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Opinnäytetyössä selvitettiin dronejen mahdollisuuksia metsätalouden töiden 
apuvälineenä. Tarkoituksena oli käydä läpi erilaisia metsänhoidon ja metsäta-
louden toimintoja, joita voitaisiin tehostaa dronejen avulla. Metsä Group aloitti 
syksyllä 2018 droneilla tehtyjen metsäsuunnitelmien tuottamisen asiakkailleen. 
Tässä työssä vertailtiin tällaisen drone-metsäsuunnitelman sekä perinteisin kei-
noin koottujen metsäsuunnitelmien eroja ja suunnitelmista löytyvien tietojen to-
denmukaisuutta. 
 
Työn tulos on selvitys dronen käyttömahdollisuuksista metsäalalla. Suurimpana 
etuna esiin nousi työvaiheiden tehostuminen, kun erilaisia metsänhoidollisia tar-
kastuksia ja mittauksia voidaan tehdä ilmakuvien avulla, perinteisten maasto-
käyntien ja koealamittausten sijaan. Metsäsuunnitelmien välisestä vertailusta 
kävi ilmi, että dronejen käyttö metsäsuunnittelussa on vielä kehitysasteella, 
mutta menetelmissä on potentiaalia. 
 
Työn johtopäätöksiksi nousivat monet erilaiset mahdollisuudet dronejen käytölle 
metsätalouden apuvälineenä. Tällaisia käyttökohteita olivat esimerkiksi myrsky- 
ja lumituhojen tarkastukset sekä puupinojen tilavuuksien mittaukset. Dronella 
tuotetusta metsäsuunnitelmasta löytyi kehitettävää pääasiassa metsikkökuvioi-
den muodostuksen suhteen.  
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The purpose of this study was to gather information on drones and their differ-
ent possibilities in forestry. Legislation of drone aviation and introduction of dif-
ferent forestry themed usages are covered in the study. Metsä Group has also 
started to produce forestry plans using drones to gather information from tree 
stands. This study includes a comparison between three different forestry plans 
from the same property. Two of the forestry plans were made using traditional 
methods of forest measurement. The newest of the plans was produced by 
Metsä Group in the autumn of 2018. 
 
Information for this study was collected from different sources on the internet, 
books and magazines covering forestry topics and a few phone interviews of 
personnel working for projects for Metsä Group forestry planning. A personal 
drone was used to capture demonstrative pictures of different possibilities of 
drones in forestry.  
 
The result of this study is a collection of usages for drones. These usages are 
explained with pictures and comparisons to traditional methods. The appen-
dices include two pages of comparisons between the three different forestry 
plans. 
 
The findings in the study suggest that drones could be a very good alternative 
for traditional work in forestry. Savings in time and resources could be huge with 
right equipment and trained personnel to use them. Drones are still quite new 
products and there is still lot to improve for maximal efficiency and benefit. For-
estry plans made with drones still need optimization and development for the in-
formation of plans to be perfect in every occasion.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Metsäteollisuus on ollut jo vuosikymmeniä merkittävä osa Suomen kansanta-

loutta. Vuosien aikana raaka-aineen hankintaa ja metsien hoitoa on tehostettu 

huomattavasti tutkitun tiedon lisääntyessä sekä teknologian kehittyessä. Koko 

ajan laajeneva tieto metsänhoidon prosessien vaiheista sekä niiden vaikutuk-

sista niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä on tuonut lisää huomioitavia asioita 

metsien optimaaliseen hyödyntämiseen. Nämä pitävät sisällään esimerkiksi eri-

laiset maanmuokkaus- ja uudistusmenetelmät sekä kohteelle sopivan puulajin 

valinnan kasvupaikan perusteella. Huomioitavaa on myös taimikonhoidon vai-

heet puuston parhaan kasvun saavuttamiseksi, sekä erilaiset harvennustavat 

metsän ominaisuuksista sekä tavoitteista riippuen. Erilaiset metsiensuojeluoh-

jelmat sekä metsien monimuotoisuuden säästäminen ovat myös viime vuosina 

nousseet erittäin suosituiksi asioiksi metsänomistajien keskuudessa. 

 

Nämä metsänhoidolliset työt ja niiden tarpeen arviointi on perinteisesti suoritettu 

metsäasiantuntijoiden tekeminä metsäkäynteinä. Tällaiset käynnit ovat aikaa 

vieviä ja työläitä, koska tarkastelun alla olevat kohteet on kuljettava pääasiassa 

kävellen läpi. Riippuen metsäkäynnin tarkoituksesta, pitää alueelta ottaa 

yleensä useita koealoja, joista mitataan erilaisia oleellisia tietoja, kuten esimer-

kiksi taimikon istutustiheyttä ja kuntoa taimikon tarkastuksissa tai harvennus-

kypsän metsän puuston tilavuutta hehtaaria kohden. 

 

Teknologian kehittyessä oman vaihtoehtonsa tällaisten tarkastusten suorittami-

seen tarjoavat kuitenkin esimerkiksi erilaiset dronet. Dronejen avulla metsistä 

voidaan kerätä kaikki oleelliset puustotiedot, kuten tilavuus, korkeus, sekä puus-

totiheys hehtaarilla. Samalla metsästä voidaan tutkia myös erilaisten luonnontu-

hojen vaikutuksia, kuten myrsky- ja lumituhojen seurauksena kaatuneita puita ja 

katkenneita latvoja. Erilaisten sieni- ja hyönteistuhojen paikallistaminen voi 

myös olla mahdollista, mutta varsinaisen taudinaiheuttajan selvittämiseksi on 

kuitenkin vielä käytävä tarkistamassa kyseiset puut perinteisillä menetelmillä. 

Droneilla kerätyistä ilmakuvista voidaan myös mitata tilavuuksia sekä pinta-

aloja. Perinteisesti pinomitalla mitatut kuitupuupinot voidaan jatkossa mitata luo-

malla pinoista otetuista kuvista erilaisia kolmiulotteisia pistemalleja. 
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Kehityksen kehittyessä saadaan siis hitaiden työtä vaativien metsäkäyntien 

määrää vähennettyä huomattavasti. Näin ollen metsänhoidon tarpeiden arviointi 

tehostuu huomattavasti ja toimenpiteitä voidaan paremmin keskittää niitä ki-

peimmin vaativille alueille. 

