Forest 

Service GmbH) cloudmetrics-toiminnallisuus laskee kerralla kymmeniä eri kaikujen määriin ja 

korkeuksiin pohjautuvia indeksejä. Tyypillisesti suuresta määrästä indeksejä valitaan tilastollisin 

menetelmin käytettäväksi ne, jotka parhaiten selittävät selitettävän muuttujan vaihtelua. Osa 

indekseistä ovat tutkijoiden kehittämiä ja saaneet huomiota myös kirjallisuudessa. Esimerkiksi 

Heiskanen et al. (2015) käyttivät tunnettuja latvuspeittoindeksejä (Taulukko 3) ennustaessaan 

trooppisen pilvimetsän aukkoisuutta (onnistuneesti) lentolaserkeilausaineistolla Taitavuorilla 

Keniassa.  
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Taulukko 3. Heiskasen et al. (2015: 2571) käyttämät indeksit trooppisen pilvimetsän aukkoisuuden ennustamiseen 
lentolaserkeilausaineistosta. 

 

Yksinpuintulkinnassa (ITD) pistepilviaineistoa pyritään analysoimaan puukohtaisesti. 

Kohdistetumpi, puukohtainen tarkastelu vaatii aineistolta vähintään 5–6 pulssia neliömetrille 

(Holopainen et al. 2003). ITD:ssä tärkeässä roolissa on segmentointi, jossa yksittäiset puut erotetaan 

toisistaan. Yleisesti käytetty lähtökohta segmentoinnissa on lokaalien maksimien etsiminen CHM:stä 

(Holopainen et al. 2003), CHM:n kertoessa latvuston korkeuden spatiaalisesta vaihtelusta. ITD 

tarvitsee kalibroimiseensa ABA:aan verrattuna pienemmän maastoreferenssiaineiston, ja tuottaa 

parhaimmillaan luotettavaa tietoa yksittäisten puiden korkeuksista ja esimerkiksi puuston 

biomassasta (Vastaranta et al. 2011). ABA:n ja ITD:n soveltuvuus kulloiseenkin tutkimukseen 

riippuu aineiston pulssitiheydestä, tutkittavasta metsätyypistä ja maastotöihin käytettävissä olevista 

resursseista (Holopainen et al. 2003; Vastaranta et al. 2011). 

Intensiteettitiedon hyödyntäminen metsien ominaisuuksia käsittelevissä tutkimuksissa on ollut 

kaikujen korkeuksiin pohjautuvia lidar-indeksejä vähäisempää. Wagner et al. (2008) arvelevat tämän 

johtuvan intensiteettitiedossa usein esiintyvästä kohinasta ja epämääräisyydestä. Intensiteettitiedon 

hyödyntämiseen liittyy epävarmuutta, joka johtuu pitkälti lentolaserkeilaustekniikan standardisoinnin 

puutteesta (Lang & McCarty 2009) ja aineiston intensiteettitiedon kalibroinnin hankaluudesta (Lovell 

et al. 2003: 612). Kaikujen intensiteettitietoa voidaan usein hyödyntää ainakin aineiston 
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visualisoinnissa ja luokittelussa. Esimerkiksi Donoghue et al. (2007) havaitsivat tutkimuksessaan 

intensiteettiarvojen vertailun antavan muita lidar-indeksejä parempia tuloksia kuusi- ja mäntymetsän 

erottamisessa toisistaan. García et al. (2010) puolestaan osoittivat onnistuneesti kalibroimansa 

intensiteettitiedon ja korkeusindeksien antavan pelkkiä korkeusindeksejä parempia ennusteita metsän 

biomassalle. 

Koska lentolaserkeilaus tuottaa parhaimmillaan erittäin tarkkaa tietoa kasvillisuuden 

kolmiulotteisesta rakenteesta, tarvitaan myös tarkkaa paikanmääritystä. Tarkka paikanmääritys on 

maastokoealoilla tehtyjen referenssimittausten kannalta kriittinen vaihe. Koealojen hyöty 

pistepilviaineiston kalibroimisessa jää vähäiseksi, mikäli paikannustarkkuus on huono. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa differentiaalikorjattu satelliittipaikannus (DGNSS, esim. DGPS) on 

osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi paikannusmenetelmäksi. Periaate DGNSS:ssä on sama kuin 

tavallisessa satelliittipaikannuksessa, mutta sijaintitietoja korjataan lisäksi staattisten tukiasemien 

tallentamien korjaussignaalien avulla. Korjaussignaali sisältää tiedon GNSS:n tukiasemalle antaman 

sijainnin ja tukiaseman todellisen sijainnin välisestä poikkeamasta kullakin ajanhetkellä. Koska 

poikkeama oletetaan spatiaalisesti autokorreloituneeksi, voidaan tukiaseman läheisyydessä tehtyjä 

GNSS-paikanmäärityksiä korjata samalla poikkeamalla (differentiaalikorjaus). Menetelmällä on 

aikaisemmissa tutkimuksissa saavutettu varsin hyviä, mutta vaihtelevia tarkkuuksia metsissä 

tehdyille paikanmäärityksille, esimerkiksi RMSE = 0.57 m (Clark et al. 2004), 0–4 m (Bouvier et al. 

2015) ja 2.2–7.4 m (Griffith et al. 2015). 
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3   TUTKIMUSALUE 
 

”The Taita Hills are islands in the sea of savanna” (Pellikka et al. 2003).  

Taitavuoret sijaitsevat eteläisessä Keniassa, Itä-Afrikassa, pohjoisimpana osana Itäisten Kaarivuorten 

ketjua. Vuoret nousevat kuivan savannin ympäröimiltä alueilta 600–900 metrin korkeudelta aina 

2208 metriin asti (Kuva 8). Alueen kasvillisuusvyöhyke on yleisesti ottaen trooppinen, mutta 

kasvillisuus vaihtelee korkeuden mukaan vaihtelevan lämpötilan ja vuorten eri osien saamien 

sademäärien mukaan. Vuorilla vallitsevat ilmasto-olot tarjoavat hyvät edellytykset maanviljelylle ja 

vehreälle kasvillisuudelle. Taitavuorten alueen kasvillisuus ja tärkein elinkeino maanviljely ovat 

riippuvaisia pasaatituulten Intian valtamereltä tuomasta kosteudesta, joka tiivistyy vuorten 

ylärinteillä sateeksi (Rogers et al. 2008). Tyypillisesti kaksi kertaa vuodessa esiintyvät kausisateet 

ovat tärkein alueen vesitaseeseen vaikuttava ilmiö – vuosittainen vaihtelu sademäärissä on kuitenkin 

suurta (Pellikka et al. 2003). 

Tutkimusalueen esittelyä varten tehtiin ArcGIS Online -palvelulla web-karttasovellus (Kuva 6). 

Sovellus mahdollistaa tutkimusalueen tarkastelun eri mittakaavoilla; yksittäiset vesikeräimet tulevat 

näkyviin käyttäjän lähentäessä näkymää tarpeeksi lähelle vesikeräinkenttää. Kullekin 

tarkastelutasolle valittiin automaattisesti näytettäviksi tutkimuksen kannalta oleelliset ja selkeät 

paikkatiedot. Tarkasteltaessa Taitavuoria kokonaisuudessaan, tulee näkyviin Clarkin ja Pellikan 

(2009) luokittelemiin satelliittikuviin perustuva 30 m resoluutioinen maanpeiteluokitus metsien 

osalta. 

http://arcg.is/1P2wvKm 

Kuva 6. Web-karttasovellus tutkimusalueesta eri tarkastelutasoilla. Käyttäjä voi myös laskea etäisyyksiä ja pinta-
aloja ja valita näytettävät karttatasot (Taitavuorten alueen maanpeitteen luokitus: Clark & Pellikka 2009; Itäiset 
Kaarivuoret suojeltavine metsineen: Platts et al. 2011). 

Haasteena alueella on kasvava asukasmäärä ja paine uusien viljelyalueiden käyttöönottoon. Erään 

arvion mukaan vuorten alkuperäisistä metsistä on viimeisen kahdentuhannen vuoden aikana hävinnyt 

98 % (Newmark 1998). Suurin osa metsien hävittämisestä on liittynyt alueen asuttamiseen viimeisen 

250:n vuoden aikana. Säästyneitä metsiä voisi luonnehtia pikemminkin satunnaisiksi 

metsäsaarekkeiksi, kuin yhtenäisiksi metsäalueiksi (Kuva 6). Alueen kolme suurinta jäljellä olevaa 

alkuperäismetsää ovat Mbololo, Ngangao ja Chawia (Clark & Pellikka 2009). Alueen säästyneet 

metsät ovat tärkeitä, mutta herkkiä ekosysteemeitä. Taitavuorten alkuperäismetsiä kutsutaan myös 
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pilvi- ja sumumetsiksi, niiden yhteydessä usein esiintyvän vesihöyryn vuoksi (Pellikka et al. 2009; 

Kuva 7).  

Tässä tutkimuksessa huomio keskittyi kahteen 

alkuperäismetsään, jotka ovat suojelun ansiosta 

säästyneet suuremmilta hakkuilta (Kuva 9 & 10). 

Kaksi vesikeräinkentistä sijoitettiin Ngangaon 

metsään, joka on Taitavuorten pohjoisosissa 

sijaitseva pohjois-eteläsuuntainen metsäsaareke ja 

samalla toisiksi suurin (120 ha) alueen nykyisistä 

alkuperäismetsistä (Rogers et al. 2008). Toinen 

metsistä sijaitsee Vuria-vuoren laen tuntumassa, ja 

on yleisluonteeltaan matalampaa kuin Ngangaon 

metsä. Kaikkia kolmea vesikeräinkenttää vastaavat 

metsäalat ovat lajirikkaudeltaan suuria (Taulukko 5).  

Vesikeräinkentillä mitattiin vuonna 2013 trooppisille pilvimetsille tyypillisiä lähes 100 %:n 

ilmankosteuksia ja Vurialla jopa tätä suurempia (Taulukko 4). Vurialla mitatut lämpötilat olivat 

hieman Ngangaolla mitattuja alhaisempia, johtuen todennäköisesti korkeuden vaikutuksesta 

(Taulukko 4). Vaihtelut vuoden 2013 päivien keskilämpötiloissa jäivät kaikilla vesikeräinkentillä 

pieniksi (STDV < 2 °C). 

 
Taulukko 4. Päivittäisten vesikeräinkentillä mitattujen lämpötilojen (temperature) ja suhteellisten 
ilmankosteuksien (relative humidity) keskiarvot (säädata: Virtanen 2015). Huom! Ajallinen resoluutio: NG_N: 
2013/4–12, NG_S: 2013/5–11, Vuria: 2013/5–8. 

  

Kuva 7. Näkymä Yale vuoren laelta vuoden 2015 
tammikuussa.  

2013/4–2013/12 Ngangao N Ngangao S Vuria

Temperature (AVG. °C) 14,53 13,73 11,03
Standard Deviation (°C) 1,58 1,56 1,25
Relative Humidity (AVG. %) 93,46 96,45 102,32
Standard Deviation (%) 9,15 8,99 3,57
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Kuva 8. Vesikeräinkenttien (water collectors) sijainti Taitavuorten alueella. Kaksi vesikeräinkentistä sijaitsi 
Ngangaon metsän alueella (Ngangao N & Ngangao S) ja yksi Vuria-vuorella. Pohjakarttana on peruskarttalehtien 
korkeuskäyriin perustuva korkeusmalli. Myös tärkeimmät huiput (peak) ja kylät (village, town) on merkitty 
karttaan. (Korkeus: Pellikka et al. 2005) 
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Taulukko 5. Vesikeräinkentillä paikallisten tutkimusavustajien avulla tunnistetut puulajit. 

