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Ron Store

Paikkatiedosta 

luonnonraaka-ainekartoiksi
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Paikkatieto

• Tieto on kiinnitetty paikkaan koordinaattien 

avulla

– Puuston tilavuus tietyssä metsikössä

• Metsikkökuvion rajat on määritetty 

koordinaattien avulla ja tilavuustieto kytketty 

metsikkökuvioon

• Rasterimuotoiset aineistot

– Maaston korkeus merenpinnasta

• Maastonkorkeus kuvataan säännöllisellä 

ruutuaineistolla esim. 20 metrin ruudukossa

• Laserkeilauksella tuotetut uudet 

korkeusaineistot

• Suurin osa luonnonvaroihin liittyvistä 

tiedoista on paikkatietoa
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Avoimia paikkatietoaineistoja
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• Suomessa avattu mm. maasto-, sää-, meri-, liikenne-, talous-, tilastoaineistoja

• Useita satoja avoimia aineistoja (www.paikkatietoikkuna.fi)

• Mielenkiintoisia luonnonraaka-aineiden näkökulmasta ovat esimerkiksi 

Maanmittauslaitoksen maastotietokanta, Luonnonvarakeskuksen metsävaratiedot 

ja Suomen ympäristökeskuksen luonnonsuojeluun liittyvät aineistot
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Raaka-ainekartat

• Karttoja, jotka kuvaavat tietyn luonnonraaka-aineen 

esiintymismahdollisuutta esimerkiksi 20 metrin ruudukossa

– Mustikka, puolukka

• Tai raaka-aine tuotantoon soveltuvia metsiköitä

– Pihka, mahla, pakuri, kuntta

• Taustalla empiirisiin aineistoihin perustuvat tilastolliset tai 

asiantuntijatietämykseen perustuvat mallit

• Malleissa käytetään tavallisesti maastoa, puustoa ja 

maaperää kuvaavia muuttujia

• Muuttujia vastaavat tiedot ovat monessa tapauksessa 

saatavissa avoimista paikkatietoaineistoista
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Malleja kehitetään

• Marjamallien lisäksi 

parhaillaan kehitellään 

malleja myös muille 

luonnontuotteiden raaka-

aineille, joiden keruu ei kuulu 

jokamiehen oikeuksien piiriin 

(LUMO-INKA)

• Esim. mahla, pakuri, kuntta, 

kuusenkerkkä, pihka

• Tavoitteena on paikantaa 

potentiaaliset keruupaikat ja 

antaa ennusteita 

satomääristä
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Sanginjoen tapaustutkimus
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• Luonnonraaka-aineiden 

tuotantopotentiaalin arvioiminen

• Luke, Oamk ja Oulun kaupunki

• Yhteistyö LUMO-INKA –hanke

• Testattiin: 

• mallien teknistä toimivuutta

• käyttökelpoisuutta Pohjois-

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan 

olosuhteissa

• ei suunnitelmia aloittaa luonnonraaka-

aineiden tuotantoa alueella

• Pihka, pakuri, mahla ja kuusenkerkät

• Tapaustutkimusalue 652 ha sisältäen 149 

metsikkökuviota

• Saatiin kokemuksia erilaisten data-

aineistojen soveltuvuudesta sekä mallien 

maantieteelliseen siirrettävyyteen liittyvistä 

ongelmista
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Tuloksia Sanginjoelta
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Taulukko 2. Mahlan tuotantoon parhaiten soveltuvien kuvioiden tunnukset. 

Tunnus                 Keskiarvo Hajonta Minimi Maksimi 

Pinta-ala, ha 2.59 0.93 1.06 4.31 

Ika, vuotta 100 26 59 136 

Pohjapinta-ala, m2/ha 26.26 2.58 21.9 29.5 

Runkoluku, kpl/ha 1095 393.92 659 1764 

Keskiläpimitta, cm 19.54 2.72 15.2 22.9 

Keskipituus, m 16.6 1.13 17.7 18.4 

Tilavuus, m3/ha 207 21.78 180 249 

Suhteellinen potentiaali -0.00 3.89 -6.01 6.89 

Mahlasaanto, l/kuvio 62715 30503.22 11420 112616 

Mahlasaanto, l / ha 25093 13253.49 10774 46983 

 

• Pakuri ja kuusenkerkät
• Tuotantoon soveltuvia 

kohteita niukasti

• Ei jatkolaskelmia

• Männyn ja kuusen pihka
• Rehevä kasvupaikka sekä 

varttunut ja harva puusto

• Ehdot täyttäviä kuvioita 12 

kpl (62 ha)

• Pihkan tuotto vuodessa 59 

kg/ha

• Koivun mahla
• Mahdollisimman järeät 

rungot ja isot latvukset

• Ehdot täyttäviä kuvioita   8 

kpl (20 ha)

• Mahlan tuotto vuodessa 

25093 l/ha
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Havainnot Sanginjoelta

