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UAV Unmanned Aerial Vehicle

Autonomisesti lentävä miehittämätön ilma-alus

UAS Unmanned Aerial System

Miehittämättömän ilma-aluksen lisäksi muu laitteisto

Maa-asema (Tietokone/tabletti… ohjelmistoineen)

Hyötykuorma (Kamerat, keilaimet, tunnistimet …)

RPAS Radio Piloted Aerial System
Tällä täsmennetään, että miehittämätöntä ilma-alusta ohjaa pilotti 

eli kyseessä on kauko-ohjattu ilma-alus

Kuva: Trafi

Lentolaitteet

Kiinteäsiipinen

Multikopteri

Kuva: uas.trimble.com/ux5

Kuva: phoenix-aerial.com

Kuva: phoenix-aerial.com



RPAS Kauko-ohjattu miehittämätön ilma-alus

• RPAS koostuu

• Lentolaitteesta
• Hyötykuormasta
• Maa-asemasta
• Pilotista

• Hyötykuorma – kartoitukseen soveltuvat

• Kamerat
• Näkyvän valon kamera
• Lämpökamera
• Multi-, hyperspektraali kamerat

• Laserkeilaimet

• Maa-asema ja pilotti ovat jatkuvassa 
kaksisuuntaisessa yhteydessä lentolaitteeseen
• VLOS, EVLOS –Visual Line Of Sight

Kuva: AGGIEAIR.USU.EDU/AGGIEAIR



Toiminnassa huomioitavaa

• Laki ja määräykset
• Trafin määräys – OPS M1-32 astui voimaan 1.1.2017

• EASA:lta tulossa EU-tasoinen RPAS-määräys

• Ilman poikkeuslupaa sallittua
• VLOS, näköyhteyteen perustuva toiminta
• Lentokorkeus max.150 m (lentokenttien läheisyydessä 50m)
• Painorajat

• Max. 7kg tiheästi asutulla alueella
• Max. 25 kg muilla sallituilla alueilla

• Ilmoitus Trafille RPAS-toiminnasta ja toimintakäsikirja, mahdollinen 
turvallisuusarvio

• Vakuutus
• Yksityisyydensuoja ja kotirauha
• Mahdollinen ilmakuvauslupa Puolustusvoimilta ja huomioitava 

lentokieltoalueet



Ilmakuvaus

• Laki ja säädökset

• Kartoitettavaan alueeseen perehtyminen 

• Lentosuunnitelma

• Tukipisteet, GNSS

• Kuvauslento

• Tukipisteiden mittaus kuvilta

• Kuvablokin laskenta

• Lopputuotteet
• Ortokuva, fotogrammetrinen pistepilvi, DEM …

• Jatkokäsittely
• Korkeuskäyrät, automaattinen tunnistaminen, vektorointi …

Maastotyö



MML pilotit ja DI- ja opinnäytetyöt

• Pilotit
• Fiskari, yleisen alueen lohkominen

• Nauvo, rantarajan määrittäminen

• Suomusjärvi ja Nousiainen
• lunastus/halkominen – katselmointi / kartoittaminen

• Opinnäytetyö
• Salo, rantarajan määrittäminen

• Diplomityö
• Lahti, Lunastustoimituksen inventointi



DI- ja opinnäytetyöt

• Diplomityö on tekeillä, kuvauslentoa ei ole vielä suoritettu.

• Maantietoimituksen maastokatselmus, inventointi, dokumentointi

• Opinnäytetyö – UAV-ilmakuvaus ja sen hyödyntäminen 
lunastustoimituksissa
• Työn tarkoituksena oli tutustua UAV-kuvausprosessiin ja selvittää 

soveltuvuus toimitustuotantoon.
• Rantarajan sovittaminen muodostumishetken tilanteeseen ja tämän 

hetkisen rannan selvittäminen = teoreettinen keskiveden korkeus

• Vertaaminen laserkeilausaineistoon

• MML:n avoin aineisto, 2m korkeusmalli



Rantarajan määrittäminen

• Salo, Vuohensaari

• Kuvaus suoritettiin talvella, joten lumi ja jää 
hankaloittivat työtä ja aiheuttavat epätarkkuuksia

• Kohde oli haastava



Vertailtu 2m 

maastomallista ja UAV-

aineistosta laskettuja 

korkeuskäyriä.



Jyrkähköllä kalliolla 2m 

maastomallista lasketut 

korkeuskäyrät ovat useimmiten 

pielessä, kun taas UAV-aineistosta 

lasketut asettuvat hyvinkin lähelle 
oikeaa.

Pengertiellä UAV-aineistosta ja 2m 

maastomallista lasketut korkeuskäyrät 

olivat lähellä toisiaan.