 

 

 

  

Ngangao N Ngangao S Vuria

Albizia gummifora Celtis africana Basama abysinica
Celtis africana Crabia Cussonia spicata
Chassalia discolor Dracaena steudneri Dracaena afromontana
Litiginia elcii Garcinia volkensii Maesa lanceolata
Macaranga capensis Macaranga capensis Nuxiae floribunda
Milletia oblata Oxianthus speciosa Psychotria petitii
Phoenix reclinata Piper capensis Spathodea
Psychotria petitii Podocarpus Syzygium cordatum
Rothmannia Psychotria petitii Dracaena afromontana
Syzygium cordatum Strobozia Maesa lanceolata
Xymalos monospora Tabaenano montana Nuxiae floribunda
Rapanea melanophloeos Zimmermannia ovata Piper capensis
Cussonia spicata Coffea fedenii Plectiranthus
Garcinia volkensii Chassalia discolor Psychotria petitii
Strobozia Crubiesi Spathodea
Ochna holstii Kitia Rothmannia
Piper capensis Basama abysinica Trichilia
Zygmales monospora Newtonia buchananii Litiginia ugliae
Basana abysynica Rapanea melanophloeos Xymalos monospora
Ficus sur Techlia
Myrica salicifolia Policious falfa
Podocarpus Vitex keniensis

Ochna holstii
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Kuva 9. Ngangaon metsän alueen kasvillisuus havainnollistettuna latvuston korkeusmallin (CHM) avulla. 
Vesikeräinkentät (water collectors) on rajattu mustalla ääriviivalla. Pohjoisesta vesikeräinkentästä käytetään tässä 
tutkimuksessa nimitystä Ngangao N (NG_N) ja eteläisestä Ngangao S (NG_S). Latvuston korkeusmalli perustuu 
lentolaserkeilausaineistoon. 
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Kuva 10. Vuria-vuoren alueen kasvillisuus havainnollistettuna latvuston korkeusmallin (CHM) avulla. Vuoren 
laen (peak) lähettyvillä sijaitseva vesikeräinkenttä (water collectors) on rajattu mustalla ääriviivalla. 
Vesikeräinkentän eteläpuolelta kulkeva tie näkyy latvuston korkeusmallissa sinisenä viivamaisena nauhana 
(latvuston korkeus n. 0 m). Alueen topografiaa on visualisoitu rinnevalovarjostuksella. Latvuston korkeusmalli 
perustuu lentolaserkeilausaineistoon.  
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4   AINEISTO JA MENETELMÄT  

4.1.  Yleiskatsaus 

Yleiskuva tutkimuksen eri vaiheista on esitetty oheisessa kaaviossa (Kuva 11). Tutkimuksen 

keskiössä olivat kolme metsäistä koealaa, jotka muodostuivat yksittäisistä vesikeräimistä. Koealoista 

käytetään tutkimuksessa kuvaavaa nimitystä vesikeräinkenttä. Tutkimuksessa käytettiin rinnan 

kolmea aineistokokonaisuutta: 

1) Vesikeräinaineisto (01–12/2013)  

2) Hemisfäärikuva-aineisto (01/2013) 

3) Lentolaserkeilausaineisto (02/2013) 

 

Kuva 11. Tutkimuksen kulku pääpiirteissään. Hemisfäärikuva-aineistosta lasketut vesikeräinkenttäkohtaiset 
LAI-ennusteet laskettiin yksittäisistä LAI-ennusteista keskiarvoistamalla. Lentolaserkeilausaineistosta lasketut 
kenttäkohtaiset tulokset laskettiin sekä yksittäisistä vesikeräinkohtaisista pistepilvileikkeistä että kokonaisista 
vesikeräinkenttiä vastaavista pistepilvistä. Vesikeräinaineistoa tarkasteltiin kuukausitasolle keskiarvoistettuna, 
sekä vesikeräin- että kenttäkohtaisesti, erikseen sadannan (referenssimittaukset), metsikkösadannan (metsäiset 
mittaukset) ja interseption (sadanta - metsikkösadanta) osalta. 
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4.2.  Vesikeräinaineiston esikäsittely ja analysointi 

Vesikeräinaineisto kerättiin vuoden 2013 aikana kolmella Taitavuorten alueelle rakennetulla 

vesikeräinkentällä (Kuva 8). Vesikeräinkentät sijaitsivat alkuperäismetsissä: yksi Ngangaon metsän 

pohjoisosassa (Kuva 13), yksi Ngangaon metsän eteläosassa (Kuva 14) ja yksi Vuria vuorella (Kuva 

15). Vesikeräimiä oli kullakin kentillä vastaavasti 24, 25 ja 24 kpl. Keräinten verrattain suuri määrä 

tarvittiin metsikkösadannan luotettavaan ennustamiseen heterogeenisissä häiriintymättömissä 

metsissä (Loescher et al. 2002; Wullaert et al. 2009). Lisäksi Vurian ja Ngangaon pohjoisen kentän 

läheisyyteen oli pystytetty viisi referenssikeräintä puuttomille (avoimille) alueille sadantamittauksia 

varten (Zimmermannin et al. 2007). Vesikeräimet olivat puolentoista metrin korkeuteen pystytettyjä 

muovisia sylintereitä, joiden sisään suppilomaisen keräinosan alle oli asennettu muovipussi veden 

talteenottoa, punnitusta ja kuljetusta varten (Kuva 12). Muovipussit oli suojattu tiheillä verkoilla, 

jotka ehkäisivät roskien joutumista muovipusseihin. Vesikeräimet oli asetettu muutaman metrin 

päähän toisistaan säännöllisen ruudukon mukaisesti. Paikalliset tutkimusavustajat tekivät 

vesimittaukset viikon välein vuoden 2013 tammikuusta joulukuuhun. Mittausten yhteydessä 

vesipussit tyhjennettiin ja tarkastettiin reikien varalta. Myös vesinäytteiden kemialliset ominaisuudet 

analysoitiin, mutta tässä tutkimuksessa aineiston hyödyntäminen rajataan vesimäärien tarkasteluun.  

 

 

 

Kuva 12. Vesikeräin Ngangaon 
pohjoisen vesikeräinkentän viereisellä 
puuttomalla alueella (Pellikka 2013). 
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Kuva 13. Ngangaon metsän pohjoinen vesikeräinkenttä visualisoituna latvuston korkeusmallin (CHM) 
avulla. R-tunnisteella nimetyt viisi vesikeräintä (collector) ovat puuttomalle alueelle sijoitetut 
referenssikeräimet. 

0 20 m20 m

collector

CHM (m)

0.0

6.8

13.5

20.2

27.0

0 20 m20 m

collector

CHM (m)

0.0
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16.5

24.7

33.0

Kuva 14. Ngangaon metsän eteläinen vesikeräinkenttä visualisoituna latvuston korkeusmallin (CHM) 
avulla.  
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Vesikeräinaineisto sisälsi tiedot vesikeräimiltä viikoittain vuoden ajan mitatuista vesimääristä. 

Mitatut vesimäärät (g) muunnettiin millimetreiksi. Aineiston metsäisistä vesimittauksista 

keskiarvoistettiin kuukausittaiset ennusteet metsikkösadannalle (vesikeräinkenttätaso) ja 

pistemäisille metsikkösadannoille (vesikeräintaso). Puuttomille alueille sijoitetuilta 

referenssikeräimiltä mitatut vesimäärät keskiarvoistettiin vastaavasti sadannan ennusteiksi. Aineistoa 

keskiarvoistettiin kumulatiivisten sadantojen laskemisen sijasta, sillä kaikille vesikeräimille ei 

kaikkina kuukausina oltu suoritettu yhtä montaa onnistunutta mittauskertaa. Sadantojen ja 

metsikkösadantojen erotuksina laskettiin kuukausittaiset ennusteet interseptiolle. Interseption 

ennusteiden validoimiseksi metsikkösadannan ja sadannan erojen tilastollista merkitsevyyttä 

tutkittiin kaksisuuntaisella t-testillä, erisuurten varianssien oletuksella. Näin t-testiä käytettiin 

asetuksilla, jotka herkimmin paljastavat keskiarvojen erotuksen tilastollisen merkitsemättömyyden, 

mikäli sellaista on. 

Joulukuun ja marraskuun metsikkösadantojen ja sadantojen vertailukelpoisuutta heikensi 

merkittävästi puuttuvat vesimittaustiedot joulukuun viimeiseltä mittauskerralta Ngangaon eteläiseltä 

Kuva 15. Vurian vesikeräinkenttä visualisoituna latvuston korkeusmallin (CHM) avulla. R-tunnisteella 
nimetyt viisi vesikeräintä (collector) ovat puuttomalle alueelle sijoitetut referenssikeräimet. 
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ja Vurian vesikeräinkentältä ja yhdeltä marraskuun mittauskerralta Vurian vesikeräinkentältä. 

Tammikuussa vesimittauksia tehtiin kaikilla vesikeräinkentillä vain kahtena viimeisenä viikkona ja 

sadantamittaukset puuttuivat Vurian vesikeräinkentältä tammikuun toiseksi viimeiseltä viikolta. 

Aineisto sisälsi myös muutamia kyseenalaisia mittaustietoja, joista suurimpaan osaan olivat syynä 

mittausten yhteydessä havaitut reiät vesikeräinpusseissa. Yksittäiset ongelmalliset tiedot korvattiin 

interpoloimalla niihin kyseisen mittauskerran keskiarvo muista saman vesikeräinkentän mittauksista 

(Schumacher & Christiansen 2015). Näin voitiin menetellä, sillä suurin osa mittauksista oli raportoitu 

onnistuneiksi. Muutamat mittaustulokset olivat poikkeuksellisen suuria, mikä saattoi johtua 

mittausvirheestä. Näitä ei kuitenkaan muutettu tai jätetty huomiotta, sillä mittausvirheet (ja muut 

epävarmuudet) ovat tämän tyyppisen aineiston luonnollinen ominaisuus ja yksi mahdollinen 

virhelähde tuloksia arvioitaessa (Schumacher & Christiansen 2015). Vesikeräinaineiston 

temporaalinen ja spatiaalinen kattavuus ovat niin suuria (yhteensä 3945 mitattua vesimäärää), etteivät 

aineiston keräämisessä ilmenneet ongelmat ja muut epävarmuustekijät vaikuta merkittävästi sen 

kokonaisluotettavuuteen useimpina kuukausina. 

Vesimäärät mitattiin vähentämällä punnitusta vesipussista tyhjän pussin paino. Koska pussit olivat 

standardisoituja, ei tämä menettely todennäköisesti heikentänyt merkittävästi mittaustarkkuutta. 

Pienehkö systemaattisen virheen riski aiheutui vesikeräimillä tapahtuneista haihtumishäviöistä ja 

kostumishäviöistä. On todennäköistä, ettei näiden takia pystytty mittamaan tarkasti erittäin pieniä, 

muutaman millimetrin vesimääriä sadannan ollessa vähäistä. Häviöiden suuruuteen vaikutti kuitenkin 

pienentävästi vesikeräinkentillä vallinnut vuoristoisille pilvimetsille tyypillinen korkea suhteellinen 

ilmankosteus (Taulukko 4). Lisäksi vesikeräinten rakenne, jossa vesi kerääntyi suppilomaisen 

keräimen kautta muovisylinterin suojaamaan pussiin, ehkäisi haihtumishäviön muodostumista. 

Molempien häviöiden voidaan olettaa olleen vesikeräinkenttien sisällä jokseenkin vakioita, joten ne 

eivät pahimmillaankaan haittaa merkittävästi metsikkösadannan spatiaalisen vaihtelun tutkimista.  

4.3.  Hemisfäärikuva-aineisto 

Vuoden 2013 tammikuussa toteutetun hemisfäärikuvauskampanjan pyrkimyksenä oli kvantifioida 

metsien ominaisuuksia sekä vesikeräin- että vesikeräinkenttäkohtaisesti. Kuvauksen teki Jesse 

Hietanen. Hemisfäärikuvia ei otettu avoimille alueille sijoitetuilta referenssikeräimiltä (LAI ≈ 0). 

Hemisfäärikuvauksessa käytettyyn laitteistoon kuului kolmijalka, Nikon D5000 DSLR -kamera ja 

Sigma 4.5mm F2.8 EX DC HSM Circular Fisheye -kalansilmäobjektiivi. Kolmijalan pallonivelellä 
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varustettu kamerapää mahdollisti kameran tarkan säätämisen pystysuoraan kuvausasentoon. Kuvien 

yläreuna kohdistettiin kompassin avulla pohjoiseen. Kuvaus suoritettiin Beckschäferin et al. (2013) 

histogrammimenetelmää soveltaen. Jokaisen vesikeräimen päältä otettiin kolme kuvaa käyttäen 

ennalta päätettyä strategiaa kuvien valotusasetuksien määräämiseen: ensimmäinen kuva otettiin 

kameran aperture priority -toiminnolla siten, että aukoksi asetettiin f2.8. Seuraavat kaksi kuvaa 

otettiin manuaalisilla asetuksilla siten, että aukko pidettiin samana, mutta kummankin kuvan kohdalla 

valotusaika valittiin hieman lyhyemmäksi. Kuvien alivalottamisella pyrittiin ehkäisemään 

voimakkaan ja epätasaisen auringonpaisteen aiheuttamaa LAI:n aliarvioimista (Beckschäfer et al. 

2013). Hemisfäärikuvien alivalotuksen on aikaisemmissa tutkimuksissa osoitettu parantavan niistä 

laskettavien indeksien tarkkuutta (Brusa & Bunker 2014). 

Logistisista syistä suurinta osaa kuvista ei ollut mahdollista ottaa aamu- tai ilta-auringossa (Rich 

1989) tai pilvisellä säällä (Weiss et al. 2004), joten valaistusolosuhteet olivat monille kuvista 

epäoptimaaliset. Kuvien saturoitumista ei siksi voitu täysin välttää. 

4.4.  Hemisfäärikuvien analysointi 

Analysoitavat kuvat valittiin kolmen kuvan sarjoista Beckschäferin et al. (2013) 

histogrammimenetelmää soveltaen: analysoitavaksi valittiin kuva, jossa taivaan ja latvuston välinen 

kontrasti oli suurimmillaan, mutta saturaatiota ei esiintynyt (tai esiintyi vähiten). Useimmiten tämä 

oli kolmen kuvan kuvasarjoista alivalotetuin kuva. 