 

Tässä opinnäytetyössä selvitetään dronejen käyttömahdollisuuksia erilaisissa 

metsätalouden tehtävissä. Missä erilaisissa toimenpiteissä droneista voisi olla 

apua, mitä nykyään jo tehdään ja mihin tulevaisuudessa droneja voitaisiin vielä 

enemmän hyödyntää. Työssä selvitetään myös metsäsuunnitelman tekemistä 

droneja käyttäen ja tästä esimerkkinä käydään läpi Metsä Groupin oma pro-

sessi drone-metsäsuunnitelmien tekemisessä. Tämän lisäksi työssä vertaillaan 

keskenään samalle tilalle perinteisin menetelmin tehtyä metsäsuunnitelmaa 

sekä Metsä Groupin syksyllä 2018 tuottamaa drone-metsäsuunnitelmaa. 
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

 

2.1 Tiedonhankinta 

 

Tässä opinnäytetyössä tutkimusmenetelminä käytetään pääasiassa jo olemassa 

olevan tiedon etsintää sekä sen luotettavuuden arviointia, että tulkintaa. Käytet-

tyjä tietolähteitä ovat esimerkiksi eri metsäyhtiöiden julkaisut, aikakauslehdet, 

sekä aiheeseen liittyvä kirjallisuus. Työtä varten on tehty myös kaksi puhelin-

haastattelua Drone-metsäsuunnitelmien parissa toimiviin yrityksiin. Tietoa etsi-

tään dronejen kehityksestä sekä niiden käytöstä metsätalouteen liittyvissä toimin-

noissa. 

 

Opinnäytetyötä varten on suoritettu myös muutamia dronekuvauksia havainnol-

listamaan erilaisia työssä käsiteltäviä vaihtoehtoja dronejen käytölle. Ilmakuvauk-

set on suoritettu henkilökohtaisessa omistuksessa olevalla dronella. 

 

 

2.2 Tiedonkäsittely 

 
Tiedonkäsittely tässä työssä suuntautuu eriaikoina eri tavoilla toteutettujen met-

säsuunnitelmien vertailuun. Tässä vertailussa tarkoituksena on arvioida metsä-

suunnitelmien oikeellisuutta ja tulla lopputulokseen mahdollisista parannusehdo-

tuksista drone-metsäsuunnitelmalle. Arvioitavat metsäsuunnitelmat ovat tehty 

samalle tilalle vuosina 2007 ja 2018. Vuoden 2007 suunnitelma on perinteisin 

keinoin tuotettu metsäsuunnitelma, kun taas 2018 suunnitelma on Metsä Groupin 

tuottama drone -metsäsuunnitelma. Suunnitelmien vertailussa selvitetään, miten 

tilan metsikkökuvioiden tiedot ovat muuttuneet suunnitelmien välillä ja ovatko 

nämä muutokset järkeviä ja tilan todellista tilannetta kuvaavia. Vertailu suorite-

taan keräämällä metsäsuunnitelmista oleellisia tietoja, kuten puuston ikä- ja tila-

vuus, sekä kasvupaikka Excelissä suoritettavaa analysointia varten. Vertailussa 

huomioidaan myös mahdolliset kuviorajojen, kasvupaikkojen, ja puulajien muu-

tokset suunnitelmien välillä, sekä otetaan kantaa näiden muutosten paikkansapi-

tävyyteen.  
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3 DRONET 

 

 

3.1 Perusteet 

 

Drone on laajasti käytetty nimitys kaikista erilaisista miehittämättömistä ilma-aluk-

sista. Dronet voidaan määritellä mekaanisilta ominaisuuksiltaan lennokeiksi ja 

multikoptereiksi. Lennokeilla tarkoitetaan kiinteäsiipisiä ilmaa raskaampia pienoi-

silma-aluksia, kuten radio-ohjattuja lennokkeja ja liidokkeja. Multikopterit sen si-

jaan ovat pyöriväsiipisiä ilma-aluksia, joissa roottoreita on kaksi tai enemmän. 

Trafi on määritellyt dronet kahteen eri luokkaan, kauko-ohjatut ilma-alukset sekä 

lennokit. Tämän määritelmän perusteella, laitteen käyttötarkoitus ratkaisee, onko 

se lennokki, vaiko kauko-ohjattu ilma-alus. Lennokki on harraste- tai urheilukäyt-

töön tarkoitettu laite, jonka mukana ei ole ohjaajaa. Kauko-ohjattu ilma-alus voi 

olla teknisiltä ominaisuuksiltaan täysin lennokkia vastaava, mutta sitä käytetään 

mihin tahansa muuhun kuin harrastukseen tai urheiluun. (droneinfo 2018) 

 

Quadkopterit, eli neliroottoriset multikopterit ovat multikoptereiden suosituin ko-

koonpano niiden yksinkertaisimman rakenteen johdosta. Neljällä roottorilla len-

nettäessä, kopterin liikkeitä voidaan ohjata pelkästään kiihdyttämällä tai jarrutta-

malla osaa roottoreista. Tällöin koneessa ei ole tarvetta erillisille ohjaussiivek-

keille tai roottoreiden kallistuksille. Myös kuusi- ja kahdeksan roottoriset kopterit 

ovat suosittuja, paremman nostotehon ja vakauden johdosta. Lisäroottorit tuovat 

kuitenkin koptereille lisää hintaa ja suuremman energiankulutuksen. Kuitenkin 

ammattikäytössä kahdeksanroottoriset kopterit ovat suosittuja, koska niillä voi-

daan kantaa parempia kameroita, tai muita mittauslaitteita. (Whistler 2018) 

 

Erilaiset lennokit ovat saaneet alkunsa sodankäynnin kehittämisestä. Ensimmäi-

sessä maailmansodassa esiintyi jo Sperry Gyroscope companyn valmistamia 

miehittämättömiä lentokoneita. Ensimmäiset nelikopterit kehitettiin 1920- luvulla 

ja ne olivatkin ensimmäisiä luotettavia helikoptereita, joilla pystyi kuljettamaan ih-

misen. (The history of drones and quadcopters 2018) 

 



10 

 

Nykyinen teknologian kehitys on edistänyt myös erilaisten lennokkien ja multikop-

terien kehitystä huomattavasti. Yksityishenkilöt voivat ostaa jo muutamien kym-

menien eurojen sijoituksella itselleen erilaisia koptereita tai lennokkeja harraste-

käyttöön tai vaikkapa ilmakuvaamiseen (kuva 1). 