• Käytettyjen tuotantomallien taustalla olevat oletukset 

vaikuttivat toimivan hyvin myös Pohjois-Pohjanmaan alueella

• Itä-Suomen olosuhteisiin laaditut säännöt tuotantoon 

soveltuvien kuvioiden poimintaan eivät toimineet parhaalla 

mahdollisella tavalla Pohjois-Pohjanmaalla

 Tuotantoon soveltuvien kohteiden valintaan käytettävät 

ehdot on säädettävä erikseen eri osiin Suomea

• Laskennassa käytettävässä tietoaineistossa puusto tulisi 

kuvata puulajeittain (puujaksoittain)

 Tulosten tarkkuus paranee

• Tuotannon taso pitäisi varmistaa ja kalibroida mallit Pohjois-

Pohjanmaan tasoon
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Marjakartat

• Pyrkivät ennustamaan potentiaalisia marjapaikkoja

• Mustikalla kaksiosainen malli, jossa ensin lasketaan varvuston 

peittävyys

– Kasvupaikka, puulaji, puuston ikä ja pohjapinta-ala

• Toisessa vaiheessa lasketaan varvuston satoisuus

– Valaistusolot (puulaji ja puuston tiheys)

• Aineistona esim. metsävaratietokartat

• Eivät huomioi sään vaikutuksia tai ihmisten poimintaa

• Tulevaisuudessa säätilan perusteella päivittyvä 

kausikohtainen marjasatoennuste
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Marjamallien luotettavuus

• Satomäärät

– Kerättiin riippumaton aineisto ja verrattiin maastossa havaittuja 

marjamääriä mallilla laskettuihin

– Mallit eivät pystyneet ennustamaan marjamääriä riittävän tarkasti, vaan 

tulokset pitäisi kalibroida vastaamaan kyseisen vuoden marjasatotasoa
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• Marjapaikkojen potentiaali

 Mustikan mallit pystyivät 

laittamaan marjapaikat 

paremmuusjärjestykseen 

riittävän tarkasti

 Puolukan kohdalla 

mallien tarkkuus ei 

riittänyt
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Kyselytutkimus metsänomistajille
Osio: Luonnonraaka-aineiden keruupaikkojen kartoitus

• Lokakuussa 2016 kysely Keski-Pohjanmaan metsänomistajille

• Kyselytutkimuksessa selvitettiin:

1. Metsänomistajien kiinnostusta saamaan tieto omien maiden 

luonnonraaka-aineiden otollisista keruupaikoista

2. Kenelle tietoa potentiaalisista keruupaikoista saisi jakaa

3. Mielipidettä marjakarttojen laatimisesta ja julkaisemisesta

4. Mitä etua tai haittaa marjakarttojen laatimisesta olisi

5. Minkä omistajaryhmän maille marjakartat parhaiten 

soveltuisivat
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Kyselytutkimus metsänomistajille
Osio: Luonnonraaka-aineiden keruupaikkojen kartoitus

• Kuinka kiinnostunut olisitte saamaan karttamuotoisen tiedon 

maittenne luonnon raaka-aineiden otollisista keruupaikoista?

• Vastaajien määrä 160
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Kyselytutkimus metsänomistajille: tiedon jakaminen

• Jos a) metsänomistajan luvalla b) jokamiehen oikeudella (esim. marjat, 

sienet, yritit) kerättävien luonnonraaka-aineiden potentiaalisten 

keruupaikkojen kartoitus tehtäisiin yksityismaille, saisiko tätä tietoa 

mielestänne jakaa (n=161, 159):
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a)

b)
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Kyselytutkimus metsänomistajille
Osio: Luonnonraaka-aineiden keruupaikkojen kartoitus

• Miten marjakarttojen laadinta ja julkaisu mielestänne 

soveltuisivat seuraavien omistajaryhmien maille?

• Vastaajien määrä 156
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Marjakarttojen laadinnasta koituvat edut ja haitat 

yksityismetsänomistajien mielestä

• 52 vastaajaa kirjasi jotakin haittaa marjakartoista:

 Omat salaiset marjapaikat ja lähellä kotia olevat paikat voivat paljastua ja 

vieraat vievät marjat (14)

 Teitä pilaava liikenne metsäautoteillä lisääntyisi (9)

 Suuret marjankeräysorganisaatiot ja ulkomaalaiset poimijat tyhjentäisivät 

marjapaikat ja paikalliset jäisivät ilman marjoja (8)

 Luonnon roskaaminen ja pilaaminen lisääntyisi (7)

 Marjastuspaine kasvaa karttojen osoittamilla ja helposti saavutettavissa 

olevilla alueilla (6)

 Häiritsevä liikkuminen metsissä ja asutuksen tuntumassa lisääntyisi (5)

• 32 vastaajaa kirjasi jotakin etua marjakartoista:

 Marjat saataisiin paremmin talteen (21)

 Helpottaisi marjapaikkojen löytymistä ja rohkaisisi metsään (8)

 Lisätuloja yksityisille poimijoille ja hyötyä kansantaloudelle (3)

 Edistäisi liikuntaa ja virkistäytymistä metsissä (3)
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Kiitos!
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• Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

• Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020
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