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Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan käyttökohteita, joissa miehittämättömät ilma-alukset 

tarjoavat etuja ympäristötekniikan alalla. Työssä tutustutaan miehittämättömien ilma-alusten 

kehitykseen, niiden erilaisiin tyyppeihin ja eroihin. Käyttökohteissa tarkastellaan käytettyjä 

tekniikoita, ja millaisia etuja ne tarjoavat perinteisiin toimintamenetelmiin nähden. Työssä 

tutustutaan myös miehittämättömiä ilma-aluksia koskevaan lainsäädäntöön ja tuleviin muu-

toksiin lainsäädännössä. Lopuksi tutustutaan käytännön tasolla ilmakuvaamiseen ja lento-

työssä huomioon otettaviin seikkoihin case-tarkastelun muodossa. Otetusta kuvamateriaa-

lista luodaan fotogrammetriset mallit, ja tutustutaan, mitä tietoa materiaalista pystytään sel-

vittämään.  
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1 JOHDANTO 

 

Miehittämättömillä ilma-aluksilla, eli arkikielessä lennokeilla tai drooneilla, on pitkä histo-

ria sotilaskäytössä, ja ne ovat useiden vuosikymmenien ajan olleet myös harrasteilmailijoi-

den suosiossa. Ensimmäiset miehittämättömät ilma-alukset (jatkossa lyhyesti vain lennokit) 

saivat alkunsa Yhdysvaltain asevoimien kokeiluista, ja suurimman osan historiastaan ne ovat 

palvelleet pääasiassa sotilaskäytössä. (Siivet 2019)  

 

Kuitenkin kuluvan vuosikymmenen aikana lennokkien käyttö on yleistynyt erityisesti am-

mattikäytössä myös muilla kuin sotilasaloilla, kuten tarkastuksissa, kartoituksessa ja tavara-

toimituksissa. Tavallisten ilmakuvien lisäksi lennokkien mahdollistama nopea ja kustannus-

tehokas tiedonkeruu ilmasta käsin mahdollistaa jopa kokonaan uusia toimintatapoja esimer-

kiksi metsänhoidossa ja maanviljelyksessä. Alalle ennustetaan kovaa kasvua tulevina vuo-

sina. Globaalien lennokkimarkkinoiden arvioitiin olevan yli 11 miljardia dollaria vuonna 

2018, ja markkinoiden arvioidaan kasvavan yli 31 miljardiin dollariin vuoteen 2025 men-

nessä (360 Market Updates, 2019). Syitä kasvulle ovat mm. lisääntynyt kysyntä automati-

saatiolle ja yleinen laitteiden hintojen laskeminen.  

 

Ilmakuvaus itsessään on alana käytännössä yhtä vanha kuin miehitetty ilmailukin. Perintei-

sesti ilmakuvaus tehdään joko satelliiteilla tai miehitetyillä lentokoneilla. Näiden rajoitteena 

on kuitenkin kuvien rajoitettu erotuskyky, korkeat kustannukset ja puutteet kuvamateriaalin 

ajankohtaisuudessa, joka rajoittaa niiden käyttöä tutkimuksissa ja mittauksissa. (Hassinen 

2016, s. 8) Lennokkien mahdollistama suurempi kuvaustarkkuus ja joustavuus tuo muka-

naan uusia mahdollisuuksia useille aloille. 

 

Esimerkiksi metsänhoidossa kokonainen metsäpalsta voidaan kuvata ilmasta erikoiskame-

roilla, jonka jälkeen kuvamateriaalista on mahdollista tunnistaa kasvitaudeista tai tuholai-

sista kärsivät puut jopa yksilötasolla, mahdollistaen huomattavasti tehokkaammat hoitotoi-

met, joka on aiemmilla tekniikoilla ollut mahdotonta. Alalla on siis selkeästi paljon potenti-

aalia, ja erilaisia käyttökohteita on useita. Kuitenkin näiden tekniikoiden käyttöaste on 
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huomattavasti jäljessä suhteutettuna niiden potentiaaliin. Useilla aloilla tarvitaan lisää tietoa 

lennokkien mahdollisista käyttökohteista ja näiden tuomista eduista, jotta investointeja ja 

koulutusta voidaan kohdistaa laitteisiin ja työmetodeihin, joilla parantaa tuottavuutta. Lait-

teiden käytöstä ja eri käyttökohteista löytyy varsin kattavasti tutkimuksia aihekohtaisesti, 

muttei niinkään kokoavaa tutkimusta käyttökohteista eri aloilla.  