 

 

KUVA 1. Opinnäytetyön ilmakuvauksissa käytetty DJI Mavic nelikopteri (Ala-

ruusi 2019) 

 

 

3.2 Lainsäädäntö 

 

Dronejen yleistyessä jokamiehen harrastevälineenä, myös niiden lennättämiseen 

liittyvien säädöksien ja ohjeiden luominen on tullut aiheelliseksi. Trafin sivuilta 

löytyy laajat ohjeet dronejen lennättämiseen liittyvistä rajoitteista. (Droneinfo 

2018) 

 

Harrastekäytössä dronea saa lentää melko vapaasti. Tärkeimpiä muistettavia 

asioita ovat dronen väistämisvelvollisuus kaikkia muita ilma-aluksia kohtaan, 

sekä näköyhteyden säilyttäminen dronea lennättäessä. Dronea on mahdollista 
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lentää ilman näköyhteyttäkin laitteesta löytyvän kameran tai erillisen tähystäjän 

avulla. Tällöin lennätys on suoritettava suljetulla tai yksityisellä alueella, jotta ul-

kopuolisille ei aiheudu vaaraa. Dronea lennätettäessä on muistettava kunnioittaa 

myös ihmisten yksityisyyttä ja kotirauhaa. (Droneinfo 2018) 

 

 Suurin sallittu lennätyskorkeus droneilla on 150 metriä. Huomioitavia asioita on 

kuitenkin esimerkiksi lentokenttien läheisyys. Alle yhden kilometrin etäisyydellä 

lentokentästä, saa dronea lennättää ainoastaan lennonjohdon luvalla. 1-3 km 

etäisyydellä kiitoradasta, saa dronea lennättää esteiden tasalla (esim. rakennuk-

set). Lentoasemien lähialueilla (yli 3km kiitoradasta) saa lennätyskorkeus olla 

enintään 50 metriä. (Droneinfo 2018) 

 

Asutuskeskusten yläpuolella lennettäessä on huomioitava myös dronen lentoon-

lähtömassa. Dronen massa saa olla enintään 3 kilogrammaa, ja lennättäjän on 

oltava tutustunut alueeseen ja varmistuttava dronen teknisestä kunnosta. Kun 

dronea lennätetään rajoittamattomalla alueella, saa sen maksimipaino olla 25 ki-

logrammaa. (Droneinfo 2018) 

 

 

3.3 Käyttökohteet 

 

Nykyään droneja käytetään monissa erilaisissa vapaa-ajan sekä työelämän tar-

koituksissa. Vapaa-ajalla käyttökohteita ovat esimerkiksi ilmakuvaaminen, sekä 

lennokkien lennättäminen ihan vain lennättämisen ilosta. Yleisiä vapaa-ajan käyt-

tötarkoituksia ovat esimerkiksi erilaisten urheilusuoritusten kuvaaminen ilmasta 

käsin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi moottoriurheilu, sekä laskettelu, joista ku-

vatauista pätkistä saadaan koostettua näyttäviä videoita esimerkiksi YouTubeen. 

(Hassinen 2016) 

 

Työelämässä droneilla on monia erilaisia sovelluksia, jotka sisältävät esimerkiksi 

erilaiset ilmakuvaukset. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kiinteistöjen kuvaukset, 

joita aikaisemmin suoritettiin lentokoneista tai helikoptereista käsin. Droneilla ku-

vattuna, ilmakuvien kustannukset saadaan kuitenkin huomattavasti alhaisem-

miksi kuin lentokoneilla tai helikoptereilla toteutettuna. Dronella kuvattaessa 

myös sääolosuhteiden vaikutus vähenee, sillä drone voidaan lähettää ilmaan 
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juuri silloin kun aurinko paistaa oikeasta suunnasta, eivätkä pilvet luo ikäviä var-

joja kuvattavan kohteen päälle. (Hassinen 2016)  

 

Droneja on käytetty myös peltojen tarkastuksiin. Droneilla otetuista ilmakuvista 

voi helposti arvioida esimerkiksi lannoituksen tarvetta eri alueille. Infrapunakame-

ralla voidaan saada myös tietoa erilaisista peltojen kasvien sairauksista paljon 

aikaisemmin, kuin oireet olisivat ihmissilmällä tunnistettavissa. (Hassinen 2016) 

 

Droneja voidaan käyttää myös erilaisissa tarkistus-, valvonta- ja etsintätehtä-

vissä. Erilaisia dronella tehtäviä tarkastuksia voisivat olla esimerkiksi sähkölinjan 

katkeamiskohdan etsiminen myrskyn jälkeen, tai eksyneiden/kuolleiden porojen 

paikantaminen. Myös ihmisten katoamistapauksissa, dronea voidaan hyödyntää 

etsintäpartioiden apuvälineenä. Tällaisten tarkistuksien tehokkuus dronella toteu-

tettuna kärsii kuitenkin droneille asetetuista säädöksistä. Jos ilmatilaa ei saada 

suljettua toimenpiteiden ajaksi, on lennätettävän dronen pysyttävä koko ajan len-

täjän näköyhteyden päässä. Jos etsintäoperaatio on esimerkiksi osa viranomai-

syhteistyössä toteutettavaa operaatiota, voidaan ilmatila saada suljettua kuiten-

kin hyvinkin nopeasti, jolloin myös droneista saadaan täysi potentiaali irti etsintö-

jen apuvälineenä. (Hassinen 2016) 

 

Yksi kehitteillä oleva käyttökohde on verkkokaupoista tilattujen pakettien kuljetta-

minen asiakkaalle dronella. Posti teki kokeilun vuonna 2015 sopivan kokoisten 

pakettien kuljettamista dronejen avulla Helsingin mantereelta Suomenlinnan saa-

reen. Kokeilu oli ensimmäinen laatuaan sekä Suomessa, että koko Euroopassa. 

Postin kumppaneina kokeilussa toimivat Sharper shapes Ltd, joka tarjosi tarvitta-

van laitteiston, sekä Verkkokauppa.com. (Posti experiments with robotic… 2015) 

Vuonna 2013 yhdysvaltalainen verkkokauppa Amazon.com, inc. paljasti kehitte-

levänsä droneja hyödyntävää kuljetuspalvelua, joka toimittaisi asiakkaan tilaamat 

tuotteet hänen kotiovelleen jopa 30 minuutissa. (Amazon unveils futuristic plan… 

2013) 
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4 DRONEJEN KÄYTTÖ METSÄTALOUDESSA 

 

 

4.1 Metsätuhojen kartoitus 

 

Metsätuhot voivat johtua useista eri tekijöistä. Suomessa yleisimpiä metsikön laa-

tua alentavia tuhoja ovat tuuli, lumi ja pakkanen. Seuraavaksi eniten tuhoja ai-

heuttavat erilaiset sienet, sekä hirvieläimet. (metsätuhot n.d) Metsätuhoja tarkas-

tetaan yleisesti miestyövoimalla metsissä kulkien ja esimerkiksi näytteitä ottaen. 

