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lennOKKiKARtOitUs
– uusia näkymiä ilmasta

mikko sippo

lennokkikartoitus on uusin, jo vakiintunut menetelmä paikkatiedon 
hankkimiseksi. Menetelmä on kustannustehokkain silloin, kun kohde-
alue on liian suuri maastokartoitukselle ja liian pieni lentokoneesta tai 

helikopterista tehtävälle laserkeilaukselle ja ilmakuvaukselle – juuri tästä 
syystä se on saanut nopeasti jalansijaa ammattilaisten keskuudessa. 

tekniikka ja toimintaperiaate
Siviilikäyttöön soveltuvia ilmakuvauslennokkeja on ollut markki-
noilla jo muutaman vuoden ajan. Alan toimijat ovat jakaantuneet 
lennokkijärjestelmien valmistajiin, ilmakuvien käsittelyohjelmisto-
jen valmistajiin sekä lentopalvelujen tarjoajiin. Palveluyrittäjiä on 
Suomessa kymmenkunta, joista monet ovat palveluntarjontaansa 
laajentaneita ja muitakin mittauspalveluja tarjoavia yrityksiä. 

Lennokkijärjestelmien viimeaikainen kehitys on ollut nopeaa ja 
parhaiden kaupallisten järjestelmien suorituskyky on erinomainen. 
Järjestelmä koostuu tyypillisesti kuvauksen suunnitteluohjelmistos-
ta, kiinteäsiipisestä tai pyöriväsiipisestä lennokista, sitä ohjaavasta 
autopilotista ja maa-asemasta radiolinkkeineen sekä tietenkin 
kamerasta; lentoonlähtö- ja laskeutumisjärjestelmät vaihtelevat 
valmistajittain. 

Koneiden siipiväli on metrin luokkaa ja paino vaihtelee puo-
lesta kilosta vajaaseen kymmeneen kiloon, kameroina käytetään 
hyvälaatuisia pokkari- ja järjestelmäkameroita. Kartoituslento on 
täysin automaattinen ja sitä ohjaa etukäteen ohjelmoitu autopilotti. 
Kevyet kiinteäsiipiset laitteet lähetetään kädestä heittämällä, ras-
kaammat lennokit lähtevät katapultilta. Laskeutuminen tapahtuu 
kahdella eri menetelmällä, ohjaamalla laite maahan automaattisesti 
tai manuaaliavusteisesti lähestymis- ja laskeutumisohjelmiston 
avulla tai pudottamalla se alas hallitusti laskuvarjon avulla. Len-
nokkijärjestelmälle on oleellista sen kyky toimia luotettavasti 
rajoitetussa operointitilassa sekä tuottaa hyvälaatuisia valokuvia. 
Lento kestää yleensä n. 30–90 minuuttia, jonka aikana voidaan 
kattaa n. 0,5–1,5 km2:n suuruinen kohdealue. 

Kartoituslento noudattaa perinteisen fotogrammetrian peri-
aatteita eli kone lentää kartoitusjonoja. Jonojen kuvat peittävät 
toisiaan pituussuunnassa ja jonot vastaavasti peittävät toisiaan 
sivusuunnassa. Peittoprosentit ovat tavallisesti luokkaa 75–85 %. 
Kuvapeittojen hallittu toteutuminen edellyttää lennokilta suo-
rituskykyistä autopilottia. Suurien kuvapeittojen avulla saadaan 

Kiinteäsiipinen ja pyöriväsiipinen uaS-lennokki 
 lähtövalmiina. 
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aikaan vankka kuvablokki, jonka laskennassa voidaan tehokkaasti 
kompensoida lennokeissa käytettyjen huokeiden GPS- ja IMU-
laitteistojen suorituskyvyn puutteita. Kehittyneen jälkilaskenta-
ohjelmiston avulla lennokkidatasta voidaan siten saada aikaan 
korkealaatuisia lopputuloksia.

Lennokilla saa lentää valvotun ilmatilan alapuolella näköyh-
teys koneeseen säilyttäen, minkä lisäksi lentoa valvovalla pilotilla 
on oltava valmius tehtävän keskeyttämiseen milloin tahansa. 
Tavanomainen lentokorkeus on noin 150 m, jolloin kuvapikselin 
koko on maastossa kamerasta riippuen 2,5–5 cm. Lentäminen on 
mahdollista noin 10 m/s:n tuulennopeuksilla ja valaistusolosuh-
teiden ollessa riittävät. 

