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Maanmittauslaitoksen laserkeilaukset – miksi?

 Laserkeilaukset aloitettu vuonna 2008

 Taustalla monet yhteiskunnalliset tarpeet:

 Tulvakartoitus

 Lentokenttäkartat

 Kuntien koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät

 Melumallinnus

 Geologian sovellukset

 Metsien inventointi

 Maanmittauslaitos tuottaa laserkeilausaineistosta uutta 

valtakunnallista korkeusmallia

 KM2

 2 metrin grid-malli

 Korkeustarkkuun 30 cm

M4321F4
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Millaista laserkeilausaineistoa?

• pistetiheys vähintään 0,5 pistettä neliömetrille

• korkeustarkkuus 15 cm, tasotarkkuus 60 cm (keskivirhe korkeintaan, 

yksiselitteinen pinta)

• lentokorkeus noin 2000m; ”jalanjälki” maastossa maksimissaan 60 cm

• TM35-FIN / N2000

•LAS –formaatissa, 9 km2 kattavina karttalehtinä
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Milloin ja millaista aineistoa saa?

- laserkeilaus

- georeferoitu      

pistepilvi

Ulkopuolinen 

operaattori MML/ilmakuvakeskus
Maanmittaustoimistot 

(ilmakuvakeskus)

- laadun tarkastus

-automaattinen 

maanpintaluokitus

-automaattisen 

maanpintaluokituksen 

tarkastus

-luokittelut 

(vesialueet, sillat)

-korkeusmallin 

laskenta

kevät
(ei tulvaa, ei 

aluskasvillisuutta)

kesä/syksy

(vuoden loppuun 

mennessä)

ympärivuotisesti

Automaattisesti 

maanpintaluokiteltu

pistepilvi

Luokiteltu

pistepilvi
MML2

MTK

- laserkeilaus-

yhteistyön 

koordinointi

- keilausten

tilaaminen

MML ja yhteis-

työkumppanit

syksy / talvi 
(ympärivuotisesti)
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Automaattisesti maanpintaluokiteltu pistepilvi?

• ilmakuvakeskus suorittaa laaduntarkastuksen ja 

automaattisen maanpintaluokituksen
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”Espa-käsitelty” pistepilvi ja korkeusmalli?

• automaattisesti maanpintaluokiteltua aineistoa tarkastellaan

ja luokitellaan ilmakuvastereomallien avulla:

 maanpinta

 vakavedet

 virtavedet

 sillat

• näiden perusteella

lasketaan KM2 eli

korkeusmalli, josta

tulee osa Maasto-

tietokantaa
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Mistä aineistoa on saatavilla?

• 2008-2010: laserkeilattuja aineistoja yhteensä n. 85 000km2

• 2011 laserkeilataan arviolta noin 36 000 km2 lisää

• ajantasaisin tieto:

http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat/laserkeilausaineistot/indeksikartat

http://www.maanmittauslaitos.fi/
http://www.maanmittauslaitos.fi/
http://www.maanmittauslaitos.fi/
http://www.maanmittauslaitos.fi/
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Aineistojen tilaaminen ja hinta?

 Aineistojen tilaus: Tietopalvelukeskus

myynti@maanmittauslaitos.fi / 020 631 5500

 Pienin tilattava yksikkö 9 km2 karttalehti (TM35-karttalehtijako 

1:5000)

 Hinta suunnistuskarttoihin:

• Ei aineistomaksua

• Julkaisulupa 34 € (+alv) kaiken kokoisiin painosmääriin

• Käsittelymaksut:

• Koostuvat aineiston irrottamiseen kuluvasta työajasta

• 9 km2 lehden irrotus: ensimmäinen lehti 80€, seuraavat 5€ / 

karttalehti; toisaalta 1152km2 karttalehden (1:50000) 

irrotuskustannus 80€

 Kannattaa tilata tuotantoalueittain!

mailto:myynti@maanmittauslaitos.fi
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Kiitos mielenkiinnosta!

Aina lisää tietoa laserkeilauksista

ja ilmakuvauksista: www.maanmittauslaitos.fi!


