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Merenmittausten tilanne 

› Kauppamerenkulun vaatimat talousvyöhykkeen ja aluevesien 

alueet mitattu kattavasti

› Ensisijaisia mittaustarpeita aluevesillä on n 20 000 km²

› Toissijaisia mittaustarpeita aluevesillä on noin 3 500 km².

› Merikartoituksen vastuulla olevia sisävesien ensisijaisia 

mittaustarpeita on noin 6 000 km².

› Ensisijaisista mittaustarpeista 75-90% mitataan 

mittausaluksilla monikeilain –tekniikalla aluksesta käsin 

(käytännössä 6 metriä syvemmät alueet)
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Laadulliset tavoitteet merenmittauksissa
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› Tilaajan tekniset vaatimukset 

› Ohjaa operointia

› Lisävaatimuksia suorituskyvylle

› Luovutettavien aineistojen kuvaus

› Laadulliset testit ja raportit.

› Muita vaatimuksia

› Vesiväylänpidon tarpeet

› Topo Lidar vaatimukset

› IHO:n S-44 ohjaa Merikartoitusta varten tehtäviä merenmittauksia 

Sisältää mm. mittausluokat eri alueille

› Väylät ja ulkomeren matalikot Special Order-luokkaan

› Muut alueet Order 1a ja Order 1b luokkaan



LiDAR kokeilut 2015 - 2018

› LiDAR kokeiluja tehty kahdella 
testialueella:

› Vallgrund 1 (Vaasan ulkopuolella)

› Kukkosalmi (Vuoksen vesistö, 

Puruvesi)

› kokeillut laitteet:

› Fugro LADS + Riegl (2015)

› Leica AHAB (2015)

› Optech CZMIL (2018)

➢ Kahdesta ensin mainitusta tehty DI-

työ (Aalto-yliopisto / Maanmittaus)
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LiDAR kokeilut 2015 - 2018

Kokemuksia:

› Laitteistojen välillä ei havaittu merkittäviä 

suorituskykyeroja

› Sääolosuhteet aiheuttivat merkittävimmät erot 

mittausaineistojen välille

› Vedenkorkeustiedon hallintaan lisää vaatimuksia. 

LIDAR ei saa tuloksia ruskeasta mutaisesta 

pohjasta. 

› Kohteiden tunnistus vaatisi 300 % peiton

› BathyLiDAR mittaussuunnitelmien vaikutusalueella:

› Näkösyvyys hyvä noin 15 000 km²

› Näkösyvyys huono noin 6000 km²
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Merenmittaukset aluksesta käsin
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Linjaluotaus



Uusia tuulia: merenmittauksia ilmasta käsin
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Linjaluotaus BathyLidar



Linjauksia LiDAR mittauksille
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› LiDAR mittausjärjestelmä tulee 
koostumaan jatkossakin BathyLiDARista, 
TopoLiDARista sekä korkea resoluution 
kamerasta. 

› Tavoite on saada BathyLiDAR
menetelmällä mitattua syvyysvyöhyke  
0 – 6 metriin. Tätä syvemmät havainnot 
ovat hankkeelle positiivinen lisä.

› Pistetiheysvaatimus BathyLiDAR

› 1.25 pistettä / m² (0-2.5m) ja 

› 0.25 pistettä / m² (2.5-5.5m)
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› Pistetiheys TopoLiDAR

› vähintään 1 piste / m2

› TopoLiDAR mittausten tekniset vaatimukset 
vastaavat Maanmittauslaitoksen 
vaatimuksia.

› Aineisto kerätään ”sivutuotteena” ja 
käytetään ensisijaisesti rantaviivan 
määrittelyyn sekä Maanmittauslaitoksen 
maastomallin täydentämiseen.

Linjauksia LiDAR mittauksille
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› Luokiteltuna LAS 1.2 formaatissa

› LIDAR pistepilvet niiltä osin, 

jotka edustavat maanpintaa ja 

merenpohjaa LAS 1.2 mukaisesti

› Raakahavainnot ns. full

waveform –havaintoina.

› Aineistopaketissa mukana myös 

muut mittaushavainnot esim. 

paikannustaltiot, ilmakuvat jne.

Linjauksia LiDAR mittauksille
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susanna.jansson@traficom.fi

www.traficom.fi

@TraficomFinland

Aineistokyselyt:

Syvyysmittaus@traficom.fi


