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1 Raportti testattavien kuvausteknologioiden toimivuudesta 

luontoarvojen tunnistamisessa 

Tässä raportissa on kuvattu Hiiliviisas monimuotoisuusinventointi-hankkeessa 

testattujen kuvausteknologioiden toimivuudesta luontoarvojen tunnistamisessa. 

Raportissa kuvataan mm. kuvaukset, välineet ja kuvien laatu sekä kuinka kuvia 

voitiin hyödyntää ja mitä tietoja niistä saatiin irti verrattuna maastotarkastukseen 

sekä havaittuja kehittämistarpeita.  

Hankkeen toteutusaika oli 1.9.2021-31.12.2022. Hankkeen rahoitti Euroopan 

aluekehitysrahasto ja tuen myönsi Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Hankkeen 

tavoitteet tukivat ”Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen” 

-toimintalinjaa ja ” Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen 

alueellisten vahvuuksien pohjalta” -erityistavoitetta. Hankkeen nettokustannukset 

ovat 98 780 euroa, josta EAKR:n ja valtion rahoitus on 80 prosenttia. 

1.1 Taustaa kuvauksille 

Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja tehostaa luonnon monimuotoisuuden 

kannalta tärkeiden kohteiden seurantaan, oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen 

liittyviä palveluita. Hankkeessa testattiin voisiko miehittämättömiä ilma-aluksia ja 

korkealaatuisia kuvatuotteita hyödyntämällä tehostaa ympäristön seurantaan ja 

valvontaan liittyvää työtä ja näin ulkoistaa kaukokartoituspalveluiksi tehtäviä, jotka 

muuten vaatisivat maastotyötä. Näin kohteita voisi tarkastella myös maastokauden 

ulkopuolella sekä vähentää matkustamisesta syntyviä liikenteen päästöjä. 

Mikäli hankkeessa löydettäisiin toimivia ratkaisuja näiden kohteiden 

tehokkaampaan valvontaan, voidaan saatua kokemusta hyödyntää muissa 

ympäristön ja luonnon seurantaan liittyvissä tapauksissa. Hanke hyödyttää myös 

kuvaus- ja lentopalveluja tarjoavia yrityksiä. 

Tapausesimerkkinä oli metsälain 10§:n mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt 

(ns. metsälakikohteet), joita Suomen metsäkeskuksen tiedossa on n. 145 000 kpl 

ja 81 000 ha. Tämän lisäksi ns. muita arvokkaita elinympäristöjä on n. 138 000 kpl 

ja 178 000 ha. Pienialaiset ja hajallaan olevat elinympäristökohteet ovat 

tehokkaan maastotyön tekemisen kannalta ongelmallisia aiheuttaen tehotonta 

ajankäyttöä sekä ylimääräistä matkustamista, joten kustannustehokkaille ja 

hiilijalanjälkeä pienentäville ratkaisuille on kysyntää.  

Elinympäristöjen tunnistaminen on tärkeää, jotta metsälain 10§:n mukainen 

tarkoitus turvata yleiset edellytykset metsien biologisen monimuotoisuuden 

kannalta tärkeiden elinympäristöjen säilymiselle toteutuu. Metsälakikohteet ovat 

usein metsänomistajalle puuston osalta taloudellisesti merkityksellisiä, joten on 
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myös oleellista rajata kohde oikein taloudellisen menetyksen minimoimiseksi. 

Kohteiden tunnistaminen ja rajaus on tärkeää myös mahdollisten suojelualueiden 

(mm. Kemera ympäristötukialueet tai YSA) arvon ja suojeluperusteiden 

määrityksessä.  

2 Kuvaukset 

Kuvaukset toteutettiin ostopalveluna. Kuvaajana toimi Kelluu Oy. Lentokalustona 

oli Kelluu Oy:n ilmaa kevyempi miehittämätön ilma-alus. Lennot kuvauskohteille 

tapahtuivat yhtiön tukikohdasta Joensuun Reijolasta. Maatoimintoja tarvittiin vain 

toimintoihin liittyen aluksen nousuun ja laskuun tukikohdassa. Alus kykenee 8–10 

tunnin yhtäjaksoiseen ilmassa oloon ja lennot tapahtuivat näköpiirin ulkopuolella 

(BVLOS). Kuvauksia varten Kelluu oli hankkinut ilmatilavarauksen. Lentolaitteiston 

äänentaso on erittäin matala, eikä sitä juuri kuule maasta käsin. Näköpiirin 

ulkopuolella tehtäviä operaatioita voidaan tehdä maksimissaan 150 metrin 

korkeudella maanpinnan yläpuolella.  