kuvaproSeSSointi
Lennon kuvat prosessoidaan fotogrammetrisilla erikoisohjelmistoil-
la. Ensimmäisessä vaiheessa autopilotin GPS/IMU-data ja digitaali-
set kuvat esikäsitellään ns. kuvablokiksi. Tämän jälkeen kuvablokille 
tehdään automaattinen ilmakolmiointi, jossa ratkaistaan tarkasti 
kuvien keskinäiset sijainnit eli rekonstruoidaan kuvaustilanne las-
kennallisesti. Lennokkidatan ilmakolmiointi on tehtävän luonteesta 
ja kuvablokin geometriasta johtuen ohjelmallisesti vaativa tehtävä, 
joka ei yleensä onnistu perinteisten fotogrammetristen ohjelmis-
tojen avulla. Prosessoinnin lopputuloksina saadaan geometrisesti 
laadukas ortokuvamosaiikki sekä yksityiskohtainen 3D-pintamalli. 
Tarkan 3D-mallin avulla saadaan tuotettua automaattisesti myös ns. 

3d-mallin visualisointi.

lennokkidatasta automaattisesti 
tuotettu tosiortomosaiikki.
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tosiortoja, joissa esim. korkeat ra-
kennukset kuvautuvat täsmälleen 
oikein. Lisäksi blokin stereomalleja 
voidaan käyttää kohdealueen 
monipuoliseen 3D-analysointiin 
stereotyöasemalla. Ortokuvia ja 3D-pistepilviä voidaan käyttää 
suoraan erilaisissa suunnittelujärjestelmissä ja pintamalli voidaan 
tarvittaessa luokitella esim. Terrasolidin TerraScan-ohjelmalla.

Kuvablokki sidotaan tarvittaessa karttakoordinaatistoon 
signaloitujen lähtöpisteiden avulla, jotka tavallisesti mitataan 
GPS-tekniikalla. Yksittäistä kuvablokkia varten tarvitaan vähintään 
viisi sopivasti sijaitsevaa lähtöpistettä. Tulosten tarkkuus, myös 
3D-pintamallin korkeustarkkuus, on parhaimmillaan senttimet-
riluokkaa (E,N,H). Yleisesti voidaan todeta, että menetelmällä on 
saavutettavissa 0,5–1 maastopikselin tarkkuus tasosuunnassa ja 
1–1,5 maastopikselin tarkkuus korkeussuunnassa. Tarkkuuteen 
vaikuttaa eniten ilmakuvien laatu, lähtöpisteiden sijainti blokin 
alueella ja niiden tarkkuus. Kuvanlaatuun puolestaan vaikuttaa 
lähes yksinomaan lennokkijärjestelmän ja kameran yhteinen suori-
tuskyky. Ilman lähtöpisteiden tukea kuvablokin sijaintitarkkuus on 
noin 0,5–1 metrin luokkaa.

SovellukSia ja tulevaiSuudennäkymiä
Lennokkikartoituksen sovellusalueet ovat todella laajat. Suomessa 
menetelmää on tähän mennessä käytetty eniten maa-ainesva-
rastojen tai maamassojen tilavuuden laskentaan ja ortokuvien 
tuotantoon. Muista sovellusalueista voidaan mainita mm. infrara-
kentaminen, kaivosteollisuus, energiateollisuus, kaupunkisuunnit-
telu, täydennyskartoitus sekä erilaiset ympäristösovellukset. Tuore, 
tarkka ja yksityiskohtainen ortokuvamosaiikki antaa suunnittelijalle 
erinomaisen tilannekuvan projektia käynnistettäessä ja sen seu-

rannassa. Suunnittelun ja kunnossapidon tueksi voidaan tuottaa 
myös viistokuvia (kopterit) ja mahdollisuus stereokartoitukseen 
tukee hyvin esim. kuntien ja kaupunkien tiedon hankintaa sekä 
paikkatietokantojen päivitystä. 

Lennokkikuvausmenetelmä tulee kehittymään jatkossa kohti 
monisensorikuvausta, jolloin käytössä voi olla samanaikaisesti esim. 
useita kameroita, spektraalinen sensori ja laserkeilain, ja myös kohti 
samalla alueella verkottuneesti toimivia lennokkiparvia. Ilmatila-
säännöksiä ja ilmantilanvalvontaa kehitetään parhaillaan niin, että 
yhä suurempien miehittämättömien koneiden operointi tulee 
mahdolliseksi. Lennokkien avulla ilmatilan käyttö arkipäiväistyy 
samaan tapaan kuin PC-tekniikka muutti tietojenkäsittelyn. Tähän 
tulevaisuudenkuvaan verrattuna automatisoidun ilmakuvauksen 
hyödyntämisen osalta olemme vielä alkumetreillä.

lennokkikuvista tuotettu 3d-pintamalli espoosta.

Pintamallin poikkileikkaus tuotettuna terrascan-ohjelmalla. 
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