
14 Maankäyttö 1|2011

antero Kukko ja anttoni jaakkola

liikkuva kartoitus  
tiedon tuotannon etulinjassa
liikkuva kartoitus tuo nopeutta 
ja joustavuutta kolmiulotteiseen 
mittaukseen ja tuottaa yksityis-
kohtaisia aineistoja kartoituksen, 
kaavoituksen ja ympäristö-
mallinnuksen tarpeisiin.

• Liikkuvalla kartoituksella tuotetaan tietoja kiinteistöjen ja 

 kaavoituksen tarpeisiin

• Ympäristön seurantaa nopeasti ja tarkasti liikkuvalla kartoituksella

• Tulevaisuuden 3D-kartat tehdään tällä tekniikalla

kartoitusaLa eLää keskellä voimakasta murroskautta. Tiedon 
digitalisoituminen ja kolmiulotteisuus ovat tämän päivän käyttä-
jälle itsestäänselvyys. Tietotekniikan lisääntyvän käytön myötä on 
syntynyt tarve sisällyttää ympäristömalleihin ja karttoihin ensin-
näkin kolmiulotteisuus, mutta myös uusia kohdemalleja kuten 
puita, siltoja ja pylväitä rakennusten ja väylien lisäksi. Tekniikat, 
joita on perinteisesti käytetty lähiympäristömme mallintamiseen, 
eivät mahdollista yksityiskohtaista kolmiulotteista suunnittelua 
ja visualisointia. Liikkuvalla kartoituksella kerätään kolmiulotteis-
ta, yksityiskohtaista ja tarkkaa aineistoa ympäristöstä. Kartoitus 
tehdään ympäristöä kuvaavilla laitteilla, kuten laserkeilaimilla ja 

• Tarkat ympäristömallit helpottavat yhteiskunnan suunnittelua

• Kaupunkiympäristön kolmiulotteiset tietomallit ajantasaistetaan 

liikkuvalla mittaustekniikalla

• Liikkuva kartoitus soveltuu nopeaan täsmämittaukseen

Antero Kukk
o

kuva 1. Liikkuvan kar toitusjärjes-
telmän paikannus perustuu GNSS-
satelliitteihin ja iner tianavigointiin. 
Kar toitussensorit mittaavat ja 
kuvaavat kohteita mittausajoneuvon 
liikkuessa.
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digitaalikameroilla, ja kiinnitetään maastokoordinaatistoon satel-
liittipaikannuksen ja inertiamittausten avulla.

Liikkuva kartoitus Perustuu 
suoraPaikannukseen
Liikkuvassa kartoituksessa hyödynnetään niin kutsuttua suo-
rapaikannusmenetelmää, jossa laitteistoon asennetun GNSS-
IMU-järjestelmän (Global Navigation Satellite System – Inertial 
Measurement Unit) havainnot lasketaan joko reaaliaikaisesti tai 
jälkilaskentaprosessissa laitteiston kulkureitiksi kolmiulotteisessa 
avaruudessa (kuva 1). Aineistojen orientointiin ei siten tarvita 
tukipisteitä muutoin kuin laadunvalvontaan. Tarkan reittitiedon 
laskentaan tarvitaan kuitenkin avuksi GNSS-tukiasema, joka voi olla 
joko fyysisellä tunnetulla pisteellä tai vaihtoehtoisesti VRS-palvelun 
(Virtual Reference Station) tuottama tukiasema kartoituskohteen 
läheisyydessä.

Laitteiston kartoitussensorit synkronoidaan ajallisesti paikan-
nusratkaisuun, minkä perusteella tietyllä ajanhetkellä tehty mittaus 
tai kuva orientoidaan maastokoordinaatiston suhteen. Esimerkiksi 
laserkeilaimen etäisyysmittaukset muunnetaan kolmiulotteisiksi 
pisteiksi eli pistepilveksi, joka kuvaa yksityiskohtaisesti kohteen 
geometriaa.

