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Maalaserkeilaimet ovat 
kehittyneet geodeettisiksi

mittauslaitteiksi

Maalaserkeilaimet ovat 

kehittyneet hyvää vauhtia 

viimeisten vuosien aikana 

ja niiden käyttö erilaisissa 

mittaustehtävissä on lisään-

tynyt. Samalla laitteiden ja 

ohjelmistojen käytön kou-

lutus on hiljalleen alkanut 

eri oppilaitoksissa. Näin 

ollen on aika luoda katsaus 

laiteteknologiaan sekä alan 

koulutukseen Suomessa.

MaalaserkeilaiMessa eli 3D-
laserskannerissa on kysymys vaaka- ja 
pystykulmaan ja prismattomaan laser-
mittaukseen perustuvasta mittalaitteesta, 
jossa takymetrin kaukoputki on korvattu 
joko pyörivällä taso- tai monitahopei-
lillä tai edestakaisin keinuvalla peilillä. 
Maalaserkeilaimiksi luokitellaan kaikki 
jalustan päältä staattisesti mittaavat lait-
teet riippumatta siitä, ovatko niiden käyt-
tökohteet teollisuudessa, rakentamisessa 
tai maastomittauksissa.

Kojeiden mittaus on pitkälle automa-
tisoitu pulssien toistotaajuuden (PRR) 
ollessa nopeampi kuin 1 kHz. Käytännössä 
uudemmissa laitteissa PPR voi olla jopa 
300 kHz ja pisteinä mitattuna nopeus voi 
olla yli 1 000 000 pistettä/sekunti. Mit-
tauksen aikana käyttäjä ei tee yksittäisiä 
havaintoa mittaamistaan pisteistä (vrt. 
takymetri, GPS) vaan käyttäjän määritte-
lemä mittauskohde, kuten rakennuksen 
julkisivu, skannataan ennalta asetetulla 
vaaka- ja pystykulman määrittelemällä 
pisteverkolla. Etäisyydenmittaukseen eri 

laitevalmistajat käyttävät joko ennestään 
tunnettuja tai kehittämiään ja patentoimi-
aan mittausalgoritmeja. Mittausalgoritmi 
määrittää monesti laitteen soveltuvuuden 
erilaisiin käyttötarpeisiin.

Kohteesta saadaan koko kohteen katta-
va 3D-pistepilvi, jolla voidaan varmistaa, 
ettei mittauspaikalle tarvitse enää palata 
mittaamaan unohtuneita kohtia. Runsas 
pistemäärä mahdollistaa myös tarkemman 
mallinnuksen, kun pistepilveen sovite-
taan joko perusgeometrisia kappaleita, 
kuten tasoja, lieriöitä, kartioita, tai kun 
maanpinnanpisteet kolmioidaan suoraan 
vaikkapa maastomalliksi.

Maalaserkeilainten kehitys
Maalaserkeilaus on kehityksessä laahan-
nut ilmalaserkeilauksen jäljessä ja maan-
mittarien hyväksymäksi geodeettiseksi 
mittalaitteeksi se on alettu hyväksyä vasta 
hiljan – eri maissa hieman eri tahtiin. Jäl-
kimmäinen väittämä ei ole sinänsä ihme-
tyksen aihe, kun tietää laitteita alun perin 
kehitetyn muilla aloilla mallinnuslaitteik-

 laserskannauksella 

 mitattua asuin ympäristöä 

 vuosaaren kallahdessa. 

kuvassa näkyvien  

3d-mittapisteiden 

 väriarvot on laskettu 

 valokuvista.
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si, joiden metrologinen tarkkuus ei ole 
vastannut kaikkia geodeettisen mittauksen 
tarpeita. Muun muassa Saksassa osa alan 
professoreista on vastustanut laitteiden 
nimittämistä geodeettisiksi mittalaitteiksi 
aivan viime vuosiin asti.

