
Maanmittauslaitoksen 
 ilmakuvakeskus tekee   
runsaasti yhteistyötä   
Ruotsin  lantmäterietin   
kanssa niin  ilmakuvaus ten  
kuin  laserkeilaustenkin osalta.  
laajemmalla rintamalla   
kahden valtion välistä 
 yhteistyötä tehdään  
 tornionjoen alaosan 
tulvakartoitus projektissa.

maanmittauslaitoksen pohjoismaisella yhteistyöllä on 
jo monivuosikymmeniset perinteet. Verkostoitumista ja vertailu-
kehittämistä, eli benchmarkingia, tehdään niin pääjohtaja- kuin 
asiantuntijatasolla.

Maanmittauslaitoksen ilmakuvakeskus on ylläpitänyt yhteis-
työtä Lantmäterietin vastaavan yksikön ja asiantuntijoiden 
kanssa pitkään. Viimeaikainen kaukokartoitustekniikoiden 
 nopea kehitys on lisännyt yhteistyötä ja toinen toisilta oppimista 
entisestään.

digitaalinen ilmakuvaus lisäsi yHteistyötä
Ruotsin Lantmäteriet siirtyi digitaaliseen ilmakuvaukseen jo vuonna 
2004. Ilmakuvakeskus aloitti tiiviin benchmarking-yhteistyön Lant-
mäterietin kanssa valmistellessaan digitaalisen ilmakuvauskameran 
hankintaa. Koska meillä päädyttiin samaan kuvauslaitteistoon 
ruotsalaisten kanssa, tiivistyi yhteistyö entisestään vuonna 2008 
Maanmittauslaitoksen kamerahankinnan myötä.

Hankinnan jälkeen kokemuksia on jaettu ja vertailtu kuvien 
jälkilaskennassa ja sävysäädöissä käytettävien ohjelmistojen osalta. 
Lantmäterietissä on kehitetty oma ohjelmistonsa kuvamateriaalin 
käsittelyyn. Ilmakuvakeskus sen sijaan käyttää laitevalmistajan 
toimittamaa ohjelmistoa.
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• Ratkaisu, joka sopii monenlai-
siin sovelluksiin ja useimpien 
käyttäjien budjettiin.

• Topconin menestyksekkään 
HiPer GNSS -vastaanottimen 
seuraaja.

• Toiminnot ovat täysin muo-
kattavissa käyttäjän tarpeiden 
mukaiseksi.

• Magnesiumseosrunko takaa 
parhaan mahdollisen kes-
tävyyden ja IP67/MIL-STD-
luokan ympäristönkestävyys-
luokituksen ansiosta HiPer II 
selviää kaikista kenttäolosuh-
teista!

HiPer II ja FC-236 – tehokas, pienikokoinen 
ja  kevyt RTK GNSS -järjestelmä!

Uudessa FC-236-maastomikrossa 
on saatu mahtumaan paljon uu-
sia ominaisuuksia erittäin pieneen 
tilaan. Numeronäppäimistö, 12 
tunnin akunkesto, sisäinen GPRS-
modeemi, 3MP:n kamera, sisäinen 
L1 GPS -vastaanotin, kompassi  ja 
tehokas Windows Mobile 6.1 -käyt-
töjärjestelmä. FC-236:ssa on kaikki, 
mitä voi vaatia nykyaikaiselta maas-
tomikrolta!

GPS+-kaksitaajuusvastaanotin

Topcon Hiper II

Kestävä, tehokas, 
taloudellinen

teista!teista!

www.topgeo.fi 

tornionjoen tulvakartoitusprojektissa 
tehtiin luotausta keväällä 2009 yhdessä 

ruotsalaiskollegojen kanssa.
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Kuvia ja pisteitä Pohjanlahden 
molemmin puolin 

taisiin avustaa toista maata kuvaustoiminnassa, jos omalla kalustolla 
on siihen aikaa ja mahdollisuus.