Kuvien analysointi suoritettiin Hemisfer-ohjelmalla (WSL; versio 2.07). Ensimmäisessä 

työvaiheessa kuvat binärisoitiin, luokittelemalla pikselit taivas- ja maa-luokkiin. Binärisoinnissa 

hyödynnettiin Nobisin ja Hunzikerin (2005) kehittämää kynnystysalgoritmia ja aikaisemmissa 

tutkimuksissa käytettyä 2.2 yksikön gammakorjausta (e.g. Schleppi et al. 2007; Thimonier et al. 2010; 

Heiskanen et al. 2015). Kynnystysalgoritmia käytettiin manuaalisen kynnystyksen sijasta pyrittäessä 

vähentää subjektiivisuuden vaikutusta tuloksiin. Hemisfer mahdollisti kynnystyksen laskemisen 

erikseen jokaiselle kehälle. Toiminto oli hyödyllinen etenkin tällä hemisfäärikuva-aineistolla, sillä 

epäoptimaalisista valaistusolosuhteista johtuen taivaan kirkkaus vaihteli kuvan eri kohdissa 

paljonkin. Kuvien binärisoinnissa käytettiin vain sinistä kanavaa, sillä suurin kontrasti taivaan ja 

kasvillisuuden välillä havaitaan yleensä sinisellä aallonpituusalueella (Zhang et al. 2005; Schleppi et 

al. 2007; Korhonen et al. 2011). 
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Kynnystyksen onnistuminen tarkistettiin silmämääräisesti jokaisen kuvan osalta, ja tarvittaessa sitä 

hienosäädettiin käsin. Kuvia joissa kasvillisuutta oli saturoitumisen takia luokittunut taivaaksi tuli 

vastaan lukuisia. Tämä esti automaattisen kynnystyksen käytön monien kuvien kohdalla. 

Binärisoinnin virheitä saatiin pienennettyä kynnystyksen manuaalisella hienosäädöllä, mutta 

saturaatiosta johtuen ei kaikissa tapauksissa täysin eliminoitua. Monia Ngangaon pohjoiselta ja 

Vurian vesikeräinkentältä otettuja kuvia vaivasi suora tai lähes suora auringonpaiste, minkä vuoksi 

kynnystys oli tehtävä näiden kuvien osalta manuaalisesti. On oletettavaa, että auringon kirkastamien 

(saturoituneiden) latvuston osien takia LAI-ennusteet ovat edellä mainittujen vesikeräinkenttien 

osalta ainakin jonkin verran aliarvioituja. 

Spatiaalisen vaihtelun korostamiseksi ja maaston epätasaisuuksien vaikutuksen vähentämiseksi 

analyyseissä käytettiin zeniittikulmana 60:tä astetta kalansilmäobjektiivin tarjoamasta 90:stä asteesta 

(Gonsamo 2009: 44; Itkonen 2012; Heiskanen et al. 2015). Kuvien prosessointi suoritettiin neljällä 

15:n asteen kehällä LAI-2000 -standardin mukaisesti ja tulokset laskettiin sekä Langin (1987) 

(Gonsamo 2009: 44; Itkonen 2012) että LI-COR LAI-2000 (Heiskanen et al. 2015) -algoritmeilla. 

LAI-ennusteiden aliarvioinnin välttämiseksi ne korjattiin Chenin ja Cihlarin (1995) clumping-

korjausalgoritmilla (Itkonen 2012). 

Vesikeräinkohtaisista LAI-ennusteista keskiarvoistettiin vesikeräinkenttäkohtaiset LAI-ennusteet. 

Näissä ilmenneiden erojen tilastollista merkitsevyyttä tutkittiin kaksisuuntaisella t-testillä erisuurten 

varianssien oletuksella. Näin t-testiä käytettiin asetuksilla, jotka herkimmin paljastavat keskiarvojen 

erotuksen tilastollisen merkitsemättömyyden, mikäli sellaista on. LAI-ennusteisiin otettiin mukaan 

sekä clumping-korjaamattomat että korjatut LAI-ennusteet, molemmilla edellä mainituilla 

algoritmeilla laskettuina. 

Lisäksi regressioanalyysejä varten laskettiin myös pelkän ylimmän (15:n asteen) kehän aukkoisuus 

(GF), sen kertoessa tarkemmin juuri vesikeräinten yläpuolella olevan latvuston ominaisuuksista. 

LAI:ta ei laskettu pelkästään ylintä analysointikehää käyttäen, sillä LAI-algoritmit on suunniteltu 

tyypillisten hemisfäärikuvien huomattavasti laajemmalle kuvakulmalle (Weiss et al. 2004). Koska 

LAI:n ennustaminen kuitenkin perustuu kehien aukkoisuuteen, oli pelkästään ylimmän kehän 

aukkoisuuden ja vesimäärien vertailu silti mielekästä: ylimmän kehän aukkoisuutta voidaan pitää 

aliarvona ylimmän kehän LAI:lle. 
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4.5.  Differentiaalikorjattu GNSS-paikannus 

Osana tammikuun 2015 maastotöitä suoritettiin kaikkien vesikeräinten differentiaalikorjattu GNSS-

paikannus. Käytetty paikannusmenetelmä oli sama kuin mitä Heiskanen et al. (2015) käyttivät 

tutkimuksessaan Taitavuorilla. Paikannuslaitteisto koostui kentällä Trimble GeoXH GNSS-

vastaanottimesta, ulkoisesta antennista (Trimble Zephyr Model 2, 2.3 m korkeudessa) ja 

differentiaalikorjausta varten perustetusta tukiasemasta n. 8 km etäisyydellä tutkimusalueesta. 

Signaalin voimakkuudesta riippuen jokaiselle pisteelle mitattiin 2–5 min ajan sijainteja. 

Differentiaalinen jälkikorjaus suoritettiin Trimble Pathfinder Office -ohjelmistolla. Tukiaseman 

tarkka sijainti oli alun perin määritetty Trimble RTX -jälkikorjauspalvelulla (Heiskanen et al. 2015). 

Asianmukaisesta GNSS-laitteistosta huolimatta paikannus paikoin hyvinkin tiheän kasvillisuuden 

keskellä oli joidenkin keräinten osalta hankalaa. Tämä oli merkittävin paikannustarkkuuden 

virhelähde, sillä osa mittauksista perustui alle kuudesta satelliitista rekisteröityyn signaaliin. 

Todennäköisesti paikannuksen tarkkuus olisi parantunut jonkin verran, mikäli signaalia olisi mitattu 

keräimille kymmeniä minuutteja. Tämä ei ollut mahdollista paikannettavien vesikeräinten suuren 

määrän (83) ja aikarajoitteiden takia. Differentiaalikorjauksen avulla pystyttiin kuitenkin 

kompensoimaan heikkoakin satelliittisignaalia; useimmille vesikeräimille saatiin alle kahden metrin 

paikannustarkkuus, mitä pidettiin olosuhteisiin ja aikaisempiin tutkimuksiin nähden tyydyttävänä 

tarkkuutena pistepilviaineiston vesikeräinkohtaisia analyysejä varten. Ilman korjausta suurin osa 

keräimistä olisi paikannettu yli kuuden metrin virheellä, mikä olisi käytännössä estänyt 

pistepilviaineiston analysoinnin. 

4.6.  Lentolaserkeilausaineisto 

4.6.1.  Perustietoja 

Käytettävissä oli TopScan yrityksen vuoden 2013 helmikuussa toimittama lentolaserkeilausaineisto. 

Aineisto saatiin tutkimusta varten esikäsiteltynä, WGS84 UTM zone 37S -koordinaatistossa. 

Pistepilvi oli luokiteltu maa, kasvillisuus ja rakennus -luokkiin. Aineiston luokittelua oli aikaisempien 

tutkimusten yhteydessä korjattu manuaalisesti ja siitä oli poistettu epärealistisissa korkeuksissa olevia 

ns. ”leijuvia” pisteitä. Pulssi- ja pistetiheydeltään aineisto oli varsin tarkkaa, mikä oli tutkimuksen 

kannalta tarkoituksenmukaista (Taulukko 6). 
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Latvuston korkeusindeksien laskentaa varten oli käytössä Janne Heiskasen toimittama digitaalinen 

maastomalli (DTM), joka oli tuotettu TerraScan-ohjelmistolla (Terrasolid GmbH). Malli perustuu 

maanpinnaksi luokiteltujen pisteiden perusteella tehtyyn kolmioverkkomallinnukseen. 

4.6.2.  Vesikeräinkohtainen analysointi 

Pistepilven analysoinnissa käytettiin LAStools (Rapidlasso GmbH) ja Fusion -ohjelmistoja (USDA 

Forest Service GmbH). Pistepilvestä leikattiin vesikeräinten differentiaalikorjattujen sijaintitietojen 

perusteella vesikeräinkohtaiset pistepilvileikkeet (Kuva 16). Leikkaus tehtiin Fusion ohjelmiston 

clipdata-työkalulla käyttäen leikkaussäteenä kolmea ja puolta metriä. Leikkauksen yhteydessä 

pistepilvien korkeustiedot normalisoitiin maastomallin (DTM) suhteen. Analysoitavat pistepilvet 

saatettiin siis tilaan, jossa pisteiden korkeudet eivät enää merkinneet todellista korkeutta 

vertausellipsoidista, vaan korkeutta tasaiseksi simuloidusta maanpinnasta (Kuva 18). Leikkaussädettä 

valittaessa huomioitiin paikannustarkkuus ja vesikeräinten etäisyys toisistaan. Pistepilvileikkeet 

pyrittiin pitämään niin pieninä, ettei merkittäviä päällekkäisyyksiä muodostuisi. Toisaalta katsottiin 

Taulukko 6. Laserkeilausaineiston tärkeimmät ominaisuudet ja pistetiheydet (point density) erikseen 
vesikeräinkenttiä vastaaville (leikatuille) pistepilville ja keskiarvoina vesikeräinkenttäkohtaisten pistepilvien 
yhdistelmälle (Lidar data). Tunnusluvut laskettiin LAStools-ohjelman lasinfo-työkalulla. 
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järkeväksi pitää leikkaussäde paikannustarkkuutta suurempana, jotta leikattu pistepilvi varmasti 

edustaisi sitä vastaavan vesikeräimen todellisessa sijainnissa olevaa metsää. Pistepilvien leikkaus 

tehtiin vertailun vuoksi myös isommalla, viiden metrin leikkaussäteellä. Tämä ei kuitenkaan 

merkittävästi vaikuttanut tuloksiin – lineaarisen regression tulokset (kappale 5.4.2.) olivat vain 

hieman parempia pienemmällä (3.5 m) leikkaussäteellä. 

Vesikeräimien paikannustarkkuus oli suurin pistepilven analysoimista rajoittava tekijä. Trimble 

PathFinder Office antoi paikannustarkkuuden metreinä differentiaalikorjauksen yhteydessä. 

Pistepilven analysointi tehtiin sillä oletuksella, että saavutettu paikannustarkkuus oli suoritettaviin 

analyyseihin riittävä. Paikannuksen epätarkkuutta oli pidettävä mukana yhtenä merkittävimmistä 

virhelähteistä tuloksia arvioitaessa. Osa vesikeräimistä paikannettiin yli kahden metrin tarkkuudella, 

mikä johti tilanteeseen, jossa leikattu pistepilvi edusti vesikeräimen kohdalla olevan metsän sijaan 

itse asiassa suurimmilta osin vesikeräimen vieressä olevaa metsää. Näissäkin tapauksissa jatkettiin 

pistepilven analysointiin, sillä keräimen välittömässä läheisyydessä olevan metsän ominaisuuksia 

voidaan pitää jonkinlaisena ennusteena keräimen kohdalla olevan metsän ominaisuuksille. Tämä oli 

myös ainoa vaihtoehto, jotta lineaariseen regressioon saatiin tarpeeksi isot havaintojoukot (n >= 24). 