Laitteiden kehitys lähti voimakkaasti 
liikkeelle teollisuuden mallintamisen 
tarpeista esimerkiksi Ranskassa, jossa 
valtiollinen energialaitos perusti tytäryh-
tiön (Mensi SA) 1980-luvulla kehittämään 
ydinvoimaloiden mittaamista. Yhdysval-
loissa eräs ensimmäisistä kaupallisista 
laitteista oli puolestaan alun perin te-
räsrakentamisen tarpeisiin suunniteltu 
skanneri Cyrax (Cyra Technologies Inc.) 
ja rakennusten mittaamiseen valmistettiin 
myös Saksassa laitteita, joista esimerkki-
nä mainittakoon Callidus kehittäjänään 
tohtori Erik Niebuhr. Maasto- ja ympä-
ristömittauksiin itävaltalainen tohtori 
Johannes Riegl (Riegl Laser Measurements 
Systems GmbH) alkoi puolestaan kehittää 
pitkien etäisyyksien maastolaserkei-
laimia. Toinen tunnettu pitkiin mitta-
usetäisyyksiin keskittynyt valmistaja on 
kanadalainen Optech.

Viime vuosina alkuaikojen pienet 
maanmittausalan ulkopuoliset valmistajat 
on usein ostettu osaksi isoja maanmit-
tausalan konserneja. Vaihtoehtoisesti 
laserkeilaimiin erikoistuneet valmistajat 
myyvät osan kojeistaan OEM-tuotteina 
isojen merkkien nimissä. Tällaiset laitteet 
on helppo tunnistaa alkuperäislaitetta 
muistuttavasta ulkonäöstä ja ominaisuuk-
sista. Maalaserkeilainten lisäksi on tietysti 
edelleenkin olemassa suuri määrä met-
rologisilta ominaisuuksiltaan tarkempia, 
optisiin kuvantamistekniikoihin kuten 
kolmiointiin perustuvia laserskannereita, 
joilla mitataan esimerkiksi hampaita tai 
erilaisia teollisuuskappaleita kuten autoja 
suurella tarkkuudella.

laitteiden mittaustekniikat
Maalaserkeilaimien mittausantureissa 
esiintyy paljon enemmän vaihtelua 
verrattuna ilmalaserkeilaimiin. Tämä 
selittynee osin sillä, että suurempi osa 
maalaserkeilaimista on kehitetty esimer-
kiksi laitossuunnittelun ja kappaleiden 
mallinnuksen tarpeisiin ja vain muutamat 
valmistajat ovat kehittäneet laitteistot 
suoraan maastomittauksen tarpeiden ja 
vaatimusten mukaan. Käytettyjen laserien 
aallonpituudet vaihtelevat tyypillisesti 
välillä 500–1 500 nm:n ja laserluokitukset 
1- ja 3R-luokkien välillä.

Myös laitteiden mittaustekniikoissa on 
huomattavia eroja eri laitteiden välillä. 
Tyypillisesti kaupalliset kojeet perustuvat 
joko laserpulssin kulkeman ajan mittaami-

seen (pulsed time-of-flight, TOF) tai sig-
naalin vaihe-eron mittaamiseen lähtevän 
ja palaavan signaalin välillä (continuous 
wave, CW).

Näiden tekniikoiden perusero ilmenee 
laitteen maksimimittausmatkassa, joka 
TOF-kojeessa voi olla jopa useita kilo-
metrejä, kun taas vaihe-eroa mittaavissa 
laitteissa se on tyypillisesti alle 100 met-
riä. Aivan lähietäisyyksien mittaamisessa 
vaihe-eroskannerien etäisyysmittaus on 
myös pulssilaseria tarkempaa, mutta 
pidemmillä etäisyyksillä TOF-skanneri 
kuroo etumatkaa umpeen.

Mona hess (kuvassa) ja  kirjoittaja 

 tekevät koemittauksia  surphaser 

25hsX -skannerilla kanadan 

 kansallisen tutkimuslaitoksen (nrC) 

 vanhemman tutkijan jean-angelo 

Beraldin  ohjauksessa salenton 

 yliopistossa  italiassa. Beraldi on 

 mukana  kehittämässä  

asTM-e57-standardia.
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Toinen mittaustekniikan aiheuttama 
ero on mittauspulssien lähetysnopeus, 
joka usein virheellisesti ymmärretään 
laitteen mittausnopeudeksi. Tyypilliset 
TOF skannerit lähettävät 3 000–50 000 
pulssia/sekunti, tällä hetkellä parhaim-
millaan 130 000 pulssia, kun taas vaihe-
eroskannerit lähettävät jopa yli miljoona 
pulssia/sekunti. Kuitenkin vertikaalinen 
pyörimisnopeus (Hz) määrittää käytännös-
sä varsinaisen mittausnopeuden.

