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Lyhenteet 

 

CSF Kasvillisuutta poistava algoritmi (engl. Cloth Simulation Filter) 

D8 Yhden solun virtausalgortmi (engl. Deterministic single-flow) 

DEM Korkeusmalli (engl. Digital Elevation Model) 

DSM Pintamalli (engl. Digital Surface Model) 

DTM Maastomalli (engl. Digital Terrain Model) 

FD8f Freemanin (1991) monen solun virtausalgoritmi (engl. Multiple-flow Freeman) 

MVS Rakenne liikkeestä -prosessin osa-algoritmi (engl. Multi-view stereo) 

NDWI Normalisoitu vesi-indeksi (engl. Normalized Difference Water Index) 

NIR Lähi-infrapuna (engl. Near-infrared) 

LiDAR Laserkeilain (engl. light detection and ranging) 

OBIA Objektiperustainen kuva-analyysi (engl. Object-Based Image Analysis) 

R2 Regression selitysaste/determinaatiokerroin (engl. Coefficient of Determination) 

RGB Väriavaruus, jossa muodostetaan värejä sekoittamalla punaista, vihreää ja sinistä  

SfM Rakenne liikkeestä -algoritmi (engl. Structure from Motion) 

SOR Tilastollisten poikkeaminen poisto -algoritmi (engl. Statistical Outlier Removal) 

SWI SAGA-märkyysindeksi (engl. SAGA Wetness Index) 

SWIR Lyhytaaltoinen infrapuna (engl. Short-wavelength infrared) 

TCA Pikselin yläpuolisen valuma-alueen pikselimäärä (engl. Total Catchment Area) 

TIN Epäsäännöllinen kolmioverkko (engl. Triangular irregular network) 

TPI Topografinen positioindeksi (engl. Topographic Position Index) 

TWI Topografinen märkyysindeksi (engl. Topographic Wetness Index) 

UAV Miehittämätön ilma-alus, drone (engl. Unmanned Aerial Vehicle) 

WH Vedenpinnan korkeus (engl. Water Height) 

WTL  Vedenpinnan taso (engl. Water Table Level) 
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1 Johdanto 

 

Luonnontilaisten soiden määrä on vähentynyt merkittävästi Suomessa viimeisen sadan vuoden 

aikana (Lindholm & Heikkilä 2006: 179). Syinä tähän ovat ihmistoiminta ja maankäytön 

muutokset. Maataloudella, turvetuotannolla ja erityisesti metsätaloudella on suuri rooli Suomen 

soiden tilan heikentymiseen (Ojanen ym. 2020: 117–119). Soiden hyödyntäminen on Suomessa 

ollut paljon intensiivisempää verrattuna muihin boreaalisiin alueisiin (Lindholm & Heikkilä 

2006: 179). Luonnontilaisten soiden väheneminen on aiheuttanut muun muassa 

vesistökuormitusta ja vakavan uhan suoluonnon monimuotoisuuden säilymiselle (Aapala ym. 

1998: 45; Rehell ym. 2013a: 49). 

Viime aikoina Suomen soiden huonoon tilaan on alettu kiinnittämään yhä enemmän 

huomioita. Tämä on johtanut metsäojitettujen soiden ennallistamistoiminnan lisääntyneeseen 

määrään ja erilaisisiin tutkimushankkeisiin, jotka tutkivat kyseistä toimintaa (Kareksela ym. 

2021: 5). Ennallistamisella pyritään palauttamaan suoekosysteemin toiminta ja rakenne 

luonnontilaisen kaltaiseksi (Aapala ym. 2013a: 20). Perinteisesti ennallistamista on toteuttanut 

Metsähallituksen Luontopalvelut, mutta myös yksityinen sektori on lähtenyt viime aikoina 

toimintaan mukaan (Kareksela ym. 2021: 5). Ennallistamista on toteutettu muun muassa 

ojituksen tukkimisella ja patoamisella, mutta ihan viime vuosina mukaan on otettu 

vesienpalautus, jonka avulla ennallistamista voidaan mahdollisesti toteuttaa todella 

kustannustehokkaasti (Vesterinen ym. 2013: 140; Autio ym. 2018: 6). Vesienpalautuksessa 

suon reunaojituksesta kaivetaan syöttöojia ohjaamaan vettä yläpuoliselta valuma-alueelta 

suolle (Haapalehto ym. 2015: 151). Menetelmä on kohtuullisen uusi ja sen toimivuudesta on 

vielä melko vähän tutkimustietoa. Tästä syystä menetelmän tehokkuutta ja laajuutta pyritään 

seuraamaan ja arvioimaan useissa hankkeissa, jotta menetelmää osattaisiin jatkossa hyödyntää 

entistä paremmin (Kareksela ym. 2021: 41). 

Perinteisesti ennallistamista on seurattu säännöllisten kenttätöiden ja suolle asetettujen 

automaattisten tiedonkeruulaitteiden kuten vedenpinnan tasoa mittaavien loggereiden avulla 

(Aapala ym. 2012: 202). Kaukokartoitustekniikoiden ja paikkatietomenetelmien kehittyminen 

on tuonut kuitenkin uusia mahdollisuuksia ennallistamistoiminnan suunnitteluun ja 

seuraamiseen. Viimeaikaisinta kehitystä ovat dronekartoituksen yleistyminen ja käyttö 

suoseurannassa. Dronen (engl. unmanned aerial vehicle, UAV) käyttö mahdollistaa hyvin 

tarkkaresoluutioisen monitoroinnin ja mallintamisen suoalueelta (esim. Isokangas ym. 2019; 

Räsänen ym. 2020). Sitä on onnistuneesti käytetty muun muassa suon märkyyden tarkastelussa 

ennen ennallistamista ja sen jälkeen (Ikkala ym. 2022). Dronekartoituksen käyttö 
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ennallistamistoimintaan on kuitenkin suhteellisen tuore ilmiö ja tutkimustietoa tähän liittyen on 

vielä melko rajallisesti. 

Tämä pro gradu -tutkielma toteutetaan osana Metsähallituksen Luontopalveluiden ja 

Luonnonvarakeskuksen Ennallistettujen soiden tilan seurannan kehittäminen -hanketta. 

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia seurantamenetelmiä sekä selvittää vesienpalautuksen ja 

perinteisen ennallistamisen vaikutusalueen laajuutta ja muutosten voimakkuutta 

kaukokartoitus- ja paikkatietomenetelmien avulla. Luonnonvarakeskuksessa hankkeen 

vastuuhenkilönä toimii erikoistutkija Aleksi Räsänen. Hanketta koordinoi Metsähallituksen 

Luontopalvelut ja rahoittajana toimii ympäristöministeriö. Hankkeessa seurataan useita 

suokohteita, joille on tehty vesienpalautustoimenpiteet. Seurantaa on toteutettu vedenpinnan 

tason loggeriseurannan avulla. Samalla näille kohteille on tehty dronekartoituksia. 

Tämä pro gradu on menetelmätutkielma, jossa kokeillaan useampaa erilaista 

dronepohjaista menetelmää soiden märkyyden spatiaalisen ja ajallisen vaihtelun arvioinnissa. 

Menetelmät hyödyntävät niin topografista kuin multispektristä aineistoa ja ne perustuvat 

tutkimuskirjallisuuteen. Dronepohjaisia menetelmiä vertaillaan kenttämittauksiin ja Ilmatieteen 

laitoksen sääaineistoon. Yleisesti pyritään myös tarkastelemaan vesienpalautuksen vaikutusta 

tutkittaville kohteille. Tutkielmassa vastataan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

1. Kuinka hyvin tutkielmassa käytettävät droneseurantamenetelmät (topografiset muutokset, 

topografinen märkyysindeksi, normalisoitu vesi-indeksi, ortokuvatulkinta) kertovat 

muuttuneesta märkyydestä suokohteilla? 

 

2. Kuinka hyvin suonpintaa voidaan luokitella eri pintatyyppeihin (rimpi-, väli-, mätäspinta) 

droneaineiston avulla ja kuinka luokittelua voidaan soveltaa suon märkyyden tarkastelussa? 

 

3. Muuttuko suon hydrologia vesienpalautuksen jälkeen dronekuvausten perusteella? 
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2 Suoekosysteemit ja niiden tila 

 

Ekologisen määritelmän mukaan suo on turvetta kerryttävä kosteikkoekosysteemi (Rydin ym. 

1999: 91). Geologisen määritelmän mukaan ekosysteemiä voidaan kutsua suoksi, jos sen 

turvekerros on vähintään 30 cm paksu, tuhkapitoisuus on alle 40 % ja pinta-ala ylittää 20 

hehtaaria (Lappalainen ym. 1984: 7). Yleisenä suon määritelmänä on täten kostea 

turvepohjainen maa ja tähän sopeutunut kasvillisuus. Soistuminen tapahtuu Suomessa 

pääsääntöisesti kolmella eri tavalla, joita ovat primäärinen soistuminen, metsämaan 

soistuminen ja vesistön umpeenkasvu (Seppä 2002: 54). Primäärisessä soistumisessa 

kosteikkoihin sopeutunut kasvillisuus valtaa alueen, joka on vapautunut jäätikön sulamisen ja 

vetäytymisen kautta tai noussut merestä maankohoamisen myötä (Huttunen & Tolonen 2006: 

79). Metsämaan soistuminen tapahtuu haihdunnan vähenemisen tai maaperän läpäisykyvyn 

heikkenemisen takia, minkä myötä maaperä vettyy ja metsä muuttuu vähitellen 

suoekosysteemiksi, koska olosuhteet suosivat paremmin suokasvillisuutta (Huttunen & 

Tolonen 2006: 80). Vesistön, kuten järven tai lammen umpeenkasvua ja soistumista kutsutaan 

terrestrialisaatioksi (Huttunen & Tolonen 2006: 81). Ilmiö voi olla luonnollinen osa vesistön 

elinkaarta, mutta se voi myös johtua ihmisen toiminnasta, jolloin terrestrialisaatio on tapahtunut 

esimerkiksi vesistökuormituksen seurauksena (Saarijärvi & Sammalkorpi 2005: 63). Yhteisenä 

tekijä suon muodostumiselle on maaperän vettyminen ja hapettomien olosuhteiden 

muodostuminen. Suoekosysteemille on ominaista suokasvillisuus. Erityisesti erilaisia 

rahkasammallajeja esiintyy lähes jokaisella suotyypillä (Lindholm & Heikkilä 2006: 98–102). 

Rahkasammaleet ovat sopeutuneet happamiin, ravinneköyhiin, kylmiin ja hapettomiin 

olosuhteisiin (van Breemen 1995: 270). Samalla ne ylläpitävät tämän kaltaista ympäristöä ja 

saavat täten etulyöntiaseman ekosysteemeillään (van Breemen 1995: 270–273; Malmer ym. 

2003). 

Suokasvillisuus on sopeutunut korkeaan vedenpinnan tasoon. Vedenpinnan taso 

kuitenkin vaihtelee alueellisesti ja se ei ole suoalueella homogeeninen. Suon pintatyypeillä 

tarkoitetaan eräänlaisia vedenpinnan tason, topografian ja suokasvillisuuden päätasoja, joita 

Suomessa erotetaan kolme (Eurola ym. 1995: 48; kuva 1). Pintatyypeistä kuivimmalla, 

mätäspinnalla, keskimääräinen vedenpinnan taso kasvukaudella on vähintään 20 cm:n 

syvyydessä suon pinnasta, eikä se yleensä jää missään vaiheessa veden peittämäksi 

kasvukauden aikana (Aapala ym. 2013b: 74).  Mättäät ovat tasapintaisesta ympäristöstään 

nousevia muodostumia (Lehtonen 1951: 43). Välipinnalla keskimääräinen vedenpinnan taso 

kasvukaudella on 5–20 cm:n syvyydessä suon pinnasta ja pinta voi myös lyhyiksi ajoiksi peittyä 
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vedellä (Aapala ym. 2013b: 74). Märin pintatyyppi on rimpi- eli märkäpinta. Siinä vedenpinnan 

taso on koko kasvukauden ajan joko pinnan yläpuolella tai hyvin lähellä pintaa (Aapala ym. 

2013b: 74). Suon kuivumisella on suora vaikutus pintatyyppeihin ja esimerkiksi rimpi- ja 

välipinnan kasvillisuus kärsii vedenpinnan tason laskusta, kun taas mätäspinnan kasvillisuus 

voi sopeutua ja alkuun jopa hyötyä kuivumisesta (Aapala ym. 2013b: 77). 

 

 

Kuva 1. Suon pintatyypit. Musta käyräviiva kuvaa suon pintaa suhteessa vedenpinnan tasoon, 

sininen katkoviiva vedenpinnan tasoa ja mittakaava osoittaa suonpinnan korkeuden 

vedenpinnan tasosta. Valokuvat ovat Pyhännän Kurkinevalta (Valokuvat Aleksi Isoaho). 

 

Luonnontilaiset suoekosysteemit keräävät ja sitovat hiiltä, koska vuosittainen 

nettoprimaarituotanto ylittää vuosittaisen karikkeen ja turpeen hajoamisnopeuden (Frolking 

ym. 2001: 479). Kasvillisuus on elinaikanaan sitonut fotosynteesissä hiilidioksidia ja kun 

orgaaninen aines ei täydellisesti suon hapettomissa olosuhteissa pääse hajoamaan, sitoo 

luonnontilainen suo tällöin hiilidioksidia pois ilmakehästä turpeen muodossa (Tahvanainen & 

Haapalehto 2013: 66; Ojanen 2015: 50). Vastaavasti luonnontilaiset suot vapauttavat 

ilmakehään kasvihuonekaasuja metaanin muodossa (Minkkinen ym. 2002: 785). Metaani 

kuitenkin hajoaa 12 vuoden aikana ilmakehässä, kun taas hiilidioksidi ei (Minkkinen ym, 2002: 

789). Hiilidioksidin sitoutumisessa maaperään ja vesistöihin kestää pitkään (Ojanen 2015: 50). 

Ilmastovaikutuksen näkökulmasta Frolkingin ym. (2006: 9) mukaan pohjoisten 

luonnontilaisten suoalueiden nettovaikutus on pitkällä aikavälillä viilentävä, vaikkakin nämä 

tuottavat metaanipäästöjä ja hiilidioksidin sitoutuminen maaperään turpeen muodossa vie 
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aikaa. Pohjoiset suoalueet ovatkin olleet viimeisen 5 000–10 000 vuoden aikana jatkuvia 

hiilinieluja (Frolking ym. 2001: 479–480). 

Luonnontilaisten soiden määrä on viimeisen sadan vuoden aikana vähentynyt 

Suomessa merkittävästi. Kun vielä 1920-luvulla ojittamattomia soita oli 10,4 miljoonaa 

hehtaaria, niitä oli vuonna 2018 enää jäljellä noin 4,1 miljoonaa hehtaaria (Ojanen ym. 2020: 

116–117). Metsäojitettujen soiden pinta-ala vuonna 2018 oli yhteensä 4,7 miljoonaa hehtaaria 

(Ojanen ym. 2020: 117) eli ojitettu pinta-ala on ylittänyt ojittamattoman pinta-alan. Ojitus oli 

aktiivisimmillaan 1960- ja 1970-luvuilla (Lindholm & Heikkilä 2006: 181; Ojanen ym. 2015: 

116). Merkittävimpänä syynä ojitukseen oli soiden muuttaminen talousmetsiksi ja silloisten 

metsäalueiden muuttaminen tuottavammiksi (Ojanen ym. 2020: 117–118). Ojitus on johtanut 

erityisesti luonnontilaisten tai niiden kaltaisten soiden vähenemiseen. Luonnontilaisen kaltaisia 

soita esiintyy Etelä-Suomessa lähinnä suojelualueilla, kun taas Pohjois-Suomessa tilanne on 

huomattavasti parempi (Ojanen ym. 2020: 120). Nykyään uudisojitus on käytännössä loppunut. 

Esimerkiksi Metsähallitus lopetti valtion omistamien maiden uudisojituksen vuonna 1994 

(Kaukonen ym. 2022: 18). 

Metsäojituksella on laajoja vaikutuksia koko valuma-alueeseen muuttaen sen 

hydrologiaa ja hydrokemiaa (Kondelin 2006: 195–196). Ojituksen myötä vedenpinnan taso 

laskee ja vuosittainen valunta kasvaa (Robinson 1986: 82; Kondelin 2006: 194) eli yläpuolisen 

valuma-alueen pintavedet ohjautuvat ojia pitkin suoraan alapuolisiin vesistöihin ilman että ne 

virtaavat suon läpi (Rehell ym. 2013a: 49). Tämä lisää vesistökuormitusta kahdella tavalla: 

valuma-alueen pintavedet eivät suodatu enää suon läpi ja soiden turvekerroksen aineita alkaa 

vapautumaan tehostuneen hajotustoiminnan myötä valumavesiin (Rehell ym. 2013a: 49). 

Valunnan kasvu korostuu etenkin tasaisessa maastossa (Kondelin 2006: 194). Ojitus vähentää 

suolle tulevan veden määrää ja nopeuttaa veden poistumista suolta, minkä johdosta suo kuivuu 

ja olosuhteet alkavat suosimaan metsälajeja suolajien sijasta (Aapala ym. 2013b: 77). 

Lindholmin & Heikkilän (2006: 188) mukaan ojituksen kuivatusvaikutus minerotrofisilla soilla 

voi yltää jopa kolmen kilometrin päähän itse ojituksesta. Valunta palautuu normaalille tasolle 

15–20 vuoden aikana, jos puuston kasvu on ojituksen myötä kasvanut (Kondelin 2006: 194) ja 

täten lisännyt valuma-alueen haihduntaa (Sarkkola ym. 2013: 160). Tehokas ojitus kuitenkin 

pysäyttää turpeen kertymisen (Tahvanainen & Haapalehto 2013: 66), jolloin suon maaperä ei 

enää toimi hiilinieluna. 
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2.1 Suoyhdistymätyypit 

 

Suomessa suoyhdistymätyypit jaetaan ominaisuuksiensa ja maantieteellisen sijaintinsa 

perusteella aapa-, keidas-, palsa- ja paljakkasoihin (Kokko ym. 2005: 78). Suoyhdistymätyypit 

esiintyvät pääsääntöisesti kukin omalla yhtenäisellä alueellaan ilmastollisista olosuhteista 

johtuen (Kaakinen ym. 2018a: 120).  Yleisesti ottaen maan eteläosa on keidassuoaluetta, kun 

taas keski- ja pohjoisosa aapasuoaluetta (Kaakinen ym. 2018a: 120). Palsa- ja paljakkasoita 

esiintyy ainoastaan Suomen pohjoisimmissa osissa missä routimisilmiötä ja lumenviipymiä 

esiintyy kylmemmän ilmaston johdosta (Seppälä 2006: 156; Kaakinen ym. 2018b: 457). 

Suoyhdistymätyypeistä on Kaakisen ym. (2018a: 120) mukaan eroteltavissa useita eri 

alatyyppejä eli suoluontotyyppejä, joissa eroja aiheuttaa esimerkiksi topografia, joka 

vastaavasti vaikuttaa suon hydrologiaan ja rakenteeseen. 

Aapasuon määrittely on jossain määrin hankalaa, koska sillä ei ole varsinaista 

tunnusomaista kasvillisuutta, vaikkakin sarakasvillisuus on siellä yleistä (Lindhom 2015: 34). 

Yhtenä tunnusmerkkinä voidaan pitää sen koveraa ja suhteellisen tasaista topografiaa 

(Lindqvist & Posio 2005: 24). Tyypillisesti aapasuolla on rimpi-jännerakenne eli alueella on 

märkiä rimpipintoja, joiden välillä on mätäs- ja välipintaisia jänteitä (Aapala ym. 2013b: 83). 

Aapasuot määritellään myös ilmaston avulla ja niitä esiintyy runsaslumisilla alueilla, joissa 

kevään sulaminen tapahtuu lyhyessä ajassa, mikä vastaavasti aiheuttaa tulvimista suoalueilla 

(Solantie 2006: 19; Lindholm 2015: 34). Aapasuot ovatkin usein minerotrofisia (Kaakinen ym. 

2018b: 441) eli kyseiset suosysteemit saavat vetensä sadannan lisäksi valuma-alueen pinta- tai 

pohjavaluntana (Verhoeven 1986: 118). Yleensä suosysteemeillä on myös ombrotrofisia osia, 

joiden kasvillisuus eroaa minerotrofiseen olosuhteeseen sopeutuneesta kasvillisuudesta 

(Laitinen ym. 2005: 113). Yleisesti suosysteemit pysyvät usein märkinä pitkälle kesään 

kevättulvan takia (Kaakinen ym. 2018b: 441). 

Keidassuot eroavat aapasoista siinä, että niiden vedensaanti perustuu pitkälti sadantaan 

ja ovat siten ombrotrofisia suosysteemejä (Kokko ym. 2005: 74). Keidassuot tunnistetaan 

yleisesti kuperasta muodostaan, eli suon keskus on kohonnut ympäristöään ylemmäksi ja tästä 

syystä se ei saa vettä ja ravinteita ympäristöstään suon reunoja eli laiteita lukuun ottamatta 

(Kaakinen ym. 2018b: 428). Suotyypin kasvillisuus onkin yleisesti melko karua ja vain harvat 

suokasvit ovat sopeutuneet tähän ympäristöön, joten karua kasvillisuutta pidetään keidassuon 

tyypillisenä tunnusmerkkinä (Kaakinen ym. 2018b: 428). Ilmastollisesti aapasoiden ja 

keidassoiden erona voidaan pitää sitä, että aapasoilla kokonaishaihdunta jää keskikesällä 

sadantaa keskimääräisesti pienemmäksi, kun taas keidassoilla kokonaishaihdunta ylittää 
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samalla ajankohdalla sadannan (Solantie 2006: 19). Tämä johtaa osaltaan siihen, että keidassuot 

eivät Suomessa ole läheskään yhtä märkiä kuin useimmat aapasuot. Mätäspinta on hallitseva 

pintatyyppi keidassoilla (Kokko ym. 2005: 74). 

Palsasuot sijaitsevat alueilla, joissa vuosittainen sadanta on alle 445 mm ja 

keskimääräinen lämpötila noin -3°C ja -5°C välillä (Luoto ym. 2004: 1378–1381). Ne ovat 

tunnistettavissa kupolimaisista turvekummuista eli palsoista (Seppälä 2006: 156), joiden 

korkeus vaihtelee 0,5–10,0 metrin välillä (Luoto ym. 2004: 1373). Kupolimaisten palsojen 

ytimet ovat jäätynyttä turvetta, jotka ovat syntyneet ryhminä suon märkiin ja paksuturpeisiin 

osiin peittäen vain pienen osan suon pinta-alasta (Kaakinen ym. 2018b: 453). Koska ilmasto 

säätelee palsojen esiintymistä, kohoava keskilämpötila ja lyhenevä terminen talvi ovat uhkana 

niiden esiintymiselle (Seppälä 1988 Luodon ym. 2004b: 33 mukaan). Palsasoiden pinta-alojen 

vähenemisen eri puolilla Fennoskandiaa onkin osoitettu useissa tutkimuksissa ja suurimmat 

muutosnopeudet on havaittu viime vuosikymmenen aikana (Aapala 2020: 90). 

Paljakkasuot ovat Suomen pohjoisimpien tunturien rinteillä puurajan yläpuolella 

esiintyviä ohutturpeisia suoyhdistymiä (Lindholm & Heikkilä 2006: 102). Paljakalla soita 

kehittyy erityisesti sellaisille alueille, jonne valuu sulamisvesiä lumenviipymiltä, mutta niitä 

voi kehittyä myös lähteisille paikoille (Kaakinen ym. 2018b: 457). Ominaista onkin lumen ja 

jään sulamisveden pysyvä vaikutus (Lindholm & Heikkilä 2006: 102), jonka takia paljakkasuot 

ovat usein märkiä ja rimpipintaisia aapasoiden tavoin (Kaakinen ym. 2018b: 457). Koska 

paljakkasuot sijaitsevat tunturialueilla, niiden suokasvillisuudella on omat erityispiirteensä 

kuten tunturilajit ja puuttomuus (Kokko ym. 2005: 74; Kaakinen ym. 2018b: 457). 