 

Tämän kandidaatintyön aiheena on lennokkien käyttökohteiden tarkastelu, painottuen pää-

asiassa ympäristötekniikan osa-alueille. Lennokkien mahdollistamia etuja ja haittoja eri 

käyttökohteissa tarkastellaan systemaattisesti eri kirjallisuuslähteiden ja case-tarkastelun 

avulla. Työn tavoitteena on tunnistaa käyttökohteita, joilla potentiaaliset hyödyt ovat mer-

kittävimmät, ja joilla lennokkien käyttöastetta kannattaisi nostaa. Case-tarkastelussa tutus-

tutaan käytännön tasolla kuvauskopterilla tehtävään kuvaukseen eri tilanteissa, ja kuinka ku-

vamateriaalia voidaan käsitellä, ja millaista tietoa siitä saa selville.  
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2 LENNOKIT JA ERILAISET LENNOKKITYYPIT 

 

Miehittämättömien ilma-alusten historia on lähes yhtä pitkä kuin ilmaa raskaamman ilmai-

lun, saaden alkunsa ensimmäisen maailmansodan aikaisista kokeiluista valmistaa eräänlaisia 

alkeellisia risteilyohjuksia. Sotilaskäytön kokeiluista laitteet ovat kehittyneet myös siviili- ja 

ammattikäyttöön soveltuviksi. Ensimmäisiä siviilikäyttöön tarkoitettuja laitteita olivat mm. 

NASA:n ERAST-projekti (’Environmental Research Aircraft and Sensor Technology’), 

jossa kehitettiin lennokkeja tiede- ja mittauskäyttöön. (Awange, 2018, s. 425-427) Kuitenkin 

vasta 2000-luvulle päästäessä laitteiden vaatima teknologia, kuten akut, kamerat ja elektro-

niset ohjausjärjestelmät ovat kehittyneet tarpeeksi pitkälle, yhdessä valmistushinnan las-

kiessa, että laajamittaisempi käyttöönotto siviilipuolella on ollut mahdollista.  

 

Trafin määritelmän mukaan lennokki määritellään harraste- tai urheilukäyttöön tarkoite-

tuksi laitteeksi, kun taas miehittämätön ilma-alus on hyötykäyttöön kuten kuvaukseen tai 

mittauksiin käytettävä laite. Ammatti- ja harrastekäyttöön tarkoitettua laitetta ja lennättäjää 

koskevat määräykset eroavat nykyisessä lainsäädännössä toisistaan. Toisaalta sama laite voi 

olla käyttökontekstista riippuen määritelmän mukaan joko lennokki tai miehittämätön ilma-

alus. Kuitenkin tässä työssä vastaisuudessa käytetään pääsääntöisesti termiä lennokki tar-

koittamaan yleisesti miehittämättömiä ilma-aluksia. (Trafi 2018) 

 

UAV-alukset voidaan jakaa karkeasti kahteen eri kategoriaan: kiinteäsiipisiin ja pyöriväsii-

pisiin. Pyöriväsiipisillä tarkoitetaan joko yksi- tai moniroottorisia koptereita, ’droneja’, kiin-

teäsiipiset taas ovat perinteisiä ’lennokkeja’. Molemmat päätyypit tarjoavat omat etunsa ja 

heikkoutensa.  

