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Laserkeilauksen opetuksesta 
 METROPOLIASSA
Vesa Rope ja Jussi Laari

Pekka Lehtosen juttu ”Laserskannaus tätä päivää ja huomista” 
Maankäytön numerossa 4/2015 pani kirjoittajat tarttumaan kynään. 
Siinä (tosin Hannu Heinosen ilmaisemat) ajatukset maanmittareiden 
koulutuksen jälkeenjääneisyydestä – etenkin laserkeilauksen alueella 
– ja kenties myös yleisemmin, tuntuivat hiukan vierailta. 

KIRJOITTAJAT EIVÄT VÄITÄ, että AMK-opettajat edustaisivat 
kaikilta osin jonkin erityisalueen terävintä kärkeä, mutta koulutuk-
sen tarkoituksena ei olekaan mennä kovin syvälle jollain kapealla 
osa-alueella. Samoin käytämme edelleen ulkopuolisia erikoisopet-
tajia erilaisissa syventävissä opintojaksoissa, toisin kuin artikkelissa 
todetaan. Maanmittauksen tutkinto-ohjelmassa Metropoliassa 
opettaa, opetustarjonnasta riippuen vuosittain, 30–40 koulun 
ulkopuolista sivutoimista tuntiopettajaa.

Voi olla myös meidän vikamme, että emme ole pitäneet tar-
peeksi ääntä siitä, mitä me AMK:ssa teemme ja opetamme. Siksi 
haluaisimme hiukan kertoa siitä, mitä me Metropoliassa teemme 
tänä päivänä näiden uusien tekniikoiden alueella.

MAALASERKEILAUS – MAASTOHARJOITUKSISTA 
VAATIVIIN OPISKELIJAPROJEKTEIHIN
Oma keilain, Leica Scan Station 2, hankittiin vuonna 2009 ja viime 
keväänä uusi (Euroopan ensimmäinen toimitus) Leica P30. Tekniikan 
suhteen voimme katsoa olevamme kehityksessä mukana. 

Opiskelijoille on opetettu laserkeilausta mittaus-ja kartoitus-
tekniikan maastoharjoituksissa, 3D-ympäriustövisualisoinnissa 
ja nykyisessä opetussuunnitelmassa 5 opintopisteen erillisellä 
laserkeilausopintojaksolla. Kaikissa näissä käydään koko prosessi: 
keilauksen suunnittelu, rungon rakentaminen ja mittaus, keilaus, jäl-
kikäsittely (3D-mallinnus Leican Cyclone-ohjelmistolla) ja aineiston 
siirto CAD-järjestelmään visualisointia tai jatkosuunnittelua varten.

Opiskelijat ovat myös tehneet vaativia projekteja laserkeilauk-
sen alalla. Laserkeilausta on tutkittu ja/tai käytetty sekä lukuisissa 
insinööritöissä että muissa projektiopinnoissa. Viimeisimpänä pro-
jektina oli Varsinais-Suomen ELY-keskukselle tehty Kirjalansalmen 
sillan laserkeilaus ja 3D-mallinnus, jonka Metropolian maanmitta-
riopiskelijat tekivät innovaatioprojektina. Opiskelijoiden tekemä 
3D-malli Kirjalansalmen sillasta on uuden sillan hankesivustolla 
(http://kirjalansalmi.info/wp-content/uploads/2015/12/3d.pdf ).

”Opiskelijat ovat  tehneet 
vaativia projekteja 
 laserkeilauksen alalla.”

Opiskelijaprojektina tehdyn Kirjalan-
salmen sillan yhdistetty pistepilvi. 
Keilausasemia oli kaikkiaan 14.
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ILMALASERKEILAUS MUKANA KAUPUNKIMALLEISSA 
JA TULVAKARTOITUKSESSA
Ilmalaserkeilausta opetetaan nykyisin erillisellä laserkeilauksen 
opintojaksolla. Aiemmin ilmalaseraineistoja on ollut opetuksessa 
kuvankäsittelyssä, jossa luokitellun laseraineiston avulla oikaistaan 
ilmakuvat ja laaditaan ortomosaiikki väri- ja saumakorjailuineen. 
Ohjelmistona on TerraSolid.