 

2.2 Soiden ennallistaminen 

 

Ekosysteemien ennallistaminen on noussut kansainvälisesti tärkeäksi teemaksi (Aapala & 

Similä 2013: 13). Ojitustoiminnan aiheuttama suoekosysteemien kuivuminen ja suoalueiden 

väheneminen on tehnyt useat suoluontotyypit uhanalaisiksi (Kaakinen ym. 2018a: 143), mikä 

onkin keskeinen syy soiden ennallistamistoimintaan (Aapala ym. 2013a: 19). Suon 

ennallistamisen keskeinen tavoite on palauttaa suoekosysteemin toiminta ja rakenne 

luonnontilaisen kaltaiseksi (Aapala ym. 2013a: 20). Tämä koskee vesitaloutta, kasvillisuutta, 

muuta lajistoa ja turpeen kertymistä (Aapala ym. 2013a: 20; Tahvanainen & Haapalehto 2013: 

69).  Nämä ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa; vesitalous voi palautua vain, jos 

kasvillisuuden pääpiirteet palautuvat luonnonmukaisiksi ja vastaavasti kasvillisuus voi palautua 

vain, jos vesitalous palautuu luonnonmukaiseksi (Rehell ym. 2013a: 52). Ennallistamisen 
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vesitaloudelliset tavoitteet voidaan saavuttaa varsin nopeastikin ja muutos voi näkyä jo 

ensimmäisten vuosien aikana (Rehell ym. 2013a: 52; Menberu ym. 2016). Sen sijaan luontaisen 

kasvillisuuden palautumisessa voi mennä useita vuosia. Esimerkiksi Aapalan ja Tukian (2008) 

tekemässä tutkimuksessa rahkasammalpeite palautui luontaiselle tasolle 10 vuoden aikana 

ennallistamisen aloittamisesta. Vastaavasti ennallistamisen tavoitteiden saavuttaminen voi 

kestää jopa satoja vuosia esimerkiksi puustorakenteen ja -dynamiikan osalta (Aapala ym. 2008). 

Mitä kauemmin ekosysteemi on ollut ojitettuna ja mitä enemmän se on kuivatuksessa 

muuttunut, sitä vaikeampaa se on ennallistaa alkuperäiseen tilaansa (Vasander ym. 2003: 55). 

Ennallistamista toteutetaan usealla eri tavalla. Vesitalous palautetaan yleisimmin 

täyttämällä ja patoamalla olemassa olevaa valuma-alueen ojitusta (Vesterinen ym. 2013: 140). 

Patojen jatkeeksi turpeesta tehdään pintavalleja estämään virtausta täytetyllä ojalinjalla ja 

ohjaamaan vettä pois ojalinjalta (Vesterinen ym. 2013: 140). Vettä myös ohjataan vanhoihin 

kuivuneisiin purouomiin, mikä osaltaan palauttaa valuma-alueen hydrologiaa alkuperäistä 

kohti (Haapalehto ym. 2015: 152). Kunnostusojituksen lopettaminenkin johtaa usein ojituksen 

umpeenkasvuun ja vedenpinnan tason nousuun ennallistettavalla suolla (Haapalehto ym. 2015: 

154). Jos vedenpinnan taso nousee lähemmäksi suon pintaa tai pinnan päälle, kertoo se 

maaperän lisääntyneestä vettyneisyydestä. Tämän takia vedenpinnan tason nostaminen onkin 

ennallistamisen hydrologisia tavoitteita (Aapala ym. 2009: 44). Myös puuston poistaminen on 

osa ennallistamistoimenpiteitä (Vesterinen ym. 2013: 139). Sen avulla voidaan saada 

taloudellista tuottoa, jolla voidaan kattaa ennallistamisen kustannuksia. Vaikka puuston 

poistolla on ekologista merkitystä melko vähän (Haapalehto ym. 2015: 153), se vähentää 

haihduntaa ja täten nostaa vedenpinnan tasoa (Sarkkola ym. 2013: 160). 

Ennallistamisella voi olla myös haitallisia vaikutuksia valuma-alueen vesistöön 

esimerkiksi fosforipäästöjen lisääntymisen muodossa (Sallantaus ym. 2013: 164) ja siksi suon 

ennallistamista suunniteltaessa pitää ottaa huomioon vaikutukset alapuoliseen vesistöön 

(Rehell ym. 2013b: 123). Metsähallituksen ohjeistuksen mukaan ennallistamista varten pitää 

tehdä valtion hallinnoimilla alueilla aina suunnitelma, jossa kuvataan muun muassa alueen 

taustatiedot, ominaispiirteet, toimenpiteet ja seuranta (Rehell ym. 2013b: 113). 

Ennallistamisella ei saa olla suon ulkopuolella sellaisia vaikutuksia, joita maanomistaja ei ole 

hyväksynyt, joten toteutuksesta pitää neuvotella ennen ennallistamistoimenpidettä (Aapala ym. 

2009: 48; Rehell ym. 2013b: 126). Valumavesien laadussa tapahtuvien muutosten odotetaan 

kuitenkin olevan pitkällä aikavälillä positiivisia ja haitalliset vaikutukset ovat parhaimmillaan 

lyhytaikaisia (Sallantaus ym 2013: 164). 
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2.2.1 Vesienpalautus 

 

Vesienpalautuksella tarkoitetaan ennallistamistoimenpidettä, jossa ojittamattomalle mutta 

kuivahtaneelle suoalueelle kaivetaan reunaojituksesta syöttöojia, joita pitkin vettä ohjataan 

takaisin luontaiseen virtaussuuntaan suolle (Haapalehto ym. 2015: 151). Menetelmä sopii 

erityisesti aapasoille, koska näiden kovera muoto mahdollistaa veden ohjautumisen reunoilta 

suon keskustaa päin (Antila ym. 2020: 3). Toimenpide ei ole ekologisesti yhtä tehokas kuin 

vesitalouden palauttaminen luontaiseen tilaan esimerkiksi valuma-alueen ojituksen 

tukkimisella mutta se on kustannustehokas ratkaisu, jolla saadaan näkyviä tuloksia aikaan 

vesitaseen ja vesistökuormituksen osalta (Haapalehto 2015: 151–153). Vesienpalautus ei 

kuitenkaan ole täysin ongelmaton menetelmä. Yhtenä huolena on, että ennallistettavan suon 

ympärillä oleva metsätalousalue voi vettyä ennakoimattomasta vedenpinnan noususta johtuen 

(Autio ym. 2018: 32). Tämä voi heikentää puuston kasvuedellytyksiä ja tappaa puita, mikä 

vastaavasti voi aiheuttaa kustannuksia maanomistajille. Aution ym. (2018) luoman 

toimintamallin mukaan tätä pyritään ehkäisemään kaivamalla syöttöojat niin pitkiksi, ettei 

vettymishaittaa suon ulkopuolisilla alueilla tapahtuisi. 

Vesienpalautus menetelmänä on verrattain uusi. Suo-OHKE-hankkeen 

loppuraportissa (Autio ym. 2018) on luotu toimintamalli tätä varten. Metsähallituksen 

Hydrologia-Life- (2017–2023) ja Suomen metsäkeskuksen VESPA-hankkeissa (2020–2021) -

menetelmälle tehdään päivitystyötä (Jämsén 2021). Ympäristöministeriön Helmi-

elinympäristöohjelman (2021–2030) kautta rahoitetaan uutta tutkimusta vesienpalautuksen 

vaikutuksista (Kareksela ym. 2021: 51), joten uusia projekteja ja hankkeita on varmasti luvassa. 

Yleisesti vesienpalautuksen ajatellaan olevan yksi mielenkiintoisimmista menetelmistä 

perinteisen ennallistamisen rinnalle kustannustehokkuuden sekä lajisto-, vesistö- ja 

ilmastovaikutustensa ansiosta (Kareksela ym. 2021: 30). 

 

2.3 Ennallistamisen seuranta 

 

Seurantaa tehdään kaikille valtion hallinnoimille ennallistetuille soille. Sen tavoitteena on 

seurata toimenpiteiden onnistumista, löytää mahdolliset ongelmat mahdollisimman nopeasti 

sekä kehittää ennallistamisen suunnittelua ja ennallistamismenetelmiä saatujen kokemusten 

avulla (Penttinen ym. 2013: 179). Seurantatyyppejä on kahta erilaista: hoitoseurantaa ja 

vaikutusseurantaa. Hoitoseurannassa selvitetään ennallistamisen onnistuneisuus ja pyritään 

havaitsemaan mahdolliset ongelmat aikaisessa vaiheessa (Aapala ym. 2009: 41). Yleensä 
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hoitoseurantakäyntejä tehdään 2–4 kertaa 10 vuoden kuluessa ennallistamisesta. Ensimmäinen 

käynti tehdään ennallistamisen jälkeisenä keväänä, jonka jälkeen päätetään seuraava ajankohta 

10 vuoden aikajaksolle (Aapala ym. 2009: 42). Ongelmallisempaa kohdetta voidaan seurata yli 

10 vuotta (Penttinen ym. 2013. 179). Vaikutusseurannassa noudatetaan vakiintunutta 

asetelmaa, joka koostuu koe-, kontrolli- ja lähdelaikuista (Aapala ym. 2009: 25). 

Vaikutusseurannassa pyritään seuraamaan hoitotoimenpiteiden vaikutusta esimerkiksi 

hydrologiaan ja kasvillisuuteen. Erona hoitoseurantaan voidaankin pitää sitä, että 

vaikutusseurannassa keskitytään enemmän yksittäisiin seurantatyyppeihin kvantitatiivisesti, 

kun taas hoitoseurannassa arvioidaan suon ennallistamista kokonaisuutena kuvailevasti ja ilman 

tarkkoja mittauksia (Aapala ym. 2009: 39, 51–64). 

Hydrologista seurantaa voidaan tehdä silmämääräisenä asiantuntija-arviona sekä 

kvantitatiivisesti erilaisilla mittauksilla ja mallinnuksilla (Aapala ym. 2009: 52; Menberu ym. 

2016; Menberu ym. 2018; Räsänen ym. 2022). Tavoitteena on seurata erilaisia hydrologisia 

parametrejä, jotka melko suoraan selittävät suon tilasta kertovia keskeisiä tekijöitä kuten 

turpeen kertymistä ja ravinnedynamiikkaa (Aapala ym. 2012: 201). Tyypillisesti seurattavia 

kohteita ovat esimerkiksi vedenlaatu, valunta ja vedenpinnan taso (Aapala ym. 2012: 201–203; 

Penttinen ym. 2013: 180). Vedenlaatua, kuten pH:ta ja ravinteiden määrää, seurataan ottamalla 

vesinäytteitä esimerkiksi valuntaseurantaa varten rakennetuista mittapadoista (Aapala ym. 

2009: 52) tai erillisiltä mittapisteiltä (Penttinen ym. 2013: 2013: 180). Vedenpinnan tasoa on 

perinteisesti seurattu loggereiden avulla (Aapala ym. 2012: 202) ja manuaalimittauksilla (Laine 

ym. 2011). Ojituksen on todettu aiheuttavan suonpinnan vajoamista soilla (Hooijer ym. 2012) 

ja vastaavasti ennallistamisen on todettu hidastavan vajoamista tai jopa aiheuttavan suonpinnan 

kohoamista (Miller ym. 2008). Syynä tähän on ehdotettu muun muassa turpeessa tapahtuvia 

kosteuden muutoksia, jotka vaikuttavat kyseisen maalajin tilavuuteen (Price & Schlotzhauer 

1999). Siten topografisten muutosten tarkastelu on myös yksi tapa seurata suon hydrologiaa. 

Koska kasvillisuudella, erityisesti rahkasammaleilla, on tärkeä rooli suoekosysteemien 

toiminnassa ja rakenteessa, kasvillisuuden muutos indikoi yleisesti ekosysteemin elpymistä 

(Aapala ym. 2012: 200). Kasvillisuuden muutosta voidaan seurata kasvillisuusruuduilla, joista 

tarkastellaan esimerkiksi kasvilajien prosentuaalista peittävyyttä (esim. Komulainen ym. 1999: 

636). Koska ennallistamisen tavoitteena on palauttaa kasvillisuus luonnontilaisen kaltaiseksi, 

aineistoa on tärkeä verrata luonnontilaisilta soilta kerättyyn aineistoon (Aapala ym. 2009: 58). 
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3 Kaukokartoitus ja paikkatietomenetelmät suotutkimuksissa 

 

Kaukokartoitus on alueen kartoittamista ja tarkastelua etäältä. Käsite kattaa kaikki menetelmät, 

joilla saadaan elektromagneettisesta säteilystä kertovaa dataa mitattavasta kohteesta (Campbell 

& Wynne 2011: 6). Perinteisesti kaukokartoituksessa on hyödynnetty satelliitteja ja 

lentokoneita, mutta viime vuosina miehittämättömillä lennokeilla eli droneilla on tuotettu yhä 

enemmän tutkimusaineistoa niiden mahdollistaessa hyvin tarkkaresoluutioisen aineiston 

tuottamisen vähäisillä kustannuksilla (Nex & Ramondino 2014: 2; Agüera-Vega ym. 2018: 

127). Kaukokartoitus itsessään on vain tiedonkeruumenetelmä, joka on yleensä osana 

laajempaa tutkimusprosessia (kuva 2). 

 

 

Kuva 2. Kaukokartoitusprosessi Campbellia & Wynneä (2011: 19) mukaillen. 

 

Pääsääntöisesti lähes kaikki kohteet tuottavat ja heijastavat sähkömagneettista säteilyä, jota 

sensorit keräävät ja jonka avulla ne saavat kohteista tietoa (Campbell & Wynne 2011: 31). 

Tietoa kerätään pääsääntöisesti kahdella tavalla: passiivisesti (radiometriset ja optiset 

kuvaukset) ja aktiivisesti (takaisinsironta) (Mladenova ym. 2014: 197; kuva 3). Passiivisessa 

tavassa säteilyn lähettää joku ulkopuolinen lähde, esimerkiksi aurinko, kun taas aktiivisessa 

tavassa kerätty säteily on mittalaitteen itsensä tuottamaa (Sharkov 2003: 9). Passiivista 
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kaukokartoitusta hyödynnetään muun muassa optisessa ilma- ja satelliittikuvaamisessa. 

Aktiivista tapaa hyödynnetään esimerkiksi laserkeilauksessa (engl. light detection and ranging; 

LiDAR), jonka avulla voidaan tuottaa tarkkaa topografista ja kasvillisuuden kolmiulotteisesta 

rakenteesta kertovaa dataa (Kraus & Pfeifer 2001: 23). Maanmittauslaitoksen tuottamat 

avoimesti saatavilla olevat 2 m korkeusmallit ja pistepilvet on tuotettu laserkeilauksen avulla 

(Maanmittauslaitos 2022).  

 

 

Kuva 3. Passiivinen ja aktiivinen kaukokartoitus. 

 

Passiivisella kaukokartoituksella kerätään sähkömagneettisen säteilyn eri aallonpituuksia. 

Näkyvän valon kuvat sisältävät ainoastaan kolme värikanavaa, joita ovat punainen, vihreä ja 

sininen (RGB). Kun halutaan näkyvän valon lisäksi kerätä esimerkiksi infrapunasäteilyä, 

turvaudutaan multi- ja hyperspektrikameroihin. Multispektrikuva sisältää näkyvän valon 

kanavien lisäksi esimerkiksi lähi- (NIR) ja lyhytaaltoisen infrapunan (SWIR) kanavia (esim. 

Landsat Missions 2022). Näiden kanavien avulla voidaan tarkastella huomattavasti paremmin 

esimerkiksi kasvillisuutta ja märkyyttä, koska kyseisten kanavien ominaisuudet sopivat 

näkyvää valoa paremmin kyseisten kohdeilmiöiden tarkasteluun (esim. Clevers ym. 2008: 389; 

Wu ym. 2014: 2). Tyypillisesti multispektrikuvauksessa tallennettavia kanavia on kahdesta 

joihinkin kymmeniin (Manolakis ym. 2016: 27). Esimerkiksi Landsat-satelliittien tuottamat 

kuvat ovat multispektrikuvia ja ovat yleisesti saatavilla (Landsat Missions 2022).  
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Hyperspektrikuvauksessa voidaan puhua jatkuvammasta spektristä, jossa kanavat 

sijaitsevat hyvin ohuilla aallonpituusväleillä erittäin tiheästi ja joiden määrä lasketaan yleensä 

sadoissa (Manolakis ym. 2016: 8–13). Hyperspektrikuvauksessa on täten erittäin tarkka 

spektrinen resoluutio. Yleisesti hyperspektrikuvauksen potentiaali on huomattavasti suurempi 

kohteen ominaisuuksien tarkastelussa verrattuna multispektrikuvaukseen, koska 

kuvausaineisto sisältää huomattavasti enemmän ja tarkempaa spektristä informaatiota (Adão 

ym. 2017: 21). Tämä on todettu muun muassa Hallin & Laran (2022) tutkimuksessa, jossa 

toiminnallisten kasvilajiryhmien luokittelu dronekuvista onnistui hyperspektriaineistolla 

huomattavasti paremmin kuin multispektriaineistolla, tarkkuuden parantuessa jopa 20–30 %.  

Multi- ja hyperspektrikuvausta on käytetty soiden tilan seurannassa. 

Satelliittikuvaseurantaa voidaan käyttää vedenpinnan tason ja maaperän kosteuden ajallisten 

muutosten arvioinnissa (esim. Burdun ym. 2020) sekä soiden yleisen kehityksen seurannassa 

ennallistamisen jälkeen (esim. Sirin ym. 2020), minkä takia soiden ennallistamisen seurantaan 

soveltuvia kaukokartoitusmenetelmiä pyritään kehittämään useassa eri hankkeessa. 

Kaukokartoitusmenetelmien kehittyessä tarkkaresoluutioiset kartoitusaineistot ovat tuoneet 

uusia seurantamahdollisuuksia erilaisten indeksien ja mallinnusten muodossa (esim. Rahman 

ym. 2017; Ikkala ym. 2022; Räsänen ym. 2022). Myös kasvillisuusseurannassa 

kaukokartoituksella on potentiaalia ja esimerkiksi Beyer ym. (2019) toteavat, että 

dronekartoituksen avulla voidaan mahdollisesti seurata lajikoostumuksen muutoksia 

ennallistetuilla soilla. 

 

3.1 Rakenne liikkeestä -kuvaus 

 

Rakenne liikkeestä (engl. Structure from Motion, SfM) on alun perin lähtöisin 

konenäkötutkimuksista ja sen toiminta perustuu nimensä mukaisesti kohteen havainnointiin 

liikkeestä (Iglhaut ym 2019: 156). Sen voidaan täten ajatella toimivan syvyysnäön ja jatkuvasti 

muuttuvan kuvausposition avulla (Westoby ym. 2012: 301–302). SfM hyödyntää usein dronella 

kuvattua aineistoa. SfM-algoritmi etsii ja tunnistaa kuvista seurattavia kohteita, minkä jälkeen 

se luo näille tunnistetuille kohteille jäljet (Furukawa & Hernández 2015: 10; ks. kuva 4), joiden 

avulla se luo spatiaalisen suhteen eri kohteiden välille (Chandler & Buckley 2016). Kun samasta 

kohteesta otetaan osittain päällekkäisiä kaksiulotteisten kuvien sarjoja, kohteesta voidaan luoda 

kolmiulotteinen malli multi-view stereo (MVS) -algoritmeilla (Iglhaut ym. 2019: 156). MVS-

algoritmi ottaa syöttöaineistokseen SfM-algoritmeilla tuotettua aineistoa ja tuottaa tästä 

kolmiulotteisen mallin, josta voidaan luoda tiheä pistepilvi (Iglhaut ym. 2019: 156–157). 
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Kokonaisuudessaan prosessi tunnetaan nimellä SfM-MVS tai SfM workflow (esim. Westoby 

ym. 2012; Iglhaut ym. 2019). 

 

 

Kuva 4. Rakenne liikkeestä -algoritmin tuottama jälki nuolten osoittamassa kohdassa. 

 

SfM-ilmakuvaaminen tuottaa LiDAR-aineiston kaltaisen aineiston eli erittäin tiheän 

pistepilven, jonka tiheys voi olla LiDAR-aineistoa suurempi (Iglhaut ym. 2019: 164). 

Keskeisenä erona perinteiseen LiDAR-aineistoon on myös se, että SfM-pistepilven pisteet 

sisältävät xyz-koordinaattien lisäksi myös RGB-arvot, mikä mahdollistaa 3D-mallin tuoton 

väreillä ja jatkosovellutuksen esimerkiksi objektiperustaiseen kuva-analyysiin (Mlambo ym. 

2017: 15; Iglhaut ym. 2019: 163). Myös multi- ja hyperspektrikameraa on sovellettu SfM-

kuvauksiin, mikä mahdollistaa paremmin esimerkiksi kasvillisuus-, metsä-, ja 

lumipeitetarkastelun (Aasen ym: 2015; Iglhaut ym. 2019: 163; Maier ym. 2022). Multi- ja 

hyperspektrikameralla tavoitteena on pääsääntöisesti tarkkaresoluutioinen ortokuva, koska 

kennon resoluutio on näissä pääsääntöisesti monta kertaa heikompi kuin RGB-kameralla 

(Kwon & Tai 2015: 307), jolloin 3D-aineiston hyödyt jäävät myös vähäisemmiksi verrattuna 
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RGB-kameraan. RGB-kameralla dronea käyttämällä voidaan SfM-menetelmää hyödyntäen 

tuottaa vähäisillä kustannuksilla topografista ja kasvillisuuden rakenteesta kertovaa aineistoa, 

joka pärjää tarkkuudessa kalliimmalle LiDAR-aineistolle. Topografian kattava kuvautuminen 

tosin vaatii avoimen kuvausalueen, koska SfM-kuvaamisella on vaikeampi saada maapisteitä 

tiheän kasvuston alueilta ja metsistä verrattuna laserkeilaukseen (Mlambo ym. 2017: 8–9; Liao 

ym. 2021: 500–502). Vähäpuustoisilla suoalueilla SfM-aineiston tarkkuus on LiDAR-

aineistoon verrannollinen (Kalacska ym. 2021; Ikkala ym. 2022: 13). 

SfM-kuvauksella tuotettuja aineistoja on alettu hyödyntää viime aikoina yhä kasvavin 

määrin soiden ennallistamistoiminnassa. Esimerkiksi Ikkalan ym. (2022) tutkimus hyödyntää 

SfM-kuvauksella tuotettua tarkkaresoluutioista korkeusmallia (engl. Digital Elevation Model, 

DEM) märkyyden mallintamisessa aapasuolla. Avonaiset aapasuot ovatkin optimaalisia SfM-

kuvauksen sovelluskohteita, näiden sisältäessä yleensä melko vähän varjostavaa kasvillisuutta. 

SfM-kuvauksen potentiaalia suon tilan tai ennallistamisen seurannassa on tutkittu myös 

esimerkiksi Beyerin ym. (2019), Räsäsen & Virtasen (2019) ja Kalacskan ym. (2021) 

tutkimuksissa. Käyttämällä reaaliaikaista kinemaattista mittausta (engl. Real Time Kinematic, 

RTK) dronessa, ja maatukipisteitä, voidaan xyz-tarkkuudessa päästä senttimetrien tasolle 

(esim. Stott ym. 2020). Yleisesti kuvausmenetelmällä on saatu aikaan paljon hyviä 

tutkimusainestoa, jotka ovat vähintäänkin vertailukelpoisia vanhemmilla teknologioilla ja 

menetelmillä tuotettuihin tuloksiin. 

 

3.2 Korkeusmalli 

 

Korkeusmallilla tarkoitetaan yleensä digitaalista esitystä maanpinnan korkeudesta 

merenpinnasta. Perinteisesti korkeutta esitetään kolmella eri tavalla (kuva 5): rasterina 

ruudukkopohjaisesti (DEM), epäsäännöllisenä kolmioverkkona (engl. Triangular irregular 

networks, TIN) tai korkeuskäyrinä (Ali & Mehrabian 2009: e624). Korkeuskäyrät ovat vanhin 

tapa esittää korkeutta ja niitä löytyy useista maasto- ja suunnistuskartoista. 

Korkeuskäyräkonsepti on kehittynyt jo 1700-luvun loppupuolella (Rann & Johnson 2019). 