Kuvausyhteistyövalmiutta varten ilmakuvakeskus kävi teke-
mässä omalla kuvauskoneellaan ja kamerallaan testikuvauslennon 
Ruotsissa Gävlessä keväällä 2009. Ruotsalaiset kuvasivat samana 
keväänä Raumassa ja Peräseinäjoella sekä syksyllä Geodeettisen 
laitoksen ylläpitämän testikentän Sjökullassa. Maanmittauslaitok-
sen kuvauslennolla ottamat kuvat prosessoitiin Lantmäterietissä 
ja näin voitiin todentaa yhteistyön toimivuus edellä kuvatun 
kaltaisessa tilanteessa.

molemmissa maissa laserkeilataan
Maanmittauslaitos suoritti testilaserkeilauksia Salon seudulla vuon-
na 2007 – Ruotsissa vastaava kokeilu tehtiin Falunissa edeltävänä 

M
arko Kangas, Lapin ELY-keskus

”Laitevalmistaja osti Lantmäterietissä toteutetun kuvien sävy-
säätöön liittyvän ohjelman, joka on nyt myös meidän käytettä-
vissämme. Samaa kuvauskalustoa ja kuvankäsittelyohjelmistoja 
käyttämällä saadaan lisäarvoa siitä, että laitteiden ja ohjelmistojen 
tarjoajille voidaan lähettää kehitysehdotuksia suuremmalla volyy-
milla” listaa prosessivastaava Pentti kupari ilmakuvakeskuksesta 
yhteistyön hyviä puolia.

kokemusten vaiHtoa myös  
PaHan Päivän varalle
Koska sekä Ruotsissa että Suomessa käytetään samanlaista kuvaus-
kalustoa, päädyttiin pohtimaan yhteistyön mahdollisuuksia myös 
poikkeustilanteissa. Tällainen poikkeustilanne voisi olla esimerkiksi 
kuvauskameran rikkoutuminen kesken kuvauskauden. Tällöin voi-

– yhteistyöllä pitkät perinteet

Heli laaksonen
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rajajoella yHteisten aineistojen 
Hyödyntämistä
Yksityiskohtainen tulvakartoitus Tornionjoen alaosalla on suoma-
lais- ruotsalainen yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on kartoittaa 
tulvavaarassa olevat alueet rajajoen molemmin puolin. Yhteistyö-
hankkeessa tuotetaan tulvakartat sekä suoritetaan alueen kuntien 
ja turvaviranomaisten kanssa tulvavaaraharjoitus.

Hanketta rahoittaa EU:n rakennerahaston Interreg IV A Nord 
-ohjelma sekä hankkeeseen osallistuvat osapuolet, Lantmä-
teriverket (LM), Myndighet för samhällsskydd och beredskap 
(MSB), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
(SMHI), Länsstyrelsen i Norrbottens Län (LST) sekä Maanmit-
tauslaitoksen Lapin maanmittaustoimisto (MML) ja Suomen 
ympäristökeskus (SYKE) sekä hankkeen koordinoinnista vastaava 
Lapin ELY-keskus.

Maanmittauslaitos ja Lantmäteriverket suunnittelivat yh-
teistyössä hankealueen laserkeilauksen. Laserkeilausaineiston 
prosessoinnista ja korkeusmallin laskennasta vastasi Maan-
mittauslaitos. Lantmäteriet on käyttänyt hankkeessa saatua 
korkeusaineistoa myös omien korkeusmalliensa tarkkuuksien 
vertailuun.