Mittausetäisyys on nopeuden lisäksi 
toinen tyypillinen käyttäjän kiinnostuk-
sen kohde. Se ilmoitetaan tavallisesti 
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standardeja vasta tulossa
Maalaserkeilaimia on vaikea verrata 
keskenään annettujen teknisten tietojen 
perusteella ja onkin selvää, että laitteiden 
vertailukelpoisuuden parantamiseksi tar-
vitaan standardeja. Laserkeilaustekniikka 
on näet vielä pääosin standardoimatonta, 
mikä on osaltaan haitannut myös teknii-
kan hyväksymistä ja leviämistä. Toimenpi-
teisiin standardointia varten on kuitenkin 
ryhdytty esimerkiksi perustamalla vuonna 
2006 Yhdysvalloissa ASTM E57-komitea 
– 3D-kuvantamisjärjestelmät mukaan 
lukien maalaserkeilaimet ja etäisyyska-
merat – jonka tarkoituksena on päästä 
käsiksi laitteiden väliseen vertailuun ja 
suorituksen arviointiin.

Käyttäjille hyödyllisiin kenttämitta-
ustesteihin on puolestaan suunnitteilla 
ISO 17123 (Field procedures for testing 
geodetic and surveying instruments) 
-standardin laajennus käsittämään myös 
laserkeilaimet. Tavoitteena on siis luoda 
yksinkertaiset ja nopeasti käytettävät 
menetelmät, joiden avulla käyttäjä voi tar-
kistaa laitteensa toimivuuden esimerkiksi 
ennen työn aloittamista. Sanomattakin 
lienee tietysti selvää, että mittauslait-
teet tarvitsevat säännöllisen virallisen 
kalibroinnin valmistajan suosittelemalla 
ajanjaksolla.

Nykyään osa maalaserkeilaimista on 
jo saavuttanut normaalin takymetrin 
mittaustarkkuuden esimerkiksi kulman-
mittauksen osalta. Maalaserkeilainten 
kokonaismittausepävarmuuteen liittyy 
kuitenkin etäisyys- ja kulmamittauksen 
ohella paljon muitakin laitteen sisäisiä 
(komponentit) ja ulkoisia tekijöitä (sää, 
mittauskohteen materiaalit, käyttäjän tie-
totaito), joten laitevalmistajien antamien 
tietojen perusteella järjestelmän (laite + 
käyttäjä) mittauksen kokonaistarkkuu-
desta (3D-pisteen sijainti) on vaikea saada 
käsitystä.

 opetus suomessa
Tutkimuspuolella Suomessa on aikoinaan 
oltu mukana laserskannerien kehityk-
sessä. Esimerkiksi TKK:ssa kolmiointiin 
perustuvia laserkeilaimia rakennettiin itse 
1990-luvulla ja Oulun yliopistossa tehtiin 
varhain uraauurtavaa pulssilasermittauk-
sen (TOF) tutkimusta. Mutta mitä mahtaa 
kuulua alan opetukselle nyky-Suomessa?

Saadakseni tietoa maalaserkeilauksen 
opetuksesta eri suomalaisissa oppilai-
toksissa, lähetin eri asteiden kouluihin 
 lyhyen kyselyn syyskuussa 2010. Kyse-
lyyn saapui 15 vastausta ja näin ollen 
kyselyn kattavuus ei ole 100 %:n luokkaa. 
Jonkinlainen yleiskuva opetuksen tilan-
teesta kuitenkin syntyi.

on mahdollista päästä lopputuotteessa 
tilaajan asettamaan tarkkuuteen ja mui-
hin vaatimuksiin. Lopputuotteissa myös 
ohjelmistoilla on suurta merkitystä, mutta 
tällöin tarkastelu menee alakohtaiseksi.