TIN-pohjainen aineisto on vektoripohjainen ja sitä on käytetty vuosien ajan 

korkeusmallikonseptina (Zhu ym. 2001: 271). Se yhdistää korkeuspisteet viivoilla, jotka 

voidaan esittää kolmiulotteisena mallina. Sen haasteena on vertailukelpoisuus, koska erilainen 

pistesarja luo erilaisen TIN-pinnan, vaikka alue olisi sama (Lim & Pilesjö 2022). TIN-

muotoisista pinnoista on myös vaikea irrottaa tietoa, koska niille ei ole kattavaa ja vakiintunutta 

analyysimenetelmien viitekehystä (Ali & Mehrabian 2009: e625). Rasteri on nykyisin yleisin 
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tapa esittää korkeutta paikkatietoaineistoissa (Ali & Mehrabian 2009: e624). Korkeusrasteri 

koostuu neliön muotoisista soluista eli pikseleistä, jotka sisältävät liukulukuna korkeusarvon 

kyseisessä kohdassa. Pikselin koko riippuu alkuperäisen aineiston tarkkuudesta ja esimerkiksi 

Maanmittauslaitos on tuottanut 25 m, 10 m ja 2 m spatiaalisen resoluution korkeusmalleja 

(Oksanen 2022).  

 

 

Kuva 5. Digitaaliset korkeusmalliaineistotyypit. Epäsäännöllinen kolmioverkko (TIN) ja 

korkeuskäyrät johdettu Maanmittauslaitoksen rasterimuotoisesta korkeusmallista (DEM). 3D 

korkeuseroja on ylikorostettu paremman näkyvyyden aikaansaamiseksi. DEM 

©Maanmittauslaitos. 

 

Korkeusmallin lisäksi on olemassa käsitteet maastomalli (engl. Digital Terrain Model, DTM) 

ja pintamalli (engl. Digital Surface Model, DSM). Käsitteistöä käytetään jossain määrin 

synonyymeinä ja korkeusmallilla voidaankin tarkoittaa niin maastomallia kuin pintamallia. 

Maastomallilla kuitenkin tarkoitetaan maanpintaa seuraavaa mallia, jossa ei ole kasvillisuutta 

tai ihmisten rakentamia rakennuksia; pintamallissa nämä vastaavasti ovat mukana (esim. Li ym. 

2005: 55). SfM-kuvaamisella voidaan lähtökohtaisesti tuottaa vain pintamalli, koska tiheän 

kasvillisuuden alueella maanpinta jää kasvillisuuden alle piiloon. Zhang ym. (2016) 

kehittämällä Cloth Simulation Filter (CSF) -algoritmilla voidaan kuitenkin koneellisesti poistaa 

pistepilvestä kasvillisuutta ja rakennuksia, jolloin näiden tyhjien kohtien tilalle voidaan 

ympärillä olevien maapisteiden avulla interpoloimalla saada aikaiseksi maastomalli (esim. 

Ikkala ym. 2022: 13). Laserkeilauksella voidaan vastaavasti tuottaa suoraan maastomalli, koska 

laserpulssit läpäisevät osittain kasvillisuutta ja tuottavat kattavammin maapisteitä (Dubayah & 

Drake 2000: 45). 
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Korkeusmalleilla on todella paljon jatkosovellutuksia. Erityisesti hydrologisten 

virtausverkkojen ja valuma-alueiden määritys perustuu pitkälti maasto- ja korkeusmalleihin 

(esim. Suomen ympäristökeskus 2020; Riihimäki ym. 2021; Ikkala ym. 2022). Soiden 

tutkimuksissa korkeusmalleja on hyödynnetty erityisesti märkyyden mallintamisessa (esim. 

Ikkala ym. 2022). Korkeusmallin avulla voidaan laskea topografinen märkyysindeksi (engl. 

topographic wetness index, TWI), joka on Beven & Kirkbyn (1979) kehittämä yleisimmin 

käytetty indeksi alueellisen märkyyden mittarina (Kopecký ym. 2021: 2). TWI:n 

perusajatuksena on, että jokaiselle korkeusmallin pikselille lasketaan veden syöttö ylärinteeltä 

ja veden poisto alarinteelle (Kopecký ym. 2021: 2), jolloin saadaan pintamärkyyttä kuvaava 

rasterimalli. Kopeckýn ym. (2021) mukaan malli muodostetaan laskemalla korkeusmallista 

yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala eli montako pikseliä valuttaa tiettyyn soluun vettä (esim. 

Tarboton 1997), virran leveys pikselissä (esim. Chirico ym. 2005) ja maanpinnan kaltevuus 

pikselin kohdalla (esim. Jones 1998) ja syöttämällä nämä laskukaavaan (kuva 6). 

TWI:n laskemiseen käytetyt mallit voidaan laskea useilla eri algoritmeilla ja eri 

korkeusmallien resoluutiolla. Esimerkiksi Kopecký ym. (2021) tutkimuksessa on selvitetty eri 

algoritmeilla laskettujen topografisten märkyysindeksien ja mitatun maaperäkosteuden välisiä 

suhteita. Vastaavasti Riihimäki ym. (2021) keskittyi ainoastaan virtausalgoritmien ja 

maastomallin eri resoluutioiden vertailemiseen. Virtausalgoritmin (ks. kuva 7) valinnalla on 

suurin vaikutus maaperäkosteuden selitysasteeseen ja parhaiten näyttäisi toimivan algoritmit, 

jotka ohjaavat vettä yhdestä pikselistä useisiin naapuripikseleihin (Kopecký ym. 2021: 5–7; 

Riihimäki ym. 2021). Yleisesti TWI toimii huonosti tasaisilla alueilla, koska pienetkin erot 

voivat aiheuttaa satunnaista muutoksia mallinnettuun virtausverkostoon. Tämä muuttaa 

märkyysindeksiä (Böhner & Selige 2006: 16). Siksi virtausalgoritmin valinnalla on suuri 

merkitys indeksien arvoihin.  
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Kuva 6. Topografisen märkyysindeksin (TWI) laskeminen maastomallista (DTM) SAGA GIS-
ohjelmistolla Kopeckýa ym. (2021) mukaillen. Laatikot ovat rasteritiedostoja, kun taas timantit 
SAGA GIS:in geoprosessointityökaluja. 
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Kuva 7. Virtausalgoritmin periaatteellinen toiminta. Kuvan algoritmi noudattaa D8-algoritmin 

(O'Callaghan & Mark 1984) toimintaa eli virtaus kulkee yhdestä pikselistä yhteen pikseliin. 

Vasemmalla virtaussuunta ja oikealla laskettu Total Catchment Area (TCA). TCA-arvo on 

kumulatiivinen summa pikseleiden määrästä, joiden kautta vesi kulkee päästäkseen tiettyyn 

pikseliin. 

 

3.3 Spektriset indeksit 

 

Spektriset indeksit perustuvat matemaattisiin laskutoimituksiin eri aallonpituuskanavien välillä. 

Esimerkiksi lähi-infrapunakanava absorboituu voimakkaasti veteen, kun vastaavasti se 

heijastuu voimakkaasti vihreästä kasvillisuudesta (McFeeters 1996: 1425). Tämän takia 

kyseistä kanava hyödynnetään niin kasvillisuuden kuin veden tarkastelussa. Muun muassa 

normalisoitu kasvillisuusindeksi (engl. Normalized Difference Vegetation Index, NDVI) 

(Tucker 1979), joka on yleisesti kasvillisuuden ja vihreyden tarkasteluun käytetty indeksi ja 

normalisoitu vesi-indeksi (engl. Normalized Difference Water Index, NDWI) (McFeeters 

1996), joka on yleisesti vesialueiden tarkasteluun ja erotteluun käytetty indeksi, lasketaan lähi-

infrapunakanavan ja näkyvän valon suhteena. 

Suotutkimuksissa spektrisillä indekseillä on ollut iso rooli ja niitä voidaan käyttää 

soiden pitkäaikaisseurannassa. Indeksien avulla on mallinnettu muun muassa vedenpinnan 

tasoa käyttämällä useita eri kasvillisuutta ja märkyyttä kuvaavia indeksejä (Räsänen ym. 2022). 

Indeksejä voidaan käyttää myös suon pitkäaikaisseurannassa menetelmänä, jonka avulla 

seurataan indeksin kehitystä pitkällä aikavälillä. Indeksin arvossa tapahtuvat 

spatiotemporaaliset muutokset voidaan linkittää johonkin ilmiöön, kuten vedenpinnan tason 
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muutoksiin tai hiilivirtoihin (esim. Zhang ym. 2014; Junttila ym. 2021). Indeksi ei välttämättä 

aina kuvaa suoraan tarkasteltavaa ilmiötä. Esimerkiksi Zhangin ym. (2014) tutkimuksessa 

huomattiin, että EVI-kasvillisuusindeksi (Huete ym. 1997) korreloi melko voimakkaasti suon 

vedenpinnan tason kanssa.  

 

3.4 Objektiperustainen kuva-analyysi  

 

Objektiperustainen kuva-analyysi eli OBIA tarkoittaa kaukokartoituskuvien jakamista 

vierekkäisten pikseleiden muodostamiin objekteihin ja niiden ominaisuuksien arviointia (Hay 

& Gastilla 2006; kuva 8). Käytännössä termillä tarkoitetaan kuvan luokittelua eri osiin 

ominaisuuksiensa perusteella. Usein tutkimuksessa käytetään myös termiä GEOBIA, jolla 

tarkoitetaan geo-objektiperustaista kuva-analyysia (esim. Blaschke ym. 2014; Chen ym. 2018). 

Menetelmä pyrkii ohittamaan pikselipohjaisten kuva-analyysien ongelmat, jotka ilmaantuvat 

tarkkaresoluutioisten kuvien käsittelyssä. Pikselipohjainen kuva-analyysi ei kykene 

käsittelemään monimutkaisten maisemien sisäistä vaihtelua (Dey ym. 2010: 31). Tätä kutsutaan 

H-resoluutio-ongelmaksi (Hay ym. 1996: 110). Hayn ym. (1996: 110) mukaan suurempi 

resoluutio johtaa pikselipohjaisten menetelmien tarkkuuden heikkenemiseen, koska 

tilastollinen erottelu pikselien välillä heikkenee.  

OBIA:n käyttö on mielekästä erityisesti silloin, kun tarkasteltavien objektien koko on 

huomattavasti käytettävän aineiston pikselikokoa suurempi (Blaschke 2010: 3–4) eli kun 

aineisto on H-resoluutiota. L-resoluutiossa tilanne on päinvastainen eli tällöin tarkasteltavat 

objektit ovat karkean kuvaresoluution takia pienempiä kuin pikselit, jolloin OBIA:n sijaan pitää 

käyttää toisia menetelmiä kuten spektrisiä analyyseja tai pikseliperustaista kuva-analyysiä 

(esim. Hamada ym. 2011: 3057; Goldblatt ym. 2018). OBIA:ssa on yleensä käytetty 

multispektrisiä ilmakuvia, mutta myös hyperspektriset kuvat ja tarkat korkeusmallit toimivat 

hyvin (esim. Blaschke ym. 2014: 181; Chen ym. 2018: 160–163). Useaa erilaista aineistoa 

voidaan OBIA:ssa käyttää yhtä aikaa. Esimerkiksi Räsänen ym. (2014) käytti OBIA:ssa 

multispektriaineiston lisäksi korkeusmallista tuotettuja jatkomalleja, kuten märkyysindeksiä 

(ks. kohta 3.2; kohta 6.3.3) ja positioindeksiä (ks. kohta 6.3.4). Topografisen aineiston käyttö 

paransi Räsänen ym. (2014) tutkimuksessa elinympäristötyyppiluokittelun tarkkuutta. 

OBIA jaetaan yleensä kahteen osaan: segmentointiin ja ominaisuuksien erotteluun 

(Hossain & Chen 2019: 115). Segmentointia hyödynnetään hyvin laaja-alaisesti eri 

tieteenaloilla, mutta sen perusperiaate on sama eli kuvan jakaminen homogeenisiin alueisiin 

(Dey ym. 2010: 31). Käytännössä toisiaan spatiaalisesti ja spektrillisesti lähellä olevat pikselit 
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koostuvat suuremmiksi spatiaalisesti yhtenäisiksi alueiksi eli objekteiksi, joista tulee analyysin 

perusyksiköitä (Heumann 2011: 2442). OBIA:n toiminta perustuu näihin segmenttiobjekteihin. 

Segmentointialgoritmeja on useita erilaisia ja ne voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan 

lähestymistapojensa perusteella. Näitä ovat pikseli-, reuna- ja alueperusteinen segmentaatio 

(Blaschke ym. 2014: 186). Ilma- ja satelliittikuvatutkimuksessa käytettyjä algoritmeja ovat 

esimerkiksi Mean Shift ja Full lambda-schedule (esim. Tao ym. 2007; Liu ym. 2011; Räsänen 

& Virtanen 2019).  

 

 

Kuva 8. Objektiperustainen kuva-analyysi vaiheittain. Luokittelussa vihreä kuvaa metsää, 

keltainen hiekkarantaa ja sininen vettä. Ilmakuva ©Maanmittauslaitos. 

 

OBIA:ssa ominaisuuksien tarkastelua tehdään usein regression ja luokittelun kautta (esim. 

Räsänen ym. 2019; 2020). Luokittelija-algoritmin tarkoituksena on koneellisesti sääntöjä 

käyttäen luokitella annettu aineisto eri luokkiin (Belgiu & Drăguţ 2016: 24). Luokittelu on 

yleensä ohjattua oppimista eli algoritmille pitää opettaa opetusaineiston avulla, miten 

luokittelua tehdään (Mahesh 2020: 381), mutta esimerkiksi neuroverkoilla luokittelua voidaan 

tehdä myös ohjaamattomasti (Pandley ym. 2019: 920). Luokittelua voidaan tehdä useita eri 

algoritmeja käyttäen. Sopivan algoritmin valitseminen on haaste, koska näitä on paljon ja koska 

kirjallisuus on jossain määrin ristiriitaista (Maxwell ym. 2018: 2791–2792). Random forest -

luokittelija (Breiman 2001) on melko yleisesti käytetty onnistuneiden luokittelujen, käytön 

helppouden ja prosessoinnin nopeuden ansiosta (Rodriguez-Galiano ym. 2012: 94; Belgiu & 

Drăguţ 2016: 24;). 

Suotutkimuksen osalta OBIA:a on hyödynnetty useissa tutkimuksissa. Anderson ym. 

(2010) käyttivät OBIA:a suon pintatyyppien luokitteluun ja täten pystyivät kvantifioimaan suon 

pintaa ja näiden alueellista jakautumista suoalueella. Samantyyppisen tutkimuksen suorittivat 
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myös Räsänen & Virtanen (2019), joiden mukaan dronekuvista oli paljon hyötyä 

opetusaineiston ja tarkan luokittelun teossa. OBIA:a on käytetty myös pitkäaikaisseurannassa; 

esimerkiksi Talvitien (2022) diplomityössä seurattiin onnistuneesti ilmakuva-aineiston avulla 

keidassoiden allikoiden kokojen muutosta 70 vuoden aikana. 

 

4 Tutkimusalueet 

 

Tutkimusalueena toimivat kuusi eri suoseurantakohdetta, jotka kaikki sijaitsevat Pohjois-

Pohjanmaalla aapasuoalueella (kuva 9). Näistä neljä sijaitsee Utajärven Makkarasuolla, yksi 

Pyhäjärven Vihtanevalla ja yksi Pyhännän Kurkinevalla. Seurattavat kohteet ovat kuivempia, 

mitä ne ovat luonnontilaisina olleet. Syynä tähän on soiden reunaojitus, joka on merkittävästi 

vähentänyt soille tulevan veden määrää.  Kaikille kohteille on suoritettu dronella ilmakuvakset 

alku- ja loppukesästä vuosina 2021 ja 2022 sekä kerätty vedenpinnan tasosta seuranta-aineistoa 

loggereilla ja manuaalimittauksilla molempina kesinä. Kenttätöiden yhteydessä on myös 

kerätty suon pintatyyppiaineistoa. Aineistonkeruuajankohdista kerrotaan enemmän kohdassa 5. 
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Kuva 9. Suomen suoyhdistymätyypit, seurattavien kohteiden päävesistöalueet ja seurattavat 

suokohteet. Makkarasuolla on neljä kohdetta, Kurkinevalla yksi kohde ja Vihtanevalla yksi 

kohde. Kohteet Makkarasuo3 ja -4 kuuluvat samaan dronekuvausalueeseen, mutta niille on 

omat seuranta-aineistonsa. 

 

Makkarasuolta vedet valuvat Makkaraojaa pitkin Kaihlaiseen ja edelleen Kiiminkijokea pitkin 

Perämereen. Suo on kasvillisuudeltaan erittäin rehevä ja se sisältää hyvin paljon ruohovartista 

kasvillisuutta. Suon märkyys lisääntyy etelään päin kulkiessa ja eritysesti seurantakohteet 3 ja 

4 ovat hyvin märkiä. Jänteiden määrä vähenee etelään päin kulkiessa. Suolle on aikaisemmin 

tehty vesienohjausta syöttöojilla yli 30 vuotta sitten hakkuiden sekä kunnostus- ja 

uudisojituksen yhteydessä. Kohteissa Makkarasuo1 ja Makkarasuo3 vesienohjaus on 

onnistunut, kun taas kohteissa Makkarasuo2 ja Makkarasuo4 epäonnistunut (Rehell 2021; kuva 

10). Onnistuneissa vesienohjauksissa ojat ovat keränneet hyvin vettä ja tehneet suosta 

paikallisesti märemmän. Epäonnistuneissa vesienohjauksissa ojat ovat kasvaneet pitkälti 

umpeen. Vesienpalautusta tehtiin syksyllä 2021 kohteelle Makkarasuo2, jossa aikaisemmin 



29 

 

epäonnistuneesta syöttöojasta kaivettiin uoma enemmän suon rimpistä keskustaa kohti (kuva 

10). Koska suo ei ollut kantanut kaivinkonetta, oli kyseinen syöttöoja jäänyt suunniteltua 

lyhyemmäksi (Rehell 2022).  

Kurkineva sijaitsee Siikajoen valuma-alueella. Suolta vedet valuvat Siikajokeen 

Kansanojan ja Pyhännänjoen kautta. Kurkinevalla on selkeä rimpi–jänne-rakenne. Suolle ei ole 

aikaisemmin tehty ennallistamistoimenpiteitä mutta syksyllä 2021 suon reunaojituksesta on 

tehty neljä uutta syöttöojaa suolle. Kolme näistä on kuvausalueella ja sen läheisyydessä. Yksi 

syöttöoja ohjaa vettä tutkittavan alueen luoteispuolelle ja kaksi muuta syöttöojaa alueen 

kuivemmalle eteläpuolelle (kuva 10). Seurantakohde ei yleisesti ole kovin märkä ja 

vettyneisyys keskittyy rimpiin, minkä takia suolla on paljon väli- ja mätäspintaa. Kohde on 

seurantakohteista kuivin ja helppokulkuisin. 

Vihtaneva kuuluu Pyhäjoen valuma-alueeseen. Suolta vedet valuvat Pyhäjokeen 

Jänisojan ja Kärsämäenjoen kautta. Suolla on hyvin selkeä rimpi–jänne-rakenne ja kohde pysyy 

märkänä koko kesän. Vihtaneva on kuitenkin kuivunut eritysesti reunaojituksen läheisyydessä 

verrattuna sen luonnontilaiseen tilaansa. Suolle ei ole aikaisemmin tehty 

ennallistamistoimenpiteitä. Vihtanevalle tehtiin syksyllä 2021 20 syöttöojaa, joista kaksi on 

dronekuvausalueella. Myös yhtä valmista ojaa vahvistettiin ja siihen ohjataan vettä syvemmältä 

ojitetulta metsäalueelta (kuva 10). Kokonaisuudessaan suolle on ohjattu laajalta valuma-

alueelta uutta vettä suolle ja sille on tehty merkittävimmät ennallistamistoimenpiteet 

tarkasteltavista tutkimuskohteista. 
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Kuva 10. Seurantakohteiden metsäojitus, vanhat vesienohjausojat ja syksyllä 2021 tehdyt 

vesienpalautusojat kohteiden läheisyydessä. Prosessointialueet ovat tutkimuksessa 

tarkasteltavien kohteiden tutkimusalueita. 

 

5 Aineistot 

 

Kenttäaineistona toimi Odyssey Xtreem Capacitance Water Level -loggereilla (kuva 11) ja 

manuaalimittauksilla kerätty aineisto vedenpinnan tasosta. Aineistoa oli kerätty kesien 2021 ja 

2022 aikana (taulukko 1). Aineiston kerääjinä olivat vuonna 2021 toimineet Otto Bigler, Santtu 

Kareksela ja Aleksi Räsänen sekä vuonna 2022 pro gradun tekijän lisäksi Aleksi Räsänen. 

Loggerit kiinnitettiin ilmastointiteipillä 120 senttimetriä pitkien muoviputkien päihin. Putkissa 

oli reikiä, joista vesi pääsi valumaan putken sisään ja asettumaan ympärillä olevalle 

vedenpinnan tasolle. Putkessa oleva loggerin punnus mittasi vedenpinnan tasoa perustuen 

veden aiheuttamaan paineeseen (Odyssey 2020). Myös manuaalimittauspisteissä käytettiin 

muoviputkia ja mittaukset suoritettiin puhaltamalla putkeen letkulla ilmaa samalla kuin letkua 

lasketaan putkea pitkin alaspäin. Kun letku osui vedenpintaan, vesi alkoi puhaltamisen takia 

kuplia. Vedenpinnan taso oli letkun kulkema matka suon pinnasta. Jos vedenpinta oli suon 

pinnan alapuolella, vedenpinnan tason arvo oli negatiivinen, kun taas vedenpinnan ollessa suon 

pinnan päällä vedenpinnan tason arvo oli positiivinen. Loggerit ja manuaalimittauspisteet oli 
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sijoitettu seurattaville kohteille 12 pisteen kiilaan (kuva 12). Pisteet sijoitettiin seuraavalla 

tavalla ja niiden sijainnit oli tutkimusta varten mitattu tarkkuus-GPS:n avulla: 

 

1. Referenssipiste oli keväällä 2021 oletettu vesienpalautusojan pää tai muu vastaava paikka. 

a. Referenssipisteestä muodostettiin 300 metrin viiva oletettua lineaarista 

vedenvirtausreittiä pitkin. Vedenvirtausreitti arvioitiin ilmakuvien ja maastomallista 

muodostetun vedenvirtausmallin avulla. 

b. Viivan avulla muodostettiin sektori, jonka avauskulma on 35 astetta ja jonka 

maksimietäisyys oli 300 metriä referenssipisteestä siten, että viiva oli sektorin 

keskellä. 

2. Sektorin sisään asetettiin 12 otantapistettä seuraavasti. 

a. Keskelle sektoria 25, 100, 200 ja 300 metrin päähän. 

b. Sektorin oikeaan ja vasempaan laitaan 50, 100, 200 ja 300 metrin päähän. 

3. Jokaisessa otantapisteessä vedenkorkeuden mittaus loggerilla tai manuaalisesti. 

a. Vedenpinnan tason mittauspaikka asetettiin otantapisteeseen GPS:n avulla ja 

asetettiin lähimmälle alimmalle suopinnalle eli tilanteen mukaan rimpeen tai 

välipinnalle. 

b. Jos seurantapiste osui kivennäismaalle, ojaan tai kulkukelvottomaan rimpeen, sitä 

siirrettiin lähimpään sopivaan kohtaan. 

 

Kesän 2021 loggeriseurannassa huomattiin, että turve aiheutti tukoksia loggeriputkeen, joten 

kesällä 2022 kaikkiin putkiin asennettiin kangasfiltteri, tässä tapauksessa sukkahousut, 

ehkäisemään tukkeutumista. Samalla putkien reikiä puhdistettiin ja isonnettiin tukkeutumisen 

ehkäisemiseksi. 
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Kuva 11. Vedenpinnan tasoa mittaava loggeri Makkarasuolla (Valokuva Aleksi Isoaho). 

 

 

Kuva 12. Loggeriseurantojen ja manuaalimittauspisteiden kiila sekä pisteiden koodit. V 

tarkoittaa kiilan vasenta reunaa, K kiilan keskiosaa ja O kiilan oikeaa reunaa. Numero viittaa 

etäisyyteen metreinä lähtöpisteestä. Ilmakuva Kurkinevalta ©Maanmittauslaitos. 
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Taulukko 1. Tutkimuksen aineistonkeruun ajankohdat. 

 

 

Kenttätöissä oli kerätty myös pintatyyppiaineistoa. Kerääjänä toimi Roosa Hautala Helsingin 

yliopistosta omaa pro gradu -tutkielmaansa varten. Pintatyyppiaineistoa käytettiin 

suopintaluokittelun tarkkuusarviointiin. Kuvassa 13 on esimerkkikuva pintatyyppiaineistosta. 