Lentojärjestelmän polttoaineena on 

vety. Vetypolttokennoa käytetään 

vedyn muuntamiseen energiaksi 

propulsiojärjestelmän sekä kuvaus- ja 

tietokonejärjestelmien tarpeisiin. 

Ilma-alus kykenee kantamaan 

tehtäviin käytettävät kuvaus- ja 

kameralaitteistot. 

Hankkeessa kuvattiin 25 

elinympäristöä. Kohteet oli poimittu 

Suomen metsäkeskuksen 

metsävaratiedosta, ja ne olivat 

pääasiassa metsälain tärkeitä 

elinympäristöjä, joukossa joitakin 

muita arvokkaita elinympäristöjä. 

Kohteet olivat ennakkoon asetettu 

maastotarkastettaviksi 

tietohuoltoprosessin yhteydessä. 
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Hankkeessa testattiin ao. kuva- ja paikkatietotuotteita. Kuvauksissa käytettiin 

Basler rgb-kameraa, paitsi väärävärikuvauksessa Micasence multispektrikameraa. 

• Still-kuvat viistoon ja suoraan alaspäin. Kevätkuvissa viistokuvien kuvakulma 

30 astetta ja kesäkuvissa 45 astetta. 

• RGB-ortokuvamosaiikki. Maapikselin koko kuvissa 5–6 mm (vaatimus 

enintään 30 mm).  

• Vääräväri ortokuvamosaiikki. Maapikselin koko kevätkuvissa 27–34 mm 

(vaatimus enintään 10 cm).  

• Yksinpuintulkinta (puukartta shape-file, points) 

• puulaji (mänty, kuusi, koivut, haapa, muut lehtipuut ja muut havupuut), 

pituus, läpimitta, luokka (elävä/kuollut) 

• 3D-mesh  

2.1 Kuvausten tiedot 

Kuvio Pinta-
ala, ha 

lento 
korkeus, 
m 

Pystykuvat, 
kpl 

Kuva- 
kulma 

Kuvaus pvm Kellon aika 

1 0,276 110 79 30 21.5.2022 7.42–9.06 

2 0,948 109 219 30 21.5.2022 7.44–8.47 

3 0,208 101 63 30 21.5.2022 8.13–9.00 

4 0,923 107 206 30 21.5.2022 8.16–9.00 

5 0,374 133 152 30 21.5.2022 8.35–8.58 

6 0,224 116 49 30 21.5.2022 8.44–8.58 

7 0,322 84 193 45 17.9.2022 12.00–12.17 

8 0,633 86 428 45 17.9.2022 11.54–12.14 

9 0,405 85 221 45 17.9.2022 12.01–12.17 

10 0,088 94 89 45 26.9.2022 16.07–16.12 

11 1,947 103 1206 45 17.9.2022 13.22–13.57 

12 0,36 103 364 45 22.9.2022 16.39–16.57 

13 0,141 102 153 45 22.9.2022 16.35–16.57 

14 0,102 108 92 45 24.9.2022 14.36–14.44 

15 0,282 105 295 45 24.9.2022 14.18–14.36 

16 0,3 106 302 45 24.9.2022 14.54–16.12 

17 0,364 106 65 45 24.9.2022 15.22–15.25 

18 0,188 91 249 45 22.9.2022 13.25–13.41 

19 0,323 95 335 45 22.9.2022 13.20–13.37 

20 0,157 95 121 45 22.9.2022 13.25–13.41 

21 1,003 114 975 45 24.9.2022 12.39–13.23 

22 0,578 107 186 45 24.9.2022 12.46–13.03 

23 0,727 112 397 45 24.9.2022 11.39–11.55 

24 0,674 114 492 45 24.9.2022 9.35–7.05 

25 2,079 101 1278 45 24.9.2022 10.20–11.08 

Taulukko 1. Tiedot kuvauksista kohteittain 
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Kaikkiaan kuvauskohteille osuneita pystykuvia oli 8209 kuvaa eli keskimäärin 328 

kuvaa / kohde. Kuvauskohteiden keskimääräinen pinta-ala oli 0,55 hehtaaria. 

