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Mittausryhmien arki valottuu arkis-
toissa säilyneiden kertomusten kautta. 
Kirjallisiin selostuksiin on talletettu 
tietoja kohteisiin saapumisesta ja majoit-
tumismahdollisuuksista: muun muassa 
mistä löytyy hyvä asuntotalo herroille. 
Tavalliset mittamiehet saivat tyytyä yöpy-
mään torpissa ja syrjäseudulla teltoissa.

Dokumentin avulla maastotöiden 
tunnelma välittyy vahvana. Voi kuvitella 
itsensä maanmittarin saappaisiin odotta-
maan poutaisia mittaussäitä. Huonoilla 
keleillä mittaukset venyivät päivistä viik-
koihin. Lienee yhteishenki ollut välillä 
koetuksella.

Särvintä nostalgiannälkäiselle
Dokumentti liikkuu kolmiomittauksen 
maailmassa tarjoten sympaattista ajanku-
vaa. Aikamatka puhuttelee varmasti myös 
kolmiomittaustorneilla työtä tehneitä.

Dokumentti kuljettaa kolmiomittauk-
sen matkassa aina 1980-luvulle, jolloin 
GPS-tekniikka syrjäytti aikaisemmat 
menetelmät. Näyttävät tornit jäivät oman 
onnensa nojaan. Näköalojen vuoksi suo-
sittuja lahoavia torneja jouduttiin turval-
lisuussyistä purkamaan.

Tornien katoaminen maisemasta on 
sääli. Dokumentti onnistuu kuvamaan 
kolmiomittauksen niin hienossa valossa, 
että kiinnostus herää väistämättä. Nos-
talgia tuo oman mausteensa. Varmasti 
korpiromantiikka herättää kiinnostuksen 
maanmittausalaa kohtaan.

Monikäyttöinen esitys
Dokumentin hyödyntämismahdollisuudet 
ovat laajat. Se soveltuu hyvin havainnol-
listamisen apuvälineeksi opetukseen. 
Kolmiomittaukseen tutustumista voi 
hyvällä syyllä suositella niin maanmitta-
uksesta kuin luonnossa liikkumisesta tai 
historiasta kiinnostuneille.

Kiehtovinta ainesta dokumentissa on 
itse tornien rakentaminen. Huimat kuvat 
saavat pohtimaan, kuinka rakentaminen 
on ylipäänsä ollut mahdollista – puhu-
mattakaan torniin kiipeämisestä ja mitta-
uksien suorittamisesta olosuhteissa, joihin 
nykypäivän työsuojelusäädökset varmasti 
puuttuisivat. Lopputuloksena oli joka ta-
pauksessa tämänkin päivän tietämyksellä 
huipputarkka kolmiomittausverkko.
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KEILAUKSEN ensisijaisia perustuottei-
ta ovat maanpintaan, kasvillisuuteen ja 
rakennuksiin laserpisteet. Toinen tärkeä 
perustuote on ortokuvat. Usein käyttäjiä 
kiinnostaa vain maanpinnan pisteistä 
tehty maastomalli. Kuitenkin muitakin 
pisteitä voidaan käyttää sellaisenaan erin-
omaisesti suunnittelun apuna; esimerkiksi 
pisteiden avulla voidaan katsoa yksittäis-
ten puiden ja rakennusten korkeuksia 
ja muotoja tai pisteitä käytetään metsän 
inventoitiin tai tulvien arvioimiseen. 
Ympäristövaikutusten analysointi malleja 
simuloimalla kuten esimerkiksi liikenne-
melun torjunnassa on tulossa.

Suomessa laseraineistoa on lähivuosi-
na saatavilla muun muassa Maanmittaus-
laitokselta, joka on aloittanut keilaukset 
valtakunnallisen korkeusmallin paranta-
miseksi. Pääkaupunkiseudun kaupunkien 
ohella laserkeilausta on tehty ainakin 
Kuopiossa, Oulussa, Tampereella, Lem-
päälässä, Turussa ja Yli- ja Alavieskassa.