Tekijän havaintoja

• Kuvausdatassa päästiin sisäisesti ja ulkoisesti hyviin tarkkuuksiin
• RMS 0,026m

• Talviset olosuhteet ja kohteen kasvillisuus ja puusto aiheuttavat 
virhettä

• Kallioisissa kohdissa UAV-aineistosta lasketut korkeuskäyrät 
asettuvat lähelle oikeaa

• Kohteen kaltaisesta rannasta ei saada fotogrammetrisen 
pistepilven avulla laskettua toimitustuotantoon soveltuvia 
korkeuskäyriä.



Puiden oksisto pakottaa UAV-

aineistosta lasketun 

korkeuskäyrän oksalinjalle.



• Tarkkuutta voidaan parantaa
• Suorittamalla viistokuvaus rantaa kohti

• Siivoamalla aineisto ennen korkeuskäyrien laskentaa
• Ainoastaan maanpinta

• Leikkaamalla mahdolliset hajapisteet pois

• Laskemalla korkeusmalli eri metodilla

Työssä tarkasteltiin 

ainoastaan yhdestä 

mallista laskettuja 

korkeuskäyriä.

- Height field



Nauvo – rantarajan määrittäminen

• Kuvaukset suoritettiin kesällä
• RMS 0,018m

• Veden korkeus miinuksella

• Kohteessa on kallioista aluetta ja
yksityiskohtia sisältäviä alueita

• Kohde on ns. helpompi kuin
opinnäytetyössä ollut kohde



Teoreettisen keskivedenkorkeuden korkeuskäyrä 

myötäilee kallioisella alueella hyvin oikeassa kohdassa



• Rakennetulla alueella 
ja kohteissa, joissa on 
paljon yksityiskohtia, 
korkeuskäyrä ei seuraa 
enää rantalinjaa.

• Tällaiset kohteet 
vaativat käsityötä 
ennen korkeuskäyrien 
laskemista



Havaintoja

• Voidaan hyödyntää pääsääntöisesti avoimilla ja 
”yksinkertaisilla” kohteilla ilman aineiston siivoamista käsin

• Veden oltava teoreettisen keskivedenkorkeuden 
alapuolella

• Fotogrammetrinen pistepilvi tulisi siivota hajapisteistä ja 
virhettä aiheuttavista kohteista ennen jatkokäyttöä

• Sääolosuhteet rajaavat toimintaa



Fiskari – yleisen alueen lohkominen 

• Kuvauslennot 2 kpl suoritettiin kesäkuussa ja syyskuussa

• Kuvia alueesta 1084 kpl, joista laskettiin ortokuva
• Resoluutio 2,06 cm/pix

• Kesäkuun lennossa resoluutio oli parempi 1,5 cm/pix,
koska lento korkeus 80 metriä ja valoisampaa

• Lokakuussa lentokorkeus 140 metriä

• Alueen koko n.0,5 km²

• Mitattavia pisteitä 164 kpl, joista saatiin
ilmakuvalta mitattua 140 kpl (n.85%)
• Tarkkuus RSK 0,10



Havaintoja

• Mitattavat pisteet on näkyvöitettävä (maalaus)
• Tämä on prosessin työläin vaihe

• Näkyvöittämisessä apuna on käytettävä GNSS paikanninta, jotta 
rajamerkit löytää maastosta

• Ortokuvalta tehtävät mittaukset eivät tuo lisätehokkuutta 
lohkomistoimituksiin GNSS- mittauksiin verrattuna

• Ortokuvaa voi käyttää apuna peruskartan tarkentamiseen



Suomusjärvi ja Nousiainen
Katselmointi – Inventointi - Kartoittaminen

• Suomusjärvellä suoritettiin ilmakuvaus talouskeskuksen 
alueelle, jossa on useita rakennuksia
• Tarkoituksena on tarkastella saadaanko ilmakuvauksella hyötyä 

kartoitustyöhön. 

• Nousiaisissa suoritettiin ilmakuvaus lunastustoimituksen 
alueella
• Tarkoituksena on tarkastella mahdollisuutta, voidaanko 

ilmakuvaa käyttää inventoinnin ja dokumentoinnin apuna

• Alueesta otettiin nadiirikuvaus ja viistokuvaus









Havaintoja

• Ortokuvaa voidaan käyttää kartoituksen apuna
• Kannattavuus ja tarpeellisuus on mietittävä tapaus kohtaisesti

• Ortokuva on tarpeeksi tarkka resoluutioltaan, jotta siltä 
voidaan tunnistaa puita, pensaita ja kasveja
• Inventoinnin ja dokumentoinnin apuna

• Aineistosta voidaan laskea korkeusmalli, jota voidaan 
käyttää arvioinnin apuna
• Esimerkiksi tulva- ja immissiokartta



Kiitoksia,

kysyttävää?