3D-ympäristövisualisoinnin opintojaksolla harjoitustehtävänä 
opiskelijat laativat karkean 3D-kaupunkimallin ilmalaseraineistosta.  
Pistepilven pisteet luokitellaan, jotta aineistosta saadaan erilleen 
maanpinnan pintamalli, kasvillisuus sekä rakennukset. Rakennukset 
vektoroidaan 3D-vektorimalleiksi ja istutetaan maaston pintamal-
liin. Tämä tapahtuu TerraSolid-ohjelmistolla.  Näin aikaansaatu 
kaupunkimalli viedään sitten CAD-järjestelmään ja sieltä visualiseen 
tarkasteluun Metropolian CAVE-virtuaaliympäristöön. CAVE:ssa voi-
daan liikkua sinne siirretyssä 3D-mallissa.  CAVE-virtuaaliympäristön 
ohjelmisto-osuus on rakennettu Unity-pelimoottorin avulla. 

Ilmalaseraineistojen käsittelyä ja tutkimista on myös tehty 
useissa insinööritöissä ja projektitöissä. Jo vuonna 2011 opiske-
lijatyönä tehtiin Espoon kaupungille tulvakartoitus perustuen 
matalakeilausaineistoon. Espoon kaupungin matalakeilauksen 
pistepilviaineistosta luokiteltiin maanpinta, jonka avulla voitiin 
sitten generoida rantaviivat eri vedenkorkeuksille 0–3 m aina 50 
cm:n välein. Pistepilviaineisto oli varsin raskas. Laserpisteitä ana-
lyysissä oli yli 300 miljoonaa ja se käsitti yli 400 karttalehden (1km 
× 1km) kattaman alueen. Eräajona suoritettu analyysi kesti useita 
tunteja. Projekti toteutettiin TerraSolid- ja 3D-Win-ohjelmistoilla.

HARVINAISEMPI MOBIILIKEILAUS
Mobiilikeilausta ajoneuvon avulla emme ole erikseen opettaneet.  
Katsomme, että se vastaa periaatteiltaan ilmalaserkeilausta (GPS, 
IMU, jne.) ja tulee siltä osin käsitellyksi ilmalaserkeilauksen yhtey-
dessä. Lisäksi mobiilikeilaimia ei ole Suomessa käytössä kuin lähinnä 
maahantuojien esittelyjärjestelmiä, joita osin myös vuokrataan. 
Toiminta on vielä sen verran harvinaista, että emme ole siksi katso-
neet tässä vaiheessa tarpeelliseksi antaa maanmittareille ajoneuvon 
avulla tapahtuvaa mobiilikeilauksen koulutusta.

LENNOKKI/KOPTERIKUVAUS:  UAV-KUVAUS
Tielinjojen ja esimerkiksi eritasoristeysten kartoitukseen, johon 
mobiilikeilausta paljon käytetään, meillä on myös vaihtoehto – UAV 
(Unmanned Aerial Vechile). Maanmittauksen tutkinto-ohjelmalla on 
ollut aiemmin tutustumismielessä hankittu SenseFly-kevytlennokki 
ilmakuvaukseen. Sillä tehtiin muutama insinöörityö sekä projekti-
työ. Viime vuoden lopulla saimme uuden CamFlight FX8 -multiroot-
torisen kuvauskopterin. Se on varustettu RTK-paikannuksella sekä 
normaalin kameran lisäksi myös IR-kameralla. Sen hyötykuorma on 
7,5 kg, joten tulevaisuudessa se voidaan varustaa myös kevyellä 
laserkeilauslaitteistolla. Normaalilla kameralla varustettuna lento-
aika on lähes tunti, joten laajempienkin alueiden kuvaus onnistuu 
helposti. Sillä on jo aloitettu RTK-testiprojekti. Varsinaisesti laite 
tulee olemaan opetus- ja projektikäytössä tästä eteenpäin.