Kuvia tarvittiin paljon riittävän kuvapeiton saamiseksi ortokuvamosaiikkia varten. 

Keskimääräinen lentokorkeus oli 103 metriä maanpinnan yläpuolella.  

2.2 Kuvien laatu 

2.2.1 Pysty- ja viisto still-kuvat viistoon 

Kevätkuvauksen sää 21.5.2022 oli pilvetön ja auringon paiste kirkas. Viistokuvien 

kuvakulma oli 30 astetta.  

Kesäkuvaus tapahtui vasta syksyllä teknisten ongelmien ja komponenttien 

saatavuuspulan vuoksi useampana ajankohtana (17.9, 22.9., 24.9. ja 26.9.) aamu- 

ja iltapäivän aikana. Näiden kuvausten viistokuvien kuvakulma oli 45 astetta. 

Sekä viisto- että pystykuvat olivat hyvälaatuisia maaresoluution osalta, joka 

tarkastelun kannalta oli tärkein. Valtapuusto on helppo havaita normaaleistakin 

ilmakuvista, joita metsäalalla käytetään. Tarkkuutta kaivattiin maanpinnan 

tarkasteluun mm. kasvillisuuden, lahopuun ja metsän käsittelyiden 

havaitsemiseksi. Yksittäisissä kuvissa oli tärähdyksiä, jotka aiheuttivat 

epätarkkuuksia, mutta se ei sinällään haitannut tarkastustyötä, koska kuvia oli 

runsaasti. Tämän lisäksi kuvia oli käytettävissä runsaasti kohteiden ulkopuolelta. 

 
Kuva 2. Kuvaus Alavilla. Kuvanäyte kuvapisteistä ja niiden sijoittumisesta kuvauskohteisiin. 

Kuvauskohteet punaisella rajauksella. Vihreät pisteet viisto- ja pystykuvien sijaintipisteet 

(1920 kpl). Taustalla harmaana pystykuvista luotu rgb-ortokuvamosaiikki. 

Kuvat vietiin kuvapisteiksi QGis-paikkatieto-ohjelmaan Import geotagged photos-

toiminnolla. Kuvat voidaan avata klikkaamalla pistettä Windows Kuvat-ohjelmaan. 

Kuvat-ohjelmassa on kuvien kierto toiminnallisuus, jolloin kuva voidaan kääntää 
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vastaamaan ortokuvan pohjois-etelä suuntaa, jolloin kuvan paikantaminen  

ortokuvalta helpottuu. Puiden varjoista voi päätellä suunnan mihin kuvaa 

käännettävä, että voi verrata ortokuvaan. Ohjelmassa kuvan voi suurentaa 

yksityiskohtien havainnoimiseksi. 

Viistokuvien käytössä ilmeni kaksi epäkäytännöllisyyttä; kuvan osuminen 

tarkasteltavaan kuvioon ja kuvien löytäminen kuvamassasta, jos nimenomaan etsi 

sellaista käyttöönsä. Kuvattaessa noin sadan metrin korkeudesta kohdetta, joka 

saattaa olla hyvin pieni tai kapea, viistokuva ei välttämättä osu kohteeseen, vaan 

ampuu herkästi kohteen yli. Kuvanoton sijainti kertoo ilma-aluksen sijainnin, mutta 

ei sitä, mistä kuva oikeasti on. Viistokuva on vaikea paikantaa, jos kuvassa ei ole 

mitään selkeää kiintopistettä.  

Kehitysehdotuksena viisto- ja pystykuvat tulisi voida erottaa toisistaan. Kuvatiedot 

eivät sisältäneet tietoa kuvakulmasta tai muutakaan merkintää, jolla erottaa pysty- 

ja viistokuvat toisistaan. Viistokuvissa tulisi myös olla tiedossa kuvaussuunta. 