Aineisto oli kerätty seuraavalla tavalla: 

 

1. Vedenpinnan tason seurantapisteestä tehtiin onkivavan avulla kahdeksan metrin suora, joka 

leikkaa kasvillisuusruudukosta sen kulman, joka oli lähimpänä mittauspistettä. 

2. Tarkastelupisteet sijoitettiin suoralle metrin välein alkaen vedenpinnan tason 

seurantapisteestä. 

3. Jokaisessa mittauspisteessä tarkasteltiin, onko suon pinta rimpi-, väli- vai mätäspintaa. 

 

 Makkarasuo1 Makkarasuo2 Makkarasuo3 Makkarasuo4 Kurkineva Vihtaneva 

Dronekuvaukset 

Alkukesä 2021 27.5.2021 27.5.2021 27.5.2021 27.5.2021 25.5.2021 26.5.2021 

Loppukesä 2021 12.8.2021 12.8.2021 12.8.2021 12.8.2021 11.8.2021 14.8.2021 

Alkukesä 2022 31.5.2022 31.5.2022 31.5.2022 31.5.2022 30.5.2022 30.5.2022 

Loppukesä 2022 16.8.2022 16.8.2022 16.8.2022 16.8.2022 15.8.2022 16.8.2022 

Loggeriseuranta vedenpinnan tasosta 

Kesä 2021 

  

26.5.2021 – 

4.10.2021 

26.5.2021 – 

4.10.2021 

26.5.2021 – 

4.10.2021 

26.5.2021 – 

4.10.2021 

25.5.2021 – 

4.10.2021 

24.5.2021 – 

6.10.2021 

Kesä 2022 

  

31.5.2022 – 

4.10.2022 

31.5.2022 – 

4.10.2022 

31.5.2022 – 

4.10.2022 

31.5.2022 – 

4.10.2022 

30.5.2022 – 

7.10. 2022 

30.5.2022 – 

7.10.2022 

Manuaalimittaukset vedenpinnan tasosta 

Kesä 2021 26.5.2021 26.5.2021 26.5.2021 26.5.2021 25.5.2021 24.5.2021 

(3kpl) 7.7.2021 8.7.2021 5.7.2021 6.7.2021 15.7.2021 16.7.2021 

  4.10.2021 4.10.2021 4.10.2021 4.10.2021 4.10.2021 6.10.2021 

Kesä 2022 31.5.2022 31.5.2022 31.5.2022 31.5.2022 30.5.2022 30.5.2022 

(4kpl) 14.7.2022 14.7.2022 14.7.2022 14.7.2022 15.7.2022 15.7.2022 

  18.8.2022 18.8.2022 18.8.2022 18.8.2022 19.8.2022 19.8.2022 

  4.10.2022 4.10.2022 4.10.2022 4.10.2022 7.10.2022 7.10.2022 



34 

 

 

Kuva 13. Pintatyyppiaineistoa kohteesta Makkarasuo1 vedenpinnan tason seurantapisteissä 

K25, O50 ja V50. Taustalla dronella kuvattu ortokuva alkukesältä 2021. 

 

Tutkimuksen kaukokartoitusaineistona toimi Matrice 300 RTK-dronella kerätty SfM-

kuvausaineisto. Kuvaukset oli suoritettu kesien 2021 ja 2022 aikana (taulukko 1). Dronessa 

käytettiin useampaa eri kameraa. Näkyvän valon ortokuvia varten käytettiin DJI Zenmuse P1 -

kameraa. Tähän aineistoon perustuvat myös käytetyt pistepilvet ja pintamallit. 

Multispektrikameraa MicaSense RedEdge-M käytettiin multispektrikuvien tuottamiseen. 

Kamera tallentaa viittä eri aallonpituuskanavaa (sininen, vihreä, punainen, red edge ja lähi-

infrapuna) (MicaSense 2017: 46). Syksyn 2022 osalta multispektrikuvat tuotettiin MicaSense 

Altum-PT -kameralla (MicaSense 2022: 5). Käytettyjen multispektrikameroiden kanavissa 

keskiaallonpituudet ovat näkyvän valon osalta samat ja lähi-infrapunassa eroa oli 2 nanometriä. 

Altum-PT -kamerassa aallonpituuskanavat ovat 6–17 nanometriä leveämpiä kuin RedEdge-M 

-kamerassa (MicaSense 2017: 46; MicaSense 2022: 5). Multispektrikuvat ovat radiometrisesti 

kalibroituja kameroiden mukana tulleiden reflektanssipaneelien avulla. Kuvausaineisto oli 

käsitelty Agisoft Metashape -ohjelmistolla käyttäen SfM-MVS-prosessia, jonka avulla oli 
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tuotettu kuvat ja tiheät pistepilvet. Kuvauksen, radiometrisen kalibroinnin ja SfM-MVS-

prosessoinnin oli suorittanut Itä-Suomen yliopistosta laboratoriomestari Pasi Korpelainen. 

Kaikkien ortokuvien spatiaalinen resoluutio oli noin 1,5 senttimetriä. 

Multispektrikuvissa spatiaalinen resoluutio oli Micasense RedEdge-M -kameralla tuotetuissa 

kuvissa noin 8–9 senttimetriä ja Micasense Altum -kameralla noin 5 senttimetriä. 

Pintamalleissa spatiaalinen resoluutio oli noin 3 senttimetriä. Agisoft Metahapen tuottamien 

raporttien mukaan georeferoinnin tarkkuus kuvissa vaihtelee mutta xyz-virheet olivat 

maksimissaan muutamia senttimetrejä. Georeferointiin oli käytetty RTK-dronen koordinaattien 

lisäksi kesäksi 2021 asennettuja maatukipisteitä. Maatukipisteet olivat jossain määrin 

liikkuneet talven 2022 aikana ja kesän 2022 kuvissa georeferointiin hyödynnettiin samoja 

maatukipisteitä niiltä osin kuin ne olivat säilyneet maastossa oikeassa kohdassa. 

Vedenpinnan tasoon sekä yleisesti maaperäkosteuteen vaikuttaa säätekijät ja niiden 

vuosittainen vaihtelu. Tämän takia Ilmatieteen laitoksen avoimesta rajapinnasta (Ilmatieteen 

laitos 2022a) ladattiin säähavaintoaineistoa. Vedenpinnan tason kannalta olennaisia muuttujia 

ovat lumensyvyys ja sadanta. Lumensyvyydestä ja sademäärästä ladattiin vuorokausikohtainen 

aineisto aikajaksolta 1.1.2021–7.10.2022. Aineistoa ladattiin kolmelta havaintoasemalta, jotka 

ovat mahdollisimman lähellä tutkittavia suokohteita ja sijaitsivat samoilla valuma-alueilla. 

Makkarasuolle valittiin havaintoasemaksi Utajärvi Särkijärvi, joka sijaitsee 7,5 kilometriä suon 

eteläpuolella. Kurkinevalle valittiin havaintoasemaksi Siikalatva Kestilä, joka sijaitsee 29 

kilometriä suon pohjoispuolella. Vihtanevalle valittiin havaintoasemaksi Pyhäjärvi Ojakylä, 

joka sijaitsee 23 kilometriä suon lounaispuolella. 

Sadanta-aineistosta laskettiin kumulatiivinen sadesumma alkaen siitä hetkestä, jossa 

lumen syvyys oli kevään aikana ensimmäisen kerran 0 senttimetriä. Sitä ennen arvot -1 

muutettiin arvoiksi 0. Arvo -1 tarkoittaa, ettei sadantaa sinä vuorokautena esiintynyt 

(Ilmatieteen laitos 2022b) ja sadesummia laskiessa negatiiviset arvot vääristävät tällöin 

tuloksia. Sääaineisto koostettiin kuvaajiin liitteiksi ja sitä ei tulososiossa itsessään analysoitu. 
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6 Menetelmät 

 

Aineistoa käsiteltiin useilla eri algoritmeilla. Pistepilvistä poistettiin kohinaa ja tuotettiin 

maastomallit. Maastomalleja käytettiin topografisten muutosten tarkasteluun. Maastomalleista 

laskettiin myös SAGA-märkyysindeksit (engl. SAGA Wetness Index, SWI) märkyystarkasteluja 

varten. Multispektrikuvista tuotettiin normalisoidut vesi-indeksit, joilla tarkasteltiin myös 

märkyyttä. Objektiperustaisella kuva-analyysillä luokiteltiin soiden pinnat mätäs-, väli- ja 

rimpipintoihin sekä tarkasteltiin luokittelun avulla indeksien toimivuutta eri pintatyypeissä. 

Luokittelua varten pintamallista laskettiin topografinen positioindeksi multispektrikuvan 

tueksi. Eri aineistoja ja menetelmiä yhdisteltiin soiden märkyyden tarkasteluja varten. Alla 

olevassa vuokaaviossa (kuva 14) on esitetty tutkimuksen menetelmien kulku. 

 

 

Kuva 14. Vuokaavio tutkimuksen kulusta. WTL viittaa vedenpinnan tasoon. 

 

6.1 Kenttäaineiston käsittely 

 

Loggereista kerättiin aineisto mobiilisovelluksella, joka lähetti datan suoraan Odysseyn 

palvelimelle. Täältä aineisto ladattiin erillisinä tiedostoina loggerikohtaisesti ja koostettiin 

yhtenäiseen Excel-tiedostoon. Loggerit mittasivat puoli- ja tasatunnein lämpötilan sekä veden 

korkeuden. Vuorokauden aikana tuli 48 mittausta loggeria kohden. Loggerin mittaama veden 

korkeus ei ollut haluttu vedenpinnan taso vaan sille piti tehdä laskutoimitus (yhtälö 1), jotta 
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vedenpinnan taso suhteessa suon pintaan saatiin laskettua. Molempien kesien aineistolle 

toimenpiteet tehtiin samalla tavalla. 

 

𝑊𝑇𝐿 = 𝑊𝐻 − 𝑆𝑝 (1) 

 

jossa  WTL on todellinen vedenpinnan taso suon pinnasta, 

 WH on laitteen mittaama veden korkeus, 

Sp on loggerin vaijeripunnuksen alareunan syvyys suon pinnasta, yleensä 930 

mm. 

 

Loggereiden aikaleimat vaativat myös käsittelyä koska leimojen arvo kertoi, kuinka monta 

millisekuntia oli kulunut 1.1.1970 00:00 jälkeen. Aikaleimat muutettiin Excelissä yhtälöllä 2, 

jolloin uusi aikaleima kertoi päiväyksen ja kellonajan. Kesän 2021 loggeriaikaleimoissa oli 

jonkun verran häiriöitä, minkä takia tallennetut aikaleimat olivat systemaattisesti vääriä. Näille 

tehtiin päivämääräkorjaukset loggerikohtaisesti. Kesän 2022 aineistolla samaa ongelmaa ei 

ollut. 

 

𝑃𝑉𝑀 = (

𝑋
1000

24 ∗ 60 ∗ 60
) + 𝐷𝐴𝑇𝐸(1970,1,1) + (𝐺𝑀𝑇 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡)/24 (2) 

 

jossa PVM on uusi laskettu aikaleima, 

X on muutettava aikaleima, 

DATE(1970,1,1) on englanninkielisen Excelin aikafunktio, 

GMT offset on aikavyöhyke, Suomessa kesällä 2. 

 

Loggeriaineistoista laskettiin vuorokausien keskiarvot ja tehtiin näistä kuvaajat. Kuvaajien 

perusteella tarkasteltiin, mitkä loggerit toimivat oikein ja mitkä ei. Jos vedenpinnan taso nousi 

loggeridatassa hitaasti asentamishetkestä, loggeriputki oli mennyt todennäköisesti tukkoon. 

Myös erilaiset mittausvirheet kuten suuret heittelyt ja selkeät virhearvot huomattiin tässä 

tarkasteluvaiheessa. Kun toimivat loggerit oli valittu molemmilta kesiltä seurantakohteittain, 

tarkasteltiin mitkä loggerit toimivat kumpanakin kesänä. Jos useampia loggereita toimi 

molempina kesinä, näille laskettiin kuvaajia varten keskiarvo vuorokausikohtaisesti 
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molemmille kesille kohdekohtaisesti. Kuvaajia varten myös manuaalimittauksille laskettiin 

keskiarvot mittauspäiväkohtaisesti eri seurantakohteille. 

Pintatyyppiaineistoa ei ollut paikkatietomuodossa. Oli ainoastaan tieto, mistä 

pintatyyppiaineistoa varten tehdyt 8 metrin suorat lähtevät, minkä pisteiden kautta suorat 

kulkevat ja mitä pintatyyppiä suorilla oli metrin välein. Jotta aineisto saatiin 

paikkatietomuotoon, tehtiin lähtöpisteen ja kasvillisuusruudun lähemmille kulmapisteiden 

välille suorat, jotka pidennettiin 8 metrin mittaiseksi. Suoralle generoitiin yhdeksän pistettä 

metrin välein lähtien alkupisteestä. Näille pisteille generoitiin juokseva numerointi lähtien 

arvosta 0 ja päättyen arvoon 8. Tähän pisteaineistoon liitettiin Excelissä olevat pintatiedot. 

Lopputuloksena oli 108 pisteen pintatyyppiaineistot seurantakohdetta kohti. 

 

6.2 Pistepilvien käsittely 

 

SfM-pistepilville piti tehdä jälkikäsittelyä ennen kuin niistä voitiin tehdä maastomallit (ks. 

kohdat 3.1 ja 3.2). Tämä johtui siitä, että SfM tuottaa ainoastaan pintamalleja, kun 

hydrologiseen mallintamiseen tarvitaan maastomalleja. Toisekseen SfM-pistepilvissä oli 

jonkun verran kohinaa, joka oli syytä poistaa maastomallin parantamiseksi. Kohinaa esiintyi 

erityisesti kuvausalueen reunoilla, joissa kuvauskulmia oli vähemmän kuin kuvausalueen 

keskellä. Ensin pistepilvestä poistettiin tilastollisesti poikkeavia pisteitä Statistical Outlier 

Removal (SOR) -algoritmilla, jonka jälkeen pistepilvelle suoritettiin kasvillisuuspisteitä 

poistava CSF-algoritmi (Zhang ym. 2016). Toimenpiteet toistettiin identtisesti kaikille 

pistepilviaineistoille, minkä jälkeen pistepilvet muutettiin rasterimuotoisiksi korkeusmalleiksi. 

Tuotettuja pistepilviä käsiteltiin avoimen lähdekoodin C++-kielellä tehdyllä CloudCompare-

ohjelmistolla (versio 2.11.3).   

 

6.2.1 Poikkeavien pisteiden poisto 

 

Poikkeavat havainnot poistettiin käyttämällä SOR-algoritmiä. Se on alun perin kehitetty 

Zhangin (1994) toimesta ja Rusu ym. (2007) implementoivat sen C++-kielelle Point Cloud 

Library -kirjastoon (Rusu & Cousins 2011). Sen toiminta perustuu oletukseen, että etäisyys 

annetussa pisteessä ja sen ympärillä olevissa pisteissä (k), on normaalijakautunut (Carrilho ym. 

2018: 89). SOR käy jokaisen pisteen aineistosta läpi ja laskee näille k-nearest neighbours (k-

NN) -algoritmilla keskietäisyydet. SOR-algoritmille annetaan kaksi parametriä: k ja nSigma. 
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Parametrille k annetaan kokonaisluku, jonka perusteella määräytyy, kuinka monta pistettä 

annetun pisteen ympäriltä otetaan mukaan keskietäisyyslaskuun. nSigma-parametrillä 

kerrotaan keskihajonta, jonka tulo lisätään keskietäisyyteen. Piste on poikkeama, jos sen 

etäisyys ylittää suurimman sallitun etäisyyden (yhtälö 3). 

 

𝑀𝐴𝑋𝐷𝐼𝑆𝑇 = 𝐴𝑉𝐺𝐷𝐼𝑆𝑇 + 𝑛𝑆𝑖𝑔𝑚𝑎 ∗ 𝜎 (3) 

 

jossa  MAXDIST on sallituin suurin etäisyys, 

 AVGDIST on k-NN -algoritmilla laskettu keskietäisyys, 

 nSigma on keskihajonnan kertoimen kynnysarvo, 

 σ on laskettujen keskietäisyyksien keskihajonta. 

 

Ikkala ym. (2022) kävivät tutkimuksessaan läpi kirjallisuutta ja kokeilivat parametreilla 

erilaisia arvoja ja päätyivät antamaan parametreille k arvon 50 ja nSigma arvon 0,5. Koska 

Ikkalan ym. (2022) tutkimusalueet olivat hyvin samankaltaiset kuin tässä tutkimuksessa, SOR-

algoritmille annettiin heidän käyttämät arvot. 

 

6.2.2 Kasvillisuuden poisto 

 

Kasvillisuus poistetiin käyttämällä CSF-algoritmia. Sen on kehittänyt Zhang ym. (2016) 

parantamaan LiDAR-aineistoista tuotettujen maastomallien laatua. CSF vaatii ainoastaan 

muutaman helposti ymmärrettävän parametrin toimiakseen ja näitä ovat kohdealueen tasaisuus, 

rinneprosessointi, kankaan resoluutio, iteraatioiden määrä ja luokittelun kynnysarvo. 

Algoritmin toiminta perustuu simulaatioon, jossa tarkasteltava alue käännetään ylösalaisin ja 

asetellaan kangas sen päälle. Koko malli käännetään takaisin oikeinpäin. Pisteet, jotka koskevat 

kankaaseen, ovat maapisteitä, ja pisteet, jotka eivät koske, ovat muuta peitettä, kuten 

kasvillisuutta tai metsää. Simulaation toiminta on esitettynä kuvassa 15. Käytetyt 

parametriarvot perustuivat Ikkalan ym. (2022) käyttämiin arvoihin (liite 1). 
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Kuva 15. Cloth Simulation Filter -algoritmin toiminta (Zhang ym. 2016). 

 

6.2.3 Rasterointi 

 

Kun pistepilvistä oli poistettu kohinaa ja kasvillisuutta, tuotettiin niistä maastomallit Rasterize-

työkaulla. Pikselikooksi valittiin 1 metri, joka on todettu toimivaksi resoluutioksi 

märkyysindeksin käytössä suotutkimuksissa (esim. Riihimäki ym. 2021; Ikkala ym. 2022). Cell 

height -parametriin valittiin tulostuvan pikselin sisällä olevien pisteiden korkeusarvojen 

keskiarvo. Tyhjiin soluihin valittiin arvo -9999, joka muutettiin NoData-arvoksi myöhemmässä 

käsittelyssä. Syynä tähän oli, että CloudComparen Rasterize hyödyntää GDAL-kirjaston 

SetNoDataValue() -funktiota, jolloin rasterin NoData-soluihin tulee arvoiksi rasterin 

pienimmän arvon omaavan solun arvo, josta lisäksi vähennetään arvo 1. Tämä hankaloittaa 

jälkiprosessointia, koska jokaisessa rasterissa on tällöin erilainen NoData -arvo. 

 

6.3 Maastomallien käsittely 

 

Pistepilvistä tuotettuja maastomalleja käsiteltiin ArcGIS Pro (versio 2.7.0) ja SAGA GIS 

(versio 7.8.2) -paikkatieto-ohjelmistoilla. ArcGIS Pro on ESRI:n tuottama ja ylläpitämä 

ohjelmisto, joka on maailmanlaajuisesti tutkimus- ja asiantuntijakäytössä sen monipuolisuuden 

ja kattavan dokumentointinsa ansiosta. SAGA GIS on avoimen lähdekoodin ohjelmisto, johon 

on integroitu huomattava määrä erilaisia paikkatietoalgoritmeja tutkimuskäyttöön. 
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6.3.1 Rastereiden jälkiprosessointi 

 

CloudComparen tuottama rasteri sisälsi koordinaatit, mutta sillä ei ollut 

koordinaattijärjestelmää. Tulostuneelle rasterille annettiin koordinaattijärjestelmäksi ArcGIS 

Pro:n Define Projection -työkalulla EPSG 3067 eli ETRS89 / TM35FIN(E,N), joka oli sama 

kuin alkuperäisillä pistepilvillä oli käytössä. Pikselit, joilla oli arvo -9999, muutettiin NoData-

arvoiksi ArcGIS Pro:n SetNull-funktiolla. Ensin muutettiin kaikki negatiiviset arvot NoData-

arvoiksi ja tämän jälkeen tarkastettiin visuaalisesti ja histogrammin avulla, oliko rasterissa 

selkeästi poikkeavia pikseliarvoja. Poikkeavuuksia löytyi paljon kuvausalueen reuna-alueilta, 

koska näiden koostamisiin oli käytetty vähemmän kuvia kuin kuvausalueen keskellä. Nämä 

poikkeavuudet muutettiin myös NoData-arvoiksi. 

Kun rasterista oli muutettu kaikki halutut solut NoData-arvoiksi, täytettiin tyhjät solut 

interpoloinnin avulla. Tähän käytettiin ArcGIS Pro:n Elevation Void Fill -rasterifunktiota. 

Rasterifunktio käyttää interpolointiin Inverse Distance Weighting (IDW) -menetelmää (Esri 

2022a) eli se laskee tyhjien pikselien tilalle uudet pikselit ympärillä olevien pikselien mukaan. 

IDW käyttää etäisyyttä painotuksenaan, eli tyhjää pikseliä lähempänä olevien pikselien 

vaikutus interpoloitavaan pikseliin on suurempi kuin kauempana olevien pikselien vaikutus 

(esim. Pohjola 2014: 21–22). Suurimpana painotushakuetäisyytenä toimi 3 metriä. 

Maastomalleissa tapahtuvat muutokset olivat yksi tutkimuksen tarkastelukohde. 

Tämän takia interpoloinnin jälkeen maastomallit rajattiin tutkimusaluepolygoneilla, minkä 

jälkeen vuoden 2022 maastomalleista vähennettiin vuoden 2021 maastomallit. Tuloksena 

syntyi rasteri, joka kertoi vuosien välisen muutoksen seurantakohteen korkeusarvoissa. 

 

6.3.2 Alenemien täyttö 

 

Ennen kuin maastomalleista lasketaan TWI, niille pitää tehdä hydrologinen korjaus (ks. kuva 

5). Maastomalleissa on eräänlaisia kuoppia ja painanteita (engl. sink), joihin virtausalgoritmi 

kerryttää veden mutta ei osaa jatkaa virtausta pidemmälle, koska aleneman ympärillä olevat 

solut ovat korkeammalla kuin itse alenema (Jenkins & McCauley 2006: 278). Alenemat voivat 

olla eräänlaisia systemaattisia virheitä, jotka syntyvät korkeusmalliin tuotantovaiheessa 

(Sharma & Tiwari 2019: 1512). Osa vastaavasti on luonnon topografiaan kuuluvia pieniä 

alenemia. Erityisesti rimpi-jänne -vaihtelu soilla aiheuttaa näitä luonnostaan paljon. Erilaisten 

täyttöalgoritmien tavoitteena on poistaa nämä alenemat, jotta virtausalgoritmi toimii oikein ja 

hydrologinen mallinnus kuvaisi paremmin todellisuutta. Yleisesti käytettyjä täyttöalgoritmeja 
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ovat esimerkiksi Planchon & Darboux (2001) ja Wang & Liu (2006) -menetelmät (Lindsay 

2016: 848). Kuvassa 16 on esitetty aleneman täytön toimintaperiaate poikkileikkauskuvana. 

 

 

Kuva 16.  Esimerkki Fill Sinks -menetelmän vaikutuksesta suon pinnalle. Vasemmalla 

hydrologisesti korjattu maastomalli. Oikealla korjatusta ja alkuperäisestä maastomallista tehdyt 

poikkileikkaukset vektorisuoran kohdalta. 

 

Alenemien poistoon valittiin Wangin & Liun (2006) kehittämä algoritmi sen ollessa käytössä 

aikaisemmissakin tutkimuksissa (esim. Kemppinen ym. 2018; Riihimäki ym. 2021; Ikkala ym. 

2022). Se on integroitu SAGA GIS -ohjelmistoon Fill Sinks (Wang & Liu) -työkaluna. 

Parametriarvona työkalu kysyy vähimmäisrinnekaltevuutta asteina, johon syötettiin 0,01, jotta 

hyvinkin pienet rinnekaltevuudet otetaan huomioon samalla välttäen nollalla jakaminen 

(Kopecký ym 2021: 5; Ikkala ym. 2022: 13). Tuloksena syntyi hydrologisesti korjattu 

maastomalli. Työkalu suoritettiin maastomalleille koko laajuudeltaan. Tämän jälkeen malli 

rajattiin tutkimusaluepolygonilla samalla tavalla kuin aikaisemmassa kohdassa (kohta 6.3.1). 