Tämänlainen toiminta on kuitenkin erittäin aikaa- ja resursseja vievää. Valtakun-

nan metsien inventointi (VMI) tuottaa tilastotietoa koko Suomen metsävaroista ja 

niiden terveydentilasta. Ongelmana näissä tilastoissa on kuitenkin otantapohjai-

sen inventoinnin tarkkuus. Hajanaiset ja mahdollisesti lyhytaikaisesti esiintyvät 

tuhot voivat jäädä helposti otannan ulkopuolelle, tai vastaavasti vääristää tuhojen 

keskiarvon aivan liian suureksi. Myös satelliittikuvausta on käytetty apuna luota-

essa kokonaiskuvaa Suomen metsistä. Satelliittikuvien resoluutio ei kuitenkaan 

yleensä riitä heterogeenisten metsätuhojen tunnistamiseen. (Lyytikäinen-Saa-

renmaa, Kantola, Blomqvist, Kosunen 2015) 

 

Droneja voidaan hyödyntää metsätuhojen tarkastuksissa niiden suuriresoluuti-

oisten kuvien, sekä kustannustehokkaan käytön ansiosta. Droneilla otettujen il-

makuvien avulla metsästä voidaan paikallistaa kuolleita tai sairaita puita. Sairau-

den tai kuoleman syy on kuitenkin vielä erittäin vaikeaa tulkita pelkän kuvan pe-

rusteella. Jotta tarkka syy puuston oireille saataisiin selvitettyä, tulisi puut paikal-

listaa kuvalta ja käydä metsässä tarkistamassa tilanne. (Hiedanpää 2019). Myös 

tuulikaatojen tai myrskytuhojen paikallistaminen tehostuu dronejen avulla. Ilma-

kuvista tai videolta voidaan paikallistaa esimerkiksi latvuston aukkoja ja kaatu-

neita runkoja. Taimikoista voidaan mahdollisesti tunnistaa myös hirvien käsitte-

lyssä katkenneita männyn taimien latvoja. 
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KUVA 2. 80 metrin korkeudesta otettu kuva myrskytuhoista. (Alaruusi 2019) 

 

Kuva 2 on kuvattu dronella suoraan ylhäältä päin. Tällainen keskusprojektioinen 

kuva aiheuttaa kuitenkin niin kutsutun maastovirheen. Normaaleissa metsätalou-

denkin käytössä olevissa ortokuvissa tämä virhe on kuitenkin korjattu muunta-

malla kuvat karttaprojektioon. Tämä ei kuitenkaan estä esimerkiksi kaatuneiden 

puiden paikallistamista kuvalta. Kuten kuvaan piirretyt viivat havainnollistavat, ku-

van ulkoreunaa kohti liikuttaessa puiden rungot alkavat osoittamaan kuvan laitoja 

kohden kohtisuorasti kuvan keskipisteeseen nähden. Jos kuvasta havaitaan run-

koja, jotka eivät osoita kohtisuorasti kuvan reunoja kohden, voidaan niiden todeta 

olevan joko vinossa tai kaatuneita. Esimerkkikuvasta kaatuneiden runkojen tun-

nistaminen on kuitenkin vielä melko helppoa. Kuva on otettu vain 80 metrin kor-

keudelta eikä kaatuneiden runkojen päälle ole satanut paljoa lunta, joka vaikeut-

taisi runkojen löytämistä myös paljaalla silmällä maastossa. Kuvanottopaikasta 

tallentuu myös paikkatieto, joka voidaan siirtää karttaohjelmaan. Näin ollen jokai-

nen tuulenkaato voidaan paikallistaa kartalle ja näin kohdentaa toimenpiteet te-

hokkaasti sinne missä niitä tarvitaan. 
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4.2 Taimikonhoidon tarve, uudistustarkastukset 

 

Uudistustarkastuksia suoritetaan pääasiassa metsänuudistuksen tehneen yrityk-

sen toimesta. Näiden tarkastusten tarkoituksena on selvittää miten istutettu, kyl-

vetty tai luontainen taimikko on lähtenyt kehittymään. Onko taimikon tiheys tar-

peeksi suuri ja ovatko taimet hengissä. Tarkastukset tehdään yleensä seuraa-

vana vuotena uudistamisesta. Näin ollen esimerkiksi taimien kuolleisuuteen kui-

vumisen tai jonkin muun syyn takia voidaan vielä reagoida täydennysistuttamalla.  

 

Taimikonhoito on tärkeä osa metsän kasvatusta. Taimikonhoidon tarkoituksena 

on säilyttää uudistamisvaiheen investointien tuottomahdollisuudet mahdollisim-

man hyvinä. (Taimikonhoito n.d) Taimikonhoidon erilaisia vaiheita ovat varhais-

perkaus, perkaus sekä taimikon harvennus. Varhaisperkaus voidaan tehdä tai-

mikkoon muutaman vuoden istutuksen jälkeen. Varhaisperkauksena tavoitteena 

on poistaa taimien välittömästä läheisyydestä heinät, jotka ovat nousseet uudis-

tusalalle taimia nopeammin. Taimikon perkaus tehdään taimikon ollessa noin 

metrin mittaista. Taimikon perkauksessa istutettujen, sekä luontaisesti syntynei-

den taimien ympäriltä poistetaan kilpailevaa lehtipuuvesakkoa sekä muuta pinta-

kasvillisuutta. Näin tarkoituksena on luoda istutetulle taimikolle mahdollisimman 

hyvät edellytykset tehokkaaseen kasvuun, ilman kilpailua nopeammin kasvavilta 

lehtipuilta tai heiniltä. Taimikon harvennus tehdään taimikkoon puuston keskipi-

tuuden ollessa puulajista riippuen noin 3-7 metriä. (Taimikon harvennus n.d) Tai-

mikon harvennus on viimeinen toimenpide ennen ensiharvennusta, joten sen ta-

voitteena on oikeanlaisten puulajisuhteiden sekä runkoluvun saavuttaminen seu-

raavaksi pariksi kymmeneksi vuodeksi.  

