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2017 © Mitta Oy 

• Mitta-konserni on vuonna 1989 perustettu suomalainen, 
kansainvälisesti toimiva mittausalan konsulttiyhtiö, joka toimii 
rakentamisen arvoketjussa 

• Rakentamisen ja suunnittelun tutkimus- ja kenttäpalvelut ovat 
ydinosaamistamme 

• Mitta on Suomessa markkinajohtaja, jonka toimialat ovat mittaus, 
geolaboratorio, kairaus sekä ympäristö- ja energiapalvelut 

• Työllistämme yli 300 alan ammattilaista 30 toimipaikassa ympäri 
Suomea ja Ruotsia 

 

Mitta Oy 
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• Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 21,5 M€ 
• Olemme vahva markkinajohtaja jokaisella toimiallamme 
• Henkilöstömme on sitoutunutta, lähes puolet yhtiön 

omistuksesta on henkilöstöllämme 
• Toiminnan taustalla on vahva pääomasijoittaja ja jatkamme 

kasvua määrätietoisesti kannattavuudesta ja laadusta 
tinkimättä 
 
 
 
 
 

Mitta Oy 
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Tarkka ja luotettava sijainti on paikkatiedon perusedellytys. Laadukkaat 
lähtötiedot tuovat kustannustehokkuutta kaikkiin suunnittelu-, 
optimointi- ja seurantatehtäviin toimialasta riippumatta. 
 

• Rakentamisen mittaukset 
• Suunnittelun mittaukset 
• Massa- ja määrälaskennat 
• 3D –koneohjauspalvelut 
• Ilmasta tehtävät kaukokartoituspalvelut (ilmakuvaus, laserkeilaus 

ja UAV) 
• Laserkeilaukset ja 3D –mallinnukset 
• Kiinteistömittaukset 
• Vedenalaiset mittaukset 
• Ratamittaukset 
• Mittauslaboratorio 

Mittaus 
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• Laskemme esineiden tai materiaalikasojen määrät ja tilavuudet nykyaikaisella 
ohjelmistolla  

• Kustannustehokas mittausmenetelmä valitaan aina kohteen mukaan, takymetri-
, satelliittipaikannin-, laserkeilaus-  tai UAS -ilmakuvausmittaus  

• Laskennoista tehdään luovutettava raportti, jossa kohteet ovat eritelty 
asiakkaan vaatimalla tavalla 

Massa- ja määrälaskennat 
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• Ilmasta kerättävä data on mittaustietoa, jota sovelletaan jatkojalosteena 
erilaisissa projekteissa askikaan haluamalla tavalla  

• Perustuotteina syntyy ortoilmakuva ja pintamalli -> luokittelu 
• Lentolaitteilla voidaan kantaa useita erityyppisiä sensoreita 

• Näkyvä valo 
• Vääräväri 
• Multispektri / hyperspektri 
• Ilmalaserkeilaus 

Ilmakuvaus ja UAV-palvelut 
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• Ilmasta tai maasta kerättävä data 
jatkojalostetaan palveluksi 

• Massojen alueiden hallinta 
• Maa-ainestuotanto 
• Metsäteollisuus 
• Turve 
• Kiertotalous 

Datan hallinta 
• Pistepilvien jakaminen pilvipalveluna 
• Visuaalinen tapa esittää tulokset 

kätevästi virtuaaliympäristössä 
• Pistepilven leikkaustyökalut (ositus) 
• Pistetiedon mittaaminen ja 

havainnoinnit kätevillä 
sisäänrakennetuilla työkaluilla 

• Kuvien liittäminen materiaalin tueksi 
• Havainnekartat kohteista 
• https://pointscene.com 
 

Omaisuuden hallintajärjestelmät ja datan hallinta 
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• Laadimme vanhojen piirustusten ja mittausten perusteella uudet, digitaaliset 
piirustukset pohjakuvista, sekä tarvittaessa teemme myös leikkaus-, julkisivu- ja 
tonttipiirustukset 

• Palveluihimme sisältyy mm.: 
• Laserkeilaus  (tietomallin tausta-aineistoksi) 
• Rakennusten lattiakorkojen ym. tasojen korkeusmittaus, julkisivujen 

mittaus, rakennuksen sijoittaminen kaupungin/kunnan koordinaatistoon, 
uudisrakennuksen vertauslinjat (paalut, linjalangat, putket ja takymetri) 

• Rakennusten valokuvadokumentointi (kaupallisiin tai muihin tarkoituksiin) 
• Digitaalisten rakennuspiirustusten arkistointi ja arkiston ylläpito 
• Rakennusten ja tilojen 3D-mallinnus 

Kiinteistömittaukset 
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• UAV kuvauksen käyttökohteita ovat: 
• Maaston kartoitus 

• Pintamallien tuottamien, pistepilvet (photogrammetria, laserkeilaus)  
• Maa-ainesotot, inventointi, varantojen selvittäminen, materiaalitieto 
• Kaavakarttojen lähdetietojen kerääminen, ortokuvat, havainnekuvat  

• Kiinteistömittaukset 
• 3D mallinnus, vesikattokartoitukset, suunnittelun lähtötietojen 

kerääminen  
• Kohdekuvaukset  

• Kiinteistöjen kuntotarkastukset, infrakohteiden kuvaaminen, 
havainnekuvat, kuvat tietomallin taustatiedoksi 

 
 
 

UAS ilmakuvaus Mitta Oy:ssä 
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Maastokartoitukset, esimerkki 1#, lumikasojen 
varantojen mittaus kesäkauden yli 

Kasan 3. poikkileikkaus 
viiden eri lennon tiedot 
yhdistettynä 

3-ulotteinen 
kuva pohja- 
ja pintamalli 
yhdistettynä  



2017 © Mitta Oy 

Maastokartoitukset, esimerkki 2#, varannot  

Kolmiulotteinen pistepilvi  

Tulokset, 
korkeuskäyrät 
ja kasojen 
tilavuus 
kuutioissa 
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Kiinteistömittaukset, esimerkki 3#, pistepilven 
hyödyntäminen suunnittelun lähtökohtana 

3D Pistepilvet kohteesta 
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Kiinteistömittaukset, esimerkki 3#, Pistepilven 
hyödyntämien suunnittelun lähtökohtana 

Laserkeilaus, pistepilvi 

Valmis 
tietomalli 
kohteesta 
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Mallintamisen vaiheet saneerauskohteissa, 
Esimerkki 4# 

Maalaserkeilaus pistepilvi UAV kuvilla tuotettu pistepilvi katosta  

Pistepilvien yhdistäminen Valmis tietomalli kohteesta  
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Kiitos ! 
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Tarkkuusvertailu 

MML vs. Dronella tuotettu malli 
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