Yhteispeliä hankintaan
Laseraineistoa ei yleensä kannata hankkia 
vain perinteisen karttatuotannon lähtö-
kohdista. Lähtökohtana tulisi aina olla, 
että eri viranomaiset ja myös yksityiset 
rakentajat voisivat käyttää aineistoa tar-

Kirjoittaja on kulttuurintutkija ja 
työskentelee tiedottajana Maan-
mittauslaitoksessa.  Sähköposti 

 annukka.saari
maanmittauslaitos.fi .
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Käsittelijöitä Intiassa. Laserdatan käsittelyssä ratkaisee prosessoriteho ja 

tekijöiden asiantuntemus. Tuotannon siirto kehitysmaihin ei takaa välttämättä 

edullista hintaa hyväksyttävästä lopputulosta puhumattakaan.
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koituksiinsa. Tuotemarkkinointi organi-
saation sisällä ei olisi haitaksi. Hankin-
tamenettelyssä on oltava tarkka mutta 
ei pidä silti määritellä turhan tiukkoja 
suoritustapoja, sillä ne vain rajoittavat 
kilpailua ja nostavat hintaa. On eduksi, 
jos tilaaja tuntee keilauksen ja järjestelmän 
pääperiaatteet olematta silti varsinainen 
alan asiantuntija. Erikoistapauksissa 
asiantuntija-apua voi aina kysyä hankkeen 
ulkopuolisilta osaajilta.

Suomessa laserkeilaukselle ei ole 
olemassa virallisia kansallisia ohjeita. Tar-
jouspyynnössä tulee olla ainakin haluttu 
pistetiheys ja digitaalikuvien pikselikoko. 
Kaupunkialueita mitattaessa 10–15 pis-
tettä/m2 on nykyisillä keilaimilla varsin 
kohtuullinen vaatimus. Operaattorilta 
on syytä myös vaatia laserpisteiden ka-
librointia eli eri lentolinjoilta mitattujen 
pistepilvien yhdistämistä saumattomasti 
toisiinsa.

Hyvät kuvat voivat olla jopa laser-
pisteitä tärkeämpiä lopputuotteita. Yh-
dyskuntateknistä suunnittelua ajatellen 
pikselikoon tulisi olla 10 cm tai sen alle, 
jotta kaivojen kannet, reunakivet ja muut 
tärkeät yksityiskohdat erottuisivat. Kuvat 
ovat ensiarvoisia ja jopa välttämättömiä 
pisteiden luokittelussa ja laadunvalvon-

nassa. Ortokuvien avulla pisteet voidaan 
siirtää tasossa kohdalleen, mikä muutoin 
on hankalaa tai jopa mahdotonta. Muilta 
osin tarjouspyynnöissä noudatetaan sovel-
taen yleisiä kaukokartoituksen vaatimuk-
sia koskien mm. kuvausta ja maastomallin 
tarkkuutta.

Keilattavan alueen tulee olla yhte-
näinen, suorakaidemainen ja kooltaan 
helikopterikeilauksessa yleensä vähintään 
200 ha. Lentokonekeilaus on edullista, jos 
alueen koko on 50–100 km2. Laserkeilaus 
on ainut menetelmä, jolla voidaan talou-
dellisesti ja nopeasti mitata maan pinta 
metsissä. Sen sijaan keilaus ei sovellu 
yksittäisten pienien kohteiden kartoituk-
seen kalliiden aloitus- ja operointikustan-
nustensa vuoksi.

Hankintaan tuotetuntemusta
Laserpisteiden ja ortokuvien sijainnin 
vertailu on osa pisteiden käsittelyä ja 
tuotteen laadunvalvontaa. Vertailussa 
ei tutkita yksittäisten pisteiden sijaintia 
vaan maanpinnan maastomallin kor-
keutta maanpinnan vertailupisteisiin. 
Vertailupisteitä tulee olla tasaisesti koko 
kartoitusalueella. Pistepilviä nostetaan tai 
lasketaan vertailuraportin mukaan tarkan 
lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Maastomallin tarkkuutta arvioitaessa 
on otettava huomioon, että tarkkuus 
riippuu siitä, onko vertailupinta kova 
asfaltti vai epämääräisempi ruohikko tai 
metsä. Toisekseen mitä suurempi pisteti-
heys, sitä paremmin voidaan erottaa niin 
maanpinnan kuin muidenkin kohteiden 
yksityiskohtia. Vaikka maastomallin nä-
kökulmasta pistetiheyden lisäys ei olisi 
välttämätöntä, niin parempi pistetiheys 
mahdollistaa automaattisemman tiedon 
prosessoinin. Jos pistetiheys on 2–3 
pistettä/m2, voidaan automaatiota lisätä 
merkittävästi esimerkiksi seuraavissa 
sovelluksissa:
– kohteen ja pisteparven automaattinen 