 

Sekä uudistustarkastukset että taimikonhoidon tarpeen arvioinnit tehdään tällä 

hetkellä miestyönä, joko silmämääräisesti arvioiden tai esimerkiksi uudistustar-

kastusten tapauksessa, uudistusalueelta koealoja mitaten suhteessa uudistus-

alueen kokoon. Tätä työtä tehostamaan dronet voisivat olla hyvä vaihtoehto. 

Dronella voidaan esimerkiksi ilmakuvata kokonainen tila kerralla ja saaduista ku-

vista arvioida useat erilaiset hoidontarpeet samalla kerralla. Näin ollen tarve met-

sässä kulkemiselle ja useiden koealamittausten tekemiselle vähenee ja työnteko 

tehostuu.  
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KUVA 3. Kuusen taimikko 50 metrin korkeudesta. (Alaruusi 2019) 

 

Kuvassa 3 esiintyy noin 15 vuotias kuusen taimikko. Alkukeväästä otetusta ku-

vasta on kuitenkin melko hankala tulkita tarvetta esimerkiksi perkaukselle, koska 

lehtipuissa ei ole vielä lehteä. Paras aika taimikon perkaustarpeen arvioimiselle 

olisikin siis kesä, kun lehtipuut ovat lehdessä ja ne voitaisiin paikallistaa kuvalta 

helposti. Taimikon harvennuksen tarvetta voidaan kuitenkin arvioida kuvan 3 kal-

taiselta kuvalta oikeinkin hyvin. Kuvalta voidaan laskea taimikon runkoluku ja kun 

taimikon pinta-ala on tiedossa esimerkiksi kuviokartalta, voidaan tehdä päätelmät 

harvennustoimenpiteiden tarpeellisuudesta.  

 

 

4.3 Muut käyttömahdollisuudet metsätalouteen liittyen 

 

Metsätiloja myydään ja ostetaan erilaisista syistä. Jollain tavoitteena voi olla si-

joittaminen varmaan ja vakaaseen kohteeseen. Toiselle haussa voi taas olla mar-

japaikka tai oma virkistysmetsä. (Metsätilat n.d) Metsätilojen myyntiä tapahtuu 

nykyään esimerkiksi metsätilat.fi- palvelun kautta. Yhtenä puutteena palvelussa 
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myytäville tiloille on kuitenkin tiloista esitettävä informaatio. Metsätiloista esite-

tään pääasiassa kuvio- ja puustotietoja, mutta nämä eivät pelkkinä lukuina vält-

tämättä kerro monelle paljoakaan metsän todellisesta tilasta ammattilaisia lu-

kuunottamatta. Metsätilojen mainostamiseen myyntitarkoituksessa voisi auttaa 

huomattavasti laajat tilalta otetut ilmakuvat, joista käy ilmi tilan erivaiheiset met-

sikkökuviot sekä metsien kokonaisilme. Näin ollen asiasta vain vähän tietäväkin 

henkilö saisi nopeasti kuvan metsän tilasta ja sopivuudesta omiin tarkoituksiin.  

 

Droneja voidaan hyödyntää myös muissa mainos- ja kuvaustarkoituksissa. Esi-

merkiksi kone-, kuljetus-, ja metsäteollisuuden yritysten mainonnassa. Metsän-

omistajille voidaan myös tarjota palvelua esimerkiksi heidän tilaamiensa hakkui-

den tai muiden metsänhoitotoimenpiteiden etenemisestä ja työn jäljestä. Nyky-

ään monet metsänomistajat asuvat kaupungeissa, eivätkä käy välttämättä omilla 

tiloillaan juuri koskaan, joten tällaiset hoitotoimenpiteiden yhteydessä otetut kuvat 

tai videot voisivat kiinnostaa monia metsänomistajia.  

 

Metsä Group ja Stora Enso ovat molemmat lanseeranneet vuonna 2018 omat 

virtuaalimetsä- palvelunsa. Palveluita voi käyttää sekä kaikilla VR- järjestelmillä, 

mobiilisti, että myös verkkoselaimilla. Näissä palveluissa metsänomistajat pää-

sevät kotisohviltaan katsomaan oman metsänsä nykyistä tilaa ja esimerkiksi eri-

laisten toimenpiteiden kustannus- ja ulkonäkövaikutuksia. Stora Ensolla virtuaa-

limetsän näkymä perustuu olemassa olevaan metsävaratietoon, sekä Maanmit-

tauslaitoksen laserkeilattuun korkeusmalliin. Mukana on myös yleisiä karttaras-

tereita joista, järvistä ja teistä. (Stora Enson 3D-sovellus avattiin… 2018) Tällaiset 

virtuaalimetsä-palvelut ovat kuitenkin vielä melko alkuvaiheessa. Näillä palve-

luilla luvataan metsänomistajille tarkka näkymä omasta metsästä ja sen puuston 

tilasta. Omien kokemuksieni perusteella Virtuaalimetsä ei kuitenkaan kerro juuri 

muuta kuin metsikön kehitysasteen. Taimikko on erinäköinen Virtuaalimetsässä 

kuin uudistuskypsä metsikkö, mutta tähän palvelun tarjoama hyöty aika lailla jää.  

Näihin palveluihin voitaisiin kuitenkin liittää oikeita metsästä otettuja valokuvia, 

jolloin ainakin metsän ulkonäkö olisi todellisen näköinen. 
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4.4 Mittaukset ja mallinnukset  

 

Droneilla otetuista ilmakuvista voidaan suorittaa myös tilavuuden mittauksia esi-

merkiksi hake- tai puupinoista, sekä louhoksista ja hiekkakuopista (kuva 4). Tätä 

kuvatulkintaan perustuvaa menetelmää kutsutaan fotogrammetriaksi. Fotogram-

metria tarkoittaa kuvilta tehtävää kohteen muotojen ja ominaisuuksien tulkintaa 

sen sijaan, että itse kohdetta mitattaisiin paikanpäältä. Kun samasta kohteesta 

otetaan useampia kuvia eri kulmista, voidaan näitä kuvia verrata keskenään ja 

yhdistää niistä löytyviä pisteitä keskenään. Näin kuvalle saadaan luotua myös 

kolmas ulottuvuus, josta voidaan laskea esimerkiksi kohteen tilavuus. (Vinni 

2003) 

 

 

KUVA 4. Puupinoja tienvarressa kuvattuna 30 metrin korkeudelta. (Alaruusi 

2019) 
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KUVA 5. Puupinoista WebODM- ohjelmalla luotu 3D-malli. (Alaruusi 2019) 

 