Perusmittaustekniikan ohella maala-
serkeilaimia voi luokitella monella eri ta-
valla kuten esimerkiksi mittausetäisyyden 
tai mittausalueen perusteella. Seuraavassa 
luokittelussa olen kuitenkin seurannut In-
gensandin ja Wunderlichin (2009) jakoa:
a) Profiiliskannerit (2D)
 Profiiliskannereihin kuuluvat 2D-

skannerit, joiden avulla usein mitataan 
mobiilisovelluksissa 3D-aineistoja.

b)  Skanneritakymetrit (3D)
 Näillä skannereilla on jo geodeettisen 

mittalaitteen tarkkuus ja niitä voidaan 
käyttää osittain takymetrin tavoin. 
Tämä tarkoittaa erityisesti laitteen 
orientointia myös vapaan tai tunnetun 
asemapisteen menetelmällä. Tämän 
luokan skannerit ovat usein hinnaltaan 
myös ne kalleimmat ja ominaisuuk-
siltaan kehittyneimmät. On kuitenkin 
huomattava, että mittauksen tukena 
tarvitaan vielä monessa paikassa 
takymetriä esimerkiksi runkoverkon 
mittaamiseen.

c) Tavalliset 3D-skannerit
 Tämä skannerityyppi eroaa edellisestä 

tyypistä siten, ettei laitteissa ole mitään 
takymetrin ominaisuuksia. Pääosa 
2000-luvulla valmistetuista skan-
nereista kuuluu tähän kategoriaan ja 
vasta aivan viime vuosina yllä mainitut 
skanneritakymetrit ovat ilmestyneet 
markkinoille.

d) Takymetrit, joissa on skannausominai-
suus (ns. videotakymetri)

 Saksankielisessä Euroopassa takymet-
rista, jossa videokuvaa voidaan käyttää 
mittauksen tukena, laitteesta käyte-
tään usein nimikettä videotakymetri. 
Laitteita, joissa on lisäksi skannaava 
mittausmoodi, mainostetaan useissa 
maissa skannereina. Nämä skannaavat 
takymetrit mittaavat kuitenkin esimer-
kiksi nopeudella 5–20 pistettä/sekunti, 
joten skanneriostajan kannattaa miettiä 
tarkkaan, kattaako laitteen ominaisuu-
det vaaditut mittaustarpeet. Lisäksi 
kannattaa huomata, että takymetrin 
hyvä mittaustarkkuus heikkenee usein 
skannaavassa mittausmoodissa, mikä 
mainitaan kyllä laitteiden teknisissä 
tiedoissa.

e) Erikoisskannerit
 Nämä laitteet ovat erityistarkoitukseen 

tuotettuja skannereita. Laite voi esi-
merkiksi kestää paremmin räjähdyksen 
paineaaltoja tai sillä voi mitata kuumia 
kohteita vaikkapa 1 500° C asti.

Tällä hetkellä on trendikästä sijoittaa 

laitteen kylkeen kosketusnäyttö, jolla 

laitteen käyttöä voidaan ohjata.
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kahdella eri heijastusarvolla, ρ = 10–20 % 
ja ρ = 90 %. Käytännössä kannattaa kiin-
nittää huomiota enemmän matalamman 
heijastuksen arvoon, koska monen ym-
päristömme materiaalien heijastusarvot 
ovat sitä lähempänä tai ainakin selvästi 
alle 90 %. Esimerkiksi kuiva asfaltti ρ = 
20 %, tiili ρ = 35 %, betoni ρ = 40 % ja vaa-
leat muuraukset ρ = 60 %. Finlandia-talo 
voisi puolestaan olla hyvän heijastuksen 
testikohde, sillä vaalean marmorin kes-
kimääräinen heijastusprosentti on 85 %.

Käyttäjälle tärkein tieto eli ns. laitteen 
käytännön mittausetäisyys perustuu 
useihin tekijöihin, muun muassa ilmoi-
tettuun mittausetäisyyteen, haluttuun 
pistetiheyteen, lasersäteen halkaisijaan 
kohteen pinnalla, laserin aallonpituuteen, 
yksittäisen mittauspisteen tarkkuuteen 
sekä kohteen pintamateriaaliin. Kaikkea 
tietoa laitteiden esitteistä ei löydy, vaan 
käyttäjän on opittava tuntemaan laitteensa 
ominaisuudet itse tai kysyttävä vinkkejä 
muilta käyttäjiltä.