luokitus (mm. rakennukset)
– yksittäisten puiden ja puuryhmien 

automaattinen rajaus (mm. taimikot)
– kohteen muutostulkinta.

Jatkossa saattaakin olla kokonais-
taloudellisempaa keilata suuremmalla 
pistetiheydellä ja käyttää automaattisem-
paa prosessointia halutun lopputuloksen 
saavuttamiseksi. On syytä huomioida, että 
lentokorkeuden kasvaessa osumien tark-
kuus ei välttämättä juuri heikkenee, mutta 
samoilla keilausasetuksilla pistetiheys voi 
vähentyä merkittävästi. Lentokorkeus ei 
ole ongelma, jos ilmakuvaus keilauksen 
aikana edellyttää alempaa korkeutta kuin 
mitä pelkkä keilaus edellyttäisi.

Laseraineisto sopii eri 
käyttötarkoituksiin

Ylivieskan kaupunki on hyvä esimerkki 
laseraineiston hankinnasta ja käytöstä. 
Ylivieskan ja Alavieskan keskusta keilat-
tiin vuonna 2004. Pistetiheys oli noin 10 
pistettä/m2 ja kuvien pikselikoko 10 cm.

Maanmittausteknikko Samuli Törmä-
län mukaan hankinnan lähtökohtana oli 
niin suunnittelijoiden kuin muidenkin 
osapuolien sitoutuminen etukäteen ai-
neiston käyttöön. Kolmen vuoden aikana 
aineistoa on käytetty aktiivisesti ainakin 
seuraaviin käyttötarkoituksiin: yleis- ja 
asemakaavoitukseen, kunnallistekniseen 
suunnitteluun, kantakarttojen tekoon ja 
päivitykseen, numeerisen viemärikar-
tan tekoon, puistojen suunnitteluun ja 
hoitoon sekä rakennuslupakäsittelyyn. 
Aineiston käyttö on vähentänyt maasto-
käyntejä. Siitä on ollut apua jopa kiinteis-
törajaselvittelyssä.

Ylivieskassa on selvitetty veden 
valuma-alueita piirtämällä ohjelmalli-
sesti maastomallin avulla maanpinnan 
virtauskäyrät. Puisto- ja muiden alueiden 
suunnittelussa alustavat rajaukset on tehty 
ensin kuvien avulla. Ne on sitten tar-
kennettu lopullisesti leikkausnäkymissä 
laserpisteiden avulla.

  käytön  yleistyessä



MAANKÄYTTÖ 2/200838 

Ylivieskan keilaus on maksanut itsensä 
monin verroin takaisin. Kaupungin omi-
en kohteiden ohella aineistoa on myyty 
muun muassa Tiehallinnolle, Ympäris-
tökeskukselle tulvaselvityksiin, paikalli-
selle jätehuoltoyhtiölle, teollisuudelle ja 
yksityisille rakentajille.

Tarkkuudet riittävät yleensä hyvin 
katujen rakennussuunnitteluun uusilla 
kaava-alueilla. Kuitenkin vanhan ja uuden 
kadun liitoskohta on syytä tarkemitata. 
Vanhan kadun kunnostuksessa tarkkuus 
ei riitä. Esimerkiksi Helsingin kaupunki 
kartoittaa vanhat kadut maastomittauk-
sella ja yhdistää katumallin ympäröivään 
laserpistepintamalliin.