Kuvassa 5 esiintyvä 3D-malli on luotu muutamalta kuvalta, joista näkyivät samat 

puupinot. Tältä mallilta voidaan mitata erilaisia mittoja ja näistä laskea esimerkiksi 

puupinojen tilavuudet samalla tavalla kuin pinomittauksessa. Pinomittauksessa 

mitataan pinon kehystilavuus, joka tässä tapauksessa saadaan 3D-mallista. Tä-

män jälkeen arvioidaan pinon puuston keskijäreys sekä erilaiset pinotiheystekijät, 

joiden perusteella määritellään muuntokerroin. Muuntokertoimen avulla kehysti-

lavuus muutetaan kiintotilavuudeksi. (Melkas 2018) 
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5 METSÄSUUNNITTELU 

 

 

5.1 Metsäsuunnittelun periaate 

 

Metsäsuunnitelma on metsänomistajan tavoitteille räätälöity toimintasuunnitelma 

metsäomaisuuden käytölle ja hoidolle. Metsäsuunnittelu on siis tulevaisuuden toi-

mintavaihtoehtojen selvittämistä ja niiden seurausten kartoitusta. (Pukkala 2007) 

Suunnitelma tehdään normaalisti kymmenen vuoden välein, jolloin metsän tiedot 

pysyvät ajantasaisina. Metsäsuunnitelmaa tehtäessä tausta-aineistona käyte-

tään kaukokartoituksella kerättyä julkista metsävaratietoa. Tämä tausta-aineisto 

kerätään nykyään pääasiassa laserkeilaamalla, mutta myös esimerkiksi väärä-

väri-ilmakuvista voidaan saada lisäarvoa suunnitelman pohjalle.  

 

Kaukokartoituksen lisäksi metsäsuunnitelman tarkemmat toimenpide-ehdotukset 

sekä metsästä löytyvät erityiskohteet suunnitellaan ja tarkastetaan maastokäyn-

neillä. Näillä käynneillä tarkennetaan esimerkiksi kuviorajoja, kuviokohtaisia 

puustotietoja, sekä erilaisia metsänhoidollisia toimenpiteitä rajoittavia erityiskoh-

teita, kuten kuvioilta löytyviä puroja tai noroja. Maastotarkastuksissa huomioon 

voidaan ottaa myös puun laatu, metsätuhot ja maaperän soistuminen. Pelkän 

mittaamalla saatavan ja metsänhoidon suositusten tarjoaman tiedon lisäksi, 

kuunnellaan myös metsänomistajan omia toiveita metsän käytölle. Näin voidaan 

määrittää esimerkiksi tilalle suojeltavia alueita tai jatkuvan kasvatuksen mallia pe-

rinteisen tasaikäiskasvatuksen sijaan. (Metsäsuunnitelma 2016) 

 

 

5.2 Metsäsuunnittelu dronella 

 

Droneilla voidaan kuljettaa monia erilaisia sensoreita, joilla voidaan kerätä tietoa 

metsistä. Tällaisia sensoreita ovat esimerkiksi valon näkyvällä ja infrapuna spekt-

rillä kuvaavat kamerat sekä LiDAR eli laserkeilain. Puiden latvuksista saadaan 

melko samanlaista tietoa sekä kameralla, että laserkeilaimella. Puuston pituus-

tietoa varten, kuitenkin myös maanpinnasta täytyy saada tieto. Kameralla ja la-

serkeilaimella tiedon saaminen maanpinnasta ei aina ole välttämättä mahdollista 

tiheiden latvusten takia. Suomessa tämä ei ole kuitenkaan ongelma, koska tieto 
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maanpinnan korkeudesta voidaan saada muista lähteistä. Näillä menetelmillä 

puustosta saadaan tietoon siis jokaisen rungon sijainti, puulaji, korkeus, sekä lat-

vuksen koko. Näistä tiedoista voidaan laskea puuston tilavuus, jo entuudestaan 

tutuilla laskentakaavoilla. (MosaicMill Ltd 2018) 

 

Droneilla tehtäessä metsäsuunnittelun tekeminen aloitetaan yksittäisistä puista. 

Kun yksittäiset puut asetetaan kartalle, aletaan niitä yhdistellä isommiksi yksi-

köiksi yhteneväisten ominaisuuksien ja erilaisten optimointiperusteiden mukaan. 

Tämä on suurin ero perinteisiin metsäsuunnitelmiin. Kuvioiden luomisessa opti-

moidaan esimerkiksi puuston nettotuloarvoa. Optimointivaihtoehtoja on monia, ja 

näin metsäsuunnittelua voidaan muokata asiakkaalle parhaaseen suuntaan. Kun 

on selvitetty mitä metsältä lähdetään hakemaan, aletaan näitä pieniä yksiköitä 

luoda varsinaisiksi hoitoyksiköiksi. Näin tilalle luodaan siis perinteisestäkin met-

säsuunnitelmasta tutut metsikkökuviot. (Simosol Oy 2018) 

 

Drone-kuvauksen avulla metsäsuunnitelmaan kerätään pelkät puuston tiedot. 

Esimerkiksi kasvupaikka- ja maaperätiedot hankitaan suunnitelmaan joko aikai-

semmin tehdyistä metsäsuunnitelmista tai julkisesti kerätystä metsävaratiedosta. 

(Hippi 2019) 

 

 

5.3 Drone- metsäsuunnittelu Metsä Groupilla 

 

Metsä Group aloitti vuonna 2018 drone- metsäsuunnitelmien tuottamisen asiak-

kailleen. Drone -metsäsuunnitelmien tekemisessä varsinainen suunnittelu on kui-

tenkin jaettu drone-lennätykseen ja ilmakuvatulkintaan erikoistuneiden yritysten 

harteille. Yhteistyökumppaneita Metsä Groupin projektissa ovat olleet MosaicMill 

Oy, Metsälinkki Oy, Simosol Oy, sekä Tieto Oy. 

 

Metsäsuunnittelun tekeminen alkaa, kun asiakas tilaa Metsä Groupilta suunnitel-

man. Tämän jälkeen Metsä Group ilmoittaa toimeksiannosta MosaicMill -yrityk-

selle, joka vastaa dronekuvien käsittelystä. MosaicMill tilaa kuvausprojektin ja il-

moittaa tarkat aluerajaukset Metsälinkki Oy:lle, joka on erikoistunut droneilla teh-

täviin ilmakuvauksiin. Metsälinkki Oy kuvaa kohteet käyttäen apunaan GeoDrone 

X4L -dronea ja eri valon spektreillä kuvaavia kameroita. Laserkeilain ei ole tähän 
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tarkoitukseen tehokas suuren hinnan ja heikomman tarkkuuden johdosta. 