Kuvausta suunnitellessa tulee tarkistaa, mitä kameran tietoja voidaan tallentaa 

kuvalle. Tietojen perusteella kuvia voidaan jakaa omiin käyttötarkoituksiin ja 

tuottaa lisätietoa paikkatieto-ohjelmassa (esim. teemoitus tyypin mukaan tai 

osoittaa kuvaussuunta). 

Kuvien ylivalottuminen oli ongelma, joka koski ensisijaisesti puiden latvuksia. 

Ongelma ilmeni niin että latvukset näkyvät luonnottoman vaaleina. Kuvaajan 

mukaan ongelma voi syntyä, kun valotus säädetään hämärämmän maanpinnan 

mukaan, jolloin kirkkaammassa valossa olevat latvukset ylivalottuvat. 

Maanpinnassa puiden varjostuksessa ei ylivalotusongelmaa ollut. Ratkaisuna 

tähän on kuvassään vaihtaminen tasaisen pilviseen keliin, jolloin valo on riittävä, 

mutta kontrastit pienemmät. Tämä kuvauskeli tasoittaa myös puiden aiheuttamien 

varjojen jyrkkyyttä. Vaikka kevät kuvat tehtiin kirkkaalla kelillä, puiden varjoista ei 

ollut haittaa. Metsässä on aina varjoja ja kuvien varjoista näki läpi. Syksyn 

kuvaukset tapahtuivat pääasiassa pilvisellä kelillä, jolloin ylivalottuminen ei ollut 

niin suuri ongelma kuin keväällä. Vaikka kuvauspäivät olivat hämärämpiä, niin 

maanpinnan kohteet olivat riittävän hyvin nähtävissä. Optimi kuvauskeli lienee 

kesällä heikon mutta tasaisen pilviverhon alla, jolloin valon määrä on 

mahdollisimman suuri. 

Kuvien resoluutio oli riittävä erottamaan hyvin puulajeja, lehdettömänä 

vaikeampaa, jos runkoa ei näy. Kevätkuvissa maakasvillisuus ei vielä ollut noussut, 

mutta lahopuut, kannot ja hakkuutähteet sekä kaadettu puusto taimikonhoidon 

jäljiltä erottuivat hyvin. 
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Syksyn kuvista pystyi erottamaan maanpinnan kasveista lajistoa, joilla oli isoja ja 

muodoltaan tunnistettavia lehtiä, kuten kotkansiipi, hiirenporras, metsäalvejuuri, 

vehka, mesiangervo, kurjenjalka, järviruoko ja kataja. 

2.2.2 RGB-ortokuvamosaiikki.  

Ortokuvien resoluutio oli 5–6 mm (vaatimus korkeintaan 30 mm). Ortokuvat olivat 

pääasiassa hyvälaatuisia pystyyn kuvatuista still-kuvista koottuja mosaiikkeja. 

Ortokuvat oli oikaistu kartalle ja vietävissä paikkatietojärjestelmään ja siten 

verrattavissa kuvauskohteen rajaukseen. Ortokuvia käytettiin yksityiskohtien 

tarkastelun ohella yleiskuvan luomiseen sekä kohteen rajauksen tarkastamiseen. 

Ongelmana ortokuvissa oli mosaikoinnista johtuva latvusten ”kerrostuminen” tai 

”palapelimäisyys”. Kerrostuminen johtui kuvaajan mukaan siitä, että kuvat olivat 

tarkentuneet eri kohtiin (maa, latva). Ongelma ilmeni erityisesti puidenlatvoissa, 

jossa siitä myös oli vähiten haittaa tarkastustyölle.  

Ortokuvat olivat pysty- ja viistokuvien ohella tärkeimmät kuvat tarkastustyössä. 

    

Kuva 3: Ortokuvissa varsinkin latvuksiin muodostui kerroksellisuutta.  

2.2.3 Vääräväri ortokuvamosaiikki.  

Maapikselin koko kevätkuvissa 27–40 mm (vaatimus korkeintaan 10 cm). 

