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Liikevaihto alueittain 2017

Terrasolid yhdellä kalvolla

Tunnettu kaikkialla

 100% kotimainen

 Liikevaihto 2016 8,7 M€

 Yli 13000 ohjelmistolisenssiä myytynä yli 2700 

asiakkaalle noin 90 maahan

 Suosituin tuote TerraScan, jota myyty oli 4500 

lisenssiä



Tapahtunut iso muutos maan mittauksessa



Iso muutos maan mittauksessa



Perinteinen kantakartta



Ortokartta



Värjätty pistepilvi



CityGML kaupunkimalli



Kolmioverkkokaupunkimalli



Pistepilvi kaupunkimallina



Perinteinen kartoitus



Kartoitus mobiilikeilauksella



Kartoitus mobiilikeilauksella ja -kuvauksella



Vektoritiedonkeruu mobiilidatasta – jos tarvetta





Laserpisteaineiston käsittely

• Ilmasta, ajoneuvosta, droonista tai maasta mitatulla aineistolla

• Sovitus ja luokittelu

• Objektien ryhmittely

• Automaattivektorointi + siirto käyttöympäristöön

– Rakennukset + siirto käyttöympäristöön

– Puut, pylväät, sähkölinjat, …

– Puoliautomaattinen vektorointi

– Raiteet, reunakivet, … 

Mittauksesta tuotteisiin



Mittauksesta tuotteisiin

Tuotteita aineistosta

• 3D kaupunkimalli vektorina

• 3D kaupunkimalli pistepilvenä

• Kaupunkipuuinventointi

• Katupinnan analyysi

• Tarkka maan pintamalli

• Tulva-analyysi

• Hulevesianalyysi

• …

Hyvinkään keskustan 3D kaupunkimalli



Kartoituksesta keilaukseen

Kartasta 3D malliin

Yksittäisten pisteiden sijaan nyt mitataan valtava tietomassa

• Vantaan kaupunki 2016 ilmakeilaus 17333000000 mitattua XYZ-pistettä

Tehokasta mittausta

• Itse mittaustapahtuma nopea ja tehokas

• Jälkikäsittely vaatii enemmän aikaa, konetehoa ja osaamista

Hyödyntämisessä ollaan vasta alkutaipaleella ja prosessit vielä osin kiinni 
vanhassa karttamaailmassa

• Koulutusta lisättävä

• Menetelmiä kehitettävä

Tarvitaan yhdenmukaista ja kaikille toimijoille yhteistä tietomallia, jonka teossa 
tiedon hyödyntäjät vahvasti mukana



MITÄ OIKEASTI HALUAISIN SANOA!

• Ryhdyttävä nopeaan muutokseen!

• Luotava uudet toimintamallit yhdessä tiedon tarvitsijoiden kanssa

• Ei enää omissa kuppikunnissa tapahtuvaa omien standardien kehittämistä

• Koulutusta lisättävä – ei vähennettävä kuten nyt tapahtuu!

• Suomi voi olla myös tien näyttäjä eikä perässä kulkija

– IFC Norjasta

– CityGML Saksasta

– Mitä me voisimme tuottaa muiden seurattavaksi?

• Jos lakisääteiset työt estävät uuden tekemisen, on voitava muuttaa lakeja!

• Tuotettava suoraa lähtötietoa hankkeisiin – turhat välivaiheet ja tulkinnat pois!

• Miksi tehdä enää pohjakarttaa, jos suunnittelu tehdään jo muilla tiedoilla ja vain 
hyväksymisprosessissa käytetään pohjakarttaa?



Mukavaa talven jatkoa!