 

Vesikeräinkohtaisten pistepilvileikkeiden analysointi suoritettiin Fusion-ohjelmiston cloudmetrics-

toiminnolla. Latvustoksi määriteltiin yli 1.5 m korkeudessa maasta olevat pisteet. Ohjelman antama 

tulosmatriisi sisälsi kymmeniä pistepilvien rakennetta kuvaavia indeksejä. Näistä valittiin 

Kuva 16. Ngangaon pohjoisen vesikeräinkentän vesikeräinkohtaiset pistepilvileikkeet visualisoituna eri värein 
keräinten F1-F4 osalta. Taustalla näkyvät avoimelle alueelle sijoitetuille referenssikeräimille leikatut pistepilvet. 
Pistepilvien korkeustiedot on normalisoitu digitaalisen maastomallin (DTM) suhteen.  
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analyyseihin tärkeimmät latvuston korkeutta kuvaavat indeksit: minimi, maksimi, mediaani, 

keskiarvo, keksihajonta ja persentiilit 25, 50, 75 ja 95. Myös yksinkertaisimmat latvuston tiheydestä 

(Kaava 3) ja latvuspeitosta (Kaava 4) kertovat indeksit otettiin mukaan regressioanalyyseihin: 

I = 	∑011234567∑011  ,                       (Kaava 3) 

C = 	∑9:;<=234567∑9:;<= ∗ 100	,           (Kaava 4) 

missä I on latvuston pysäytyssuhde (interception ratio) ja C on latvuspeiton ennuste (canopy cover, 

%). Kaavoissa latvusto (canopy) tarkoittaa kaikkia yli 1.5 m korkeudesta saatuja kaikuja ja first 

ensimmäisiä kaikuja. Latvuston pysäytyssuhde otettiin mukaan regressioanalyyseihin myös sen 

vuoksi, että Schumacherin ja Christiansenin (2015) tutkimuksessa se sisältyi kuukausittaisen 

metsikkösadannan määrää parhaiten ennustavaan malliin. Kyseistä tutkimusta on käsitelty tarkemmin 

tutkimuksen keskustelu-osiossa (kappale 6.1.). Pysäytyssuhde kertoo nimensä mukaisesti latvuston 

laser-pulsseja pysäyttävästä vaikutuksesta. Tiheämpi latvusto todennäköisesti pysäyttää suuremman 

osan pulsseista ennen kuin ne pääsevät aluskasvillisuuteen tai maahan asti. Siten pysäytyssuhde on 

samalla todennäköisyys sille, että yksittäinen laserpulssi on aluskasvillisuuteen asti pääsemisen sijaan 

pysähtynyt jo latvustossa. 

4.6.3.  Vesikeräinkenttäkohtainen analysointi 

Vesikeräinkenttäkohtaiset pistepilvet leikattiin vesikeräinkenttien kulmien kautta piirrettyjen 

polygonien perusteella (Kuva 17). Fusion-ohjelmisto (versio 3.42) ei mahdollistanut mielivaltaisen 

kuvion mukaista pistepilven leikkausta, joten leikkaus tehtiin LAStools-ohjelmiston lasclip-

työkalulla. Pistepilvien korkeustiedot normalisoitiin maaperän korkeusmallin (DTM) suhteen (Kuva 

18). 

Pistepilvet analysoitiin vertailun vuoksi sekä Fusion-ohjelmiston cloudmetrics-työkalulla että 

LAStools-ohjelmiston lascanopy-työkalulla. Molempien työkalujen antamat tulokset olivat hyvin 

lähellä toisiaan. Tuloksiin otettiin mukaan samat latvuston korkeuteen liittyvät tunnusluvut, kuin 

vesikeräinkohtaisissakin analyyseissa. 
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4.7.  Regressioanalyysit pistemäisen metsikkösadannan selittämiseksi 

Pistemäisten metsikkösadantojen suhdetta hemisfäärikuvista ja pistepilvistä laskettuihin indekseihin 

tutkittiin lineaarisella regressioanalyysillä R-studiossa. Analyyseissä hyödynnettiin R:n lm-funktiota 

ja ne suoritettiin erikseen kolmelle vesikeräinkentälle. Selitettävänä muuttujana oli kuukausittainen 

pistemäinen metsikkösadanta. Pistemäistä metsikkösadantaa tarkasteltiin nimenomaan 

kuukausitasolla, sillä oltiin kiinnostuneita sade- ja kuivakausien mukaan vaihtelevista 

metsikkösadantaan ja interseptioon vaikuttavista mekanismeista. Selittävinä muuttujina olivat LAI, 

Kuva 17. Vuria-vuorella sijaitsevaa vesikeräinkenttää vastaava DTM-normalisoimaton lidar-pistepilvi. 
Pistepilvi on luokiteltu kolmeen luokkaan: maa (punainen), matala kasvillisuus (vaalean vihreä) ja korkea 
kasvillisuus (vihreä).  

 

Kuva 18. Vuria-vuorella sijaitsevaa vesikeräinkenttää vastaava lidar-pistepilvi, jonka korkeudet on 
normalisoitu digitaalisen maastomallin (DTM) suhteen. Pistepilvi on luokiteltu kolmeen luokkaan: maa 
(punainen), matala kasvillisuus (vaalean vihreä) ja korkea kasvillisuus (vihreä).  
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ylimmän (15°) kehän aukkoisuus (hemisfäärikuvista), latvuston keskikorkeus, latvuston korkeuden 

keskihajonta, latvuston pysäytyssuhde (I), latvuspeiton ennuste (C) ja korkeuspersentiilit 0, 25, 50, 

75 ja 100. Lineaarisen regression vaatimus aineiston normaalijakautuneisuudesta ja tarpeeksi suuresta 

otoskoosta rajoitti aineiston käytön metsässä mitattuihin vesimääriin – referenssikeräimillä mitatut 

vesimäärät eivät olleet normaalijakautuneita yhdessä pistemäisten metsikkösadantojen kanssa. 

Esimerkki regressioanalyysissä käytetystä R-skriptistä on esitetty liitteessä 1.  



 42 

5   TULOKSET 

5.1. Metsikkösadannan vuodenaikaisvaihtelut 

Metsikkösadannan vuodenaikaisvaihtelut kolmella vesikeräinkentällä kertovat yleisellä tasolla 

Taitavuorten sademäärien alueellisesta ja temporaalisesta vaihtelusta. Selkein havaittavissa oleva 

trendi on kahden sadekauden ilmeneminen bimodaalisuutena vesikeräinaineistossa; keskimääräisesti 

suurimmat metsikkösadannat mitattiin kaikilla vesikeräinkentillä huhtikuun ja joulukuun tienoilla. 

Vesikeräinkenttien väliset erot metsikkösadannoissa jäivät Ngangaon eteläisen ja pohjoisen kentän 

osalta melko vähäisiksi. Vurian vesikeräinkentällä puolestaan mitattiin järjestään suurempia 

metsikkösadantoja jokaisena mittauskuukautena (Kuva 19). 

 

  

Kuukausittaisen metsikkösadannan ja sadannan vertailu kertoo latvustojen vedenpidätyskyvystä, 

interseptiosta (Kuvat 20 & 21). Vurian ja Ngangaon vesikeräinkenttien sadannat ja metsikkösadannat 

on kuvattu omina pylväinään: vihreät (ja Ngangaolla myös harmaa) kuvaavat metsikkösadantaa ja 

oranssit sadantaa. Metsikkösadannan ja sadannan välinen erotus voidaan tulkita interseption 

ennusteena. Interseption prosentuaalinen osuus sadannasta on merkitty diagrammeihin niiden 

kuukausien osalta, joilla sadannan ja metsikkösadannan ero oli tilastollisesti merkitsevä. 

Metsikkösadannan ja sadannan erojen tilastollisesta merkitsevyydestä kertovat kaksisuuntaisen t-
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Kuva 19. Kuukausittaiset metsikkösadannat (mm / week) kolmella vesikeräinkentällä vuonna 2013.  
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testin tuloksena saadut p-arvot: tilastollisesti melkein merkitsevät (p < 0.05) erot on merkitty yhdellä 

(*), merkitsevät (p < 0.01) kahdella (**) ja erittäin merkitsevät (p < 0.001) kolmella (***) tähdellä. 

Merkittävin havainto Vurian vesikeräinkentällä oli maalis-toukokuisen sadekauden jälkeisinä 

kuukausina esiintynyt voimakas (40–170 %) negatiivinen interseptio. Metsikkösadanta oli 

kesäkuusta elokuuhun huomattavasti sadantaa suurempaa (Kuva 20). Myös Ngangaon pohjoisella 

vesikeräinkentällä nähdään samansuuntainen tulos: metsikkösadanta oli vuoden ensimmäisen 

sadekauden jälkeen jonkin verran sadantaa suurempaa (Kuva 21). Ngangaon pohjoisella 

vesikeräinkentällä myös sadekausien aikaiset metsikkösadannat ja sadannat olivat tilastollisesti 

merkitsevästi erisuuruisia: positiivista interseptiota (sadanta < metsikkösadanta) ilmeni molempina 

sadekausina (yhteensä neljänä kuukautena). 
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Kuva 20. Vurian vesikeräinkentän kuukausittaiset metsikkösadannat (forest) ja sadannat (open). 
Metsikkösadannan (n = 24) ja sadannan (n = 5) erotuksen tilastollista merkitsevyyttä tutkivan t-testin tulokset: * 
(p < 0.05), ** (p < 0.01), *** (p < 0.001). Tilastollisesti merkitsevien erotusten (interseption ennusteiden) osalta 
erotuksen prosentuaalinen osuus metsikkösadannasta on merkitty kuvaan. 
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5.2.  Lehtialaindeksiennusteet 

5.2.1.  Vesikeräinkenttäkohtaiset LAI-ennusteet 

Vesikeräinkenttäkohtaiset LAI-ennusteet laskettiin keskiarvoina vesikeräinkohtaisista ennusteista. 

Kahdella eri algoritmilla lasketut tulokset olivat lähellä toisiaan (Taulukko 7). Langin (1987) LAI-

algoritmi antoi keskimäärin 0.1 yksikköä suurempia LAI-arvoja kuin LI-COR LAI-2000 -algoritmi. 

Molempia algoritmeja käytettiin sekä Chenin ja Cihlarin (1995) clumping-korjauksella että ilman. 

Clumping-korjauksella pyrittiin korjaamaan latvuston osien ryppäytymisen aiheuttamaa LAI:n 

aliarvioimista. Korjauksen vaikutus oli Langin (1987) algoritmilla lasketuille ennusteille keskimäärin 

+0.18 yksikköä ja LI-COR -algoritmilla lasketuille ennusteille keskimäärin +0.17 yksikköä. 

Molemmilla algoritmeilla saatiin samansuuntaiset ennusteet kolmen vesikeräinkentän LAI-

ennusteiksi. Yli neljän suuruisia LAI-ennusteita voidaan pitää korkeina ja Itäisten Kaarivuorien 

trooppisille (ja häiriintymättömille) alkuperäismetsille tyypillisinä. Esimerkiksi Pfeifer et al. (2012) 

ja Itkonen (2012) saivat samansuuntaisia LAI-ennusteita Itäisillä Kaarivuorilla. 
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Kuva 21. Ngangaon vesikeräinkenttien kuukausittaiset metsikkösadannat (forest) ja Ngangaon pohjoisen 
vesikeräinkentän referenssikeräimiltä mitatut sadannat (open). Ngangaon pohjoisen vesikeräinkentän 
metsikkösadannan (n = 24) ja sadannan (n = 5) erotuksen tilastollista merkitsevyyttä tutkivan t-testin tulokset: * (p 
< 0.05), ** (p < 0.01), *** (p < 0.001). Tilastollisesti merkitsevien erotusten (interseption ennusteiden) osalta 
erotuksen prosentuaalinen osuus metsikkösadannasta on merkitty kuvaan. 
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Taulukko 7. LAI-ennusteiden keskiarvot (m2/m2) ja keskihajonnat (SD) kullekin vesikeräinkentälle, erikseen 
Langin (1987) LAI-algoritmilla ja LI-COR LAI2000 -algoritmilla laskettuina, clumping-korjauksella (Chen & 
Cihlar 1995) ja ilman. 

 

Vesikeräinkenttäkohtaisten LAI-ennusteiden erojen tilastollista merkitsevyyttä tutkittiin 

kaksisuuntaisella t-testillä (erisuurten varianssien oletuksella). T-testin tuloksena saadut p-arvot on 

esitetty oheisessa taulukossa clumping-korjaamattomien Lang (1987) ja LI-COR LAI-2000 

-algoritmien osalta (Taulukko 8). Vurian ja Ngangaon pohjoisen vesikeräinkentän LAI-ennusteiden 

ero oli tilastollisesti melkein merkitsevä molemmilla LAI-algoritmeilla laskettuna (p = 0.016Lang, p = 

0.043LiCor). Ngangaon pohjoisen ja eteläisen vesikeräinkentän LAI-ennusteiden välillä ilmeni 

tilastollisesti melkein merkitsevä eroavaisuus vain Langin (1987) LAI-algoritmilla laskettuina (p = 

0.052Lang, p = 0.185LiCor). Ngangaon eteläisen ja Vurian vesikeräinkenttien LAI-ennusteiden 

samankaltaisuus (LAILang: 4.04Vuria – 4.12NG_S, p = 0.56) oli hieman yllättävää, sillä kenttähavaintojen 

perusteella näitä vastaavat metsät olivat yleisluonteeltaan ja lajistoltaan hyvinkin erilaisia. 

Taulukko 8. Vesikeräinkenttien LAI-ennusteiden erotusten tilastollinen merkitsevyys (kunkin vesikeräinkenttä-
parin osalta). Taulukossa on esitetty kaksisuuntaisen t-testin tuloksena saadut p-arvot (n = 24, n = 24 & n = 25). 