Vääräväri ortokuvat olivat Micasense multispektrikameran kuvista koottuja 

mosaiikkeja. Ortokuvat oli vietävissä paikkatietojärjestelmään ja siten verrattavissa 

kuvauskohteen rajaukseen. Vääräväriä käytettiin yksityiskohtien tarkastelun ohella 

yleiskuvan luomiseen sekä rajauksen tarkasteluun. Vääräväri ortokuvien tarkkuus 

ei ollut niin hyvä kuin pystykuvista valmistettujen vastaavien. Yksityiskohtia ei ollut 

havaittavissa niin paljon. Kuvien hyöty tulee esiin lehti- ja havupuiden sekä elävien 

ja kuolleiden puiden erottamisessa, jotka olivat vähintään yhtä hyvin erotettavissa 

rgb-kuvista. 
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Kevätkuvauksen vääräväri ortokuvat olivat punasävytteisiä ja tummia. Kuva oli 

tehty lähi-infranpunakuvista. Varjokohdat olivat niin tummia, ettei niistä voinut 

erottaa kuin satunnaisesti esim. maapuita tai hakkuun jälkiä. Kuvaaja toimitti 

samat kuvat myös rgb-sävytteisenä. Syksyn kuviin sävyjä saatiin säädettyä silmää 

miellyttävämmäksi. Sävyvaatimus kannattaa tuoda esiin jo tarjouspyyntöä 

laadittaessa ja tarvittaessa antaa esimerkkikuvia. 

  

Kuva 4: Esimerkki kevätkuvauksen multispektrikameran lähi-infranpunakuvista 

muodostetusta vääräväri ortokuvasta. 

  

Kuva 5. Esimerkki kevätkuvauksen multispektrikameran rgb-kuvasta tehdystä ortokuvasta. 
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2.2.4 Yksinpuintulkinta (puukartta shape-file, points) 

Yksinpuintulkinta tehtiin Basler-kameran pystykuvista valmistettujen 

ortokuvamosiikkien pohjalta. Tulkinnan teki Arbonaut oy. Yksinpuin tulkinnassa 

tuotettiin latvuksista polygon ja latvasta piste. Tarjouspyynnössä oli vaatimus 

seuraavista tiedoista: 

• puulaji (mänty, kuusi, koivut, haapa, muut lehtipuut ja muut havupuut) 

• pituus, m 

• rinnankorkeusläpimitta, cm 

• luokka (elävä/kuollut) 

Tarkastelussa käytettiin puiden pituustietoa arvioitaessa esimerkiksi puron tai 

noron varteen jäävän puuston leveyttä. Puron/noron varteen tulee metsälain 10§:n 

mukaisilla kohteilla jäädä vähintään puuston keskipituuden levyinen 

käsittelemätön suojavyöhyke uoman molemmin puolin.  

Kevätkuvissa havupuupuulajit oli tunnistettu pääasiassa hyvin. Lehtipuiden 

tunnistamisessa oli vaihtelua, sillä lehdettömät puut oli paikoin vaikea tunnistaa 

ylhäältäpäin otetusta ilmakuvasta.  Yhdellä mäntyvaltaisella kohteella männyt oli 

tulkittu lähes järjestään rauduskoivuiksi. Lisäksi silmämääräisesti arvioiden, 

joissakin kohteissa koivuja oli tulkittu haavoiksi. Kuolleita puita ei kevätkuvien 

tulkinnassa löytynyt yhtään vaan kaikki oli tulkittu eläviksi. Pituudet ja läpimitat 

vaikuttivat riittävän oikeilta tarkastelutyötä ajatellen. 

 

Kuva 6. Yksinpuintulkinta. Keltainen piste puun latva. Latvat nimetty 

luokka/puulaji/pituus/rinnankorkeuden läpimitta.  
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2.2.5 3D-mesh  

3D-kuvat oli tuotettu Basler-kameran kuvista fotogrammetrisesti. Kuvien 

käyttötarkoitus lähinnä kohteiden visuaaliseen esittämiseen. Kuvien erottelukyky 

riittää juuri ja juuri erottamaan toisistaan kuusen ja männyn tai lehtipuun. 

Erottelukyky ei riitä muuhun. Kevätkuvat avattiin ArcGis Pro ohjelmassa. Kuvien 

katselu on ohjelmassa tavattoman raskasta normaalille kannettavalle 

tietokoneelle.  