 

6.3.3 SAGA-märkyysindeksi ja virtausverkostot 

 

SWI on Böhnerin & Seligen (2006) kehittämä topografinen märkyysindeksi, joka hyödyntää 

TCA:n laskemisessa iteratiivista versiota Freemanin (1991) FD8f -virtausalgoritmista eli 

SAGA-algoritmia. SWI:n tavoitteena on toimia paremmin erityisesti tasaisilla alueilla 

(Böhnerin & Seligen 2006: 16). Esimerkiksi Ikkalan ym. (2022) tutkimuksessa SWI korreloi 

positiivisesti ja tilastollisesti merkitsevästi mitatun suon pinnan kosteuden kanssa osittain 

tasaisilla suoalueilla. Vastaavasti Lendziochin ym. (2021) mukaan topografiset muuttujat, 

kuten SWI, ovat tilastollisesti merkitseviä selittäviä muuttujia pohjaveden korkeudessa ja 

maaperäkosteudessa vuoristossa sijaitsevalla suoalueella. Myös Kemppinen ym. (2018) ja 
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Riihimäki ym. (2021) pääsivät samankaltaisiin tuloksiin omilla tutkimusalueillaan, jotka 

sijaitsivat Saana-tunturin alarinteellä.  SAGA-algoritmi näyttäisi Riihimäen ym. (2021) mukaan 

toimivan hyvin juuri tarkalla 1 metrin resoluutiolla verrattuna karkeampiin 10 ja 30 metrin 

resoluutioihin. Kemppisen ym. (2018) mukaan LiDAR-pohjainen SWI on toimiva 

tarkkaresoluutioiseen märkyystarkasteluun.  

SWI laskettiin tutkimusalueeseen rajatuilla maastomalleilla. Työkalun parametreja 

olivat maastomallin lisäksi suction, min slope, offset slope ja slope weighting. Kolmen 

jälkimmäisen osalta valittiin oletusarvot, mutta suction-parametrin kohdalla noudatettiin 

Riihimäen ym. (2021) tutkimuksessa parhaan selitysasteen mitatun maaperäkosteuden ja SWI:n 

välillä antanutta parametriarvoa (ks. liite 1). Alueellisten erojen tarkastelua varten SWI:t on 

vähennetty toisistaan alkukesien 2022 ja 2021 sekä loppukesien 2022 ja 2021 osalta jokaisella 

seurantakohteella. Lopputuloksena oli rasteri, jossa näkyy märkyysindeksin muutos 

pikselikohtaisesti. Positiivinen arvo tarkoittaa, että pikseli on mallinnettu märemmäksi vuonna 

2022 verrattuna vuoteen 2021. Jotta SWI:n yhteyttä voitiin tarkastella vedenpinnan tasoon, 

kerättiin SWI-rastereista pikselien arvot manuaalimittauspisteiden kohdalta. 

 

6.3.4 Topografinen positioindeksi 

 

Topografinen positioindeksi eli TPI on Guisan ym. (1999) kehittämä indeksi, joka kuvaa 

korkeusmallin pikselin suhteellista korkeutta naapurustopikseleihinsä. Se on alun perin luotu 

pinnanmuotojen luokittelun helpottamiseksi (Guisan ym. 1999;  Weiss 2001). Gallant & Wilson 

(2000) määrittelivät oman indeksinsä (Difference from Mean Elevation, DIFF), joka on TPI:n 

kanssa käytännössä identtinen. TPI mittaa tarkasteltavan pikselin korkeuden eroa ympärillä 

olevien pikseleiden keskimääräiseen korkeuteen määritetyllä säteellä (Weiss 2001). Weissin 

(2001) mukaan ympärillä olevien pikselien keskimääräistä korkeutta voidaan tarkastella 

ympyrän lisäksi myös annuluksen eli rengasalueen tai jonkun muun muodon avulla (ks. kuva 

17). Positiiviset TPI-arvot kertovat, että pikseli on korkeammalla kuin keskimääräisesti 

ympärillä olevat pikselit. Tarkasteltavaa sädettä muokkaamalla voidaan tarkastella haluttua 

geomorfologiaa: pienellä säteellä pienempiä pinnanmuotoja ja suurella säteellä suuria 

maisemayksiköitä (De Reu ym. 2013: 42). 
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Kuva 17. Esimerkkimuotoja keskipisteen ja ympäristön välisestä keskiarvolaskennasta. 

Annuluksessa eli rengasmuodossa pienemmän ympyrän sisällä olevat pikselit jätetään 

huomioimatta. 

 

Indeksiä on käytetty paljon erilaisissa geomorfologisissa tutkimuksissa pinnanmuotojen 

luokitteluun (esim. De Reu ym. 2013; Riley ym. 2017; Vinod 2017). Indeksiä on myös käytetty 

aineistona myös kasvillisuustutkimuksessa. Esimerkiksi Räsänen ym. (2014) hyödynsi TPI:tä 

yhtenä käytettävistä topografisista aineistoista kasvillisuustyyppiluokittelussa hyödyntämällä 

objektiperustaista kuva-analyysiä. TPI:tä käytettiin vastaavalla tavalla myös Harrisin & Bairdin 

(2019) tutkimuksessa ennustamaan erilaisten kasvillisuustyyppien esiintymistä suoalueella. 

Indeksillä on täten potentiaalia suon pintatyyppierottelussa yhtenä luokitteluaineistona, minkä 

takia sitä käytettiin myös tässä tutkimuksessa OBIA:ssa (ks. kohta 3.4; kohta 6.7) yhtenä 

aineistona erityisesti mättäiden erottelussa muusta pinnasta. Mätäspinnoissa vedenpinta on 

syvemmällä, kuin muualla suolla (Aapala ym. 2013b: 74) ja ne erottuvat tasaista ympäristöä 

korkeimpina muodostumina (Lehtonen 1951: 43). TPI-arvoltaan mättäät ovat siis positiivisia. 

TPI laskettiin maastomallin sijaan alkuperäisestä pintamallista, jossa pikselikoko oli 

muutettu 0,1 metriseksi. Syynä pintamallin käyttöön oli se, että CSF-algoritmi poisti myös 

kasvillisuusmättäitä korkeusmallista. Mättäät erottuvat paremmin pintamallista, koska 

mättäiden kasvillisuus on ympäristöänsä korkeammalla. Indeksi laskettiin ArcGIS:llä Python-

skriptiä hyödyntäen. Skripti laski Focal Statistics -työkalulla annulusta käyttäen keskiarvot 

pikselikohtaisesti ja sen jälkeen Map Algebra -ympäristöä hyödyntäen vähensi korkeusmallista 

nämä keskiarvot. Pikselin naapurusto laskettiin annuluksen avulla, koska kokeiluvaiheessa 

huomattiin, että annuluksen muotoinen naapurusto keskiarvojen laskemisessa erotti mättäät 

ympäristöstään hieman paremmin kuin muut muodot. Annuluksen hyödyntämä laskentasäteen 

määritys tehtiin kokeilemalla eri arvoja ja lopulta päädyttiin arvoihin 1 ja 3 eli pikselin 
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ympärillä olevasta säteestä ensimmäinen metri jätettiin huomioimatta ja seuraavat 2 metriä 

huomioitiin (liite 1). 

 

6.4 Normalisoidun vesi-indeksin laskeminen 

 

Normalisoitu vesi-indeksi eli NDWI on McFeetersin (1996) kehittämä menetelmä, jonka avulla 

voidaan tarkastella vesialtaiden veden määrää ja erottaa avoimet vesialtaat maa-alueista. 

Laskennan keskeisessä osassa on lähi-infrapunasäteily, koska vesi absorboi sitä voimakkaasti, 

kun vastaavasti kasvillisuus ja paljas maaperä heijastavat sitä (McFeeters 1996: 1425). Indeksi 

lasketaan käyttämällä lähi-infrapunan ja vihreän säteilykanavia (yhtälö 4). Indeksin arvot 

sijaitsevat -1 ja 1 välillä. Suuret NIR-arvot tekevät indeksistä negatiivisen, jolloin se indikoi 

kasvillisuutta ja maaperää, kun taas vastaavasti pienet NIR-arvot tekevät indeksistä positiivisen, 

jolloin se indikoi vettä (McFeeters 1996: 1429–1430). Tämä ei kuitenkaan aina pidä paikkaansa 

ja matalissa vesissä arvot voivat olla myös negatiivisia (esim. Özelkan 2020: 1764). 

 

𝑁𝐷𝑊𝐼 =
(𝐺 − 𝑁𝐼𝑅)

(𝐺 + 𝑁𝐼𝑅)
(4) 

 

jossa  NDWI on McFeetersin (1996) normalisoitu vesi-indeksi, 

 G on multispektrikuvan vihreä kanava, 

 NIR on multispektrikuvan lähi-infrapunakanava. 

  

NDWI:n avulla on tehty lukuisia tutkimuksia, joissa esimerkiksi vesistöjä, soita tai 

suokasvillisuutta luokitellaan satelliittiaineistosta (esim. Qiao ym. 2012; Novresiandi & 

Nagasawa 2016; Borja ym. 2020). Sen avulla on myös mallinnettu vedenpinnan tasoa 

kosteikoilla (Paul & Pal 2020). NDWI:n käyttö soilla on hyvä kohdistaa erityisesti 

rimpipintoihin näiden sisältäessä avovettä. Oletuksena on, että suurempi vesisyvyys rimmessä, 

tuottaa suuremman arvon indeksiin, jolloin sen perusteella voidaan tarkastella suon märkyyttä 

rimpipintojen kautta. Indeksi ei kuitenkaan ole täysin ongelmaton veden määrän tarkastelussa, 

sillä esimerkiksi veden sameus laskee indeksin arvoa (McFeeters 1996: 1426). McFeetersin 

(1996) NDWI sekoitetaan usein myös Gaon (1996) NDWI-menetelmään, jossa vihreän 

kanavan sijasta käytetään SWIR-kanavaa ja jossa laskukaava on eri. 

NDWI laskettiin kaikille multispektrikuville Python-skriptillä. Indeksistä laskettiin 

vedenpinnan tason mittauspisteiden kohdalta keskiarvot käyttämällä 10 sentin säteen omaavaa 
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pyöreää puskuria (engl. buffer) (Esri 2022b). Tällöin piste kerää aineiston useammalta pikseliltä 

eikä yksittäisten pikseleiden kohinalla ole niin suurta vaikusta kerättyyn dataan. Puskurin 

kooksi valittiin 10 sentin puskurivyöhyke, koska vyöhyke ei voinut olla kovin suuri mutta sen 

piti silti pystyä tasoittamaan kohinaa. Iso osa mittauspisteistä sijaitsi jänteen reunalla, jolloin 

isompi puskurivyöhyke olisi mahdollisesti osunut osittain jänteeseen ja kerännyt tällöin NDWI-

arvoja myös jännepikseleistä. Jotta saatiin aikaiseksi vuodessa tapahtunut muutos 

rasteripohjaisena, vähennettiin vuoden 2022 alkukesän ja loppukesän indeksirastereista vuoden 

2021 vuoden indeksirasterit. Tällöin positiiviset arvot kuvasivat lisääntynyttä veden määrää ja 

negatiiviset päinvastoin. 

 

6.5 Indeksien ja vedenpinnan tason välisen yhteyden selvittäminen 

 

SWI:n ja vedenpinnan tason sekä NDWI:n ja vedenpinnan tason väliseen tilastolliseen 

tarkasteluun käytettiin ainoastaan vedenpinnan tason manuaalimittauksia, koska loggeriaineisto 

sisälsi paljon virheitä johtuen häiriötekijöistä. Vuonna 2021 syksyn manuaalimittauksia ei 

otettu dronekuvauspäivien lähellä, joten nämä jätettiin tarkastelussa huomioimatta. Vuoden 

2022 syksyn manuaalimittaukset on vastaavasti tehty erityisen kovien rankkasateiden jälkeen, 

kun taas kuvaukset on suoritettu ennen kyseisiä rankkasateita. Tästä syystä myös nämä jätettiin 

huomioimatta. 

Koska SWI on suhteellinen indeksi, eri kuvausalueilta laskettuja malleja ei voitu 

vertailla keskenään. Tarkastelu piti tehdä seurantakohdekohtaisesti, mikä vastaavasti laski 

datapisteiden määrää, koska tarkastelua ei voitu tehdä kaikille kohteille yhtä aikaa samalla 

aineistojoukolla. Kohteet Makkarasuo3 ja -4 voitiin yhdistää yhdeksi aineistoksi, koska nämä 

kuuluivat samaan dronekuvausalueeseen. Täten SWI:n ja vedenpinnan tason välistä suhdetta 

tarkasteltiin 5 eri aineistojoukolla. SWI-aineistojoukkojen pienten kokojen vuoksi indeksin ja 

vedenpinnan tasojen väliset korrelaatiot testattiin Spearmanin korrelaatiokertoimella, koska se 

ei vaadi normaalijakautuneisuutta (Schober ym. 2018: 1765). Spearmanin korrelaatio mittaa 

muuttujien monotonista riippuvuutta (Artusi ym. 2002: 148).  

NDWI on vertailukelpoinen indeksi eri kuvauspaikoilta koska se käyttää spektristä 

dataa ja normalisoi sen aina samalle asteikolle. Kaikkia seurantakohteita alkukesäaineistoista 

voitiin käyttää täten yhtä aikaa. Jokaisella seurantakohteella oli 6 manuaalipistettä, mutta 

kohteesta Makkarasuo4 oli alkukesän 2021 osalta jäänyt yksi manuaalimittaus tekemättä. 

Vihanevalla alkukesän 2021 osalta K300-mittaus oli virheellinen, joten se poistettiin. 

Datapisteiden lukumäärä oli kokonaisuudessaan 70. NDWI:lle ja vedenpinnan tasolle testattiin 
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normaalijakautuneisuus Kolmogrov-Smirnovin testillä. Jos aineisto oli normaalijakautunut, 

voitiin korrelaatioanalyysi suorittaa käyttämällä Pearsonin korrelaatiokerrointa (Schober ym. 

2018: 1764), joka mittaa muuttujien välistä lineaarista riippuvuutta (Artusi ym. 2002: 148). Jos 

normaalijakautuneisuus ei toteutunut, käytettiin korrelaatioanalyysissä Spearmanin 

korrelaatiokerrointa. NDWI:n ja vedenpinnan tason välille sovitettiin myös lineaarinen 

regressiomalli. 

 

6.6 Suon pintatyyppiluokittelu 

 

Suon pintatyyppiluokittelu tehtiin jokaiselle kohteelle ainoastaan kerran, koska suon pintatyypit 

ovat pitkäaikaisia eikä niissä ole vuosittaista vaihtelua. Koska keväällä kasvillisuutta on 

vähemmän ja sarakasvillisuuden omaavat rimmet on helpompi erotella, aineistona käytettiin 

joko alkukesän 2021 tai 2022 kuvia. Vuoden valinta perustui tuotetun kuvan laatuun ja 

esimerkiksi kuvan kirkkauden tuli olla spatiaalisesti mahdollisimman homogeeninen. 

Pintatyyppiluokittelulla erotettiin droneaineistosta pintatyypit rimpi-, väli- ja mätäspintoihin. 

Luokittelu suoritettiin OBIA:n avulla käyttämällä Mean Shift -segmentointia ja Random forest 

-luokittelua. 

 

6.6.1 Mean Shift -segmentointi 

 

Mean Shift -algoritmi on Chengin (1995) kehittämä menetelmä ja toiminta perustuu liikkuvaan 

datapisteeseen, joka laskee ympärillä olevien datapisteiden keskiarvon, jonka jälkeen se 

”yleistää” tämän datapisteiden joukon. Rastereilla tämä tarkoittaa pikselijoukon yleistämistä 

yhtenäiseksi objektiksi. Segmentointi suoritettiin Mean Shift -algoritmia käyttäen ArcGIS 

Pro:n Segment Mean Shift -työkalulla kohteista otetuille multispektrikuville (Esri 2022c). 

Segmentointiin käytettäviä kanavia olivat lähi-infrapuna, vihreä ja sininen. Lähi-infrapuna 

valittiin punaisen kanavan tilalle, koska OBIA:n pääsääntöisenä tavoitteena oli erottaa 

rimpipinnat muista pinnoista. Rimpipinnat ovat pääsääntöisesti avovettä ja muut pintatyypit 

tiheää suokasvillisuutta, joten lähi-infrapunalla oli suuri potentiaali näiden erottelussa (ks. 

kohta 3.3). Eri parametriarvot säädeltiin kokeilemalla ja ne löytyvät liitteestä 1.  
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6.6.2 Random forest -luokittelu 

 

Random forest on koneoppimisalgoritmi, jota voidaan pitää viime vuosien yhtenä 

käytetyimmistä luokittelijoista (Biau & Scornet 2016: 198). Biau & Scornet (2016: 198) 

mukaan Random forest -luokittelijaa on hyödynnetty laajasti eri tieteen aloilla ja sen suosion 

perustana on helppokäyttöisyys ja tehokkuus. Random forest hyödyntää osin satunnaistettuja 

päätöspuita, joista jokaisella on oma äänensä annetun aineiston luokitteluun (Rodriguez-

Galiano ym. 2012: 96). Luokiteltava datapiste luokitellaan siihen luokkaan, joka on saanut 

eniten päätöspuiden ääniä (Biau & Scornet 2016: 203). Breimanin (2001) mukaan algoritmi ei 

ylisovita luokittelijaa, mikä on useissa muissa koneoppimisalgoritmeissa ongelmana 

(Dietterich 1995: 326). 

Segmentoidut kuvat luokiteltiin eri pintatyyppeihin käyttämällä ArcGIS Pro:n random 

trees -työkalua. Algoritmia varten luotiin opetusaineisto (taulukko 2). Se oli vektoripohjainen 

polygoneja sisältävä paikkatietoaineisto, jossa polygonit kertoivat mitä pintatyyppiä ne olivat. 

Kyseinen aineisto luotiin jokaiselle seurantakohteelle visuaalisesti tulkitsemalla orto-, 

multispektri- ja segmentoituja kuvia. Myös TPI oli opetusaineiston teossa apuna erityisesti 

mätäspintoja etsiessä. Opetusaineistojen teossa pyrittiin siihen, että ne olivat mahdollisimman 

kattavia. Polygonien määrät ja pintojen osuudet on esiteltynä taulukossa 2. Algoritmin 

opetukseen käytettiin Train Random Trees Classifier -työkalua. Puiden määräksi valittiin arvo 

200, koska suuri päätöspuiden määrä hidastaa algoritmia ja toisaalta yli 100:n päätöspuun 

käyttö ei juuri enää paranna algoritmin luokittelutarkkuutta (Rodriguez-Galiano ym. 2012: 97). 

Kaikki parametriarvot on esitetty liitteessä 1. Luokittelu tehtiin iteratiivisena prosessina, jossa 

luokittelu suoritettiin useita kertoja. Luokittelijalle annettiin aineistoksi segmentoitu 

multispektrikuva ja TPI. Tulosta tarkastettiin visuaalisesti ja selkeitä virheluokitteluja korjattiin 

parantamalla opetusaineistoa, minkä jälkeen luokittelu suoritettiin uudelleen. 
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Taulukko 2. Polygonien määrä ja pintatyyppien pinta-alan osuus opetusaineistoissa. 

  Rimpipinta Välipinta Mätäspinta 

  Makkarasuo1 

Näytteet (polygonit) 9 15 10 

Osuus näytteistä (%) 68,26 18,8 12,95 

  Makkarasuo2 

Näytteet (polygonit) 5 14 7 

Osuus näytteistä (%) 76,46 8,02 15,53 

  Makkarasuo34 

Näytteet (polygonit) 5 9 6 

Osuus näytteistä (%) 37,01 59,52 3,47 

  Kurkineva 

Näytteet (polygonit) 7 15 24 

Osuus näytteistä (%) 53,64 36,96 9,4 

  Vihtaneva 

Näytteet (polygonit) 14 13 17 

Osuus näytteistä (%) 57,76 11,22 31,02 

 

6.6.3 Luokittelutarkkuuden arviointi 

 

Luokittelun tarkkuuden laskemista varten käytettiin maastossa kerättyä pintatyyppiaineistoa. 

Koska kohteiden Makkarasuo3 ja 4 seurantaan käytettiin samaa dronekuva-aineistoa, näiden 

pintatietoaineistot yhdistettiin samaan tarkasteluun, jolloin yhdistetyllä kohteella oli 216 

tarkistuspistettä, kun taas muissa kohteissa tarkistuspisteitä oli 108. Tarkkuuden laskemista 

varten luotiin virhematriisit sekä laskettiin luokittelun kokonaistarkkuus, käyttäjän tarkkuus 

(engl. user’s accuracy) ja tuottajan tarkkuus (engl. producer’s accuracy), joita Liu ym. (2007) 

suosittelevat tärkeimmiksi kaukokartoitusluokittelun tarkkuusmittareiksi. Kahden 

jälkimmäisen avulla luokittelulle laskettiin myös F-score. Käyttäjän tarkkuus osoittaa 

todennäköisyyden, jolla luokitellusta aineistosta otettu näyte esittää vertailuaineiston luokkaa 

(Story & Congalton 1986: 398) ja sen laskenta on esitettynä yhtälössä 5. Tuottajan tarkkuus 

osoittaa todennäköisyyden, että vertailuaineistosta otettava näyte luokitellaan oikein (Story & 

Congalton 1986: 398) ja sen laskenta on esitettynä yhtälössä 6. F-score on käyttäjän tarkkuuden 

ja tuottajan tarkkuuden harmoninen keskiarvo (Sasaki 2007: 1). Sen laskenta on esitetty 

yhtälössä 7. Tarkkuutta tarkasteltiin myös visuaalisesti luokittelua ja ortokuvia vertailemalla. 
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𝑈𝐴 =
𝑂𝑖𝑘𝑒𝑖𝑛 𝑙𝑢𝑜𝑘𝑖𝑡𝑒𝑙𝑙𝑢𝑡 𝑁

𝐾𝑎𝑖𝑘𝑘𝑖 𝑙𝑢𝑜𝑘𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑙𝑢𝑜𝑘𝑖𝑡𝑒𝑙𝑙𝑢𝑡 𝑁
(5) 

 

𝑃𝐴 =
𝑂𝑖𝑘𝑒𝑖𝑛 𝑙𝑢𝑜𝑘𝑖𝑡𝑒𝑙𝑙𝑢𝑡 𝑁

𝐿𝑢𝑜𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑁
(6) 

 

𝐹 = 2 ∗
𝑃𝐴 ∗ 𝑈𝐴

𝑃𝐴 + 𝑈𝐴
(7) 

 

joissa  UA on käyttäjän tarkkuus, 

 PA on tuottajan tarkkuus, 

 F on F-score, 

 Oikein luokitellut N on luokkaan oikein luokiteltujen pisteiden määrä, 

 Kaikki luokkaan luokitellut N on kaikki luokkaan luokiteltujen pisteiden määrä, 

 Luokan todellinen N on luokan kuuluvien pisteiden todellinen määrä. 

 

6.6.4 Luokittelun hyödyntäminen laskettujen indeksien tarkastelussa 

 

Laskettuja SWI- ja NDWI-tuloksia tarkasteltiin eri pintatyypeissä. Tämän avulla tarkasteltiin, 

oliko molemmissa indekseissä rimpipinta keskimääräisesti märin pintatyyppi. SWI:n osalta 

haluttiin myös tarkastella väli- ja mätäspinnan märkyyttä. Tätä varten luokitelluille 

pintatyypeille laskettiin indeksien keskiarvot seurantakohteittain eri kuvausajoille käyttämällä 

ArcGIS Pro:n Zonal Statistics as Table -työkalua. 