UAV-kuvauksella saadaan aikaan paitsi ortokuvat ja ortomosaiik-
ki, myös pistepilvi ja maastomalli. Mainittakoon, että UAV-kuvauk-
sella aikaansaatu ortomosaiikki on lähes tosiorto, koska kuvien 
sivuttais- ja pituuspeitto on luokkaa 75–80 %. Näin ollen jokaisesta 
kuvasta käytetään mosaiikkiin vain kuvan keskiosa, jolloin maas-
tovirhe on varsin pieni.

”Voi olla myös meidän 
vikamme, että emme 

ole pitäneet tarpeeksi 
ääntä siitä,  

mitä me AMK:ssa 
 teemme ja opetamme.”

Yksityiskohta  
pistepilvestä mallinnetun 
Kirjalansalmen sillan  
3D-mallista.

Kaupunkimalli  
CAVE-virtuaaliympäristössä.
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Yksi ensimmäisistä uudella CamFlight FX8 -multikopterillamme 
tehdyistä testiprojekteista oli Ämmässuon kaatopaikan laajen-
nusalueen kuvaus. Tämän artikkelin yhteydessä oleva projektiin 
liittyvä kuva ei ole valokuva, vaan UAV-kuvauksella aikaansaatu 
3D-pistepilvi, jonka pisteiden väri on otettu ilmakuvilta. Kuvauk-
sessa erotuskyky eli maastopikselin koko oli 1,7 cm, joka saatiin 
lentämällä noin 120 m:n korkeudella. Pistepilvestä voidaan pro-
sessoida pintamalli, jonka avulla taas voidaan laskea esimerkiksi 
kuvassa olevan maa-aineskasan tilavuus.

Tekisimme mielellämme enemmänkin projekteja yritysten ja 
julkisyhteisöjen kanssa. Projektitöiden tekemistä rajoittaa kuiten-
kin se, ettemme ensiksikään halua kilpailla alan yritysten kanssa.  
Yhteistyötä teemme mielellämme, jos yrityksillä on siihen tarvetta. 
Ammattikorkeakoulujen edellytetäänkin tekevään yhteistyötä 
oman alueensa yritysten ja julkisten toimijoiden kanssa.  Toiseksi 
oppilaitoksena meitä kuitenkin rajoittaa ulkopuolisille tehtävissä 
projekteissa useasti se, että olemme kuitenkin ensisijaisesti oppi-
laitos. Tarkoituksemme on antaa opetusta ja projektitöiden tulisi 
tukea opetusta. Kaupallisten projektien aikataulut ja määräajat 
ovat myös usein hankalasti sovitettavissa toimintaamme, mutta 
useimmiten asiat ovat järjestyneet.

Tarkoituksemme on ollut, ja on edelleen, kouluttaa osaavia 
ja alan viimeisimpään tekniikkaan perehtyneitä maanmittareita. 
Emme ole mielestämme kuitenkaan ihan pudonneet kehityksen 
kelkasta, koska useat meiltä valmistuneista ovat työllistyneet 
yllämainittujen uusien tekniikoiden käyttäjiksi yrityksiin ja julkisiin 
organisaatioihin.

”Tarkoituksemme on ollut, ja on 
edelleen, kouluttaa osaavia ja 

alan viimeisimpään tekniikkaan 
 perehtyneitä maanmittareita.”

Kuvapikselien väreillä 
värjätty 3D-pistepilvi, 
joka on tuotettu 
kopterikuvauksen 
kuvista. Kohteena oli 
Ämmässuon kaato-
paikan laajennusalue.

Metropolian CamFlight 
FX8 -multikopteri
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