”Hankkeessa olemme oppineet yhdessä Maanmittauslai-
toksen edustajien kanssa paljon niin korkeusmallityöstä kuin 
aineistojen erilaisista hyödyntämistavoistakin. Yhteistyön 
sujuvuuden takana on myös Ruotsin ja Suomen käyttämät 
uudet korkeus- ja koordinaattijärjestelmät, jotka mahdollistavat 
aineistojen helpon liittämisen molempien järjestelmiin”, kertoo 
Ruotsin uuden korkeusmalliprojektin johtaja Hans-Olov Hallin 
Lantmäterietistä.

yHteistyötä myös muiden  
PoHjoismaiden kanssa
Yhteistyömuodot eivät ilmakuvaus- ja laserkeilausasioissa rajoitu 
vain Suomen ja Ruotsin välille, vaan tiivistä yhteydenpitoa on myös 
muiden pohjoismaiden kanssa.

”Viime marraskuussa Lantmäteriet järjesti Nordic Meeting 
-tapahtuman, jossa olivat edustettuina kaikkien pohjoismaiden 
sekä Viron Maanmittauslaitosta vastaavat organisaatiot. Tilaisuu-
dessa vertailtiin menettelytapoja sekä mm. käytettäviä laatumal-
leja ilmakuvausten ja laserkeilausten osalta”, kertoo tilaisuudessa 
ilmakuvakeskusta edustanut Kupari. Nordic Meeting on tarkoitus 
järjestää jälleen ensi syksynä Tanskassa.

ilmakuvakeskus on Maanmittauslai-
toksen valtakunnallinen tuotantopalvelu-
yksikkö, jonka tärkeimpinä tehtävinä ovat 
ilmakuvatuotanto, laserkeilausaineistojen 
hankinta ja prosessointi sekä näihin liittyvät 
asiantuntijatehtävät.

lantmäteriet on Ruotsissa Maanmittaus-
laitosta vastaava organisaatio. Sen sisäisen 
divisioonan Informationsförsörjning (infor-
maation ylläpito) alla toimii Insamling (tie-
don keruu) -yksikkö, jonka tehtäväkenttään 
ilmakuvaukset ja laserkeilaukset kuuluvat.
lisätietoja: www.maanmittauslaitos.fi ja 
www.lantmateriet.se.

laserkeilausaineistosta lasketun korkeusmallin 
havainnekuvassa kaksoiskaupungin, Haaparannan ja 
tornion, keskustaajamaa, jossa suomalais-ruotsalai-
nen yhteistyö on arkipäivää.

vuonna. Maanmittauslaitos aloitti laserkeilaukseen perustuvan 
korkeusmallituotantonsa keväällä 2008. Ruotsissa laserkeilauspro-
jekti aloitettiin vuonna 2009. Suomen mallista poiketen, Ruotsi on 
tarkoitus laserkeilata kokonaisuudessaan vuoteen 2013 mennessä 
ja korkeusmallin laskenta käynnistetään vasta tämän jälkeen. 
Lantmäteriet arvioi valtakunnallisen korkeusmallinsa valmistuvan 
vuoteen 2016 mennessä.

Maanmittauslaitos keilauttaa vuosittain noin 30 000 neliökilo-
metrin alueen, jonka jälkikäsittely laaduntarkastuksineen ja pistei-
den luokitteluineen tehdään aineistoille heti. Laserkeilausaineiston 
perusteella laskettava korkeusmallituotanto pyörii maanmittaus-
toimistoissa ympärivuotisesti.

Lantmäterietistä on käyty useaan otteeseen tutustumassa 
ilmakuvakeskuksessa tehtävään laserkeilausaineistojen  laaduntar-
kastusprosessointiin. Lisäksi suurta mielenkiintoa on ruotsalaiskol-
legojen keskuudessa herättänyt myös ilmakuvastereomallien avulla 
tehtävä laseraineistojen jatkoluokittelu ja varsinainen korkeusmal-
lin laskenta. Lisäksi kokemuksia on vaihdettu suurten datamäärien 
käsittelyyn ja arkistointiin liittyen.

Kirjoittaja toimii  asiantuntijana 
maanmittauslaitoksen 
 ilmakuva keskuksessa. sähköposti  
heli.laaksonen maanmittauslaitos.fi.


