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Kokoaa, analysoi ja raportoi virallisiin kansallisiin
tilastoihin perustuvaa metsävaratietoa

FRA FRA 

• metsäpinta-ala ja sen muutokset
• biomassa ja hiilivarasto
• suojelu
• maanomistus ja –käyttöoikeudet
• metsiin liittyvä lainsäädäntö
• koulutus
• … 



FRA 2020 – Mitä uutta?



Helpompi raportointi – yhtenäisempää laatua

FRA raportointialusta



Pääsy uusimpiin kaukokartoitusaineistoihin ja 
tuotteisiin

Vertailu ja uuden tiedon tuottaminen



Globaalit metsävarat, FRA 2015Globaalit metsävarat, FRA 2015

• Metsäpinta-ala: 4 miljardia ha
• Muutos: - 3.3 miljoonaa ha/vuosi (2010 – 2015)
• Istutusmetsiä n. 7% 
• Metsäpinta-ala lisääntyi Euroopassa, Pohjois 

Amerikassa ja osassa Aasian maista (Kiina). 
• Trooppinen metsäkato jatkui – Saharan 

eteläpuolinen Afrikka, Etelä-Amerikka
• Metsäkadon suurin aiheuttaja on maankäytön 

muutos – maanviljely ja karjatalous

FRA 2015:  NETTOmetsäkato hidastunut



Globaalit metsävarat, muiden kertomaaGlobaalit metsävarat, muiden kertomaa

• Tropiikin metsäpeite väheni 12 miljoonalla
hehtaarilla vuonna 2018 (Hansen et al.)

• Ongelma-alueet Etelä Amerikka ja Afrikka
• Suurin metsäkadon aiheuttaja on maatalous:

MUTTA TOISAALTA

• Globaalisti, 27 %  satelliittikuvilta havaituista 
puuston vähenemisestä johtaa metsäkatoon. 
Metsäkato stabiili aikavälillä 2001-2015 (n. 5 milj. 
ha/vuosi) (Curtis et al. 2018)



HAASTEITA (FRA) HAASTEITA (FRA) 

• Tieto voi olla
• Vanhaa
• Epäluotettavaa
• Puutteellista
• Huonosti dokumentointua

• Siihen ei ole pääsyä
• Siitä ei ole tietoa
• Sitä ei yksinkertaisesti ole



Mikä neuvoksi?Mikä neuvoksi?



Kaukokartoitus?

- Edullista ja nopeaa
- Valmis teknologia

- Rajallinen tietosisältö
- Globaali vs lokaali
- Valinnan vaikeus



Tietolähteen ja metodin
vaikutus



Maastoinventoinnit?

- Runsas tietosisältö
- Luotettavuus
- Koulutus
- Kansallinen sitoutuminen

- Kallista ja hidasta
- Pidemmän aikavälin kestävyys?



- Maastodata on must – mutta mistä, million, miten ja mitä
kannattaa kerätä?

- Kaukokartoitus tehokkuuden lisääjänä – maastotiedon keruun
optimointi ja kerätyn tiedon yleistys

- Hajautetut tiedonkeruu- ja päivitysmallit – paikallistuntemuksen
valjastaminen

- Uudet kaukokartoitusaineistot nopeaan päivitykseen

“Paras on hyvän pahin vihollinen”  Voltaire

Vai sittenkin niiden yhdistelmä?



FAO and FRA:n rooliFAO and FRA:n rooli



Teknologian kehittäminen
ja sen käyttöön
kouluttaminen







VERKOSTOITUMINEN JA 
KOULUTUS



FRA Expert Consultation 2017
Joensuu Finland



FRA Remote Sensing Survey FRA Remote Sensing Survey 



• Tärkeimpiä tavoitteita
• Ajantasaisuus (vuotuinen päivitysmahdollisuus)
• Avoimuus (tiedonjakelu ja dokumentointi)
• Koulutus (kaukokartoitus, raportointi)
• Aarnimetsiin liittyvä raportointi (Primary forest)
• Raportointiprosessien yhteistyö (UNFCCC, REDD+)

FRA 2020+ - kohti ajantasaista ja avointa
globaalia metsätietoa
FRA 2020+ - kohti ajantasaista ja avointa
globaalia metsätietoa



Kiitos!Kiitos!Kiitos!

…