 

6.7 Ortokuvien tulkinta 

 

Ortokuvatulkinnalla pyrittiin selvittämään, vastasivatko muut tulokset ilmakuvista tehtäviä 

havaintoja vedenpinnan tason osalta. Tulkintaa tehtiin muiden tutkimustulosten perusteella eli 

keskityttiin alueisiin, jotka olivat muiden tulosten osalta mielenkiintoisia ja joissa oli 

mahdollisesti tapahtunut muutosta märkyyden osalta. Tarkastelussa keskityttiin avoveden 

määrään rimmissä eli näkyvään vedenpinnan tasoon. Ortokuvat koostettiin koko kuvausalueilta 

liitetiedostoihin ja näiden väriasetuksina olivat min-max stretch, jolloin kuvien värit näyttävät 

siltä mitä ne raakakuvina näyttivät. Pienempien tarkastelualueiden tuloskuviin tehtiin erilaisia 

värisäätöjä, kuten gamman lisäystä ja värivenytystyyppien muutoksia, jotta mahdolliset 
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muutokset tulivat paremmin esille. Näille alueille piirrettiin myös käsin polygoneja 

korostamaan muutoksia vuosien välillä. 

 

7 Tulokset 

 

Tässä osiossa käydään ensin läpi kenttäaineiston tuottamat tulokset vedenpinnan tasosta. 

Tämän jälkeen siirrytään dronekartoitukseen liittyvien menetelmien tuloksiin eli topografisiin 

muutoksiin, SWI:n muutoksiin ja NDWI:n muutoksiin. Lopuksi esitellään pintaluokitteluiden 

ja niiden jatkosoveltamisen tulokset. Ilmatieteen laitokselta kerätyt aineistot ovat esitettynä 

kuvaajina liitteissä 12–14 ja niitä ei käsitellä tulososiossa. 

 

7.1 Vedenpinnan tason muutokset kenttäaineiston perusteella 

 

Kuvaajiin ja tarkasteluun on otettu mukaan loggereita, joilla veden asettuminen ympärillä 

olevan vedenpinnan tasolle on kestänyt jopa kuukauden mutta loggerit ovat tämän jälkeen 

toimineet hyvin. Toimimattomat loggerit jätettiin kuvaajien ja tarkastelun ulkopuolelle. 

Alkukesän tilannetta analysoidessa tarkasteltiin ainoastaan manuaalimittauksien tulosta. 

Loggereilla kerätyt keskiarvot vedenpinnan tasosta olivat yleisesti systemaattisesti pienempiä 

kuin manuaalimittauksilla kerätyt keskiarvot. 

Makkarasuon kohteissa alkukesän manuaalimittaukset kertovat, että 

dronekuvaushetkillä vedenpinnan taso oli vuonna 2022 alempana kuin vuonna 2021 (kuvat 18–

21). Muulta osin kesää manuaalimittauksien ja loggeriseurantojen perusteella vuoden 2022 

vedenpinta oli ollut pääsääntöisesti korkeammalla useita senttimetrejä. Suurin ero vuosien 

välillä oli kohteessa Makkarasuo2 (kuva 19), joka oli vesienpalautuskohde ja pienin ero 

kohteessa Makkarasuo4 (kuva 21), jossa ei oltu tehty ennallistamistoimenpiteitä. 
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Kuva 18. Kohteen Makkarasuo1 vedenpinnan taso kesinä 2021 ja 2022. Loggerikeskiarvot 

sisältävät pisteet V100, O300 ja V300. Manuaalikeskiarvot sisältävät kaikki 

manuaalimittauspisteet kyseisiltä ajankohdilta. 

 

 

Kuva 19. Kohteen Makkarasuo2 vedenpinnan taso kesinä 2021 ja 2022. Loggerikeskiarvot 

sisältävät pisteen V300. Manuaalikeskiarvot sisältävät kaikki manuaalimittauspisteet kyseisiltä 

ajankohdilta. 
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Kuva 20. Kohteen Makkarasuo3 vedenpinnan taso kesinä 2021 ja 2022. Loggerikeskiarvot 

sisältävät pisteet O100, V100, K200, O300 ja V300. Manuaalikeskiarvot sisältävät kaikki 

manuaalimittauspisteet kyseisiltä ajankohdilta. 

 

 

Kuva 21. Kohteen Makkarasuo4 vedenpinnan taso kesinä 2021 ja 2022. Loggerikeskiarvot 

sisältävät pisteet V100, K200 ja V300. Manuaalikeskiarvot sisältävät kaikki 

manuaalimittauspisteet kyseisiltä ajankohdilta paitsi toukokuun mittauksissa pisteen K100. 
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Kurkinevalla on nähtävissä suurta eroa vedenpinnan tasossa vuosien välillä (kuva 22). 

Ensimmäisissä manuaalimittauksissa ero oli puoli senttiä, mutta loggeriaineiston perusteella 

lähes koko seurantajakson aikana eroa 10–15 senttimetriä. Tämä näkyi myös heinäkuun 

manuaalimittauksissa, joiden mukaan vuonna 2022 vedenpinnan taso oli 18 senttimetriä 

korkeammalla kuin vuonna 2021. Lokakuun manuaalimittauksissa ero manuaalimittausten 

välillä oli noin 5 senttimetriä, mutta loggeriseurannan perusteella ero ei ollut samalla tavalla 

kaventunut. 

 

 

Kuva 22. Kurkinevan vedenpinnan taso kesinä 2021 ja 2022. Loggerikeskiarvot sisältävät 

pisteen O300. Manuaalikeskiarvot sisältävät kaikki manuaalimittauspisteet kyseisiltä 

ajankohdilta. 

 

Vihtanevan kohteella ei kesällä 2021 onnistuttu saamaan käyttökelpoista loggeriaineistoa 

vedenpinnan tasosta. Syynä tähän oli loggeriputkien tukkeutuminen. Vuonna 2022 aineistoa 

onnistuttiin loggereilla keräämään pisteiltä V100 ja V300 (kuva 23). Manuaalimittauksissa oli 

toukokuussa 2021 otettu todennäköisesti virheellinen mittaus pisteestä K300. Tämän takia 

toukokuiden manuaalikeskiarvoissa kyseinen piste jätettiin huomioimatta. 

Manuaalimittauksien perusteella vedenpinnan taso oli kesällä 2022 korkeammalla kuin kesällä 
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2021 koko seurantajakson ajan. Toukokuun lopussa eroa oli 2,4 senttimetriä. Heinäkuussa eroa 

oli noin 15 senttimetriä. Lokakuun mittauksissa ero oli kaventunut noin 7 senttimetriin. 

 

 

Kuva 23. Vihtanevan vedenpinnan taso kesinä 2021 ja 2022. Loggerikeskiarvo vuodelta 2022 

sisältää pisteet V100 ja V300. Manuaalikeskiarvot sisältävät kaikki muut 

manuaalimittauspisteet kyseisiltä ajankohdilta paitsi ensimmäisien mittaushetkien 

keskiarvoista puuttuu piste K300. 

 

7.2 Muutokset topografiassa 

 

Seurantakohteilla oli tapahtunut keskimääräistä suonpinnan nousua dronekuvauksen 

perusteella verratessa alkukesien maastomalleja (taulukko 3; kuva 24). Muutokset olivat 

suurempia Kurkinevalla ja Vihtanevalla verrattuna Makkarasuon seurantakohteisiin.  

Makkarasuon kohteissa oli tapahtunut myös suonpinnan vajoamista, erityisesti 

seurantakohteessa Makkarasuo34. Muutokset keskittyvät pitkälti mätäs- ja välipintohin, kun 

taas rimpipinnoissa muutokset pysyivät ±5 senttimetrin sisällä Vihtanevaa lukuun ottamatta. 

Vihtanevalla suurimmat topografiset muutokset keskittyivät lähelle suon reunaojitusta (ks. 

kuva 9; kuva 24). Suurinta hajontaa muutoksissa on kohteessa Makkarasuo34. Tämä näkyy niin 

keskihajonnan suuruudessa (taulukko 3) kuin tuloskuvassa (kuva 24). Tuloskuvan mukaan 
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maastomallin pinta olisi noussut reunaojituksen lähellä, mutta vastaavasti suon keskustaa kohti 

mentäessä pinta olisi laskenut. 

 

Taulukko 3. Maastomallien muutoksien keskiarvot, mediaanit ja keskihajonnat 

seurantakohteilla alku- ja loppukesien 2021 ja 2022 välillä. Positiivinen muutos tarkoittaa, että 

vuoden 2022 maastomallissa on ollut keskimääräisesti suurempia pikseliarvoja. 

Seurantakohde Ajankohta Keskiarvo (m) Mediaani (m) Keskihajonta 

Makkarasuo1 Alkukesä 0,031 0,030 0,041 

Makkarasuo1 Loppukesä -0,003 0,009 0,070 

Makkarasuo2 Alkukesä 0,010 0,012 0,047 

Makkarasuo2 Loppukesä 0,023 0,025 0,069 

Makkarasuo34 Alkukesä 0,024 0,033 0,064 

Makkarasuo34 Loppukesä 0,017 0,016 0,059 

Kurkineva Alkukesä 0,072 0,071 0,034 

Kurkineva Loppukesä 0,016 0,012 0,033 

Vihtaneva Alkukesä 0,085 0,090 0,045 

Vihtaneva Loppukesä 0,021 0,024 0,058 

 

Loppukesien maastomalleissa ei ollut tapahtunut koko tutkimusalueen laajuudella merkittäviä 

muutoksia keskiarvollisesti tai mediaanisesti (taulukko 3). Muutosta oli kuitenkin tapahtunut 

kuvan 25 perusteella. Sen mukaan kaikissa kohteissa rimpipintojen korkeudet olivat 

pääsääntöisesti olleet vuoden 2022 malleissa 5–20 senttimetriä suurempia kuin vuoden 2021 

malleissa. Vastaavasti väli- ja mätäspinnoissa muutokset olivat pääsääntöisesti negatiivisia, eli 

vuoden 2022 loppukesien malleissa korkeusarvot olivat pienempiä kuin vuoden 2021 

loppukesien malleissa. Vihtanevan seurantakohteella maastomallissa oli tapahtunut positiivista 

muutosta myös seuranta-alueen länsiosassa lähellä syöttöojaa ja reunaojitusta. 
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Kuva 24. Maastomallien korkeuden muutokset metreissä seurantakohteilla alkukesien 2021 ja 

2022 välillä. Positiivinen arvo tarkoittaa, että vuoden 2022 maastomallin korkeusarvo on ollut 

suurempi kuin vuoden 2021 korkeusarvo. 
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Kuva 25. Maastomallien korkeuden muutokset metreissä seurantakohteilla loppukesien 2021 

ja 2022 välillä. Positiivinen arvo tarkoittaa, että vuoden 2022 maastomallin korkeusarvo on 

ollut suurempi kuin vuoden 2021 korkeusarvo. 
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7.3 SAGA-märkyysindeksien ja virtausverkostojen muutos 

 

Visuaalisen tulkinnan perusteella märkyys kertyi pääsääntöisesti rimpipintoihin Makkarasuon 

kohteilla alkukesän malleissa, erityisesti kohteilla 1 ja 2 (kuva 26). Alkukesän Makkarasuo34:n 

märkyys ei jakaudu yhtä selvästi rimpi-jänne rakenteeseen kuin Makkarasuo1:llä ja -2:lla, 

mutta alueen luoteisosassa on kuivempi kehä eräänlaisena vedenjakajana. Kurki- ja 

Vihtanevalla rimpipintojen suuremmat märkyydet eivät näkyneet kovin hyvin SWI-kartoissa 

vaan SWI-karttojen mukaan kohteet olivat homogeenisen märkiä (kuva 27). Koska topografisia 

muutoksia oli vuosien välillä tapahtunut maastomalleissa, näillä oli vaikutusta myös 

märkyysindeksiin, vaikkakin alkukesien 2021 ja 2022 märkyysindeksit olivat hyvin 

samankaltaisia keskenään. Pääreitit virtausverkostoissa olivat myös melko samankaltaiset 

vuosien välillä. Muutosta näkyi Makkarasuo34:n luoteisalueen kehän itä-osassa, koska 

virtausreitti ei enää siitä kulkenut alkukesällä 2022 ja alue oli muuttunut kuivemmaksi. Suurinta 

muutosta alkukesän malleista näkyi Kurkinevalla, jossa prosessointialueen länsipuolelta vesi ei 

enää ohjautunut yhtä hyvin prosessointialueen pohjoisosan keskelle, tehden alueesta 

suhteellisesti kuivemman vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021. 

Myös loppukesän malleissa märkyys kertyi melko hyvin rimpipintoihin Makkarasuon 

kohteilla 1 ja 2 (kuva 28). Loppukesän Makkarsuo34:n malleissa oli luoteisosassa samanlainen 

kuiva kehä kuin alkukesän malleissa. Kurki- ja Vihtanevalla loppukesän mallit kerryttivät 

märkyyden melko homogeenisesti ympäri tutkimusalueita (kuva 29). Makkarasuon kohteilla 

virtausverkostot olivat hyvin samankaltaiset loppukesien mallien välillä. Kurkinevalla 

virtauksen pääreitti oli siirtynyt vuoden 2022 mallissa enemmän länteen lähemmäksi suon 

reunaa verrattuna vuoden 2021 malliin. Vihtanevalla virtauksen pääreitti on siirtynyt enemmän 

koilliseen verrattuna 2021 loppukesän malliin. 
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Kuva 26. Makkarasuon seurantakohteiden SAGA-märkyysindeksit ja indeksien muutosrasterit 

alkukesistä 2021 ja 2022. Mustat viivat ovat virtausalgoritmin tuottamia virtausverkostoja. 
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Kuva 27. Kurki- ja Vihtanevan seurantakohteiden SAGA-märkyysindeksit ja indeksien 

muutosrasterit alkukesistä 2021 ja 2022. Mustat viivat ovat virtausalgoritmin tuottamia 

virtausverkostoja. 
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Kuva 28. Makkarasuon seurantakohteiden SAGA-märkyysindeksit ja indeksien muutosrasterit 

loppukesistä 2021 ja 2022. Mustat viivat ovat virtausalgoritmin tuottamia virtausverkostoja. 
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Kuva 29. Kurki- ja Vihtanevan seurantakohteiden SAGA-märkyysindeksit ja indeksien 

muutosrasterit loppukesistä 2021 ja 2022. Mustat viivat ovat virtausalgoritmin tuottamia 

virtausverkostoja. 

 

SWI:n ja vedenpinnan tason väliset Spearmanin korrelaatiot vaihtelivat paljon kohteittain 

(taulukko 4). Kohteilla Makkarasuo1 ja -2 korrelaatio oli tilastollisesti merkitsevää (p < 0,1), 

mutta muissa kohteissa ei. Voimakkain positiivinen korrelaatio (0,656) löytyi kohteesta 

Makkarasuo1, kun taas kohteella Makkarasuo34 korrelaatio oli negatiivinen (-0.334). 

 

Taulukko 4. SAGA-märkyysindeksin ja vedenpinnan tason väliset Spearmanin korrelaatiot 

alkukesien aineistoilla. 

 Makkarasuo1 Makkarasuo2 Makkarasuo34 Kurkineva Vihtaneva 

Datapiteiden lkm. 12 12 23 12 11 

Korrelaatio 0,656 0,536 -0,334 0,096 0,487 

p-arvo 0,021 0,072 0,139 0,767 0,128 
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7.4 Normalisoidun vesi-indeksin muutos 

 

NDWI:n alkukesien välinen muutos oli Makkarasuon kohteissa päinvastainen verrattuna Kurki- 

ja Vihtanevan muutoksiin (kuva 30). Makkarasuolla NDWI oli laskenut suon keskustaa kohti 

mentäessä jokaisella seurantakohteella. Vastaavasti soiden laidoissa samaa ilmiötä ei ollut. 

Kurki- ja Vihtanevalla NDWI oli noussut suon rimpipinnoissa. Loppukesien välillä muutoksia 

ei ollut samalla tavalla näkyvissä kuin alkukesien kuvissa (kuva 31). Loppukesien muutokset 

olivat rimmissä pääsääntöisesti negatiivisia lukuun ottamatta kohteita Makkarasuo2 ja 

Makkarasuo34. Molemmissa muutoskuvissa kaivetut vesienpalautusojat näkyvät melko hyvin 

positiivisena indeksimuutoksena lukuun ottamatta kohteen Makkarasuo2 syöttöojaa alkukesän 

kuvassa. 

NDWI-aineisto ei ollut Kolmogrov-Smirnovin testin mukaan normaalijakautunut p-

arvon ollessa 0,0275 eli alle 0,05, jota käytetään yleensä testin p-arvon raja-arvona (esim. 

Drezner & Turel 2011: 1240). Vedenpinnan tason manuaalimittausaineisto ei myöskään ollut 

normaalijakautunut p-arvon ollessa 0,0155. Täten korrelaatioanalyysi suoritettiin ensin 

käyttämällä Spearmanin korrelaatiokerrointa. NDWI:n ja mitatun vedenpinnan tasolla vaikutti 

olevan tilastollisesti merkitsevä suhteellisen vahva positiivinen Spearmanin korrelaatio arvolla 

0,616 (p < 0,001). Lineaarisen regressiomallin determinaatiokerroin R2 oli 0,4038 (kuva 32). 

Tämä tarkoitti sitä, että NDWI:n vaihtelu selitti noin 40 % vedenpinnan tason vaihtelusta. 
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Kuva 30. Normalisoidun vesi-indeksin muutokset vuosien 2021 ja 2022 alkukesien välillä. 

Positiivinen arvo tarkoittaa suurempaa NDWI-arvoa vuoden 2022 osalta. 
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Kuva 31. Normalisoidun vesi-indeksin muutokset vuosien 2021 ja 2022 loppukesien välillä. 

Positiivinen arvo tarkoittaa suurempaa NDWI-arvoa vuoden 2022 osalta. 
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Kuva 32. NDWI:n ja vedenpinnan tason välinen lineaarinen regressiosuora, suoran yhtälö ja 

selitysaste R2 tutkittavilla seurantakohteilla alkukesän aineistoilla. 

 

7.5 Soiden pintatyyppien runsaussuhteet 

 

Makkarasuolla tarkasteltavilla alueilla rimpien pinta-alan suhteellinen osuus oli pitkälti sama 

kaikissa seurantakohteissa (kuva 33). Makkarasoilla 1 ja 2 myös väli- ja mätäspinnan suhde oli 

luokittelun mukaan keskenään samanlainen. Seurantakohteessa Makkarasuo34 mättäiden 

määrä oli hyvin pieni. Tämä kertoi siitä, että suo on yleisesti hyvin märkä. Tämä vastasi jossain 

määrin myös maastohavaintoja, sillä kyseinen seurantakohde oli yleisesti todella märkä 

verrattuna muihin kohteisiin eikä jännerakenne juuri sisältänyt mättäitä muulla kuin 

Makkarasuo3:n 200 ja 300 metrin pisteissä. Kurkinevalla mättäiden osuus oli hyvin pieni, lähes 

samalla tasolla kuin Makkarasuo34:lla (kuva 34). Luokittelun mukaan suo oli pääsääntöisesti 

välipintaa koillista rimpialuetta lukuun ottamatta. Vihtanevalla mättäitä esiintyi yleisesti paljon 

jänteillä ja suon kuivempi osuus lännessä oli pääsääntöisesti välipintaa (kuva 34). 
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Kuva 33. Makkarasuon kohteille tehdyt pintatyyppiluokittelut ja näiden prosentuaaliset 

osuudet. Mittakaavoista vasemmanpuoleinen kertoo kohteiden Makkarasuo1 ja -2 mittasuhteet 

ja oikeanpuoleinen kohteen Makkarasuo34 mittasuhteen. 
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Kuva 34. Kurkinevan ja Vihtanevan kohteille tehdyt pintatyyppiluokittelut ja prosentuaaliset 

osuudet. 

 

7.5.1 Luokittelun onnistuneisuuden arviointi 

 

Taulukossa 6 on eroteltuna kaikkien seurantakohteiden luokittelutarkkuudet ja F-scoret, jotka 

laskettiin virhematriisin (taulukko 5) avulla. Yleisesti luokittelu onnistui kohtalaisen hyvin. 

Luokittelu onnistui parhaiten Vihtanevalla (kokonaistarkkuus 76 %), jossa rimpi- ja välipinnan 

kohdalla käyttäjän sekä tuottajan tarkkuudet olivat suhteellisen hyviä ja F-scoret näiden osalta 

olivat aineiston korkeimmat. Heikoiten luokittelu onnistui Makkarasuo1:llä, jossa välipinta 

meni luokittelun osalta paljon sekaisin rimpi- ja mätäspintojen kanssa (taulukko 6). 
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Taulukko 5. Virhematriisit suopintaluokittelusta seurantakohteittain. Pystysuunnassa luokiteltu 

ja vaakasuunnassa maastotöissä tulkittu referenssi. 

Makkarasuo1 
Luokiteltu 

Makkarasuo2 
Luokiteltu 

Rimpi Väli Mätäs Yht. Rimpi Väli Mätäs Yht. 

R
ef

e
re

n
ss

i Rimpi 38 11 4 53 

R
ef

e
re

n
ss

i Rimpi 34 10 4 48 

Väli 11 11 9 31 Väli 7 24 9 40 

Mätäs 2 6 16 24 Mätäs 0 11 9 20 

Yht. 51 28 29 108 Yht. 41 45 22 108 

Makkarasuo34 
Luokiteltu 

Kurkineva 
Luokiteltu 

Rimpi Väli Mätäs Yht. Rimpi Väli Mätäs Yht. 

R
ef

e
re

n
ss

i Rimpi 77 24 0 101 

R
ef

e
re

n
ss

i Rimpi 6 0 0 6 

Väli 20 81 1 102 Väli 7 65 1 73 

Mätäs 1 11 1 13 Mätäs 0 26 3 29 

Yht. 98 116 2 216 Yht. 13 91 4 108 

Vihtaneva 
Luokiteltu 

Kohteet yht. 
Luokiteltu 

Rimpi Väli Mätäs Yht. Rimpi Väli Mätäs Yht. 

R
ef

e
re

n
ss

i Rimpi 18 4 0 22 
R

ef
e

re
n

ss
i Rimpi 173 49 8 230 

Väli 6 59 2 67 Väli 51 240 22 313 

Mätäs 0 14 5 19 Mätäs 3 68 34 105 

Yht. 24 77 7 108 Yht. 227 357 64 648 

 

Taulukko 6. Suopintaluokittelun tarkkuudet ja F-score. 

  Makkarasuo1 Makkarasuo2 Makkarasuo34 Kurkineva Vihtaneva Kohteet yht. 

Kokonaistarkkuus 0,60 0,62 0,74 0,69 0,76 0,69 

Käyttäjän tarkkuus 

Rimpipinta 0,75 0,83 0,79 0,46 0,75 0,76 

Välipinta 0,39 0,53 0,70 0,71 0,77 0,67 

Mätäspinta 0,55 0,41 0,50 0,75 0,71 0,53 

Tuottajan tarkkuus 

Rimpipinta 0,72 0,71 0,76 1,00 0,82 0,75 

Välipinta 0,35 0,60 0,79 0,89 0,88 0,77 

Mätäspinta 0,67 0,45 0,08 0,10 0,26 0,32 

F-score 

Rimpipinta 0,73 0,76 0,77 0,63 0,78 0,76 

Välipinta 0,37 0,56 0,74 0,79 0,82 0,72 

Mätäspinta 0,60 0,43 0,13 0,18 0,38 0,40 

 

Rimpipinnat olivat pääsääntöisesti parhaiten eroteltavissa kaikista seurantakohteista. 

Kurkinevan kohdalla tämä ei tarkkuusarvioiden ja F-scoren osalta pitänyt paikkaansa, mutta 

tämä oli selitettävissä sillä, että kenttäaineistossa rimpipisteitä oli vain 6. Siten otos ei ollut 

kovin kattava. Luokittelija onnistui luokittelemaan kaikki rimpipisteet kyseiseillä kohteella 
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oikein, mutta luokitteli myös vertailuaineiston välipintoja rimpipinnoiksi. Yleisesti rimpipinnat 

menivät eniten sekaisin välipintojen kanssa. 

Välipintojen luokittelu onnistui yleisesti kohtalaisen hyvin paitsi Makkarasoiden 1 ja 

2 kohdalla luokittelu meni paljon sekaisin rimpi- ja mätäspintojen kanssa. Mätäspinnat olivat 

luokittelun suurin ongelma. Erityisesti Kurkinevalla ja Makkarasuo34:llä mättäiden luokittelu 

oli hyvin epävarmaa mutta Makkarasuo1:llä mätäspinnan luokittelutarkkuus oli parempi kuin 

välipinnan luokittelutarkkuus. Eniten sekoittumista tapahtui mätäs- ja välipinnan välillä. 

Usealla kohteella mätäspinnan määrä kenttäaineistossa oli suhteellisen pieni verrattuna rimpi- 

ja välipintaan.  