(Hiedanpää 2019) Kun MosaicMill on saanut ilmakuvat, ja käsitellyt niistä tarvit-

tavat tiedot, toimitetaan informaatio varsinaisen metsäsuunnitelman kokoami-

sesta vastaavalle yritykselle Simosol Oy:lle. Kun Simosol Oy on saanut metsä-

suunnitelman luotua, siirretään se suoraan metsäverkko- palveluun, jossa met-

sänomistaja pääsee tarkastelemaan suunnitelmaa. Osa tiedoista siirretään vielä 

eteenpäin Tieto Oy:lle, joka työstää tiedoista virtuaalimetsän. (kuva 6) Lopputu-

loksena metsänomistaja saa siis sekä virtuaalisen mallin omasta metsästään, 

että metsäsuunnitelman. (Hakala 2019) 

 

 

Kuva 6. Drone-metsäsuunnitelman osapuolet Metsä Groupilla. (Hakala 2019) 
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6 METSÄSUUNNITELMIEN VERTAILU 

 

 

6.1 Aineistojen kuvaus 

 

Metsäsuunnitelmien vertailussa vertaillaan samalle tilalle sekä perinteisin keinoin 

tehtyä metsäsuunnitelmaa vuodelta 2007, että vuonna 2018 tehtyä drone -met-

säsuunnitelmaa. Vuoden 2007 suunnitelman esitystapa on perinteisen mukainen 

kansio, josta löytyvät tilan kuviokartta sekä kuvioluettelo. Kuvioluettelo pitää si-

sällään yksityiskohtaiset tiedot jokaisesta metsikkökuviosta. Kuviotietojen lisäksi 

suunnitelmasta löytyy myös toimenpide-ehdotuksia tuleville vuosille, sekä niiden 

kustannus- ja tuottoarvioita.  

 

 Vuonna 2018 tuotettu drone -suunnitelma on jo esitystapansakin johdosta perin-

teisestä suunnitelmasta poikkeava. Metsäsuunnitelmaan pääsee käsiksi metsä-

verkossa metsänomistajan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella. Metsäver-

kossa koko tila on esitetty kartalla, josta yksittäisiä kuvioita klikkaamalla pääsee 

käsiksi kyseisen kuvion tietoihin. Näistä tiedoista käy ilmi sekä puusto- ja kasvu-

paikkatiedot, kuten myös kuviolle suunnitellut toimenpiteet sekä niiden ajankoh-

dat. Esitystavasta johtuen, kokonaiskuvan luominen tulevista toimenpiteistä on 

hieman hankalampaa kuin perinteisessä suunnitelmassa. Tämä johtuu siitä, että 

kerrallaan voi tarkastella vain yhden kuvion tietoja, eikä perinteisestä suunnitel-

masta löytyvää koko tilaa koskevaa toimenpidelistausta ole tarjolla. 

 

 

6.2 Vertailtavat kohdat 

 

Metsäsuunnitelmien vertailussa arvioitaviksi kohteiksi valitsin metsikkökuvioiden 

kasvupaikan, puuston kehitysluokan, puulajikohtaisen puustomäärän sekä lisänä 

kuvioiden puustolle määritetyn iän. Vertailussa huomioitavaa oli myös kuviorajo-

jen muutokset ja näiden vaikutukset kaikkiin muihinkin vertailtaviin asioihin. 

 

Vertailua varten kummaltakin metsäsuunnitelmalta kerättiin halutut tiedot kahdel-

tatoista kuviolta. Nämä kuvioilta saadut tiedot vietiin exceliin ja koottiin yhte-

neväiseksi taulukoksi. Tämän taulukoinnin pohjalta tutkittiin suunnitelmien välisiä 
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eroja ja pohdittiin niiden todenmukaisuutta suunnitelmien väliseen 11 vuoden ikä-

eroon suhteutettuna. Vertailun Excel-taulukot löytyvät liitteistä. 

 

 

6.3 Vertailun tulokset 

 

Ongelmaksi vertailua tehtäessä muodostui hyvinkin nopeasti perinteisen ja 

dronella tuotetun metsäsuunnitelman suuret erot metsikkökuvioiden rajauksissa. 

Syyt näille kuviorajojen suurille muutoksille löytyvät todennäköisesti drone -met-

säsuunnittelun erilaisista kuviointimenetelmistä perinteiseen suunnitteluun ver-

rattuna. 

 

Kuviorajojen suurista eroista johtuen puulajisuhteet olivat monessa tapauksessa-

hyvin erilaiset perinteisen ja dronella tuotetun suunnitelman välillä. Tämä johtuu 

siitä, että drone -suunnitelmat kuviot pitivät joissain tapauksissa sisällään jopa 

seitsemän eri kuviota perinteisestä metsäsuunnitelmasta. (Liite 2, kuvio 7) Tästä 

syystä puustotietojen vertaileminen keskenään ei tuottanut mielekkäitä tuloksia. 

Kasvupaikkatyyppi oli kuitenkin kaikilla alueilla pysynyt samana. Tämä johtuu to-

dennäköisesti siitä, että drone -suunnitelmaan on käytetty pohjatietona aikaisem-

pien samalle tilalle tehtyjen metsäsuunnitelmien tietoja.  

 

Suunnitelmien väliltä löytyi myös suuria ja virheellisiä heittoja puuston ikätie-

doissa. Nämä heitot puuston iässä ovat kuitenkin merkityksettömiä metsätalou-

den näkökulmasta. 
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7 POHDINTA 

 

 

Dronet ovat viimevuosina nostaneet suosiotaan sekä harrastelijoiden että am-

mattilaisten työvälineinä. Teknologian kehittyessä jatkuvasti dronejen hinnat so-

pivat mallista riippuen jo lähes jokaisen asiasta kiinnostuneen kukkarolle. Ka-

mera- ja sensoriteknologian kehittyessä, dronejen käytölle ammattilaisten työvä-

lineenä aukeaa koko ajan lisää mahdollisuuksia. Pelkistä ilmakuvista saadaan 

fotogrammetrian avulla selvitettyä tärkeimpiä puustotietoja ja mitattua esimerkiksi 

puupinojen tilavuuksia. Valon näkyvällä ja infrapuna spektrillä kuvaavilla kame-

roilla voidaan tunnistaa helposti eri puulajeja ja paikallistaa esimerkiksi tautien 

aiheuttamia värimuutoksia puiden lehdissä tai neulasissa. Ilmakuvilta on mahdol-

lista arvioida myös taimikonhoidon tai metsän harvennuksen tarvetta. Myös 

myrsky- ja lumituhojen paikallistaminen tehostuu, kun jokaista puuta ei tarvitse 

erikseen käydä etsimässä metsästä. Näin myös toimenpiteet tuhojen korjaa-

miseksi saadaan kohdistettua niitä tarvitseville alueille, näin säästyen turhalta 

metsässä harhailulta.  