  

Kuva 6: Esimerkki 3D-kuvasta ArgGis Prosta 

Syksyllä otettujen kuvien tarkasteluun käytettiin kuvaajan käyttämää PIX4D-

ohjelmaa. Kuvien tarkastelu ohjelmalla oli helppoa ja sillä pystyi katsomaan sekä 

2D-vääräväriortokuvia että 3D-kuvia. Ohjelmassa pystyy mm. mittaamaan puiden 

pituuksia, arvioitaessa esim. puronvarteen jätetyn kaistaleen riittävyyttä. 
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Kuva 7: Näkymä PIX4D-ohjelmasta. Kuvauskohteesta luotu fotogrammetrinen pistepilvi. 

  

Kuva 8: Yksityiskohta fotogrammetrisesta pistepilvestä. 

3 Mitä opimme kuvauksista? 

Kun halutaan tehdä kuvauksia luontoarvojen kartoittamiseksi, kannattaa 

huomioida seuraavia yksityiskohtia kuvapalvelun tarjouspyyntöä laatiessa.  

Kuvattava kohde määrittää sen, mitkä kuvatuotteet ovat tarpeellisia eli etukäteen 

tulee miettiä, mitä kuvatuotteita ylipäänsä tarvitaan. Kuvauskohteiden tarkkaan 

tehty valinta on myös tärkeää jo kustannustenkin säästämiseksi. Paras hyöty 

kuvista oli avoimilla kohteilla. Puustoisissa kohteissa maanpinnan kasvillisuuden 

havaitseminen ei ollut mahdollista kuin paikoitellen puiden välistä eli puustoisten 

kohteiden kuvaaminen ei elinympäristön määrittämisen kannalta ole toimivaa eikä 
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kannattavaa. Havainnoista on kirjattu tarkemmin raportissa metsälakikohteiden 

kaukokartoituksen hyödyistä verrattuna nykyiseen tietohuoltoprosessiin. 

Kuvakustannukset koostuvat lennosta ja kuvatuotteista. Hankkeessa huomasimme, 

että paras hyöty tarkastustyössä oli prosessoimattomista pysty- ja viistokuvista 

sekä pystykuvista tehdyistä ortokuvista. Muilla kuvilla ei meidän tapauksessamme 

ollut juurikaan käyttöä. Kannattaa miettiä ennen kuvauksia, millaisia kuvia 

tarvitaan, sillä kuvien prosessointi lisää kustannuksia. Väärävärikuvia tilatessa 

kannattaa sävymallit sopia enne prosessointia ja tarvittaessa antaa 

esimerkkikuvia. 

Kuvausajankohta, niin vuodenajan kuin vuorokaudenajan suhteen tulee miettiä sen 

mukaan mitä kuvista halutaan. Metsälakikohteiden tarkastuksessa tärkeää oli 

nähdä maanpinnan kasvillisuus ja uomien rakenne. Kevät kuvissa maanpinta ja 

uomat näkyivät hyvin, mutta kasvillisuus ei ollut vielä herännyt. Kesäkuvissa kasvit 

olivat erotettavissa, jos ne eivät olleet latvuksien alla piilossa. Uomat näkyivät 

kesäkuvissakin hyvin, jopa norotkin syksyllä runsaan veden aikaan.  

Valotus on valokuvauksessa kaiken a ja o. Hankkeen kuvaukset tehtiin aamun, 

aamupäivän ja päivän aikaan, jolloin valoa oli aina riittävästi, mutta varsinkin 

kevätkuvissa kuvien ylivalottuminen oli ongelma, joka koski ensisijaisesti puiden 

latvuksia. Ongelma ilmeni niin että latvukset näkyvät luonnottoman vaaleina. 

Kuvaajan mukaan ongelma voi syntyä, kun valotus säädetään hämärämmän 

maanpinnan mukaan, jolloin kirkkaammassa valossa olevat latvukset ylivalottuvat. 

Maanpinnassa puiden varjostuksessa ei ylivalotusongelmaa ollut, eikä ongelmasta 

ollut haittaa tarkastustyölle.  

Valotuksen kannalta pilvinen keli ei ollut ongelma, vaan jopa etu sillä silloin valo 

on tasaisempaa. Valotus on tällöin luultavasti helpompi hallita ja puuston varjot 

eivät ole niin voimakkaita. Varjostus ei näin tarkoissa kuvissa ollut ongelma. 