 

LiCor Ngangao N Ngangao S Vuria
Ngangao N 0,184530 0,042785
Ngangao S 0,184530 0,448395
Vuria 0,042785 0,448395

Lang (1987) Ngangao N Ngangao S Vuria

Ngangao N 0,052091 0,016047
Ngangao S 0,052091 0,562493
Vuria 0,016047 0,562493
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5.2.2.  Vesikeräinkohtaiset LAI-ennusteet 

Vesikeräinkohtaiset LAI-ennusteet kertovat kenttien sisäisestä LAI:n vaihtelusta (Kuva 22). LAI-

ennusteet vaihtelivat kaikilla vesikeräinkentillä noin kahden yksikön vaihteluvälillä, ja jotkin LAI-

ennusteista saivat poikkeuksellisen suuria arvoja (Ngangao N: max = 6). Vaikka kolmen 

vesikeräinkentän keskimääräiset LAI-ennusteet olivat samansuuntaiset eri algoritmien välillä 

(Taulukko 7), havaitaan oheisesta diagrammista (Kuva 22) käytetyn algoritmin suuri vaikutus 

yksittäisiin LAI-ennusteisiin. Esimerkiksi Ngangaon eteläisellä vesikeräinkentällä LAI-ennusteiden 

mediaani oli LI-COR-algoritmilla laskettuna noin 0.2 yksikköä suurempi. Clumping-korjaus näyttäisi 

vaikuttaneen samansuuntaisesti yksittäisiin LAI-ennusteisiin (niitä kasvattaen). 

Kuva 22. Hemisfäärikuvien analysoinnin tuottamien LAI-ennusteiden keskiarvot (m2/m2) vesikeräinkentille, 
erikseen Langin (1987) LAI-algoritmilla ja LI-COR LAI2000 -algoritmilla laskettuina, clumping-korjauksella 
(Chen & Cihlar 1995) ja ilman. Persentiilit 0, 25, 50, 75 ja 100. Renkaat osoittavat poikkeuksellisen pienet ja 
suuret ääriarvot (outliers). 
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5.3.  Lentolaserkeilausaineistosta lasketut indeksit 

Vesikeräinkenttäkohtaiset latvuston korkeusindeksit (ja korkeudet merenpinnasta) on esitetty 

taulukossa 9. Tulokset kertovat yksiselitteisesti vesikeräinkenttien yläpuolisten metsien keski- ja 

maksimikorkeuksista ja tukevat kentällä tehtyjä havaintoja vesikeräinkenttien metsätyypeistä. 

Tuloksista nähdään, että Ngangaon vesikeräinkenttien puusto on kaikkien esitettyjen 

korkeusindeksien perusteella korkeampaa kuin Vurian vesikeräinkentän puusto. 

Taulukko 9. Vesikeräinkenttien korkeus merenpinnasta (elevation) ja latvuston korkeusindeksit (canopy height). 
Kynnysarvona latvuston määrittelyssä käytettiin 1.5:ttä metriä maanpinnasta. Tulokset on laskettu 
vesikeräinkenttäkohtaisista pistepilvileikkeistä Fusion-ohjelmiston cloudmetrics-työkalulla. 

Vesikeräinkohtaisten 3.5 m:n säteellä leikattujen pistepilvileikkeiden analysoinnin tuottamat 

korkeusindeksit kertovat kenttien sisäisestä latvuston korkeuden vaihtelusta (Kuva 23). 

Diagrammeista nähdään, että vesikeräinkenttien metsät ovat yleiskorkeudeltaan selvästi erilaisia, 

kenttien sisäisestä vaihtelusta huolimatta. 
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Kuva 23. Vesikeräinkenttien sisäinen latvuston korkeusindeksien vaihtelu tärkeimpien korkeuspersentiilien (P), 
keskikorkeuden (mean) ja keskihajonnan (stddev) osalta. Tulokset laskettiin vesikeräimille 3.5 m säteellä 
leikatuista pistepilvistä Fusion-ohjelmiston cloudmetrics-työkalulla. Diagrammeissa näkyvät persentiilit 0, 25, 50, 
75 ja 100. Renkaat osoittavat poikkeuksellisen pienet ja suuret ääriarvot (outliers). 

 

5.4.  Regressioanalyysit pistemäisen metsikkösadannan selittämiseksi 

5.4.1. LAI-ennusteet ja ylimmän kehän aukkoisuus 

Regressioanalyysin tuloksia tarkasteltaessa suurin huomio kiinnitettiin korjattuihin selitysasteisiin 

(adj. r2) ja niiden tilastollisiin merkitsevyyksiin (p). Vesikeräinkohtaiset LAI-ennusteet eivät 

selittäneet kuukausittaisen pistemäisen metsikkösadannan vaihtelua tilastollisesti merkitsevästi 

millään vesikeräinkentällä. Myöskään ylimmän viidentoista asteen kehän aukkoisuus ei selittänyt 
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pistemäisen metsikkösadannan vaihtelua, paitsi tammikuussa Vurian vesikeräinkentällä (adj. r2 = 

0.36, p = 0.0012).  

Yhteisvaihtelun löytymättömyys hemisfäärikuvista laskettujen indeksien ja pistemäisen 

metsikkösadannan väliltä oli merkillistä. Syitä regressioanalyysin tuloksiin (hemisfäärikuvista 

laskettujen indeksien osalta) on pohdittu tutkimuksen keskustelu-osiossa (kappale 6.3.1.). 

Regressioanalyysin tulokset on LAI-ennusteiden ja ylimmän kehän aukkoisuuksien osalta esitetty 

liitteissä 2 ja 3. 

5.4.2. Latvuston pysäytyssuhde, peitto ja korkeus 

Latvuston korkeuden keskihajonta, latvuston intensiteetistä kertova pysäytyssuhde (1) ja latvuspeiton 

ennuste (2) eivät korreloineet merkitsevästi pistemäisen metsikkösadannan kanssa yhdelläkään 

vesikeräinkentällä (1: kaikkien yli 1.5 m korkeudessa olevien kaikujen osuus kaikista kaiuista, 2: yli 

1.5 m korkeudessa olevien ensimmäisten kaikujen osuus kaikista ensimmäisistä kaiuista). 

Latvuspeiton ennuste sai lähes kaikilla vesikeräimillä arvokseen täydet 100 %, mikä on linjassa 

Taitavuorilla aikaisemmissa tutkimuksissa mitattujen latvuspeittojen kanssa (e.g. Heiskanen et al. 

2015). 

Latvuston korkeudesta kertovien indeksien ja pistemäisen metsikkösadannan väliltä löytyi 

tilastollisesti merkitsevää yhteisvaihtelua kahdella vesikeräinkentällä. Suurimmat selitysasteet 

antanut selittävä muuttuja oli Ngangaon pohjoisella vesikeräinkentällä latvuston keskikorkeus ja 

Ngangaon eteläisellä ja Vurian vesikeräinkentillä latvuston 75. korkeuspersentiili. Tilastollisesti 

merkitsevää yhteisvaihtelua esiintyi jonkin verran vuoden ensimmäisen (maalis-toukokuisen) 

sadekauden jälkeisinä kuukausina (kesäkuusta syyskuuhun) erityisesti Ngangaon pohjoisella (Kuva 

25) ja Vurian vesikeräinkentällä (Kuva 26). Näinä kuukausina korjatut selitysasteet (adj. r2 ) olivat 

suuruusluokkaa 0.2–0.4 (p = 0.00026–0.0096). Ngangaon eteläisellä vesikeräinkentällä ei esiintynyt 

tilastollisesti merkitsevää yhteisvaihtelua pistemäisen metsikkösadannan ja minkään latvuston 

korkeusindeksin välillä (Kuva 24). 

Suurin yksittäinen korjattu selitysaste (adj. r2 = 0.44, p = 0.00026) löytyi Vurian vesikeräinkentältä 

kesäkuulta. Viimeksi mainittu tulos voidaan tulkita siten, että vesikeräimien päällisen latvuston 

korkeuden (P75) vaihtelun avulla pystyttiin parhaimmillaan selittämään lähes puolet pistemäisen 

metsikkösadannnan vaihtelusta Vurian vesikeräinkentällä.  
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Kuva 24. Lineaarisen regressioanalyysin tulokset pistemäisen metsikkösadannan ja latvuston 
korkeuden 75. persentiilin (Elev. P75) välillä Ngangaon eteläisellä vesikeräinkentällä.  
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Kuva 25. Lineaarisen regressioanalyysin tulokset pistemäisen metsikkösadannan ja latvuston 
keskikorkeuden (Elev. mean) välillä Ngangaon pohjoisella vesikeräinkentällä.  
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Kuva 26. Lineaarisen regressioanalyysin tulokset pistemäisen metsikkösadannan ja latvuston 
korkeuden 75. persentiilin (Elev. P75) välillä Vurian vesikeräinkentällä.  
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6   KESKUSTELU 

6.1.  Metsikkösadanta, lidar ja LAI aikaisemmissa tutkimuksissa 

Tämän tutkimuksen LAI-ennusteet ovat pääosin samansuuntaisia aiempien tutkimusten tulosten 

kanssa. Pfeifer et al. (2013) laskivat Itäisillä Kaarivuorilla tekemässään tutkimuksessa keskimäärin 

hyvin samansuuruisia LAI-ennusteita kuin tässä tutkimuksessa. Tosin Taitavuorilla he saivat 

keskimääräiseksi LAI-ennusteeksi 2.14, mikä selittynee pitkälti tutkittavien metsien valinnalla – 

Pfeifer et al. (2013) suorittivat LAI-määrityksiä Kasigau-vuorella, jonka alueella on Henkinin et al. 

(2015) mukaan hyvinkin vaihtelevia metsätyyppejä. Itkosen (2012) ja Heiskasen et al. (2015) 

nimenomaan Taitavuorilla ja osittain samoissa metsissä tekemien LAI-määritysten tulokset ovat 

tämän tutkimuksen tulosten kanssa yhteneviä. 

Hemisfäärikuvista ennustetun LAI:n käyttö metsikkösadannan tai pistemäisen metsikkösadannan 

vaihtelun selittämisessä on ollut vähäistä aikaisemmissa tutkimuksissa. Yleisimmät käyttötavat 

hemisfäärikuvaukselle ja sen avulla lasketuille LAI-ennusteille ovat olleet tutkimusalueiden kuvailu, 

kasvillisuuden runsauden määrittäminen ja kasvillisuudessa tapahtuneiden muutosten tulkinta. 

Hemisfäärikuvien käyttö metsien pistemäisten ominaisuuksien määrittämisessä on ongelmallista 

(tästä lisää kappaleessa 6.3.2.). 

Tutkimuksia, joissa pistemäisiä metsikkösadantoja on vertailtu maastossa tai 

kaukokartoitusmenetelmillä määritettyihin metsän rakennetta kuvaaviin tunnuslukuihin, on tehty 

varsin vähän. Yleisesti ottaen vaikuttaisi jopa siltä, että vain harvoissa tutkimuksissa on tarkasteltu 

nimenomaan yksittäisillä vesikeräimillä mitattuja vesimääriä, pistemäistä metsikkösadantaa. 

Esimerkiksi Griffith et al. (2015) käyttivät ”pistemäisenä metsikkösadantana” kolmen lähimmän 

vesikeräimen muodostamalta klusterilta laskettua keskiarvoa ja monet muut, kuten Schumacher ja 

Christiansen (2015), vesikeräinkenttien muodostamien klustereiden keskiarvoja. Toisaalta suuri osa 

aikaisemmista vesikeräinkenttiä käyttäneistä tutkimuksista on keskittynyt ennen kaikkea veden 

laadun tarkkailuun. Seuraavaksi on esitelty lyhyesti eräitä tutkimuksia, joissa maastossa mitattuja tai 

kaukokartoitusmenetelmillä määritettyjä indeksejä on vertailtu vesikeräimillä määritettyihin 

pistemäisiin metsikkösadantoihin (e.g. Carlyle-Moses et al. 2004; Griffith et al. 2015) tai 

metsikkösadantoihin (e.g. Schumacher & Christiansen 2015). 
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Carlyle-Moses et al. (2004) löysivät korrelaatioita pistemäisen metsikkösadannan ja 

kasvillisuusalaindeksin (VAI), aluskasvillisuuden aukkoisuuden, lähimmän rungon etäisyyden, 

lähimmän puun korkeuden ja lähimmän puun maapinta-alan väliltä sadannan ollessa alle 5 mm. 

Korrelaatioita ei kuitenkaan esiintynyt sadannan ollessa tätä suurempaa. Tähän esitettiin 

mahdolliseksi syyksi ”latvuston tiputuspisteiden” satunnaista distribuutiota tilanteessa, jossa latvusto 

ei enää pysty sitomaan suurempaa vesimäärää. Tämän tutkimuksen tulokset saattavat viitata samaan 

ilmiöön; pistemäisen metsikkösadannan ja latvuston korkeuden väliltä löytyi korrelaatiota vain 

sadannan ollessa pientä (alle 15 mm viikossa). 