tavoitteena yksityiskohtaisuus  
ja tehokkuus
Liikkuvan kartoituksen tuottamassa aineistossa on tyypillisesti 
100–1 000 pistettä neliömetrillä, ja kartoitus ulottuu muutaman 
kymmenen, jopa yli sadan metrin etäisyydelle ajoreitistä. Pistepilvet 
sisältävät geometriatietoa kohteesta satoina miljoonina pisteinä. 
Laseraineistoon yhdistetty digitaalinen valokuva-aineisto, laserin 
tuottaman intensiteettitiedon lisäksi, tarkentaa ja helpottaa koh-
teiden tunnistamista ja kartoitusta. Rakennukset, tiet, suojatiet, 
parkkipaikat, valopylväät, kyltit ym. voidaan kartoittaa oikeaan 
paikkaan, tyypillisesti paremmalla kuin 10 senttimetrin tarkkuudella 
(kuva 2). Parhaimmillaan lopputuloksena on silmiä hivelevä realis-
tinen kolmiulotteinen ympäristömalli, joka on helposti käyttäjän 
tunnistettavissa ja hyödynnettävissä esimerkiksi henkilökohtaisessa 
navigoinnissa (kuva 3).

Liikkuvat kartoituslaitteistot ja menetelmät ovat kaupallisesti 
merkittävän toiminnan kannalta riittävän kehittyneitä ja luotettavia. 

kuva 2. Tiheää ja tarkkaa pistepilveä voidaan 
tehokkaasti hyödyntää kar toituksessa.

kuva 3. Kolmiulotteinen ympäristömalli Espoon Tapiolasta perustuu 
liikkuvalla kar toituksella mitattuun pistepilviaineistoon sekä valokuviin. 

Kuva: Lingli Zhu, GL.

kuva 4. Liikkuva kar toitus soveltuu mo-
niin  tehtäviin kuljetusalustaa vaihtamalla. 
 Vasemmalta oikealle: jokiuoman kar toitusta 
Pulmankijoella, kaupunkikar toitusta Tapiolassa 
sekä puustokar toitusta Seurasaaressa.
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Liikkuvalta alustalta tehtävät mittaukset ovat erityisen käyttökel-
poisia esimerkiksi tie- ja kaupunkialueiden kartoittamiseen ja 
mallintamiseen, mutta yhtä hyvin sillä voidaan tuottaa aineistoja 
esimerkiksi kaavoituksen, kiinteistöjen kehittämisen, projektisuun-
nittelun, ympäristön seurannan ja tulvamallinnuksen tarpeisiin.

Massiivisten kolmiulotteisten pisteaineistojen manuaalinen 
käsittely vaatii aikaa ja totuttelua. Kuitenkin aineiston yksityiskoh-
taisuus helpottaa työtä ja kartoitus voidaan aineistonhankinnan 
jälkeen pääosin tehdä toimistotyönä, mikä alentaa kustannuksia. 
Lisäksi kattava aineisto toimii hyvänä tietovarastona vaikka kaikkia 
yksityiskohtia ei heti kartoitettaisikaan, tai kaikki tulevaisuuden 
tarpeet eivät olisikaan aineiston keruuhetkellä vielä tiedossa. Sekä 
manuaalisten että automaattisten kartoitusmenetelmien kehitys 
on merkittävä osa liikkuvalla kartoituksella tehtävän kartoituksen 
ja mallinnuksen tehostamista. ”Geodeettisen laitoksen Kaukokar-
toituksen ja fotogrammetrian osaston päätutkimusaiheina ovat 
näiden aineistojen tuotantotekniikat, laatu ja kartoituksen automa-
tisointi”, kertoo professori Juha Hyyppä Geodeettiselta laitokselta.

moniPuoLisuus vaLttina
Liikkuva kartoitus soveltuu monipuolisuutensa vuoksi mitä eri-
laisimpiin kartoitustehtäviin. Mittauslaitteisto voidaan asentaa 
periaatteessa mille tahansa alustalle kartoituskohteen luonteesta 
riippuen. Tyypillisesti kartoituslaitteiston kokoonpano määritetään 
mittaustehtävän mukaisesti, ja mittausparametrit asetetaan kartoi-
tettavien kohteiden perusteella. Kuvassa 4 on esitetty muutamia 

kuva 5. Puustokar toituksella tuotetaan tietoa 
kaupunkipuistojen puuston tilasta.

kuva 6. Radio-ohjattavan helikopterijärjestelmän 
tuottamaa pistepilviaineistoa.

sovellusesimerkkejä, joissa on hyödynnetty Geodeettisen laitoksen 
ROAMER-järjestelmää.