Millaisia skannereita 
markkinoilla on?

Universaaliskanneria ei edelleenkään ole 
olemassa, vaikka laitteiden käyttöominai-
suudet ovat laajentuneet huomattavasti. 
Laitepuoleen tutustuminen avartaa ym-
märtämystä siitä, mitä kaikkea maalaser-
keilaimilla voidaan nykyään tehdä ja min-
kätyyppisellä laserkeilaimella ylipäätään 
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Kyselyn perusteella monessa oppilai-
toksessa maalaserkeilaus on otettu esille 
opetuksen yhteydessä jo 2000-luvun alku-
puolelta asti, mutta tällä hetkellä näyttää 
olevan käynnissä aihepiirin varsinainen 
integroiminen opetukseen. Tyypillisim-
mät laserskannausta opettavat oppiaineet 
ovat rakennustekniikka ja maanmittaus, 
mutta ainakin yhdessä oppilaitoksessa 
skannausta opetetaan myös konepajatek-
nisten mittausten yhteydessä. Yleisesti ot-
taen melkein kaikissa kouluissa yritetään 
opettaa käyttöalueita hyvin laaja-alaisesti, 
mutta käytännön harjoitustyöt ovat usein 
rakennuksia tai maastomittauksia.

Opetus on lähtenyt usein liikkeelle 
ilman omaa laitteistoa joko täysin teoreet-
tiselta pohjalta tai laitteiden maahantuo-
jien tekemien demojen avulla. Seitsemän 
oppilaitosta oli hankkinut oman maala-
serkeilaimen vuosien 2007–2010 aikana. 
Kyselyn perusteella yleisin oppilaitoksiin 
hankittu skanneri on Leican ScanStation 
2 ja sen mukana Cyclone-ohjelmisto, joka 
on ollut koulujen ostettavissa erittäin 
edulliseen hintaan. Osa kouluista on myös 
hankkinut tai hankkimassa laitevalmista-
jien ohjelmistojen rinnalle muita ohjel-
mistoja, joista tyypillisiä ovat kotimaiset 
Terrasolid Oy:n ohjelmat.

Oman laitteiston puuttuessa osa kou-
luista keskittyy aineistojen käsittelyyn, 
jolloin varsinaiset mittaukset tehdään 
yhteistyössä toisten oppilaitosten tai alan 
yritysten kanssa. Koska aineistojen käsit-
tely on hyvin työvoimavaltaista ja vaatii 
3D-mallintamisen osaamista, niin olisi 
suotavaa kehittää alan tietotaitoa myös 
Suomessa. Eri alojen tarpeisiin tarvitaan 
kaiken lisäksi eri ohjelmistojen ja mallin-
nustapojen osaamista, mistä kaikesta on 
tällä hetkellä suuri puute. Kustannusten 
säästämiseksi esimerkiksi Yhdysvalloissa 
aineostojen mallinnusta on ulkoistettu 
voimakkaasti halvan työvoiman maihin. 
Jos itse mallinnustyö ulkoistetaan, tar-
vitaan kuitenkin osaamista ja tietotaitoa 
esimerkiksi mallien laadunvalvontaan. 

Opetuksen suurimmaksi hidasteek-
si opettajat mainitsevat usein kiireen. 
Laitteisiin ja ohjelmistoihin ei ehditä 
perehtyä kunnolla ja tämä tietotaidon 
puute turhauttaa myös monia tapaamiani 
opiskelijoita. Eräs opettajien vastauksista 
kiteyttää asian hyvin sanoilla ”asiantunti-
juuden kasvattaminen on aikaa vievää ja 
hidasta”. Oppilaitosten kiire ja jatkuvat 
yleiset muutokset eivät jatkossakaan tule 
hellittämään, joten jos alan halutaan kehit-
tyvän Suomessa, niin tarvitaan enemmän 
yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Laitehankinta on kallis kustannus 
oppilaitoksille, mutta suuret laitevalmis-