Griffith et al. (2015) tutkivat vesikeräimillä eri vuodenaikoina mitattujen pistemäisten 

metsikkösadantojen yhdistepitoisuuksien vaihtelua suhteessa laserkeilausaineistosta laskettuihin 

latvuston korkeusparametreihin ja kentällä mitattuihin LAI-ennusteisiin Santa Cruz -vuorilla 

Yhdysvalloissa. Tutkimuksessa hyödynnettiin niin ikään differentiaalikorjatun paikanmäärityksen 

avulla pistepilviaineistosta laskettuja korkeusindeksejä. LAI-ennusteet määritettiin LI-COR LAI-

2000 canopy analyzer -laitteella. Keskeisenä erona tähän tutkimukseen oli rasterimuotoisen latvuston 

korkeusmallin käyttäminen latvuston korkeusparametrien määrittämisessä. Vesikeräinkohtaiset 

lidar-indeksit interpoloitiin siten rasterimuotoisesta korkeusmallista, eikä suoraan alkuperäisestä 

pistepilviaineistosta (kuten tässä tutkimuksessa). Metsikkösadantoja ei tarkasteltu täysin pistemäisinä 

(kuten tässä), vaan kolmen toisiaan lähimmän keräimen muodostamien klustereiden keskiarvoina. 

Griffith et al. (2015) löysivät jonkin verran korrelaatiota pistemäisten metsikkösadantojen sisältämien 

kloridi-ionien ja rikkisulfaattipitoisuuksien ja latvuston korkeuden väliltä (parhaimmillaan adj. r2 = 

0.2–0.4). 

Schumacherin ja Christiansenin (2015) tutkimus on erityisen mielenkiintoinen tämän tutkimuksen 

kannalta, sillä he pystyivät osin samantyyppisillä aineistoilla ja metodeilla selittämään tarkasti 

metsikkösadannan määrän spatiaalistemporaalista vaihtelua. Tutkimuksen spatiaalinen skaala oli 

kuitenkin hyvin erilainen: pistemäisen metsikkösadannan vaihtelun sijaan tutkimuksessa pyrittiin 

selittämään yhdentoista eri puolille Tanskaa sijoitetun vesikeräinkentän metsikkösadantoja eri 

temporaalisilla skaaloilla. Tutkimuksessa vesikeräinkentille määritetyt LAI-ennusteet jätettiin 

metsikkösadannan selittämisen ulkopuolelle, ja niitä käytettiin lähinnä tutkimusalueen kuvailuun. 

Paras metsikkösadannan (vesikeräinkenttäkohtaista) kuukausittaista määrää selittävä malli sisälsi 

muuttujina sadannan, pysäytyssuhteen (lidar) ja keskilämpötilan. Parhaalla mallilla pystyttiin 

selittämään 86.5 % metsikkösadannan vaihtelusta vesikeräinkenttien välillä. Osin tämän tuloksen 

takia päätettiin tässäkin tutkimuksessa tehdä lineaarinen regressioanalyysi myös pysäytyssuhteen 
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(lidar) ja vesimäärien välille. Korrelaatiota ei kuitenkaan löydetty pistemäisen metsikkösadannan ja 

pysäytyssuhteen väliltä yhdelläkään vesikeräinkentällä.  

Schumacherin ja Christiansenin (2015) lähestymistapa oli erityisen mielekäs koko maan (Tanska) 

kokoisella tutkimusalueella, jonne oli sijoitettu lukuisia (11) vesikeräinkenttiä. Tässä tutkimuksessa 

tutkimusalue oli murto-osa tähän verrattuna, ja vesikeräinkenttiäkin oli vain kolme. Tästä johtuen 

aineisto ei olisi soveltunut yhtä hyvin vastaavaan metsikkösadantaa (vesikeräinkenttätasolla) 

ennustavaan tilastolliseen lähestymistapaan. Metsikkösadannan vesikeräinkenttien välisestä 

vaihtelusta oltiin kuitenkin tässäkin tutkimuksessa kiinnostuneita (tulokset näiden osalta kappaleessa 

5.2.1.). 

6.2.  Metsikkösadannan mittarointihaasteita 

Yksi tutkimuksen tärkeimmistä tavoitteista oli tutkia metsikkösadannan ja interseption 

spatiaalistemporaalista vaihtelua Taitavuorilla vuoden 2013 aikana kerätyn vesikeräinaineiston 

avulla. Vesikeräinaineisto kerättiin kolmella vesikeräinkentällä, joilla oli 24, 24 ja 25 yksittäistä 

viikoittain tyhjennettyä vesikeräintä. Aineiston sisältämästä suuresta vesimittausmäärästä huolimatta 

on tuloksia tarkastellessa huomioitava sen rajallinen spatiaalinen ja temporaalinen resoluutio; 

vesikeräinaineisto sisälsi tietoja vain yhdeltä vuodelta ja kolmelta pieneltä koealalta Taitavuorten eri 

osissa.  

Taitavuorilla on mitattu eri vuosina hyvinkin vaihtelevia sademääriä (Pellikka et al. 2003), mikä 

vaikuttaa heti tämän tutkimuksen tulosten merkittävyyteen. On myös oletettavaa, että Taitavuorten 

alueella on hyvinkin erilaisia sademääriä saavia alueita, kasvillisuuden, korkeuden, tuulten ja muiden 

biofysikaalisten tekijöiden suuresta alueellisesta vaihtelusta johtuen. Nämä seikat eivät sinänsä 

heikennä aineiston kiinnostavuutta, mutta ne on otettava huomioon tulosten yleistettävyyttä 

arvioitaessa. 

Metsikkösadannan (ja pistemäisen metsikkösadannan) vaihtelun tutkiminen nimenomaan 

kuukausitasolle keskiarvoistettuna on toinen tässä tutkimuksessa tehty huomionarvoinen valinta. 

Kuukausittaisten metsikkösadantojen ja sadantojen tutkimiseen päädyttiin, sillä näin pienet vaihtelut 

ja yksittäiset kyseenalaiset (tai puuttuvat) mittausarvot tasoittuivat kuukauden muiden mittausten 

kanssa. Kuukausittaisissa vesimäärissä näkyy hyvin myös sade- ja kuivakausien vaihtelu 

tutkimusalueella. Tutkimuksessa olisi voitu laskea metsikkösadantoja ja sadantoja myös muilla 

temporaalisilla skaaloilla (kuten Schumacherin ja Christiansenin (2015) tutkimuksessa). 
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Keskiarvoistusta ei kuitenkaan päädytty tekemään erikseen esimerkiksi kokonaisille sade- ja 

kuivakausille, sillä myös kuukausittaisilla keskiarvoilla voidaan tutkia erikseen sade- ja kuivakausien 

aikaisia metsikkösadantoja ja sadantoja.  

Metsikkösadannan ja interseption mittarointi on todettu aikaisemmissa tutkimuksissa haastavaksi 

(Roth et al. 2007). Metsikkösadannan luotettavaan mittaamiseen tarvittavaan vesikeräinten määrään 

ja minimietäisyyteen (toistaan) liittyy epävarmuuksia, jotka aiheutuvat metsikkösadannan määrään 

vaikuttavista lukuisista tekijöistä. Pelkästään metsikkösadannan määrittämiseen tarkoitettujen 

otantamenetelmien vertailua on käsitelty lukuisissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Holwerda et al. 

(2006) osoittivat vaihtuvapaikkaisen vesikeräinten käytön vähentävän tarvittavien vesikeräinten 

määrää merkittävästi ja lisäävän määritetyn metsikkösadannan luotettavuutta. Tällainen 

otantamenetelmä olisi kuitenkin vaatinut vesikeräinten toistuvan paikantamisen ja lisännyt 

tarvittavien maastotöiden määrää huomattavasti. Vaikka tässä tutkimuksessa ei tutkittu tilastollisesti 

vesikeräinmäärien riittävyyttä metsikkösadannan luotettavaan mittaamiseen, mukailivat 

vesikeräinmäärät aikaisempien hakkaamattomilla ja häiritsemättömillä trooppisilla sademetsillä 

tehtyjen tutkimusten vesikeräinmääriä (e.g. Holwerda et al. 2006; Zimmermann et al. 2007; Wullaert 

et al. 2009). 

Metsikkösadannan lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin interseption vaihtelua vesikeräinkentillä eri 

kuukausina. Tähän liittyvät tulokset ovat erityisen mielenkiintoisia, sillä interseptio kertoo metsän 

vaikutuksesta veden kiertokulkuun; mitä suurempi interseptio on sadekaudella, sitä suuremman 

määrän vettä metsä varastoi (ja haihduttaa). Negatiivisen interseption esiintymisen voidaan 

puolestaan ajatella merkitsevän metsän varastoiman veden ”luovuttamista tiputtamalla”. Crockfordin 

ja Richardsonin (2000) mukaan vesikeräimillä toteutetut tutkimukset tuottavat kuitenkin yleensä 

hyvin rajallisen määrän tietoa interseptiosta, sen riippuessa muun muassa sateen tyypistä, 

runkovirtauksista, puuston haihdunnasta, epifyyteistä ja meteorologisista seikoista, kuten tuulesta ja 

lämpötilasta. Edellä luetellut seikat aiheuttavat metsikkösadannan mittaamiseen epävarmuutta, joka 

periytyy myös interseptioennusteisiin.  

Zimmermannin et al. (2007) esimerkin mukaisesti sadantamittaukset tehtiin tässä tutkimuksessa 

viidellä avoimille alueille sijoitetulla referenssikeräimellä. Näillä mitatut vesimäärät vaihtelivat 

jonkin verran, mikä osaltaan aiheutti sadannan ja metsikkösadannan vertailun tuloksena laskettujen 

interseptioennusteiden tilastollista merkitsemättömyyttä (t-testin tulokset). Tutkimuksen interseption 

määristä kertoviin tuloksiin on siksi syytä suhtautua varauksella, eikä vetää niistä yksiselitteisiä 

johtopäätöksiä. Lisäksi yksi tulosten merkittävyyttä heikentävä tekijä oli referenssikeräimien 
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sijoittaminen ainoastaan kahden vesikeräinkentän läheisyyteen; tulokset kertovat yhden vuoden 

aikaisista interseption (ennusteiden) vaihteluista ainoastaan kahdessa sijainnissa Taitavuorten 

alueella. 

6.3.  Huomioita käytetyistä kaukokartoitusmenetelmistä 

6.3.1.  LAI:n ennustaminen hemisfäärikuvista 

LAI:n määrittämisessä käytettävät menetelmät jakautuvat suoriin ja epäsuoriin menetelmiin 

(Jonckheere et al. 2004). Suorat (direct) menetelmät ovat destruktiivisia ja erittäin työläitä. Niillä 

saavutettava tarkkuus LAI:n määrittämisessä on kuitenkin yleensä epäsuoriin menetelmiin verrattuna 

suuri, ja siksi niitä käytetään referenssimittauksissa epäsuorien menetelmien kalibroimisessa 

(Jonckheere et al. 2004). Destruktiiviset menetelmät eivät tulleet kysymykseen tässä tutkimuksessa 

niiden aiheuttaman tuhon takia, joten LAI:ta pyrittiin ennustamaan nykyään yleisimmin käytetyllä 

epäsuoralla menetelmällä: hemisfäärikuvauksella. 

Jonckheeren et al. (2004) ja Gongsamon (2009: 29) mukaan suurin ja huolellisestikin suunniteltuja 

hemisfäärikuvauksia yhä rasittava ongelma on latvustojen ryppäytymisen (clumping) vaikutus LAI-

ennusteisiin. Latvuston päällekkäisyyksien huomioiminen LAI:n ennustamisessa vaatii 

monimutkaisia korjausalgoritmeja, joiden käytöstä ja luotettavuudesta ei ole vielä syntynyt selvää 

yksimielisyyttä (Gonsamo 2009: 28–29). Tutkimuksessa LAI-ennusteita tarkasteltiin edellä 

mainituista seikoista johtuen sekä clumping-korjattuina että -korjaamattomina. Chenin ja Cihlarin 

(1995) clumping-korjauksen vaikutus tuloksiin jäi kuitenkin pieneksi (keskimäärin 0.17–0.18 

yksikköä). 