Maastomittausten ja muun kartoitus-
tiedon yhdistäminen laseraineistoon ja 
tiedon käyttö suunnittelun apuna edel-
lyttää taitoa ja harkintaa. Yhdistelyssä 

on huomioitava erilaisten aineistojen 
koordinaatistojen ja korkeustasojen yh-
teensopivuus. Väylämäisissä kohteissa 
kuten tie-, rata- ja putkisuunnittelussa 
on syytä varautua linjan runkoverkon tar-
kastamiseen. Niitä tarvitaan, jos runsaan 
kasvillisuuden tai veden vuoksi peitossa 
olevat kohteet kuten ojien pohjat eivät näy 
laseraineistosta vaan sijainti on tarkistet-
tava maastomittauksilla.

Rakennusten paikat mitataan taky-
metrillä nykyisin yleensä aina rakennus-
valvontaa varten. Varsin tarkka 3D-kau-
punkimalli voidaan tehdä melko au-
tomaattisesti käyttämällä lähtötietoina 
rakennusten kivijalkavektoreita ja laser-
pisteiden avulla määriteltyjä kattotasoja. 
Helsingin kaupunki on tehnyt tällaisia 
kaupunkimalleja kaikilta laserkeilatuilta 
alueiltaan. Malli palvelee hyvin kaupun-

kisuunnittelua, mutta se ei luonnollisesti 
riitä yksityiskohtaiseen rakennussuun-
nitteluun. Käytännössä olemassa olevien 
rakenteiden sijainti ortokuvien avulla 
arvioituna on noin kaksi kertaa kuvan 
pikselikoko ja korkeustarkkuus kohteesta 
riippuen yleensä korkeintaan 5 cm tai sitä 
heikompi.

Nykyisten keilaimien toistotaajuus on 
luokkaa 150 kHz. Jo lähivuosina keilai-
mien taajuus on huomattavasti suurempi. 
Osa laserpulsseista tunkeutuu läpi peittei-
semmänkin alueen. Tällöin keilauksella 
voidaan havaita paitsi maan pinta myös 
rakennelmia, joita muilla menetelmillä 
ei havaittaisi.

Säilyttämällä vanha lasertieto sitä 
voidaan uusiokäyttää myöhemmin vertail-
taessa ympäristössä tapahtuneita muutok-
sia. Mitä suurempi tarkkuus ja pistetiheys 
vanhalla tiedolla on sitä paremmin sitä 
voidaan käyttää muutostulkintaan.

Tieto siirtyy – käyttö 
ongelmana

Keilaustehtävän maksajan on aina syytä 
vaatia itselleen lennon tuloksena saa-
tavat käsittelemättömät tiedot WGS84-
koordinaatistossa. Niitä ovat laserpisteet, 
yksitäiset kuvat, lentoradat ja kameran 
kalibrointitiedot. Samoin on syytä vaatia 
kaikki käsittelyn tuloksena syntyvät lop-
putuotteet kuten luokitellut pisteet ja yk-
sittäisten kuvien korjatut sijaintitiedot.

Tyypillisessä keilausprojektissa laser-
pisteitä voi helposti olla yli miljardi. Näin 
suuri tietomäärä ylittää parhaimmankin 
työaseman kapasiteetin. Niin käsittelyn 
kuin käytön kannalta on järkevää jakaa 
tieto pienempiin osiin esimerkiksi kart-
talehdittäin.

Suunnittelijoille ja muille loppu-
käyttäjille voidaan leikata suuremmasta 
aineistosta pienempiä osia esimerkiksi 
kiinteistörajojen mukaan. Suuremmilla 
osa-alueilla pistemäärä voi olla kaikesta 
huolimatta liian suuri. Tällöin maanpin-
nan pisteiden määrää voidaan karsia ohjel-
mallisesti. Yleensä maastomallin tarkkuus 
ei oleellisesti heikkene, jos käytössä on 
vain mallin avainpisteet. Niiden määrä 
on tyypillisesti 10–30 % alkuperäisistä 
pisteistä.