 

Droneilla tehtävä metsäsuunnittelu, kuten moni muukin droneilla tehtävä työ, on 

vielä kehitysvaiheessa. Metsä Group on alan pioneerina kuitenkin aloittanut met-

säsuunnitelmien toteuttamisen dronejen avulla vuonna 2018. Opinnäytetyössä 

käytiin läpi Metsä Groupin käyttämät työvaiheet metsäsuunnitelman toteuttami-

sessa, sekä vertailtiin metsäsuunnitelman tietoja samalle tilalle aikaisemmin to-

teutettuihin metsäsuunnitelmiin. Vertailussa kävi selväksi, että Metsä Groupin to-

teuttamat drone-metsäsuunnitelmat ovat tosiaankin vasta kehitysvaiheessa. Pa-

rannettavia asioita ovat esimerkiksi metsikkökuvioiden rajaukset sekä puuston 

koon arvioinnin tarkentaminen etenkin taimikoissa. Vertailussa käyttämässäni 

metsäsuunnitelmassa oli useita virheitä kuviorajoissa, jotka eivät todellisuudessa 

toimisi aivan suunnitelman mukaisella tavalla. Pääkriteeri kuvioita luotaessa vai-

kutti olevan puuston koko, joka ei sekään mennyt joka tilanteessa aivan todelli-

suutta vastaavalla tavalla. Esimerkiksi eri puulajeille suunnilleen samoihin aikoi-

hin istutetut kuviot olivat nyt muodostuneet yhdeksi valtavaksi kuvioksi. Joissain 

tilanteissa suoalueet olivat integroituneet rinnakkaisiin kuvioihin, vaikka puulaji ja 
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korjuukelpoisuus muuttuvat todellisuudessa alueiden välillä. Eräässä tapauk-

sessa nuorehko kasvatusmännikkö oli yhdistetty samaksi kuvioksi päätehakkuu-

kypsän kuusikon kanssa. 

 

Näistä opinnäytetyön aikana löytyneistä havainnoista voidaan siis todeta, että 

menetelmät metsäsuunnitelmien tekemiseen pelkästään dronejen avulla eivät 

ole vielä valmiit, mutta tekniikan kehittyessä mahdollisuudet tulevaisuuteen ovat 

erittäin laajat. Kehityskohteita voisivat olla esimerkiksi tarkempi puulajitunnistus 

sekä kasvupaikkojen määrittäminen esimerkiksi aikaisemmista metsäsuunnitel-

mista, muista alueelta tarjolla olevista kartoista tai jopa varta vasten kasvupaikan 

määritystä varten tehdyiltä metsäkäynneiltä. 

 

Droneilla voi olla muitakin käyttömahdollisuuksia metsätaloudessa pelkän puus-

totunnusten keräämisen lisäksi. Tällaisia töitä voivat olla esimerkiksi sähkölinjo-

jen raivaustarpeen sekä teiden kunnon tarkastukset. Myös esimerkiksi metsätilo-

jen myynnissä lisätietoa ostajalle voisivat tuoda droneilla otetut tilan nykytilan-

netta kuvaavat ilmakuvat. Vastaavasti metsäyhtiöt sekä metsäpalvelu- ja metsä-

koneyrittäjät voivat mainonta tarkoituksessa kuvata esimerkiksi työmaitaan ja ka-

lustoaan asiakkaille esiteltäväksi. Esimerkiksi hakkuutyömaalta ilmasta kuvattu 

tilannepäivitys työn etenemisestä ja maiseman muuttumisesta voisi olla mielen-

kiintoista katseltavaa monelle metsänomistajalle. Etuna tämän tapaisissa töissä 

on myös tarvittavan kaluston niukat vaatimukset. Tällaisiin kuvauksiin soveltuvan 

dronen voi kuka tahansa ostaa nykypäivänä vain muutaman sadan euron sijoi-

tuksella, jolloin hankinnan voi perustella pienemmissä yrityksissä jo pelkällä yrit-

täjän mielenkiinnolla ilmakuvaukseen. 

 

Oman haasteensa dronejen käytölle metsätalouden töissä tuo kuitenkin nykyinen 

droneja koskeva lainsäädäntö. Suurimmaksi ongelmaksi muodostuva pykälä on 

ainakin oman kokemukseni perusteella säädös dronen pysymisestä koko ajan 

lennättäjän näkökentässä. Metsää kuvattaessa drone saattaa kadota hyvinkin 

nopeasti ympäröivien puiden taakse, jolloin hyötyä laajasta kuvausalasta ei 

saada. Jotta dronella saataisiin kuvattua laaja alue kerralla nykyisten lakien ra-

joissa, tulisi jokaiselta kuvauskohteelta löytyä esimerkiksi korkeampi tähystys-

piste, josta koko aluetta on mahdollista tarkkailla kerralla. Mikäli lakiin ei tulevai-
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suudessa tule muutoksia, jotka sallisivat esimerkiksi dronen lennättämisen lait-

teen oman kameran välityksellä, heikkenevät dronejen käyttömahdollisuudet 

useilla kohteilla huomattavasti. 

 

Opinnäytetyölle ei ollut tilaajaa, joten varsinaisesti kenenkään tarpeisiin vastaava 

lopputuotosta työ ei tarjoa. Työ on kuitenkin selvitys dronejen käyttömahdolli-

suuksista apuvälineenä erilaisissa metsätalouden toimenpiteissä. Näin ollen se 

voi toimia tiedonlähteenä ja ideoiden synnyttäjänä eri organisaatioissa ja työteh-

tävissä toimiville metsäalan ammattilaisille – miksi ei myös muillekin droneista ja 

niiden mahdollisuuksista kiinnostuneille. 
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LIITTEET 

Liite 1. Metsäsuunnitelmien vertailu    1(2) 
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Liite 2. Metsäsuunnitelmien vertailu    2(2) 

 

 