Hemisfäärikuvaukselle tyypilliset useat välivaiheet (kappaleet 2.3. & 2.4.) aiheuttivat riskin 

kumulatiivisen virheen muodostumiseen LAI-ennusteissa. Ensimmäiset epävarmuustekijät ilmenivät 

hemisfäärikuvien ottamisessa. Kuten kappaleessa 4.4. todetaan, ei suurinta osaa kuvista ollut 

logistisista syistä mahdollista ottaa aamu- tai ilta-auringossa (Rich 1989) tai pilvisellä säällä (Weiss 

et al. 2004). Siksi tässä tutkimuksessa käytetty hemisfäärikuva-aineisto ei ollut LAI:n ennustamisen 

kannalta optimaalinen: useissa kuvissa ilmeni saturaatiota. Saturaatiota ilmeni etenkin Ngangaon 

pohjoiselta ja Vurian vesikeräinkentältä otetuissa kuvissa. Tämä todennäköisesti johti LAI:n 

aliarvioimiseen, sillä osa kuvissa esiintyvistä latvuston osista oli niiden kirkastumisesta johtuen 
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luokiteltu virheellisesti taivaaksi. Kenttäprotokolla oli muilta osin asianmukainen, ja kuvien 

alivalottamisen takia edellä mainittua ongelmaa pienentävä. 

Mikäli oletettaisiin, että vesikeräinkenttien metsäalojen todelliset LAI:t ovat keskenään erisuuria, 

osoitti (vesikeräinkenttien) LAI-ennusteille suoritettu t-testi hemisfäärikuvauskampanjan rajallisen 

tehon vesikeräinkenttien LAI:den vertailussa. Hemisfäärikuvia olisi pitänyt ottaa enemmän kaikilla 

vesikeräinkentillä, jotta vesikeräinkenttäkohtaisten LAI-ennusteiden luotettavuus ja siten 

vertailtavuus olisi parantunut. Tulokset kertovat kuitenkin yleisellä tasolla siitä, millaisia LAI-arvoja 

Taitavuorten trooppisissa vuoristometsissä voidaan hemisfäärikuvauksella määrittää. Tosin on 

muistettava, että lasketut LAI-ennusteet koskevat vain yhtä ajanhetkeä. Hemisfäärikuvat otettiin 

vuoden 2013 tammikuussa, vain muutama viikko sadekauden jälkeen. On oletettavaa, että eri 

fenologisessa vaiheessa, esimerkiksi muutaman kuukauden mittaisen kuivakauden jälkeen otetut 

hemisfäärikuvat olisivat saattaneet antaa hyvinkin erisuuruisia LAI-ennusteita.  

6.3.2.  Vesikeräinkohtaiset LAI:n ennusteet 

Vesikeräinkenttäkohtaisten LAI-ennusteiden lisäksi oltiin kiinnostuneita myös vesikeräinkohtaisista 

LAI-ennusteista ja aukkoisuuksista. Vesikeräinkohtaisten ”pistemäisten” LAI-ennusteiden 

korreloimattomuus pistemäisen metsikkösadannan kanssa johtui todennäköisesti hemisfäärikuvien 

laajasta kuvakulmasta ja LAI-ennusteiden laskentatavasta. Hemisfäärikuvien analysoinnissa 

käytettiin 60 asteen kuvakulmaa. Tämä tarkoitti maastossa käytännössä sitä, että (suorakulmaisen 

kolmion trigonometrian mukaan) 15 m korkuisessa metsässä kuva-alan reunalla oli edustettuna myös 

noin 30 m päässä kuvauspaikasta olevaa latvustoa. Analysoinnissa käytetyt algoritmit myös 

painottavat ulointa, 45–60:n asteen kehää, joka tyypillisesti sisältää eniten tietoa latvuston 

rakenteesta. Tästä johtuen kuvauspaikan suhteen etäisimmän metsän vaikutus LAI-ennusteisiin 

korostui. Tämä heikensi vesikeräinkohtaisten LAI-ennusteiden vertailtavuutta keskenään, sillä 

kuvauspaikan yläpuolisen metsän (”pistemäisen”) LAI:n sijasta ne ennustivat itse asiassa laajemman 

metsäalan LAI:ta. 

LAI-ennusteiden spatiaalinen laaja-alaisuus tiedostettiin tutkimuksen aikana, ja sen takia lineaarinen 

regressioanalyysi suoritettiin myös pelkästään ylimmän 0–15:n asteen kehän aukkoisuuden ja 

pistemäisen metsikkösadannan välillä. Yllättäen korrelaatiota ei juuri esiintynyt tässäkään 

regressioanalyysissä, vaikka pelkän ylimmän kehän käyttämisen olisi nimenomaan kuvitellut 

kertovan kohdennetummin vesikeräinten yläpuolisten latvustojen ominaisuuksista. Vurian 
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vesikeräinkentällä ilmeni kuitenkin tammikuussa pientä korrelaatiota (adj. r2 = 0.36, p = 0.0012) 

ylimmän kehän aukkoisuuden ja pistemäisen metsikkösadannan välillä (Kuva 27).  

 
Kuva 27. Ylimmän 15 asteen kehän aukkoisuuden (tm 15°) ja pistemäisen metsikkösadannan regressioanalyysin 
tulokset Vurian vesikeräinkentällä tammikuussa. 

 

6.3.3.  DGNSS:n ja lentolaserkeilausaineiston tarkkuus 

Tutkimuksen yksi keskeinen välivaihe oli määrittää latvuston korkeuden spatiaalisesta vaihtelusta 

kertovia tunnuslukuja kohdennetusti kunkin vesikeräimen päällä olevalle metsälle. Vesikeräimen 

päällä oleva metsä ei kuitenkaan ole yksiselitteisesti määriteltävissä. Pistepilviaineistojen 

hyödyntäminen aluepohjaisessa menetelmässä edellytti analysoitavien pistepilvien spatiaalisen 

laajuuden päättämisen; säteenä pistepilven analysoinnissa käytettiin kolmea ja puolta metriä 

(vesikeräimestä) sekä vaihtoehtoisena säteenä viittä metriä. Vaikka oli ilmeistä, että säteen on oltava 

maksimissaan vain muutamia metrejä, ei käytettävän leikkaussäteen päättäminen ollut itsestään 

selvää. Regressioanalyysissä erot kahdella eri leikkaussäteellä lasketuissa tuloksissa jäivät kuitenkin 

pieniksi. 

Suurin pistepilviaineiston tarkkaa analysointia rajoittava tekijä oli vesikeräinten paikannustarkkuus, 

joka ei differentiaalikorjauksesta huolimatta ollut tutkimuksen kannalta paras mahdollinen (Kuva 28). 

Paremmalla vesikeräinten paikannustarkkuudella oltaisiin lidar-aineistosta pystytty laskemaan 

tarkemmin juuri vesikeräinten yläpuolisen metsän ominaisuuksia kuvaavia indeksejä. Saavutetuilla 

paikannustarkkuuksilla leikatut pistepilvet eivät monien vesikeräinten osalta edustaneet erityisen 

tarkasti vesikeräimen todellisessa sijainnissa ollutta metsää.  
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Paikannustarkkuutta rajoitti satelliittisignaalin heikkous, joka todennäköisesti johtui vuoristoisen 

maaston epätasaisuuksista ja tiheästä kasvillisuudesta. Sijainteja mitattiin satelliittisignaalin 

vahvuudesta riippuen useita minuutteja kullekin vesikeräimelle, mutta tästä ja 

differentiaalikorjauksesta huolimatta saavutetut paikannustarkkuudet olivat monien vesikeräinten 

osalta välttäviä. Haasteena kentällä tehdyissä GNSS mittauksissa oli differentiaalikorjauksen 

”korjausvaikutuksen” realiaikaisen arvion puuttuminen, minkä takia tarkkaan paikannukseen 

vaadittavaa paikannusaikaa ei myöskään voitu kentällä tietää. Esimerkiksi Griffith et al. (2015) 

käyttivät hyvin samantapaista (differentiaalikorjattua) paikannusmenetelmää, havaiten hyvin 

samansuuruisia ongelmia paikannustarkkuudessa. 

Lentolaserkeilauksella tuotettuihin korkeusmalleihin liittyy oleellisena epävarmuustekijänä myös 

vertikaalisen virheen mahdollisuus. Tämän tutkiminen olisi kuitenkin ollut hyvin vaikeaa 

tutkimusalueen tiheästä kasvillisuudesta ja vaihtelevasta topografiasta johtuen Hietanen (2013: 50). 

Maastomallin (DTM) virheet voivat johtua esimerkiksi laserpulssien huonosta (kasvillisuuden) 

läpäisevyydestä, väärään luokkaan luokittuneista pisteistä ja syystä tai toisesta väärään korkeuteen 

lasketuista maanpinnan pisteistä (Holopainen et al. 2013). Myös DTM:n interpoloinnissa käytetyllä 

algoritmilla voi olla suuri vaikutus DTM:n tarkkuuteen.  
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Kuva 28. Trimble® Pathfinder® Officen ilmoittamat horisontaaliset tarkkuudet (GPS accuracy) vesikeräinten 
differentiaalikorjatuille sijainneille. Persentiilit 0, 25, 50, 75 ja 100. Renkaat osoittavat poikkeuksellisen pienet 
ja suuret ääriarvot (outliers). 
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Korkeusmallien tarkkuutta on vaikea arvioida, sillä kentällä tehtävät DGNSS-mittaukset eivät ole 

absoluuttisen tarkkoja, varsinkaan tiheässä kasvillisuudessa tehtyinä. Tämän tutkimuksen DGNSS-

aineiston vertikaalinen tarkkuus oli järjestään horisontaalista tarkkuutta (kuva 28) heikompaa, mikä 

esti sen käytön referenssiaineistona DTM:n tarkkuuden selvittämiseksi. Korkeusmallien tarkkuuden 

selvittämiseksi olisi tehtävä tarkkoja, esimerkiksi takymetrimittauksia (Holopainen et al. 2013: 25). 

Esimerkiksi Clark et al. (2009) laskivat Costa Ricalla tekemässään tutkimuksessa tiheän ja 

monikerroksisen metsän DTM:n (RMSE-) virheeksi 1.95 m. Latvuston korkeuden määrittämiseen 

lentolaserkeilausaineistosta vaikuttavat DTM:n virheen lisäksi pintamallin (DSM) virheet, jotka 

voivat johtua esimerkiksi latvuston korkeimpien kohtien havaitsematta jäämisestä (Holopainen et al. 

2003).  

Tässä tutkimuksessa DTM:n ja latvuston korkeusindeksien luotettavuudet jäivät vähäiselle huomiolle 

pitkälti sen takia, että niiden tutkiminen olisi ollut hankalaa. Toisaalta pistepilvien analysoinnissa 

käytetyt aluepohjaiset menetelmät (esim. korkeuspersentiilien laskenta) kohdistuivat pistepilviin 

kokonaisuuksina, jolloin yksittäisten havaitsematta jääneiden latvojen vaikutus tuloksiin jäi 

luultavasti vähäiseksi. Tutkimuksessa oltiin myös absoluuttisten korkeuksien sijaan kiinnostuneita 

ennen kaikkea korkeuksien spatiaalisesta vaihtelusta, joten DTM:ssä esiintyvä oletettavasti melko 

systemaattinen virhe tuskin haittasi merkittävästi analyysejä. 

6.4.  Muita laserkeilausaineiston hyödyntämismahdollisuuksia 

Tässä tutkimuksessa laserkeilausaineistoa hyödynnettiin korkeusmallien (DSM, DTM ja CHM) 

laskemisessa ja tärkeimpien korkeusindeksien laskemisessa vesikeräinkenttiä vastaaville 

metsäaloille. Aluepohjaisen menetelmän käyttö laserkeilausaineiston analysoinnissa oli sikäli 

perusteltua, että yksinpuintulkinta (ITD) olisi ollut huomattavan hankalaa vesikeräinkenttien 

monikerroksellisesta, tiheästä ja latvuspeitoltaan suuresta (≈ 100 %) metsätyypistä johtuen. ITD olisi 

luultavasti vaatinut suuren työmäärän eri algoritmien väliseen vertailuun ja optimaalisten tulosten 

saamiseksi. Toisaalta kaikki vesikeräinkenttien puut oli jo mitattu osana aikaisempia maastotöitä, 

joten ITD:llä ei olisi siten edes voitu hankkia merkittävästi uutta informaatiota vesikeräinkentiltä. 

Ongelmaksi yksittäisten puiden tutkimisessa suhteessa yksittäisiin vesikeräimiin olisi lisäksi 

muodostanut vesikeräinten paikannustarkkuus, joka olisi luultavasti ollut tätä tarkoitusta varten 

riittämätön. 
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Tämän tutkimuksen regressioanalyyseissä käytettiin latvuston pysäytyssuhteen ja latvuspeiton 

ennustetta lukuun ottamatta lähinnä metsän korkeuteen liittyviä indeksejä. Lidar-pistepilvistä olisi 

voitu laskea valtava määrä muitakin indeksejä, joista jotkut olisivat saattaneet korreloida vesimäärien 

kanssa. Tutkimuksen tavoitteena oli kuitenkin selittää pistemäistä metsikkösadantaa, eikä niinkään 

luoda (vesikeräinkenttätason) metsikkösadannan määrää ennustavaa mallia, kuten esimerkiksi 

Schumacherin ja Christiansenin (2015) tutkimuksessa. Siksi regressioanalyysissä oli 

tarkoituksenmukaista käyttää sellaisia lidar-indeksejä, jotka vastaavat jotain maastossa mitattavaa 

suuretta, tässä tapauksessa latvuston korkeutta. Useimmat muista lidar-indekseistä on kehitetty vain 

erilaisten metsän ominaisuuksia ennustavien mallien tarpeisiin, eivätkä sellaisinaan kuvaa mitään 

metsän todellista ominaisuutta. 