Joissain kuvissa oli havaittavissa sadetta, mutta siitäkään ei ollut tarkastustyön 

kannalta haittaa. 

Lentokorkeus oli kuvien tarkkuuden kannalta riittävä. Hankkeessa oli keskustelua 

siitä, olisiko pitänyt lentää matalammalla. Lentokorkeus vaihteli eri kohteilla 84-

133 metrin välillä, eikä sillä ollut havaittavaa merkitystä esim. kasvien 

tunnistamiseen. Suurin ongelma kohteiden tarkastelun kannalta oli, kun latvusten 

vuoksi ei muutenkaan nähnyt tarpeeksi maanpintaa. Lisäksi lentokorkeus 

vaikuttaa kuvapeittoon. Korkeuden laskiessa kuvien määrä kasvaa. 

Kuvatiedostot ovat kohtalaisen suuria ja kuvia syntyy erittäin paljon (kaikkiaan yli 

70 000 kuvaa), joten niiden hallinta vaatii suunnittelua ja levytilaa. Viistokuvien 

käytössä ilmeni ongelma eli niiden löytäminen kuvamassasta, jossa pysty- ja 
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viistokuvat olivat samassa tiedostossa. Viistokuvat olivat omana jonona, mutta 

tuhansien kuvien joukosta löytyminen saattoi olla haastavaa.  

Viistokuvien ”osuminen” oli käytännön ongelma, sillä viistokuva on vaikea 

paikantaa, jos kuvassa ei mitään selkeää kiintopistettä. Kuvattaessa noin sadan 

metrin korkeudesta kohdetta, joka saattaa olla hyvin pieni tai kapea, viistokuva ei 

välttämättä osu kohteeseen, vaan ampuu kohteen yli. Kuvanoton sijainti kertoo 

ilma-aluksen sijainnin, mutta ei mistä kuva oikeasti on.  

Viistokuvilla testasimme kahta eri kuvakulmaa eli 30 ja 45 astetta. Kulma ei tehnyt 

suurta eroa kuvien käyttökelpoisuuteen. 

Riskien arviointi kannattaa huomioida, erityisesti jos kuvausajankohta on lyhyt. 

Hankkeessa kesäkuvat viivästyivät komponettipulan vuoksi, mutta sillä ei ollut 

vaikutusta tarkastuksiin. Jossain toisessa tapauksessa aikaikkuna voi olla 

lyhyempi, kuten esim. lehdettömään aikaan kuvaus juuri lumien sulettua. 

Hankkeen kuvaukset sattuivat lämpimiin päiviin, jolloin osassa kohteista lehdet 

olivat silmulla, mutta lunta vielä paikoitellen maassa. Tämmöisissä tapauksissa 

aikaikkuna on vain yksittäisiä päiviä. 

4 Kehittämistarpeet 

Kehitysehdotuksena viisto- ja pystykuvat tulisi voida erottaa toisistaan. Kuvatiedot 

eivät sisältäneet tietoa kuvakulmasta tai muutakaan merkintää, jolla erottaa pysty- 

ja viistokuvat toisistaan. Viistokuvissa tulisi olla tiedossa kuvaussuunta. Kuvausta 

suunnitellessa tulee tarkistaa, mitä kameran tietoja voidaan tallentaa kuvalle. 

Tietojen perusteella kuvia voidaan jakaa omiin käyttötarkoituksiin ja tuottaa 

lisätietoa paikkatieto-ohjelmassa (esim. teemoitus tyypin mukaan tai osoittaa 

kuvaussuunta). 

Vaikka hankkeessa ei fotogrammetrinen pistepilvi ollut testattavana, saimme niitä 

kuvaajalta käyttöön. Sidosryhmäkeskusteluissa pistepilven hyödyntäminen 

kiinnosti laajalti esim. tie-, oja-, valuma-aluesuunnitteluissa, sekä 

vesistökunnostuksissa ja kosteikkohankkeita. 

Keskustelujen pohjalta nousi ajatus jatkohankkeesta, jossa testattaisiin 

fotogrammetrian mahdollisuuksia eri aloilla. Sidosryhmäkeskustelujen tuloksista 

tarkemmin raportissa. Raportti kuvausteknologioiden hyödyntämisestä muissa 

käyttökohteissa.  