Liikkuvalla kartoituksella tuotetut mallit antavat mahdolli-
suuksia aikaisempaa yksityiskohtaisempien muutoksien tul-
kintaan. Menetelmällä voidaan seurata mm. liikenneväylien 
pintavaurioita ja turvallisuutta, kasvillisuuden biomassojen 
muutoksia, laatia erilaisia ympäristövaikutusten arviointeja, sekä 
seurata rakennettujen kohteiden, kuten siltojen ja tunneleiden 
muodonmuutoksia. Kaupunkialueen karttojen automaattiseen 
päivitykseen ajoneuvosta tehtävä kartoitus voisi tuoda huomat-
tavia taloudellisia säästöjä.

Lentäen LeveämmäLLe
Kuituoptiikan ja mikroelektroniikan kehityksen myötä käyttöön 
on tullut kohtuuhintaisia ja pienikokoisia integroituja GNSS-IMU-
navigointilaitteistoja samalla, kun lasertekniikan edistyminen on 
pienentänyt keilainkokoa. Laitteiden keveys ja virrankulutuksen 
pieneneminen mahdollistavat pienten kauko-ohjattavien lento-
laitteiden (mini-UAV – Unmanned Aerial Vehicle) käytön kartoi-
tustehtäviin. Pienellä lentolaitteella, esimerkiksi radio-ohjattavalla 
helikopterilla, voidaan suorittaa ilmakuvaus ja laserkeilaus yhdellä 
lennolla kohteista, joiden koko on muutamia hehtaareja. Lähes-
tymistapa sopii siten projekteihin, joissa kartoitettava alue on 
pienimuotoinen, mutta joissa ajoneuvopohjaisella järjestelmällä 
ei voida esimerkiksi maasto-olosuhteiden vuoksi kunnolla ope-
roida. Geodeettisen laitoksen tutkimuskäyttöön rakentamalla 
laitteella saavutettava pistepilven tarkkuus on tällä hetkellä parin 
desimetrin luokkaa.

Liikkuva tuLevaisuus
Liikkuva kartoitus on tällä hetkellä samanlaisessa voimakkaassa 
maailmanlaajuisessa käyttöönottovaiheessa kuin ilmalaserkeila-
us oli edellisellä vuosikymmenellä. Kaupallisia laitetoimittajia on 
useita ja tutkimustoiminta on vilkasta. Laitteistojen ja ohjelmistojen 
kehitys on nopeaa, mikä avaa tekniikalle uusia sovellusalueita. Mini-
kokoisten lennokkien ja helikoptereiden käyttö kartoituslaitteiston 
kantoalustana lisää sovellusmahdollisuuksia.

Tulevaisuuden kartoituksen ja mallinnuksen aineistotarpeisiin 
voidaan vastata liikkuvalla kartoituksella, jolla tuotetaan tiheää ja 
yksityiskohtaista kolmiulotteista pistepilveä sekä kuva-aineistoja. 
Liikkuvalta alustalta tehtävät mittaukset ovat erityisen käyttö-
kelpoisia kaupunki-, tie- ja katualueiden kartoittamiseen ja mal-
lintamiseen sekä muiden väylien, kuten voimalinjojen ja jokien 
kartoittamiseen. Tulvakartoitus onkin navigointisovellusten ohella 
yksi tulevaisuuden painopistealueista, jossa liikkuvaa kartoitusta 
voidaan hyödyntää.

TkL Antero kukko työskentelee erikoistutkijana geodeettisen 
laitoksen kaukokartoituksen ja fotogrammetrian osastolla kehit-
täen liikkuvan kartoituksen laitteistoja ja menetelmiä tutkimus-
alueenaan ajoneuvoalustaiset kartoitusjärjestelmät kaupunki- ja 
ympäristösovelluksissa. Sähköposti antero.kukko fgi.fi.

dI Anttoni Jaakkola työskentelee vanhempana tutkijana geodeet-
tisen laitoksen kaukokartoituksen ja fotogrammetrian osastolla 
kevyiden ajoneuvo- ja ilmakeilauslaitteistojen parissa sekä tutkii 
automaattisia laskentamenetelmiä.

A
nt

er
o 

Ku
kk

o
A

nt
to

ni
 Ja

ak
ko

la