 

7.5.2 Indeksien tarkastelu pintatyypeittäin 

 

SWI:n mukaan rimpipinnat olivat aina märimpiä ja mätäspinnat kuivimpia kuvaushetkestä 

riippumatta (kuva 35). Keskiarvollisesti Vihtanevan rimmet olivat suhteellisesti märimpiä ja 

Makkarasuo2:n suhteellisesti kuivimpia. NDWI:n keskiarvo oli yleensä suurin rimpipinnoilla 

(kuva 36). Kuvaushetkien välillä oli melko isoja eroa. Esimerkiksi Makkarasuo1:llä 

rimpipintojen keskiarvo oli huomattavasti suurempi kuin väli- ja mätäspintojen keskiarvot 2021 

alkukesästä, mutta vuoden 2022 alkukesällä tämä ei enää pätenyt. Yleisesti loppukesän NDWI-

arvot olivat pienempiä kuin alkukesän arvot. 
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Kuva 35. SWI:n keskiarvot pintatyypeittäin seurantakohteilla eri kuvaushetkinä. Lyhenne 

koodien alussa viittaa Makkarasuohon (m), Kurkinevaan (k) ja Vihtanevaan (vi). Vuoden 

edessä oleva kirjain viittaa kevääseen (k) eli toukokuun loppuun ja syksyyn (s) eli elokuun 

alkuun. 

 

 

Kuva 36. NDWI:n keskiarvot pintatyypeittäin seurantakohteilla eri kuvaushetkinä. Lyhenne 

koodien alussa viittaa Makkarasuohon (m), Kurkinevaan (k) ja Vihtanevaan (vi). Vuoden 

edessä oleva kirjain viittaa kevääseen (k) eli toukokuun loppuun ja syksyyn (s) eli elokuun 

alkuun. 
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7.6 Ortokuvien visuaalinen tarkastelu 

 

Vertailtaessa alkukesien 2021 ja 2022 ortokuvia jälkimmäisenä vuonna vettä vaikutti olevan 

vähemmän Makkarasuon keskusrimmissä ja yleisesti koko suolla. Esimerkkinä tähän on valittu 

kohteen Makkarasuo1 kaakkoisosassa esiintyvä rimpi (kuva 37), josta näkee, kuinka siinä oli 

enemmän näkyvillä välipintaista kasvillisuuskumpua vuonna 2022. Kuvassa esitetty ilmiö 

näkyy kaikkien Makkarasuon kohteiden rimpipinnoissa (liitteet 2–4). Makkarasuo2:n rajatun 

alueen pohjoisosassa, epäonnistuneiden vesienohjausojien ympäristössä (ks. kuva 10), 

näyttäisi, että märkyys on vähentynyt alkukesänä 2022 verrattuna alkukesään 2021 (kuva 38). 

 

 

Kuva 37. Kohteen Makkarasuo1 kaakkoisosan rimpi alkukesinä 2021 ja 2022. Punaisella 

viivalla rajattu esimerkkikohtia, joissa erot ovat selkeästi näkyvissä. 
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Kuva 38. Kohteen Makkarasuo2 epäonnistuneiden vesienohjausojien ympäristö alkukesinä 

2021 ja 2022. 

 

Loppukesän ortokuvissa Makkarasuolla ei yleisesti näyttänyt olevan juuri muutoksia veden 

määrässä (liitteet 7–9; kuva 39). Uusi vesienpalautusoja näytti kuitenkin ohjaavan vettä uuteen 

paikkaan kohteessa Makkarasuo2 (kuva 40). Syöttöojan ympäristö on jossain määrin märempi 

mitä aikaisempana vuonna. Samaa ilmiöitä ei näkynyt alkukesien ortokuvissa (liite 3). 

 

 

Kuva 39. Kohteen Makkarasuo2 eteläosan rimpiä loppukesinä 2021 ja 2022. 
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Kuva 40. Kohteen Makkarasuo2 vesienpalautusojan ympäristö loppukesinä 2021 ja 2022. 

 

Kurkinevalla kasvukausi oli alkukesän kuvissa huomattavasti pidemmällä vuonna 2021 kuin 

vuonna 2022 (kuva 41). Myös vuosien väliset kuvausolosuhteet olivat olleet hyvin erilaiset 

valo-olosuhteiden osalta. Tämä vaikeutti vedenpinnan tason tulkintaa. Kuvien perusteella oli 

vaikea todeta vedenpinnan tason eroavaisuuksia vuosien välille. Näytti kuitenkin siltä, että 

vedenpinnan taso oli hieman korkeampi alkukesän 2022 kuvassa, koska välipintaiset 

kasvillisuuskummut ja jänteet erottuvat hieman pienempinä ja kapeampina verrattuna edellisen 

vuoden tilanteeseen. 

Loppukesän kuvissa Kurkinevalla ei näkynyt merkittäviä muutoksia vedenpinnan 

tasossa. Jänteet ja erilaiset kasvillisuuskummut erottuivat samankokoisina molempina 

kuvaushetkinä (kuva 42). Kohteen eteläosassa sijaitseva vesienpalautusoja ei näyttänyt 

ohjaavaan vettä suolle vuonna 2022 (liitteet 5 ja 10). Vesi pysähtyy ojan päähän eikä tee 

ympäristöstään merkittävästi märempää. 

 



76 

 

 

Kuva 41. Kurkinevan seurantakohteen itäosassa olevia rimpiä ja jänteitä alkukesinä 2021 ja 

2022. Punaisella viivalla rajattu esimerkkikohta, jossa näkyy vuosien välinen ero. 

 

 

Kuva 42. Kurkinevan seurantakohteen pohjoisosassa olevia rimpiä ja jänteitä loppukesinä 2021 

ja 2022. 

 

Vihtanevan kohteesta alkukesän kuvista oli nähtävissä muutosta vedenpinnan tasossa (kuva 

43). Kuten Kurkinevan kohteella myös Vihtanevan kohteella välipintaiset kasvillisuuskummut 

olivat vuonna 2021 hieman suurempia verrattuna vuoden 2022 kumpuihin. Eroa oli nähtävissä 

myös jänteiden paksuudessa ja selkeydessä. Myös Vihtanevan kuvissa kuvausolosuhteilla oli 

ollut suurta eroa vuosien välillä (liite 6). Pientä eroa oli myös kasvukauden ajankohdissa, sillä 

vuoden 2021 kuvassa rimpikasvillisuutta oli enemmän näkyvillä kuin vuoden 2022 kuvassa. 

Loppukesän kuvissa Vihtanevalla oli hyvin vähän näkyvää muutosta kohteen 

keskusrimmissä ja eroa oli nähtävissä pääsääntöisesti kasvillisuuden määrässä (liite 11). 



77 

 

Yleisesti näytti siltä, että loppukesällä 2021 otetussa ortokuvassa rimmissä vedenpinnan taso 

oli hieman korkeammalla kuin vuoden loppukesällä 2021 otetussa ortokuvassa. Pientä eroa oli 

nähtävissä esimerkiksi pohjoisen syöttöojan läheisyydessä olevissa rimmissä (kuva 44). 

Kuvausolosuhteilla ei myöskään ollut merkittävää eroa. 

 

 

Kuva 43. Vihtanevan seurantakohteen keskiosassa olevia rimpiä ja jänteitä alkukesinä 2021 ja 

2022. Punaisella viivalla rajattu esimerkkikohtia, joissa erot kuvien välillä ovat selkeästi 

näkyvissä. 

 

 

Kuva 44. Vihtanevan seurantakohteen länsiosassa olevia pieniä rimpiä syksyllä 2021 kaivetun 

vesienpalautusojan läheisyydessä loppukesinä 2021 ja 2022. 
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8 Pohdinta 

 

8.1 Vuosien välinen muutos märkyydessä 

 

Kenttäaineiston perusteella kaikki kohteet olivat kesällä 2022 pääsääntöisesti märempiä kuin 

kesällä 2021 (kuvat 18–23). Kurki- ja Vihtanevalla ero oli melko suuri, kun taas Makkarasuolla 

ero vaihteli kohteittain. Poikkeuksena tähän oli seurantajaksojen alkukohdat ja ensimmäisten 

manuaalimittausten aikoina eroa märkyydessä ei merkittävästi ollut. Makkarasuon kohteilla 

tilanne oli jopa päinvastainen. Käytetyt dronekartoitusmenetelmät osoittivat saman ilmiön 

alkukesän kuvissa. Makkarasuolla NDWI:n arvot olivat yleisesti toukokuun 2022 kuvissa 

pienemmät verrattuna toukokuun 2021 kuviin mikä viittaa pienempään veden määrään (kuva 

30). Vastaavat tulokset näkyivät myös ortokuvien visuaalisessa tulkinnassa. Loppukesällä 2022 

suot olivat kenttämittausten perusteella märempiä kuin loppukesällä 2021. Topografiset 

muutokset tukivat tätä, sillä vuonna 2022 maastomallien korkeusarvot olivat isompia etenkin 

rimpien kohdalla (kuva 25), mikä viittaa korkeampaan vedenpinnan tasoon mahdollisen turpeen 

turpoamisen myötä (Price & Schlotzhauer 1999). 

Kurkinevalla alkukesän manuaalimittausten välillä ei ollut merkittävää eroa. 

Ortokuvista oli myös vaikea nähdä merkittävää eroa Kurkinevan vedenpinnan tasossa 

alkukesien 2021 ja 2022 välillä, mikä osaltaan tukee tätä tulosta. NDWI-arvot olivat 

Kurkinevalla kasvanut melko paljon seuranta-alueen rimpipinnoissa alkukesien välillä. 

Kurkinevan rimmillä näkyy alkukesän 2021 ortokuvassa huomattavasti enemmän kasvillisuutta 

kuin alkukesän 2022 ortokuvassa (kuva 41; liite 5). Alkukesän 2022 kuvassa on myös 

nähtävissä vaaleaa pilven heijastusta, joka osaltaan voi vahvistaa heijastunutta säteilyä ja 

muuttaa täten indeksin arvoa (liite 5). Loppukesällä loggeriaineiston ja manuaalimittausten 

perusteella Kurkineva oli vuonna 2022 ollut huomattavasti märempi kuin vuonna 2021. Tulosta 

tukee maastomallin suuremmat korkeusarvot rimmissä loppukesällä 2022 kuin 2021 (kuva 25). 

Loppukesän ortokuvista vuosien välistä eroa oli vaikea huomata runsaan kasvillisuuden takia 

(kuva 43). 

Vihtanevalla manuaalimittausten perusteella vedenpinnan taso oli toukokuun lopussa 

2022 useita senttejä korkeammalla verrattuna toukokuun loppuun 2021. Vihtanevan NDWI-

muutos ja ortokuvien tarkastelu tukee tätä tulosta. Suonpinnan nousua oli tapahtunut erityisesti 

Vihtanevalla (kuva 24), mikä tuki ajatusta turpeen paisumisesta lisääntyneen märkyyden myötä 

(Price & Schlotzhauer 1999). Loppukesällä eroa oli manuaalimittausten perusteella. Vuosi 

2022 oli Vihtanevalla yleisesti märempi kuin vuosi 2021. Topografiset havainnot tukivat 
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manuaalimittausten tuloksia, mutta loppukesän ortokuvissa runsans kasvillisuus haittasi 

tulkintaa. 

Ilmatieteen laitoksen sääaineisto selittää melko hyvin alkukesien eroa Kurki- ja 

Vihtanevalla vuosien 2021 ja 2022 välillä (liitteet 13 ja 14). Syynä tähän oli suurempi lumen 

määrä vuonna 2022 ja sitä kautta suurempi määrä sulamisvesiä. Lumien sulaminen oli myös 

vuonna 2022 tapahtunut Vihta- ja Kurkinevan läheisillä sääasemoilla muutamia viikkoja vuotta 

2021 myöhemmin, vasta toukokuun alussa. Sadannassa ei Kurkinevalla kesien välillä juuri 

ollut, mutta Vihtanevalla kesä 2022 oli ollut noin 100 mm kuivempi kuin kesä 2021. 

Makkarasuolla vuosien välinen ero lumen määrässä ja sulamisajankohdalla ei ollut kovin suuri, 

joskin lumien sulaminen oli vuonna 2022 tapahtunut pienemmällä aikavälillä. (liite 12). 

Sadantaa tarkasteltuna seurantajakson sadesumma oli Makkarasuolla kuitenkin vuonna 2022 

pienempi verrattuna vuoteen 2021. 

 

8.2 Vesienpalautuksen vaikutus suokohteisiin 

 

Yleisesti on jossain määrin vaikea sanoa, onko vesienpalautuksella ollut vaikutusta 

seurantakohteisiin käytetyn aineiston perusteella. Vuodet 2021 ja 2022 olivat osittain erilaiset 

säätekijöiden osalta. Vihta- ja Kurkinevalla oli muutosta nähtävissä kenttäaineistossa, 

topografiassa ja NDWI:ssä, mutta tämä voi olla selitettävissä vuosikohtaisella vaihtelulla. Myös 

ortokuvien ja maastotöiden perusteella molempien kohteiden syöttöojien vedet pääsääntöisesti 

pysähtyvät keskelle suota eivätkä ojat tuoneet vettä soiden pintaan (liitteet 5–6; 10–11). On 

kuitenkin mahdollista, että ne ohjaavat vettä suon turvekerrokseen, mikä voisi selittää 

Vihtanevalla tapahtunutta suonpinnan kohoamista alku- ja loppukesällä reunaojituksen 

läheisyydessä (kuvat 24 ja 25). Kurkinevalla pohjoisin syöttöoja (ks. kuva 10) ohjaa 

maastohavaintojen perusteella hyvin vettä suolle, mutta kyseisen syöttöojan päättymisalue ei 

ollut mukana kuvausalueessa, mikä vastaavasti vaikeutti vertailua. Makkarasuo2:lla 

vesienpalautusoja näytti tehneen vaikutusalueestaan paikallisesti märemmän loppukesien 

ortokuvissa (kuva 40), mutta samaa ilmiöitä ei ollut nähtävillä alkukesien ortokuvissa. 

Kurki- ja Vihtanevalla vuonna 2021 tapahtui suurta vedenpinnan tason laskua 

heinäkuun mittauksissa mutta vastaavaa ei tapahtunut vuonna 2022 (kuvat 22 ja 23). 

Molempina vuosina oli ollut kuiva vähäsateinen jakso ennen mittaushetkiä (liitteet 13 ja 14), 

mikä vuoden 2021 osalta voi selittää vedenpinnan tason laskua. On todennäköistä, että soille 

tehdyt syöttöojat ylläpitivät soiden märkyyttä jälkimmäisenä vuonna kuivan kauden ajan. Myös 

Rehellin (2022) mukaan Vihta- ja Kurkinevan vesitaloudelliset tavoitteet oli 
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vesienpalautuksella saavutettu, mikä osaltaan vahvistaa ajatusta vesienpalautuksen 

ylläpitämästä märkyydestä. Vuosien väliseen eroon saattoi jossain määrin vaikuttaa vuoden 

2022 suurempi lumen sulamisveden määrä, joka suurensi valuma-alueen vesivarastoja ja 

mahdollisesti osaltaan ylläpiti suon märkyyttä heinäkuussa 2022. 

Makkarasuolle tehty uusi vesienpalautusoja ei välttämättä tuonut lisää vettä suolle 

uudesta kohdasta koska vettä ohjattiin vanhasta vesienohjausojasta hieman keskemmälle suota, 

ojan tosin jäädessä suunniteltua lyhyemmäksi (Rehell 2022). Tällä voi osaltaan olla jopa 

kuivattava vaikutus vanhan vesienohjausojan läheisyydessä. Maastomallivertailussa kohteen 

Makkarasuo2 pohjoispääty näyttäisi olevan hieman laskenut alkukesänä 2022 verrattuna 

alkukesään 2021 (kuva 24), mikä vastaavasti voi johtua kuivemmasta turvekerroksesta ja sen 

kutistumisesta (esim. Price & Schlotzhauer 1999). Ortokuvienkin perusteella alue oli 

alkukesällä 2022 kuivempi kuin alkukesällä 2021 (kuva 38). Myös NDWI on muuttunut 

vanhassa vesienohjausojassa vuoden aikana pienemmäksi (kuvat 30 ja 31). Vesienpalautuksen 

kuivumisilmiötä oli mahdollisesti nähtävissä Vihtanevalla loppukesien kuvissa 

vesienpalautusojan läheisyydessä (kuva 44). 

Tutkittavissa seurantakohteissa tarkasteltavat vesienpalautusojat saattoivat olla osin 

epäonnistuneita. Onnistuneessa vesienpalautusojassa suosta tulee paikallisesti märempi siten, 

että tämä näkyy myös ilmakuvissa. Ilmiötä ei ollut tutkimuskohteiden kuvissa juuri 

havaittavissa. Vastaavasti Makkarasuon syöttöojassa oli havaittavissa paikallista märkyyden 

muutosta ortokuvasta (kuva 40), mikä osaltaan vahvistaa ajatusta epäonnistuneista tutkittavista 

syöttöojista Kurki- ja Vihtanevalla. On kuitenkin mahdollista, että tarkastelun ulkopuolelle 

jääneet syöttöojat Vihta- ja Kurkinevalla ohjaavat onnistuneesti vettä suolle, mikä selittäisi 

suuren vedenpinnan tason eron vuosien välillä erityisesti heinäkuussa ja loppukesästä. 

Erityisesti Vihtanevalla tämä oli mahdollista, koska kesän sadesumma referenssiasemalla oli 

vuonna 2022 ollut pienempi kuin vuonna 2021 (liite 14) ja tästä huolimatta suo oli ollut 

kenttätulosten perusteella huomattavasti märempi (kuva 23). Merkittävimmät 

vesienpalautustoimet tehtiin myös tälle suokohteelle ja uusia syöttöojia oli 20, joista ainoastaan 

kolme tarkastelualueella. 

Rehellin (2022) mukaan Makkarasuota tulisi ajatella kohteena, jolle ei 

ennallistamistoimenpiteitä ollut tehty ollenkaan, koska kaikki suunnitellut toimenpiteet olivat 

menneet pieleen. Makkarasuolla ei myöskään vuosittaista muutosta vedenpinnan tasossa ollut 

näkyvissä yhtä paljon mitä Kurki- ja Vihtanevalla (kuvat 18–23). Tämä osaltaan tukee ajatusta, 

että kyseisillä soilla vesienpalautus oli nostanut vedenpinnan tasoa, kun taas Makkarasuolla 

muutokset olivat huomattavasti pienempiä ja johtuivat vuosittaisesta vaihtelusta. Myös 
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Makkarasuon referenssiaseman sadesumma kesältä oli vuonna 2021 ollut noin 100 mm 

suurempi kuin vuonna 2022 (liite 12) ja silti suo oli ollut märempi jälkimmäisenä vuonna 

kenttätulosten perusteella (kuvat 18–21). Vuosittaiseen vaihteluun vaikuttivat mahdollisesti 

lämpötila ja erot haihdunnassa sekä suurempi sulamisvesien määrä. On myös mahdollista, että 

vesienpalautusoja onnistui kohteella jossain määrin ohjaamaan vettä paremmin Makkarasuolle 

kuin vanhat vesienohjausojat. 

 

8.3 Menetelmien toimivuus, ongelmakohdat ja virhelähteet 

 

Perinteinen vedenpinnan tason seuranta loggereilla oli haastavaa teknisten vikojen vuoksi. 

Vuonna 2022 asennetut kangasfiltterit eivät täysin estäneet loggeriputkien tukkeutumista ja 

Vihtanevalla meni putkia yhä tukkoon. Kurkinevan kesän 2021 loggeritulos ei seurannut 

samalla tavalla manuaalimittausten trendiä kuin muut loggeriseurannan tulokset (kuva 22), 

mikä osaltaan tuo epävarmuutta kyseisen loggerin seurantatulokseen. Olikin yleisesti haastavaa 

erottaa hyvä data huonosta datasta. Loggereilla kerätty vedenpinnan korkeus oli myös 

systemaattisesti pienempi kuin manuaalimittauksilla tehdyt mittaukset. Tarkistuksia tehtiin 

joltain osin maastotöiden yhteydessä ja putkien vesi oli toimivilla loggereilla ympärillä olevan 

vedenpinnan tasolla. Loggereiden kalibrointi oli mahdollisesti tehty väärin tai veden paine 

putkissa ei syystä tai toisesta vastannut ympäröivän maaperän veden painetta. Loggerituloksiin 

liittyy täten epävarmuutta, mutta koska samoja loggereita käytettiin samoilla kohteilla 

molempina vuosina, pitäisi tulosten olla toimivien loggereiden osalta vertailukelpoisia 

keskenään.  

Manuaalimittauksissa ongelmia oli Makkarasuon kohteissa 3 ja 4. Täällä kasvillisuus 

oli hyvin runsasta ja vedenpinta oli maanpinnan yläpuolella, mikä vaikeutti mittaputkien 

löytämistä kasvukauden edetessä. Tämän takia mittaus piti ottaa useamman kerran muualta 

kuin varsinaisesta mittauspisteestä. Rimmet olivat näillä kohteilla vesimäärältään melko 

homogeenisiä, joten tällä ei välttämättä ollut suurta vaikutusta mittausten tuloksiin. On 

kuitenkin mahdollista, että tämä aiheutti useiden senttimetrien mittausvirheitä. Vuoden 2021 

ensimmäinen manuaalimittaus Vihtanevan K300-pisteestä on myös melko kyseenalainen, 

koska mitattu vedenpinnan taso oli hyvin korkea verrattuna kaikkiin muihin mittauksiin 

kyseiseltä pisteeltä. Tämän takia kyseinen mittaus jätettiin tulosaineiston ulkopuolelle. 

Maastomallit tuntuivat alkukesän osalta kertovan oikeasta suonpinnan korkeuden 

muutoksesta. Ne olivat linjassa muiden tulosten kanssa. Pinta oli alkukesän kuvissa noussut 

erityisesti Kurki- ja Vihtanevalla (kuva 24). Loppukesän vertailuissa muutos keskittyi 
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rimpipintoihin: kuvaushetkillä maanpinnat ovat olleet molemmissa kuvissa pääsääntöisesti yhtä 

korkeat, mutta vedenpinta on ollut rimpipinnoissa korkeammalla vuonna 2022 verrattuna 

vuoteen 2021. Topografisessa seurannassa tuntuu olevan potentiaalia vesitaloudellisena 

seurantamenetelmänä. Tämä on todettu myös Howien & Hebdan (2018) tutkimuksessa.  

Maastomalleja vertailtaessa pitää kuitenkin ottaa huomioon mittaustarkkuus ja 

mahdollinen systemaattinen virhe. Kuvauksissa käytettiin RTK-dronea, jonka pitäisi pystyä 

tuottamaan hyvin tarkkaa aineistoa. Systemaattinen virhe on silti mahdollinen ja esimerkiksi 

Hugenholtzin ym. (2016) tutkimuksessa RTK-droneilla kuvatuissa SfM-korkeusmalleissa oli 

noin 9 senttimetrin keskivirhe. Virheen mahdollisuus on hyvin olennainen asia, koska 

maatukipisteitä ei voitu hyödyntää yhtä kattavasti vuoden 2022 kuvauksissa kuin vuoden 2021 

kuvauksissa. Tämä lisää maastomallien epävarmuutta. Esimerkiksi alkukesien muutos 

kohteella Makkarasuo34 vaikutti johtuvan kartoitusvirheestä. Muissa kohteissa topografiset 

muutokset seuraavat jossain määrin pintatyyppejä, mikä kertoisi eron johtuvan mahdollisesti 

kasvillisuuden muutoksista tai todellisesta maanpinnan noususta tai laskusta. Maanpintaa 

kannattaisi jatkossa seurata myös esimerkiksi tarkkuus-GPS-mittausten tai muiden 

maanpäällisten menetelmien kautta. Toisaalta kuvausalueen pienentäminen ja syöttöojan 

päähän kohdistaminen voisi parantaa kuvaustarkkuutta ja täten vähentää maastomallien 

epävarmuutta. Turpeen suhteellisen kosteuden seuranta kenttätöiden kautta voisi myös olla yksi 

tapa seurata suon märkyyden muutoksia. 

SWI:n tilastollisessa tarkastelussa oli ongelmana vähäiset vedenpinnan tason 

mittausten määrät. Koska tarkistuspisteitä oli niin vähän, ei todellista yhteyttä SWI:n ja 

vedenpinnan tason väliltä voitu selvittää. Visuaalisesti tarkasteltuna SWI-kuvissa märkyys 

kertyy melko hyvin rimpipintoihin Makkarasuon kohteilla 1 ja 2 (ks. kuvat 26–29). Näillä 

kohteilla oli myös tilastollisesti merkitsevä yhteys SWI:n ja vedenpinnan tason välillä. 

