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Tausta

• Metsävaratiedosta on hyötyä muun muassa päätöksen

teon apuna

• Laserkeilatusta pistepilvestä voidaan tunnistaa yksittäiset

puut erilaisten algoritmien avulla

• Yksinpuintulkinnan (Individual tree detection) jälkeen

voidaan metsiköille laskea tunnuslukuja, kuten latvuksen

pinta-ala ja tilavuus, runkojen tilavuus sekä puulajit



Esimerkki:
Alkuperäinen data



Numeeriset mallit:
maastomalli ja pintamalli



Korkeusmalli

korkeusmalli = pintamalli - maastomalli



Puiden sijaintien etsiminen



Tavoite

• Kolmen erilaisen yksinpuintulkintamenetelmän 

vertaileminen



Työkalut

• MATLAB



Vertailtavat menetelmät

Puiden tunnistaminen…

• pistetiheyksien avulla

• lokaalien maksimien avulla

• runkojen avulla



Metodien hyvyyden arviointi

• Löydetyt puut ja 
referenssidatan puut 
yhdistetään toisiinsa 
Hausdorffin etäisyyttä 
hyödyntävällä 
algoritmilla

• Hausdorffin etäisyys 
pyritään minimoimaan

Löydettyjen puiden 
yhdistäminen referenssidataan Hyvyyttä mittaavat tunnusluvut



Puiden yhdistäminen

= referenssipuu

= algoritmin löytämä puu



Tulokset



Johtopäätökset

• Local Maxima Method:

• Löytää eniten puita pistepilvestä

• Todella hyvä puille, joiden halkaisija rinnan korkeudella on yli 20 cm

• Trunk Detection Method:

• Todella tarkka: ei keksi itse puita lähes ollenkaan

• Toimii paremmin isoille puille kuin pienille

• Point Density Method:

• Tarkkuudessa ei ole eroa eri paksuisilla puilla
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