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� ILMAKUVAUS� ILMAKUVAUS
� Stereokartoitus

� Ortokuva

� LASERKEILAUS
� Korkeusmallit

− käyrästö ja varjostuskuvat

� Intensiteettikuva

� Automaattinen kohteiden muodostus
− käyrästö, talot, kuviorajat, ”viivat”



Stereokartoitus
� Kahden kuvan yhteinen alue ns. 

stereomalli nähdään 3-ulotteisena

Ilmakuvien stereopeitot 60 % ja � Ilmakuvien stereopeitot 60 % ja 
ilmakuvajonojen 30 %.

� Filmikameran diat tai skannatut 
kuvat ja digikameran kuvat.  

� Maanmittauslaitoksen aineistosta 
dian hinta 81 e / kpl ja digikuvan dian hinta 81 e / kpl ja digikuvan 
hinta 106 e / kpl.

� Kevätkuvaukset parhaita 



STEREOKARTOITUS
� Stereon vahvuuksia ovat näkyvyys kahdelta 

kuvalta, sijaintitarkkuus, kohteiden 
tunnistaminen, korkeuksien mittaaminen sekä tunnistaminen, korkeuksien mittaaminen sekä 
korkeuserojen näkyminen, mikä mahdollistaa 
käyrät ja on suuri apu muissakin kohteissa

� Heikkous on puuston vaikutus näkyvyyteen

� Puuston varjot ovat hankaluus haittaamalla 
näkyvyyttä, mutta niiden avulla myös löydetään näkyvyyttä, mutta niiden avulla myös löydetään 
kohteita. Varjoa voi digitaalisessa stereossa 
vaalentaa

� Puiden ns. kaatumisessa ilmakuvien reunoja 
kohden on sekä hyvää että huonoa



FILMIKAMERA

� Suunnistuskarttaa varten 
sopiva kuvausmittakaava sopiva kuvausmittakaava 
1:16 000 – 1:18 000

� 1:16 000 kuvauskorkeus 
2400 m tai 3400 m riippu-
en kameran polttovälistä

MML skannannut ilma-� MML skannannut ilma-
kuvia vuodesta 1993 
lähtien.

� Viimeiset kuvaukset 2009



DIGIKAMERA

� MML:n kuvauskorkeudet 
pääasiassa 5 ja 7,3 kmpääasiassa 5 ja 7,3 km

� Pikselikoot 50 ja 45 cm

� 3,8 x 6,9 ja 5,6 x 8,6 km  

� Stereopeitot 2,3 x 6,9 ja 
3,3 x 8,6 km3,3 x 8,6 km

� Aloitettu MML:ssa 2009

� Kuvattaessa saadaan 
väri-, vääräväri- ja 
mustavalkoaineistot.



ORTOKUVA

� Maanpinta oikaistu

Maanpinnan tason kohteet kohdallaan� Maanpinnan tason kohteet kohdallaan

� Puusto, rakennukset sijaintivirhettä.

� Virheen suuruus riippuvainen kohteen korkeu-
desta, sijainnista kuvalla ja kuvauskorkeudesta 

� Kohteiden tunnistaminen ja havaitseminen � Kohteiden tunnistaminen ja havaitseminen 
huonompaa kuin stereossa. Avoimella alueella 
ero ei ole niin suuri kuin muualla.

� Puiden ”kaatuminen” ja varjot hankalia  



LASERKEILAUSAINEISTOT

� Suunnistuskartoituksessa käytössä lähinnä 
MML:n aineisto; Las- ja korkeusmalliaineistoMML:n aineisto; Las- ja korkeusmalliaineisto

� Kevätkeilauksia jolloin korkeusmalli parempi 
kuin kesäkeilauksissa

� Pistetiheys: yksi piste / n. 1.4 m

� Korkeusmalli: ruutukoko 2 m:äKorkeusmalli: ruutukoko 2 m:ä

� 2010 lähtien keilausjonojen yhteisen alueen 
pisteet ovat vain toiselta jonolta. Pisteet ovat 
kyllä jäljellä omana luokkanaan



VARJOSTUSKUVA, MAANPINTA

� Maan pintamuodot

Ojia yms vastaavia � Ojia yms vastaavia 
kohteita kuten 
pellonlaidat, tiet

� Sorakuoppien reunoja

� Jyrkänteitä???Jyrkänteitä???



VARJOSTUSKUVA, KAIKKI 
KEILAUSPISTEET

� Las-aineistosta 
maanpinta ja puustomaanpinta ja puusto

� Selkeitä kasvillisuus-
rajoja ja puustossa 
näkyviä uria



INTENSITEETTIKUVA

� Las-aineistosta

Keilauksen ”ilmakuva”� Keilauksen ”ilmakuva”

� Pellon laitoja, ojia, 
teitä, puustorajoja

� Rakennuksia?????



STEREOLASER

� Käyrästö laserkeilauksesta

Muut kohteet pääosin stereokartoituksesta� Muut kohteet pääosin stereokartoituksesta

� Lisäksi laseraineistosta peitteisille alueille ojia. 
Ojat on syytä tarkistaa, etenkin niiden päät.

� Muita kohteita, missä keilausaineistosta on 
lisäapua ovat hiekka- ja sorakuopat, pellonlaidat lisäapua ovat hiekka- ja sorakuopat, pellonlaidat 
ja tiet



POHJA-AINEISTOT              
Stereolaser           Stereo



KUVAKOOSTE


