
Oheinen 3D-kuvasuunnistus on julkaistu Suunnistaja-lehdessä 1/13. Tämä kuvasuunnistus 
on toteutettu tarkkuussuunnistuksen aikarastitehtävän mukaisesti. 

Aikarastilla kartta on valmiiksi suunnastettu katselusuuntaan eli tässä tapauksessa ku-
vaussuuntaan. Jokaisesta kuvasta löytyy viisi rastilippua, jotka nimetään vasemmalta alka-
en A-, B-, C-, D-, ja E-lipuiksi. 

Karttapalan, rastimääritteen ja kuvien perusteella on tarkoitus löytää oikea lippu. Näis-
sä tehtävissä joku viidestä rastilipusta on aina oikeassa paikassa eli niin sanottua 0-vaihto-
ehtoa ei ole käytössä. Rastimääritteitä tarkastellessa kannattaa muistaa, että määrite ei ole 
valmiiksi suunnastettu, vaikka kartta onkin. 

Vastaus kuhunkin tehtävään annetaan oikeaa lippua vastaavalla kirjaimella.
Kaksiulotteisista kuvista voi olla vaikea hahmottaa kolmiulotteisia maastonmuotoja. Ih-

misen kolmiulotteinen näkeminen perustuu siihen, että kaksi silmää katsoo samaa näky-
mää hieman eri kulmasta. Tätä näkymää voidaan simuloida ottamalla kaksi kuvaa tarkasti 
vierekkäin, kuten kumpikin silmä ne näkisi. Näin syntyy stereokuvapari. 

OHJEET STEREOKUVAN  
KATSOMISEEN

1. Asetu normaalille katseluetäisyydelle kuvista mutta siten, että nenäsi on kuvien rajakoh-
dassa ja pääsi täysin suorassa. Vasemman silmän on tarkoitus katsoa kohtisuoraan va-
senta kuvaa ja oikean oikeaa. 

2. Tarkenna katseesi äärettömyyteen eli katso ikään kuin paperin läpi. Huomaat pian, että 
kahden kuvan lisäksi näiden väliin ilmestyy kaksi muutakin kuvaa. 

3. Anna näiden kuvien “liukua” yhteen, ja kun näin tapahtuu, näet kuvan kolmiulotteisena. 
Jos tuntuu, että tämä ei onnistu, voi auttaa, jos liikutat paperia eri etäisyyksille silmistäsi. 
Varsinkin kaukolasit voivat häiritä, joten ne kannattaa ottaa pois.

Jos tämä stereokuvan ns. vapaa katselu ei onnistu, niitä voi katsoa myös apuvälineiden 
avulla. 

Tällainen apuväline on esimerkiksi streoskooppi. Jos toinen kuva on käännetty vaakasuun-
nassa toisin päin, kuvaa voi katsoa peilin avulla: Aseta peili (vähintään 5x20 cm) kuvien rajalle 
pystyyn ja laita nenäsi toiseen päähän peiliä. Katso peiliin niin näet kolmiulotteisen näkymän. 

Anaglyfikuvaa taas voi katsoa 3D-laseina toimivilla anaglyfilaseilla, joissa toinen linssi 
on punainen ja toinen vihreä. 

Esimerkkikuvat, tehtävien anaglyfikuvat ja “peilikuvat” löytyvät Suunnistusliiton netti-
sivuilta, Suunnistaja-lehden osiosta.

Ei haittaa, jos et pysty näkemään kuvia kolmiulotteisesti, sillä tehtävät voi ratkaista myös 
kaksiulotteisista kuvista. 

KARTAT

Kaikkien karttapalojen mittakaava on 1:5000. 
Tehtävien 2, 3 ja 7 kartat ovat otteita sprinttisuunnistuskartasta, jonka käyräväli on 2 

metriä. 
Muiden tehtävien karttapalat ovat tavallisesta suunnistuskartasta suurennettuja, 2,5 

metrin käyrävälillä olevia, karttoja. Kaikkien karttapalojen tekijänoikeudet omistaa Alahär-
män Kisa.

VASTAUKSET

Vastauksesi voit antaa täyttämällä sähköisen kyselylomakkeen. Lomakkeen linkki löy-
tyy Suunnistusliiton nettisivuilta, Suunnistaja-lehden osiosta: www.suunnistusliitto.fi –> 
Suunnistaja-lehti.

Vastausaikaa on 20.2.1013 saakka. Vastaajien kesken arvotaan neljä Suunnistaja-lehden 
t-paitoja. 

Lisätiedot: roope.nasi (a) aalto.fi. 
Tehtävistä 9 ja 10 on kaksi kuvaparia, joista esitetään lisäkysymyksiä kyselyssä.

Suunnistaja-lehden 1/13 tarjoama 3D-kuvasuunnistus on osa 
Roope Näsin fotogrammetriaan liittyvää kandidaatintyötä 
Aalto-yliopiston maankäyttötieteiden laitoksella.

Tutkimuksellaan Näsi yrittää osin selvittää, miten paljon 
hankalampaa on hahmottaa kaksiulotteisista kuvista kolmi-
ulotteisia maastonmuotoja. Tutkimuksen kannalta olisi tär-
keää saada vastauksia kaikilta.

Kokeile kuva-
suunnistusta 
3D:nä



Rasti 1
OHJE PEILIKUVAN KATSOMISEEN:

Aseta peili (väh. 5*20 cm) kuvien rajalle pystyyn ja laita nenäsi  
toiseen päähän peiliä. Katso peiliin niin näet kolmiulotteisen nä-
kymän. Peilikuva on tehtävissä viimeisenä.

OHJE ANAGLYFIKUVAN KATSOMISEEN:

Anaglyfikuvia voi katsoa hankkimalla anaglyfilasit, joissa toinen 
linssi on punainen ja toinen vihreä. Anaglyfikuva on aina tehtä-
vissä keskimmäisenä.
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Rasti 8



Rasti 9 A



Rasti 9 B
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Rasti 10 B