Aikaisemmat tutkimukset myös tukevat yhteyttä todellisen märkyyden ja SWI:n välillä (esim. 

Riihimäki ym. 2021; Ikkala ym. 2022). Muilla kohteilla märkyyden mallintaminen ei 

onnistunut yhtä hyvin visuaalisen tulkinnan ja korrelaatioiden perusteella.  

Erojen tarkastelussa voi huomata mahdollisia mallinnusartefakteja, kuten esimerkiksi 

Vihtanevan pohjoisosassa oleva tasaisesti kuivunut alue (kuva 29). Vaikka topografista 

muutosta ja sitä kautta virtausverkkojen siirtymää oli melko vähän, näkyivät nämä melko 

voimakkaina indeksimuutoksina useissa malleissa. Tämä osoittaa, että indeksi on todella 

herkkä pienillekin muutoksille topografiassa. SWI:n mallintaminen myös epäonnistui 

tutkielmassa osittain. Jotta koko yläpuolisen valuma-alueen vesien palauttamisen vaikutus 

voitaisiin osoittaa, pitäisi rajattu dronekuva liittää koko valuma-alueesta tuotettuun 
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maastomalliin, jolloin uudet ojat ohjaisivat vettä mallin mukaan suolle lisää ja muuttaen samalla 

virtausverkostoa merkittävämmin. Tätä ei tehty, koska kuvausalueet olivat olleet liian pieniä ja 

syöttöojat jäivät osittain piiloon mikä vastaavasti vaikeutti dronemaastomallin integrointia 

Maanmittauslaitoksen korkeusmalliin. Paikallisemman mallin avulla voitiin kuitenkin nähdä 

eroja rajatun alueen suhteellisessa märkyydessä, mutta paikkaansa pitävyyden osalta tätä ei 

pystytty todistamaan. 

NDWI vaikuttaa olevan potentiaalinen tapa seurata suon kosteutta, koska vedenpinnan 

tasolla ja indeksillä oli tilastollisesti merkitsevä korrelaatio. Kenttäseurannassa, topografisissa 

muutoksissa ja ortokuvissa oli nähtävissä samaa muutosta kuin NDWI-muutoksissa. NDWI:n 

tuloksissa pitää kuitenkin ottaa huomioon useita erilaisia tekijöitä, joilla oli vaikutusta 

indeksiin. Esimerkiksi kasvukauden eri vaiheilla oli vaikutusta indeksiin, koska lisääntynyt 

kasvillisuus vähentää näkyvän veden määrää. Vuonna 2021 kasvukausi oli alkukesän kuvissa 

pidemmällä Kurki- ja Vihtanevalla, mikä vastaavasti laski indeksin antamia arvoja.  

Kasvillisuuden takia loppukesien tulokset eivät myöskään olleet linjassa kenttäaineiston kanssa 

ja vahvistavat oletusta, ettei NDWI soveltunut loppukesän tarkasteluihin. NDWI-muutoksiin 

saattoi loppukesien osalta vaikuttaa myös kameran vaihtuminen ja pienet erot kanavien 

aallonpituusleveyksissä. Myös kuvausolosuhteiden muutoksilla saattoi olla vaikutusta ja 

esimerkiksi Enciso ym. (2019) totesivat, että muuttuneet sääolosuhteet saattoivat vaikuttaa 

heidän tutkimuksensa tuloksiin droneaineistosta lasketun NDVI:n osalta. Kuvausolosuhteiden 

eroa oli selkeästi huomattavissa ortokuvapareissa ja esimerkiksi pilvet heijastuivat 

Makkarasuolla ja Kurkinevalla alkukesällä 2022 erillä lailla kuin alkukesällä 2021 (liitteet 2–

5). Myös veden sameudella on vaikutusta indeksin arvoon (McFeeters 1996: 1426). 

Lähtökohtaisesti tutkimusalueilla olevien rimpien vesi oli melko sameaa ja tämä osaltaan 

selittää miksi NDWI-arvot ovat kaikissa kuvissa pitkälti negatiivisia rimpienkin osalta. 

Sameutta ei kuitenkaan mitattu, eikä täten voitu todeta, oliko vuosien välillä tämän osalta 

muutosta. 

Kuvien luokittelu eri pintatyyppeihin mahdollisti indeksien keskiarvollisen tarkastelun 

pintatyypeittäin. Kuvissa 36 ja 37 nähtiin, että NDWI:n ja SWI:n suurimmat arvot kohdistuivat 

rimpiin, mikä vastaavasti kertoi, että indeksit toimivat niin kuin teorian pohjalta pitikin ja 

vastaavasti sen, että pintatyyppiluokittelu oli ainakin jossain määrin onnistunut. SWI:n osalta 

tämä on selitettävissä virtausalgoritmin toiminnan ja luokittelussa käytetyn TPI:n perusteella. 

Virtausalgoritmien toiminta perustuu siihen, että vesi virtaa korkeamman arvon pikselistä 

alemman arvon pikseliin (Kopecký ym. 2021: 2). Luokittelussa käytettiin TPI:tä apuna 

mätäspintojen erottelussa siten, että ympäristöstään korkeammat alueet luokiteltiin mättäiksi. 
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Täten SWI:ssä vesi virtaa poispäin ympäristöönsä mättäiden kohdalta. Vastaavasti rimpipinnat 

ovat tasaisia ja isoja alenemia korkeusmallissa, joten suurin osa märkyydestä kertyy näille 

alueille. 

OBIA:n haasteena oli, ettei luokitteluun ollut kentältä kerättyä opetusaineistoa. 

Visuaalisesti tulkitsemalla rimmet ovat hyvinkin eroteltavissa ja opetusaineisto on helppo 

näiden osalta luoda, mutta mättäiden erottelu tuotti ongelmia. Näkyvän valon ilmakuvasta tai 

multispektrikuvasta mätäspinnan erottelu välipinnasta oli ongelmallista. TPI:stä oli paljon apua, 

sen erottaessa ympäristöstään kohoumia, mutta kaikki mätäspinnat eivät välttämättä ole 

koholla. Suolla voi olla useampia kuivuneita kohtia, jotka luokitellaan mätäspinnoiksi ilman 

että ne olisivat ympäristöstään selvästi koholla. Esimerkiksi suon reunat ovat laajalti kuivempia 

kuin suon keskiosa ja niissä vedenpinnan taso voi olla yli 20 senttimetriä suon pinnan 

alapuolella.  

Myöskään luokittelun tarkkuuden määrittämisessä käytettyä tarkistusaineistoa ei ollut 

alun perin tarkoitettu kyseiseen käyttötarkoitukseen. Aineisto on spatiaalisesti klusteroitunut 9 

pisteen jonoihin eikä se ole spatiaalisesti dispersoitunut, minkä vuoksi otanta ei ollut erityisen 

kattava. Kerääminen on myös tehty käyttäen 8 metrin mittaista onkivapaa ja tarkasteltu metrin 

välein, mitä pintaa kyseisen metrin aikana suon pinta yleisesti oli. Kunnollista 

luokittelutarkkuustarkastelua varten aineisto ei siis ollut kovin pätevä mutta se oli ainoa 

aineisto, joka oli käytettävissä referenssiaineistona luokittelua tarkastellessa. Suhteellisen hyvä 

luokittelutarkkuus heikosti soveltuvan kenttäaineiston kanssa ei sinänsä kerro oikeasta 

luokittelutarkkuudesta välttämättä kovinkaan paljon, mutta visuaalisen tulkinnan perusteella 

erityisesti rimpien erottelu tuntui toimivan yleisesti melko hyvin. Jos luokittelu tehtäisiin 

binäärisesti ainoastaan rimpien ja muiden pintatyyppien välillä, nousisivat tarkkuusmittareiden 

arvot hyvinkin paljon F-scoren noustessa ”muut” -tyypin osalta jopa yli 90 prosenttiin, koska 

suurin osa virheluokitteluista tapahtui väli- ja mätäspintojen välillä. Rimpien yleisesti 

suhteellisen hyvä tarkkuus on sinänsä riittävä tulos, koska vedenpinnan tason ja tutkielmassa 

käytettyjen indeksien välistä yhteyttä haluttiin tarkastella erityisesti rimpipinnoilla verrattuna 

muihin pintoihin 

Dronekuvaamisen ongelmana on, että seuranta-aineiston muodostaminen vaatii paljon 

aikaa verrattuna esimerkiksi satelliittiaineistoon. Lentojen lisäksi kuvaukset vaativat 

matkustusta ja aineiston prosessoinnin. Kuvaaminen esimerkiksi viikon välein vie paljon aikaa 

työntekijältä. Kuvaaminen vaatii myös tasaisen säätilan, sillä esimerkiksi vaihteleva pilvisyys 

heikentää kuva-aineiston laatua. Dronekuvaamisen toisena ongelmana on sen hetkellisyys. 

Koska tässä tutkielmassa kuvat on otettu kahden kesän aikana neljältä ajankohdalta, on näiden 



85 

 

perusteella haastavaa kertoa kokonaiskuvaa suon märkyydestä. Esimerkiksi alkukesien kuvissa 

näkyi eroa märkyydessä Makkarasuon kohteissa, mutta kenttäaineiston perusteella erot olivat 

väliaikaisia ja tilanne muuttui kuvaushetken jälkeen päinvastaiseksi. Loppukesän ortokuvista 

eroa oli taas vaikea huomata runsaan kasvillisuuden takia. Dronekuvauksessa ongelmana on 

myös SWIR-pohjaisten aineistojen saatavuus. SWIR-kanavat ovat hyvin keskeisiä märkyyden 

tarkastelussa (esim. Räsänen ym. 2020), mutta droneen liitettävinä kameroina niiden saatavuus 

on melko heikkoa ja tutkimuksissa hyödynnetyt SWIR-sensorit ovat hyvin usein erillisiä yhden 

kanavan asennuksia (esim. Kandylakis ym. 2020). Dronekuvaamisen yleisenä ongelmana oli 

myös kuvausalueen pieni koko. Esimerkiksi Vihtanevaa olisi hyvä tarkastella kokonaisuutena, 

koska sille oli tehty laajoja vesienpalautustoimenpiteitä, mutta dronekuvausalue kattoi 

ainoastaan suon läntisestä osasta pienen alueen. 

Ajallisesti jatkuvan aineiston saamiseksi voidaan hyödyntää esimerkiksi 

satelliittikuvia. Näitä on yleensä saatavilla usealta eri päivältä kasvukauden ajalta. Tämä 

mahdollistaa ajallisesti tiheän seuranta-aineiston luonnin paljon pienemmällä vaivalla 

verrattuna dronekuvaukseen. Esimerkiksi toukokuun alusta lokakuun alkuun vuonna 2021 oli 

saatavilla 21 päivän kuvat Kurkinevalta korkeintaan 15 % pilvipeitteellä PlanetScope -

satelliiteista. Myös Landsat ja Sentinel 2 -kuvia on melko paljon saatavilla ja näiden avulla on 

helpompaa tuottaa seuranta-aineistoa keskittyen spektrisiin indekseihin. Esimerkiksi Google 

Earth Enginellä kyseisten satelliittien avulla voidaan tuottaa useita eri SWIR-pohjaisia 

indeksiseurantoja, jotka soveltuvat mahdollisesti NDWI:tä paremmin suon kosteuden 

seurantaan (esim. Räsänen ym. 2022). Satelliittikuvilla voidaan tarkastella kohteita myös koko 

laajuudeltaan. Satelliittiseurannan huono puoli on heikompi spatiaalinen resoluutio, mikä 

vaikeuttaa pienialaisten muutosten huomaamista esimerkiksi vedenpinnan osalta. Satelliiteilla 

ei myöskään yleensä tuoteta topografista aineistoa ja jos tuotetaan, se on melko epätarkkaa 

(esim. Jacobsen 2003) eikä sovellu mikrotopografisten muutosten tarkasteluun. Ajallisesti 

jatkuvaa topografista aineistoa onkin melko vaikea yleisesti tuottaa. 
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9 Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Tässä työssä selvittiin dronekartoituksen potentiaalia soiden ennallistamisen seurannassa. 

Samalla myös pyrittiin tarkastelemaan, miten vesienpalautus on vaikuttanut seurantakohteiden 

hydrologiaan. Dronekartoitusaineistoa hyödyntäviä menetelmiä käytiin läpi useita, joista osa 

oli tutkielmassa toimivia ja osa ei. Vesienpalautuksen vaikutusta pyrittiin tarkastelemaan melko 

pieniltä alueilta, vaikka toimenpiteitä oli tehty laajemmille alueille. Tutkielmassa onnistuttiin 

silti löytämään potentiaalisia seurantamenetelmiä ja havainnollistamaan vuosittaista eroa 

kohteiden märkyydellä. 

Topografinen tarkastelu, eli mallinnetun maan- ja vedenpinnan korkeuden muutos, oli 

toimiva tapa märkyyden seurantaan. Topografinen tarkastelu vaikutti kertovan oikeasta turpeen 

mahdollisesta turpoamisesta alkukesien osalta Vihta- ja Kurkinevalla. Suonpinta oli vastaavasti 

laskenut kohteen Makkarasuo2 pohjoispäädyssä, mikä näytti myös kuivemmalta ortokuvien 

perusteella alkukesien kuvissa. Loppukesän maastomalleissa oli kohoamista pääsääntöisesti 

rimpipintojen kohdalla, mikä viittaa korkeampaan vedenpinnan tasoon avorimmissä. Tämä oli 

myös linjassa kenttäseuratun vedenpinnan tason kanssa. 

SWI:n, eli topografisen märkyysindeksin, käyttö tutkielmassa epäonnistui eikä SWI:n 

ja maastossa mitatun vedenpinnan tason välille löytynyt tilastollisesti merkitsevää yhteyttä 

muille kuin Makkararsuon 1 ja 2 kohteille. Syynä tähän olivat osittain liian pienet 

mallinnusalueet, jotka eivät ota huomioon uusia syöttöojia eivätkä mallinnusalueen yläpuolista 

valuma-aluetta. Suhteellisen märkyyden muutokset perustuen pienen alueen topografiaan eivät 

pääsääntöisesti olleet yhteydessä kenttäaineiston muutosten kanssa. Aineistojen pienten 

kokojen ja vaihtelevien tulosten takia SWI:n ja vedenpinnan tasojen välistä yhteyttä ei voitu 

todeta olemassa olevaksi tutkielmassa käytettävien aineistojen perusteella. Tulevissa 

tutkimuksissa dronekuvausalueita voisi laajentaa, jotta ne voitaisiin liittää koko valuma-alueen 

kattavaan korkeusmalliin ja täten tarkastella suolle tulevan veden määrän muutoksia. 

NDWI-tulokset olivat lupaavia, koska indeksillä ja vedenpinnan tasolla oli 

tilastollisesti merkitsevä lineaarinen yhteys. Tulokset olivat linjassa myös ortokuvien 

visuaalisen tulkinnan kanssa. Yhdistettynä muihin muuttujiin, NDWI:llä voisi olla potentiaalia 

mallintaa vedenpinnan tasoa rimpipinnoissa. Indeksin hyvänä puolena on se, että se on 

tuotettavissa lähes kaikista multispektriaineistoista, koska se hyödyntää vihreän kanavan lisäksi 

ainoastaan lähi-infrapunaa, joka vastaavasti on melko vakiintunut kuvattava kanava 

kaukokartoituksessa. Käytössä pitää kuitenkin olla varovainen, koska se soveltuu luonteensa 

vuoksi lähinnä alkukesään, jolloin kasvillisuutta ei rimpipinnoissa ole vielä kovinkaan paljon. 
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Indeksin toimivuutta voisi tutkia myös satelliittiseurannan kautta kohteilla, joiden 

ennallistamisesta on enemmän aikaa ja joissa vesitaloudellisia muutoksia on nähtävissä. 

Pintatyyppien luokittelu onnistui rimpipintojen osalta mutta mätäs-välipinta-

erottelussa oli parantamisen varaa. Jos luokittelu tehtäisiin binäärisesti ainoastaan rimpien ja 

muiden pintatyyppien välillä, nousisivat tarkkuusmittareiden arvot hyvinkin paljon F-scoren 

noustessa ”muut” -tyypin osalta jopa yli 90 prosenttiin. Opetusaineiston tekoa pitäisi parantaa 

ja tarvittaisiin kunnollinen tarkistusaineisto. Tätä varten pitäisi tehdä maastokäynnit, joissa 

tehtäisiin tarkempi tarkastelu pintatyyppien osalta. Luokittelulla pystyi myös tarkistamaan 

indeksien toimintaa ja kohdistamaan näiden tarkasteluja eri pintatyypeille. Tarkistuksen avulla 

oli nähtävissä, että indeksit toimivat teorian mukaisesti ja vastaavasti että luokittelu oli toiminut 

vähintäänkin kohtuullisesti. 

Vesienpalautuksen vaikutusta oli haastavaa todeta käytettävän aineiston perusteella. 

Vuosien 2021 ja 2022 välillä oli suuri ero lumen määrän osalta Kurki- ja Vihtanevalla, joka 

osaltaan vaikutti vuosittaiseen vaihteluun merkittävästi sulamisvesien määrän kautta. Oli 

kuitenkin todennäköistä, että syöttöojat ylläpitivät soiden märkyyttä paremmin kuivan kauden 

yli ja nostivat Kurki- ja Vihtanevalla vedenpinnan tasoa merkittävästi. Merkittävänä ongelmana 

vesienpalautuksen tutkimisessa oli mahdollisesti epäonnistuneet tutkittavat syöttöojat. 

Maastokäyntien yhteydessä oli nähtävissä, että Kurkinevan pohjoispäädyssä oleva syöttöoja 

ohjasi vettä suolle melko paljon ja teki alueesta paikallisesti hyvin märän. Muissa tapauksissa 

tutkittavat syöttöojien vedet olivat pitkälti pysähtyneet keskelle suota eivätkä ne levinnyt 

ympäristöönsä suon pinnalle. Tutkimusalueiden ulkopuolelle jäi merkittävä määrä 

vesienpalautusojia Vihtanevalla ja yksi suuri vesienpalautusoja Kurkinevalla. Näiden 

aiheuttamat vesitaloudelliset vaikutukset tutkimusalueisiin jäivät täten tarkastelun ulkopuolelle. 

Aiheelle pitää tehdä lisää jatkotutkimusta ja -seurantaa, jotta todellinen vaikutus suokohteille 

olisi todettavissa. Jatkotarkastelussa kannattaa keskittyä Vihtanevan muihin 

vesienpalautusojiin ja suohon kokonaisuutena, koska sille oli tehty merkittävät 

vesienpalautustoimenpiteet. 

Kaiken kaikkiaan tutkielmassa tarkasteltiin useita dronekartoitusta hyödyntäviä 

menetelmiä ja niiden toimivuutta. Osa menetelmistä toimi ja osa ei. Pro gradun -menetelmien 

tulokset ja tarkastelut auttavat ymmärtämään paremmin dronekartoitukseen liittyviä 

potentiaalisia käyttömahdollisuuksia sekä mahdollisia ongelmia. Keskeisenä mahdollisena 

virhelähteenä topografisessa tarkastelussa oli georeferoinnin epävarmuus, joka tulisi ottaa 

paremmin jatkotutkimuksessa huomioon. Myös kuvasalueen laajuutta ja kohdistamista pitäisi 

miettiä paremmin sen mukaan mitä tutkimuksella halutaan saavuttaa. Tutkielmassa 
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vesienpalautusojat jäivät osittain kuvien ulkopuolelle ja olisi ensiarvoisen tärkeää, että nämä 

sisältyisivät kuvausalueeseen paremmin. Jos jatkotutkimuksessa otetaan näitä asioita 

huomioon, mahdollistaa tämä laadukkaamman seurantatutkimuksen soiden hydrologisesta 

tilasta dronekartoitusta käyttäen. 
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Liitteet 

 

Liite 1: Geoprosessointityökalujen parametriarvot 

Työkalu/algoritmi Ohjelmisto Parametri Arvo 

Statistical Outlier 

Removal 

CloudCompare k 50 

nSigma 0,5 

Cloth Simulation Filter CloudCompare Scenes Flat 

Slope processing TRUE 

Cloth resolution 1 

Classification threshold 0,1 

Max iterations 500 

Rasterize CloudCompare Step 0,5 

Direction Z 

Cell height Average 

Fill with -9999 

Define projection ArcGIS Pro Coordinate System EPSG 3067 

Set Null ArcGIS Pro Expression (NoData -arvot) "VALUE < 0" 

Expression (Poikkeavat pikselit) Tilannekohtainen 

Elevation Void Fill ArcGIS Pro Short Range IDW Radius 3 

Fill Sinks (Wang & Liu) SAGA GIS Minimum slope (Degree) 0,01 

Clip raster ArcGIS Pro Output Extent Prosessointialue 

Use Input Features for Clipping Geometry TRUE 

Maintain Clipping Extent TRUE 

SAGA Wetness Index SAGA GIS Suction 256 

Minimum Slope 0 

Offset Slope 0,1 

Slope Weighting 1 

Buffer ArcGIS Pro Input Features Manuaalit 

Distance 0,1 

Focal Statistics 

  

ArcGIS Pro 

  

Neighborhood 

  

Annulus, 1, 3, 

"MAP" 

Segment Mean Shift ArcGIS Pro Spectral Detail 19 

    Spatial Detail 15 

    Minimum Segment Size In Pixels 200 

    Band Indexes NIR, green, blue 

Train Random Trees 

Classifier 

ArcGIS Pro Max Number of Trees 200 

Max Tree Depth 30 

Additional Input Raster TPI-rasteri 
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Liite 2. Makkarasuo1 ortokuvat alkukesiltä. 

 

Liite 3. Makkarasuo2 ortokuvat alkukesiltä. 
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Liite 4. Makkarasuo34 ortokuvat alkukesiltä. 

 

Liite 5. Kurkineva ortokuvat alkukesiltä. 
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Liite 6. Vihtaneva ortokuvat alkukesiltä. 

 

Liite 7. Makkarasuo1 ortokuvat loppukesiltä. 

 



110 

 

Liite 8. Makkarasuo2 ortokuvat loppukesiltä. 

 

Liite 9. Makkarasuo34 ortokuvat loppukesiltä. 
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Liite 10. Kurkineva ortokuvat loppukesiltä. 

 

Liite 11. Vihtaneva ortokuvat loppukesiltä. 
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Liite 12. Lumen syvyydet ja kumulatiiviset sadesummat havaintoasemalta Utajärvi Särkijärvi 

vuosina 2021 ja 2022. Kumulatiivisten sadesummien lasku alkaa päivästä, jolloin lumen syvyys 

on ensimmäistä kertaa vuoden aikana 0 senttimetriä. Referenssisääasema Makkarasuolle. 

 

 

Liite 13. Lumen syvyydet ja kumulatiiviset sadesummat havaintoasemalta Siikalatva Kestilä 

vuosina 2021 ja 2022. Kumulatiivisten sadesummien lasku alkaa päivästä, jolloin lumen syvyys 

on ensimmäistä kertaa vuoden aikana 0 senttimetriä. Referenssisääasema Kurkinevalle. 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1.1. 31.1. 2.3. 1.4. 1.5. 31.5. 30.6. 30.7. 29.8. 28.9.

Sad
em

äärä (m
m

)
Lu

m
en

sy
vy

ys
 (

cm
)

Aika

Lumensyvyys 2021 Lumensyvyys 2022

Kumulatiivinen sademäärä 2021 Kumulatiivinen sademäärä 2022

0

50

100

150

200

250

300

350

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1.1. 31.1. 2.3. 1.4. 1.5. 31.5. 30.6. 30.7. 29.8. 28.9.

Sad
em

äärä (m
m

)
Lu

m
en

sy
vy

ys
 (

cm
)

Aika

Lumensyvyys 2021 Lumensyvyys 2022

Kumulatiivinen sademäärä 2021 Kumulatiivinen sademäärä 2022



113 

 

Liite 14. Lumen syvyydet ja kumulatiiviset sadesummat havaintoasemalta Pyhäjärvi Ojakylä 

vuosina 2021 ja 2022. Kumulatiivisten sadesummien lasku alkaa päivästä, jolloin lumen syvyys 

on ensimmäistä kertaa vuoden aikana 0 senttimetriä. Referenssisääasema Vihtanevalle. 
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