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Tarkkuuden hallinta 
mittausprosessissa

Tauno Suominen/ Nordic GeoCenter Oy 
 

21.03.2018 

kuva: Tampereen kaupunki/IDIS Design Oy 



Nordic GeoCenter Oy 

•Suomen vanhin geodeettisten 3D-laserskannereiden maahantuontiin, 
myyntiin ja käytön koulutukseen keskittyvä yritys 



Esittäjä lyhyesti 

• Punaisen Meren veteraani 
• TVH:n mies ja ylpeä siitä 
• Koko ura mittaushommissa  
• Runsaasti kokemusta infrahankkeista (tiet, radat, kaasuputket, 

sähkölinjat) 
• Laserkeilauksista yli 20 vuoden kokemus 
• Nykyään erikoistunut mobiililaserkeilauksiin 
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Mittausprosessin tarkkuuteen vaikuttavat 

• Tarkkuusvaatimukset 
• Tekniset ratkaisut 
• Laitteistojen ja mittausjärjestelmän tarkistus ja kalibrointi 
• Prosessin aikaiset kontrollit 
• Asiallinen pistepilvien sovitus ja 
• Pistepilvien suodatus, luokittelu ja kohteiden mallinnus 
• Lopputuotteiden laaduntarkastus 
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Tarkkuusvaatimukset 

• Mittauksissa on käytettävä tarkistettuja ja kalibroituja mittalaitteita ja ammattitaitoista 
henkilökuntaa (TVH:n rakennustoimialan ohjeistus vuodelta 1984) 

 
• Tarkkuusvaatimukset tyypillisesti kytketty menetelmäohjeisiin 
• Liikennevirasto 
• JHS -suositukset 
• Asemakaavan pohjakartta  
• Tarkkuusvaatimukset määritelty runkopisteiden suhteen 
• Aina pitää jaksaa toivoa tarkkuusvaatimuksia ilman menetelmäohjeita 
• Tarkkuusvaatimukset vaativat seurakseen tarkastusmenetelmän 
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• Kun tarkkuuksissa aletaan puhua millimetreistä, täytyy 
huomioida, että mitattavat kohteet ovat harvoin kovin 
tarkkoja 

• Taustalla kuva uudesta asfaltista 
• Uusia rakenteita harvoin mitataan. Vanhaat ja kuluneet 

rakenteet ovat kiusallisen epämääräisiä 
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Järjestelmäkalibrointi 

• TTKK:n vanha testikenttä Hervannassa 
oli erinomainen esimerkki todellisesta 
järjestelmäkaliboinnista 

• Nykyinen testikenttä ei palvele tätä 
tarkoitusta yhtä hyvin 

• Mittauspilarit palvelevat enemmän 
kojeiden tarkastamista 

• Korkeuserojen puute suurin ongelma 
• Vanhalla kentällä sai realistisen 

käsityksen mittauksen 
kokonaistarkkuudesta ja eri 
komponenttien vaikutuksesta 
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kuva: Tampereen kaupunki/IDIS Design Oy 
kuva: Tampereen kaupunki/IDIS Design Oy 

Tampereen kaupunki: Kaupunkiraitiotien linjakartta 

Case: Tampereen raitiotie 

Tampereen kaupunki: kaupunkiraitiotie, kaavoitustilanne 



Suunnittelun haastava aikataulu ja budjetti 



Vaatimukset mittaukselle/skannaukselle 

• Tarkkuusvaatimus 20 mm XYZ 
• Homogeeninen 
• Tietä noin 20 km 
• Nopeus ja kustannustehokkuus 
• Mahdollisimman pian 
• Mieluusti normaalin liikenteen 

seassa ja nopeudella 



8 km 

5 km 

Suunnittelualueen pituus noin 
20 km 
 
Skannausajoa noin 90 km 
 
Kokonaisajomäärä noin 270 
km 

Ajomäärä 



Projektin kulku 

Maasto-
mittaus 

Projektiviikot 1-5 
Runkomittaus 

Projektiviikko 6 
Runkoverkon 

toimitus 

Projektiviikot 7-8 
Tukipistemittaukset 

Projektiviikot 9-10 
Tukipisteiden toimitus 

Projektiviikko 
11 

Laserdata Projektivko 1 
Skannausajo 

Projektiviikot 2-4 
Prosessointi ja toimitukset heti suunnittelijoille 

Projektiviikko 
5 

Projektiviikko 
6 

Projektivko 7 
Toimeksianto 
luokittelusta 

Projektivko 8 
Blokit ja sis. 
kalibrointi 

Projektiviikot 9-10 
Pistepilven siivous ja luokittelu 

Projektivko 11 
Kokonais-
toimitus 



Mittaus liikenteen seassa 
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Tunnelit ja sillat 
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Kalibroinnin tukipisteet 



Kalibroinnin tukipisteet 



Kalibroinnin tukipisteet 



Miksi onnistuttiin? 
• Tilaaja ymmärsi hankkeen vaativuuden oikein 
• Oikeat kannustimet 
• Hankkeelle ymmärrettiin laatia uusi, hyvälaatuinen runkopisteistö 
Keilaus, kalibrointimittaukset ja tarkastusmittaukset saatiin sidottua samaan    
järjestelmään 
• Laitteet toimivat ja niitä osattiin käyttää 
• Datan prosessoinnin aikana kontrolloitiin tarkkuutta 
   Ajolinjojen keskinäinen sovitus ja kiinnitys tukipisteisiin 
• Yhteistyö eri osapuolten välillä sujui ongelmitta 
    

18 



Kiitos! 

http://www.geocenter.fi/ 
https://www.linkedin.com/company/nordic-geo-center-oy 
http://www.geocenter.fi/blogi/  
https://www.facebook.com/nordicgeocenter/  
 

http://www.geocenter.fi/
https://www.linkedin.com/company/nordic-geo-center-oy
http://www.geocenter.fi/blogi/
https://www.facebook.com/nordicgeocenter/
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