6.5. Jatkotutkimusten mahdollisuudet 

Eräs suurimmista tätä tutkimusta kohdanneista haasteista oli analyysien ja aihepiirin rajauksen 

päättäminen. Ongelma aiheutui käytettävissä olleiden aineistojen sisältämien suurten tietomäärien 

laajoista hyödyntämismahdollisuuksista. Missä kohtaa tulisi keskiarvoistaa mitäkin, ja minkä 

kaikkien muuttujien välillä olisi mielekästä tehdä regressioanalyyseja? Taitavuorilla on kerätty paljon 

myös meteorologisia aineistoja, joiden laajempi hyödyntäminen jäi tässä tutkimuksessa vähäiseksi. 

Esimerkiksi Schumacherin ja Christiansenin (2015) lähestymistapa jää tässä tutkimuksessa pitkälti 

kokeilematta. Vesikeräinaineiston sisältämiä mittaustietoja voisi vastaisuudessa tarkastella hyvinkin 

erilaisilla skaaloilla, esimerkiksi vesikeräinkenttäkohtaisina kumulatiivisina sade- ja kuivakausien 

metsikkösadantoina. Kehittyneitä tilastollisia menetelmiä voisi soveltaa meteorologisten aineistojen 

(lämpötilat ja suhteelliset ilmankosteudet vesikeräinkentillä) ja vesimittausten yhteisvaihtelun 

monipuolisemmassa tutkimisessa. 

Vaikka vesikeräinaineiston kemialliset ominaisuudet ovat kokonaan oma tutkimuksellinen osa-

alueensa, olisi niitäkin varmasti mielenkiintoista vertailla lentolaserkeilausaineistosta laskettuihin 

latvuston korkeusindekseihin, sillä esimerkiksi Griffith et al. (2015) löysivät korrelaatiota veden 

yhdistepitoisuuksien ja metsän lidar-peräisen korkeusindeksien väliltä. 
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7   JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen tärkeimpiä tavoitteita oli tutkia metsikkösadannan ja sadannan spatiaalistemporaalista 

vaihtelua Taitavuorilla ja kaukokartoitusmenetelmien hyödyntämistä sen selittämisessä. Tulokset 

osoittavat käytetyn vesikeräinaineiston soveltuvan hyvin metsikkösadannan, sadannan ja varauksin 

myös interseption vuodenaikaisvaihteluiden tutkimiseen trooppisessa sademetsässä. 

Metsikkösadannan ja sadannan spatiaalisesta vaihtelusta olisi tosin kertonut vielä enemmän 

useammalla vesikeräinkentällä kerätty aineisto. Tutkimusalueelle tyypilliset kaksi sadekautta 

ilmenivät selvästi vesikeräinaineistosta lasketuissa diagrammeissa. Tulosten perusteella voidaan 

todeta, että Vurian vesikeräinkentällä esiintyi kaikkina kuukausina suurimmat metsikkösadannat ja 

sadannat.  

Negatiivisen interseption esiintyminen sadekausien jälkeen vahvisti sitä ennakkokäsitystä, jonka 

mukaan Taitavuorten metsillä on merkittävä (positiivinen) vaikutus kuivakausien aikaiseen makean 

veden tarjontaan. Positiivisen interseption esiintyminen nimenomaan sadekausien aikana oli niin 

ikään järkevä tulos: kahden vesikeräinkentän (Vuria & Ngangao N) metsät vaikuttaisivat 

varastoineen vettä sadekausien aikana (pos. interseptio), mikä näkyi luovutettuna vetenä 

kuivakausilla (neg. interseptio). Vesikeräinaineiston analysointi tuotti näin ollen tietoa, jota voitaisiin 

käyttää apuna myös trooppisten sademetsien suojeluarvon määrittämisessä yhdessä esimerkiksi 

biodiversiteettikartoituksen kanssa.  

Negatiivisen interseption alueellinen vaihtelu oli kuitenkin suurta; Ngangaon pohjoisella 

vesikeräinkentällä interseptio oli murto-osa Vurian vesikeräinkentälle lasketusta. Ngangaon 

eteläisellä kentällä ei ollut referenssikeräimiä, joten interseptiosta saatiin tietoja vain kahdelle 

sijainnille Taitavuorten alueella. 

Toinen keskeinen teema tutkimuksessa oli kvantifioida vesikeräinkenttiä vastaavien metsien 

ominaisuuksia kaukokartoitusmenetelmillä ja verrata vesikeräinkohtaisia tuloksia pistemäisiin 

metsikkösadantoihin. Hemisfäärikuvista lasketut korkeat vesikeräinkenttäkohtaiset LAI-ennusteet 

(keskiarvo 4.2) kertovat Itäisten Kaarivuorten häiritsemättömille vuoristoisille pilvimetsille 

tyypillisestä runsaasta latvustosta. Runsas latvusto saattoi osaltaan vaikuttaa voimakkaan, mutta 

vaihtelevan interseption esiintymiseen. Yksittäiset LAI-ennusteet eivät laajan analysointikulman 

vuoksi kerro erityisen tarkasti tietyn vesikeräimen yläpuolella olevan latvuston LAI:sta. 

Vesikeräinkohtaiset LAI-ennusteet ja edes pelkän ylimmän kehän aukkoisuudet eivät korreloineet 

vesimäärien kanssa merkitsevästi. LAI-ennusteiden luotettavuutta heikensivät kuvauspäivien 
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sääoloista johtunut joidenkin kuvien saturoituminen ja aikaisemmassa kirjallisuudessa esiintyneet 

vaihtelevat kuvausprotokollat ja analysoinnissa käytettävät algoritmit. 

Lentolaserkeilausaineiston analysointi osoittautui tehokkaaksi keinoksi latvuston korkeuden 

vaihtelun määrittämiseen ja osin myös pistemäisen metsikkösadannan vaihtelujen selittämiseen. 

Lentolaserkeilausaineistosta lasketut indeksit kertoivat vaihteluista vesikeräinkenttien puustojen 

(lidar-pulssien) pysäytyssuhteessa, korkeuspersentiileissä, keskikorkeuksissa ja 

maksimikorkeuksissa. Latvuspeiton ennuste oli kaikille vesikeräinkentille noin 100 %. Latvuston 

(vesikeräinkohtaisten) korkeusindeksien ja pistemäisten metsikkösadantojen regressioanalyysissä 

ilmeni jonkin verran tilastollisesti merkitsevää yhteisvaihtelua vuoden ensimmäisen sadekauden 

jälkeen (noin neljän kuukauden ajan) Ngangaon pohjoisella ja Vurian vesikeräinkentällä. 

Yhteisvaihtelun löytyminen lähinnä niiltä kuukausilta, joilla esiintyi negatiivista interseptiota oli 

mielenkiintoinen havainto. Vaikuttaisi siltä, että metsän korkeuden ja metsän tiputtaman veden 

määrän välille osoitettiin yhteys – ainakin muutamina sadekauden jälkeisinä kuukausina. 

Parhaimmillaan vesikeräimien päällisen latvuston korkeuden vaihtelun avulla pystyttiin selittämään 

lähes puolet kuukausittaisen pistemäisen metsikkösadannnan vaihtelusta Vurian vesikeräinkentällä. 

Regressioanalyysin tulokset osoittivat lentolaserkeilausaineiston analysoinnissa käytetyn 

menetelmän soveltuvan kohtalaisesti pistemäisen metsikkösadannan vaihtelun tutkimiseen ja 

selittämiseen.  

Suurin osa pistemäisen metsikkösadannan vaihtelusta jäi kuitenkin selittämättä. Tämä johtui 

lukuisista muista tekijöistä, jotka vaikuttavat metsikkösadannan muodostumiseen etenkin sadannan 

ollessa suurta. Tällaisia saattavat olla esimerkiksi latvuston runsaus, epifyytit, runkovirtaukset, 

puulajit, lämpötila, ilmankosteus ja tuuliolosuhteet. Tulevissa tutkimuksissa olisi syytä pyrkiä 

nykyistä tarkempien kaukokartoitusmenetelmien käyttämiseen ja tutkia metsikkösadantaa 

monipuolisemmilla spatiaalisilla ja temporaalisilla skaaloilla. 
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LIITTEET  

Liite 1. Lineaarisen regressioanalyysin parametrit vertailtaessa tammikuun pistemäisiä metsikkösadantoja 
latvuston 50:een korkeuspersentiiliin (Ngangaon pohjoisella vesikeräinkentällä). Lm-funktiota hyödyntävä R-
skripti. 

 

  

mod1 = lm(ng.n$P50 ~ ng.n$Jan, data = ng.n)
modsum = summary(mod1)

plot(ng.n$Jan, ng.n$P50, pch = 20, type = 'p', las = 1, 
     xlab = expression(paste('Water (mm)')),
     ylab = 'IR', main='Jan')

abline(mod1)

r2 = modsum$adj.r.squared
modsum$coefficients
my.p = modsum$coefficients[2,4]

rp = vector('expression',2)
rp[1] = substitute(expression(italic(R)^2 == MYVALUE), 
                   list(MYVALUE = format(r2,dig=3)))[2]
rp[2] = substitute(expression(italic(p) == MYOTHERVALUE), 
                   list(MYOTHERVALUE = format(my.p, 
digits = 2)))[2]

legend('top', legend = rp, bty = 'n', cex = 0.9)
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Liite 2a. Lineaarisen regressioanalyysin tulokset pistemäisen metsikkösadannan ja hemisfäärikuvista lasketun 
ylimmän kehän aukkoisuuden välillä Ngangaon pohjoiselle vesikeräinkentälle. 
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Liite 2b. Lineaarisen regressioanalyysin tulokset pistemäisen metsikkösadannan ja hemisfäärikuvista lasketun 
ylimmän kehän aukkoisuuden välillä Ngangaon eteläiselle vesikeräinkentälle. 
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Liite 2c. Lineaarisen regressioanalyysin tulokset pistemäisen metsikkösadannan ja hemisfäärikuvista lasketun 
ylimmän kehän aukkoisuuden välillä Vurian vesikeräinkentälle. 
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Liite 3a. Lineaarisen regressioanalyysin tulokset pistemäisen metsikkösadannan ja hemisfäärikuvista lasketun 
LAI-ennusteen (Lang 1987) välillä Ngangaon pohjoiselle vesikeräinkentälle. 
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Liite 3b. Lineaarisen regressioanalyysin tulokset pistemäisen metsikkösadannan ja hemisfäärikuvista lasketun 
LAI-ennusteen (Lang 1987) välillä Ngangaon eteläiselle vesikeräinkentälle. 

 

 

15 20 25 30

3.5

4.0

4.5

5.0

Jan

Water (mm)

LA
I (

La
ng

)

R2 = 0.0716p = 0.1

−1.0 0.0 0.5 1.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Feb (no water)

Water (mm)

LA
I (

La
ng

)

6 8 10 14 18

3.5

4.0

4.5

5.0

Mar

Water (mm)

LA
I (

La
ng

)

R2 = 0.0514p = 0.14

20 40 60

3.5

4.0

4.5

5.0

Apr

Water (mm)

LA
I (

La
ng

)

R2 = −0.0327p = 0.63

10 20 30 40

3.5

4.0

4.5

5.0

May

Water (mm)

LA
I (

La
ng

)

R2 = −0.0393p = 0.76

5 10 15 20

3.5

4.0

4.5

5.0

June

Water (mm)

LA
I (

La
ng

)

R2 = −0.0121p = 0.41

2 4 6 8

3.5

4.0

4.5

5.0

July

Water (mm)

LA
I (

La
ng

)

R2 = −0.0127p = 0.41

6 8 12 16

3.5

4.0

4.5

5.0

Aug

Water (mm)

LA
I (

La
ng

)

R2 = −0.016p = 0.44

5 10 15 20

3.5

4.0

4.5

5.0

Sept

Water (mm)

LA
I (

La
ng

)

R2 = −0.042p = 0.86

10 15 20 25

3.5

4.0

4.5

5.0

Oct

Water (mm)

LA
I (

La
ng

)

R2 = −0.0397p = 0.78

20 30 40 50 60

3.5

4.0

4.5

5.0

Nov

Water (mm)

LA
I (

La
ng

)

R2 = −0.0429p = 0.91

30 50 70 90

3.5

4.0

4.5

5.0

Dec

Water (mm)

LA
I (

La
ng

)

R2 = −0.00134p = 0.34



 80 

Liite 3c. Lineaarisen regressioanalyysin tulokset pistemäisen metsikkösadannan ja hemisfäärikuvista lasketun 
LAI-ennusteen (Lang 1987) välillä Vurian vesikeräinkentälle. 
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