tajat tarjoavat huomattavia alennuksia 
koulujen laitteisiin. Kouluhinnoilla 
laitteita on muistettava käyttää vain 
opetukseen eikä kaupalliseen mittaus-
toimintaan. Sillä kukapa haluaisi viedä 
leivän omien opiskelijoidensa suusta? 
Laitteiden hinnat ovat myös selvästi 
halvenneet vuosien mittaan – viimeksi 
Saksan Intergeossa 2010 eräs valmistaja 
puolitti oman laitteensa hinnan – joten 
jatkossa laitteiston hinta ei enää hidas-
tane koulutuksen kehitystä. Sen sijaan 
geomatiikan opetuksen laskusuhdanne 
Suomessa ja muuallakin maailmassa ei 
lupaa alalle jatkossa paljon maanmit-
tausalan osaajia Kiinaa ja Intiaa lukuun 
ottamatta.

Koska maalaserkeilain on monen 
alan mittaustyökalu, opetusta on ja 
se tulee lisääntymään voimakkaasti 
muillakin aloilla kuten infra- ja kai-
vosmittaukset, ympäristömittaukset, 
teollisuus- ja konepajamittaukset, me-
diatekniikka ja muotoilu. Näin ollen 
osaajia valmistuu muiltakin aloilta, 
mikä kannattaa huomioida ainakin 
pistepilvien käsittelyn osaajien kirjossa. 
On hyvä osata ja ymmärtää eri alojen 
mallinnusvaatimuksia, mutta on selvää, 
että jokainen sovellusala alkaa jatkossa 
kouluttaa omat osaajansa. Näinhän on 
Suomessa käynyt jo mm. metsien ilma-
laserkeilauksen kohdalla.

Geodesian osaamisen tarve varsi-
naisissa mittauksissa ei kuitenkaan 
tule poistumaan jatkossakaan. Jos 
varsinaisiin mittauksiin halutaan siis 
mittausteknisesti jotain tolkkua, niin 
käytännön insinöörigeodesiaa olisi syy-
tä osata Suomessa tulevaisuudessakin.

kirjoittaja toimii tutkijana 
 rakennetun ympäristön  mittauksen 
ja mallinnuksen instituutissa, jatko-
opiskelijana aalto-yliopiston teknilli-
sessä korkeakoulussa sekä riegl- ja 

Faro-laserkeilainten  kouluttajana 
nordic geo Center oy:ssä. 
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Signaalin kulkuajan mittaamisen pe-
riaatetta (TOf) kehitteli jo heinrich 
hertz 1880-luvulla, mutta vasta laserin 
keksimisen myötä 1950-luvulla kehitys 
sai uutta tuulta purjeisiin. Tämän me-
netelmän puitteissa lähetetään lyhyitä 
laserpulsseja ja signaalin kulkema 
aika on mahdollista ratkaista useilla 
eri menetelmillä. Mahdollisuuksia ovat 
muun muassa lähtö- ja paluusignaalin 
huippujen välisen eron tai tietyn kyn-
nysarvon käyttäminen.
Myös vaihe-eron mittauksen periaat-
teella on vanhat juuret ja sen alku voi-
daan johtaa hippolyte Fizeaun valon 
nopeuden mittauksista vuonna 1849. 
Vaihe-eron mittauksissa käytetään 
jatkuvan aallonmuodon moduloinnin 
menetelmää (continuous wave, CW), 
jonka avulla muunnellaan signaalin 
tehoa ja vältetään näin lyhyiden laser-
pulssien kulkeman ajan mittaaminen. 
Kun signaalin amplitudia moduloidaan 
(amplitude modulated, AM), voidaan 
verrata lähtevän ja palaavan signaalin 
aallonpituuden vaihe-eroa. Vaihtoeh-
toisesti voidaan myös moduloida esi-
merkiksi signaalin taajuutta (frequency 
modulated, fM). Vaihe-eroa mittamaal-
la ei suoraan saada selville etäisyyttä, 
joten laitteissa mitataan käytännössä 
useita eritaajuisia signaaleja. Pisin 
aallonpituus kertoo maksimimittaus-
etäisyyden, joka on kyseinen aallon-
pituuden puolikas, ja tämän jälkeen 
etäisyys on monitulkintainen. Kaupal-
lisissa laitteissa käytetään tyypillisesti 
taajuuksia 10–625 kHz:n välillä.
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