Taiteviivoja ei löydetä automaattisesti 
laserpisteistä. Sen sijaan taiteviivat on 
suhteellisen helppo digitoida ortokuvien, 
värjättyjen kolmioverkkojen, korkeuskäy-
rien ja laserpisteiden avulla leikkauksissa. 
Digitointi lisää hieman lopputuotteen 
hintaa, mutta voi parantaa merkittävästi 
tuotteen siirrettävyyttä ja käytettävyyttä.

Maastomallien siirto korkeuskäyrinä 
on suosittua, mutta ei suositeltavaa. En-

Ajoneuvokeilaus tarjoaa uusia mahdollisuuksia yksityiskohtaisten ja erittäin 

tarkkojen maasto- ja kaupunkimallien tuottamiseen lähivuosina. Suuri piste-

tiheys mahdollistaa pylväiden, liikennemerkkien ja julkisivujen automaattisen 

kappalemallintamisen.

Laserpisteiden avulla voidaan havaita eri aikoina ympäristössä tapahtuneita 

muutoksia. Visuaaliseen tarkasteluun verrattuna ohjelma etsii muutoskohdat 

vertailemalla eri keilauksia keskenään. Muutokset erottuvat halutun värisinä 

pistepilvinä ortokuvissa ja leikkauksissa. Vertailu E-Onin aineistolla Saksasta 

vuosilta 2000 ja 2004.



sinnäkin on huomattava, että karttatuotan-
nossa pääpaino on käyrien kartografi sessa 
esityksessä. Mallin kannalta niiden sijainti 
on likimääräinen. Toisekseen korkeuskäy-
rien väliltä puuttuu tietoa sillä esimerkiksi 
peruskarttojen käyräväli on 5 metriä.

Laserpisteiden tiedonsiirrossa käyte-
tään yleisesti binääristä LAS-formaattia. 
Sitä tukevat nykyisin yleisesti käytössä 
olevat kartta- ja GIS-sovellukset. Pieniä 
pistemääriä voidaan siirtää myös teks-
titiedostoina. Vektorimuotoista tietoa 
voidaan parhaiten siirtää dgn- ja dwg-
kuvatiedostoina tai yleisesti käytetyissä 
kartoitusformaateissa.

Laserpisteiden käytön yleistymisen 
suurimmiksi esteiksi on tutkimuksissa 
mainittu rahan ja koulutuksen puute. 
Rahan puute on näennäistä, sillä sijoitus 
maksaa itsensä nopeasti takaisin. Sen 
sijaan uusi tekniikka edellyttää paitsi 
entistä parempia suunnitteluohjelmia 
erityisesti loppukäyttäjien halua ja mah-
dollisuuksia oppia uusien työtapojen ja 
ohjelmien käyttö.

Käyttämällä lähtötietoina kartografi sesti kauniita 

korkeuskäyriä (vasemmalla) saadaan epätarkka 

maastomalli. Tarkat, mallin mukaiset käyrät eivät ole 

kartografi sesti hyviä (oikealla).

KIITOKSET seuraaville artikkelin kirjoittamisessa tiedoillaan ja vinkeillään 
auttaneille henkilöille: Juha Hyyppä, Geodeetinen laitos, Samuli Törmälä, 
Ylivieskan kaupunki, Jorma Grön, Helsingin kaupunki / Kaupunkimittaus, 
Tom Steffansson, Terrasolid.

GSR2700 ISX on Sokkian edistyksellinen GNSS-vastaanotin, jossa on 
kaikki tarkkaan satelliittimittaukseen tarvittavat toiminnot, kuten 3-taajuus 
GPS/GLONASS-vastaanotin, L2C- ja L5-taajuuksien tuki, pitkän matkan 
RTK-mittaus, näkymätön VRS-tuki, useita Bluetooth-portteja langattomaan 
tiedonsiirtoon jne. GSR2700 ISX mittaa vaikeissakin olosuhteissa.

GSR2700 ISX on ainoa lajissaan, jossa on äänihuomautukset 
vastaanottimen tilasta työn helpottamiseksi maastossa. GSR2700ISX on 
erinomainen valinta GPS-vastaanottimeksi.

Täysin integroitu korkealuokkainen GNSS-järjestelmä
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