 

Pyöriväsiipiset kopterit pystyvät nousemaan ja laskeutumaan lähes mistä tahansa, ja pysty-

vät pysähtymään ja vaihtamaan lentosuuntaa näppärämmin lennon aikana, eivätkä vaadi eri-

tyisemmin tilaa laskeutumiseen. Merkittävimmät haittapuolet pyöriväsiipisissä on rajoite-

tumpi lentoaika, sekä suurempi melu. Kaupallisten kuvauskoptereiden tyypillinen lentoaika 

on yleensä noin 15-30 minuuttia, ja toimintasäde useita kilometrejä. Merkittävimpänä len-

toaikaan vaikuttavana tekijänä on lentoonlähtöpaino, ja painavien ja monimutkaisten mit-

tauslaitteiden käyttö alkaa nopeasti rajoittaa lentoaikaa.  
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Yksiroottorisia radio-ohjattavia koptereita on ollut olemassa jo vuosikymmeniä, mutta mul-

tikopterit, puhekielessä yleisesti ’dronet’, ovat vasta edellisen vuosikymmenen aikana olleet 

ylipäätänsä mahdollista saada lentämään. Murros johtuu aiemmin pullonkaulana olleiden 

elektronisten ohjausjärjestelmien kehittymisestä riittävän korkealle tasolle, että laitteet pys-

tyvät tekemään lennon aikana useita tuhansia korjausliikkeitä sekunnissa, mahdollistaen va-

kaan lennon. Tämän kynnyksen ylityttyä multikopterit ovatkin nopeasti syrjäyttäneet yksi-

roottoriset vastineensa ammattikäytössä. Merkittävimmät edut multikoptereilla ovat mekaa-

ninen yksinkertaisuus, toimintavarmuus ja törmäyksenkestävyys; lentämiseen tarvittavia 

liikkuvia osia on periaatteessa vain sama määrä kuin multikopterissa on moottoreitakin, ja 

sähkömoottorit ovat käytännössä täysin huoltovapaita. Aikaa ja rahaa ei tarvitse käyttää 

huoltoon ja varaosiin, ja laitteen valmistuskustannukset ovat merkittävästi alhaisemmat.  

 

Kiinteäsiipiset lennokit tarjoavat parempaa lentoaikaa, kantomatkaa, matalampaa meluas-

tetta, ja ne ovat pääsääntöisesti myös nopeampia matkalennossa. Rajoituksina on niiden suu-

rempi koko ja tilavaatimukset lentoonlähdössä ja laskuissa. Suunnan muuttaminen lennon 

aikana ei myöskään tapahdu yhtä nopeasti kuin pyöriväsiipisellä kopterilla. Tästä johtuen ne 

soveltuvat pääasiallisesti suurempien alueiden kartoitukseen, eivätkä niinkään yksittäisten 

kohteiden tarkkaan kuvaukseen. Lentoaika voi olla useita kymmeniä minuutteja tai jopa tun-

teja, ja toimintasäde voi olla useita kymmeniä kilometrejä. 
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3 LENNOKKIEN KÄYTTÖKOHTEITA 

YMPÄRISTÖTEKNIIKASSA 

 

Lennokkien käyttö ympäristötekniikassa perustuu pääasiallisesti kaukohavainnointiin, jossa 

hyödynnetään kameroita ja muita sensoreita mittaustiedon keräämiseen. Tämän työn tarkoi-

tuksena on kartoittaa joitain käyttökohteita lennokeille, jotka sivuavat ympäristötekniikan 

alaa. Kuitenkin voidaan myös ajatella, että lähes mikä tahansa käyttökohde, jossa lenno-

keista on hyötyä, sivuaa jotakuinkin ympäristötekniikkaa. Onhan määritelmän mukaan ym-

päristötekniikan tavoitteena kuitenkin tarjota teknisiä ratkaisuja ympäristön laadun ja ihmi-

sen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kun vaarallinen tai työläs tarkastus- tai tutkimustyö voi-

daan tehdä turvallisesti, pienemmällä energiapanoksella, hyötyvät tästä kaikki sidosryhmät.  

 

Vaikka lainsäädännöllä pystytäänkin ohjaamaan mm. päästötavoitteita, on ihmisten kulutus-

tottumuksiin kuitenkin hankala vaikuttaa. Globaalien ympäristöongelmien ratkaiseminen 

pelkästään lainsäädännön ja sopimusten avulla on hyvin haastavaa, ja tämän vuoksi pitäisi-

kin keskittyä optimoimaan erilaisia prosesseja, ja poistamaan näistä merkittävimmät tehot-

tomuudet. Erilaisten ekoinnovaatioiden rooli kestävyysmuutoksessa onkin tämän vuoksi 

kriittinen. Sen lisäksi, että optimointi tietyllä alalla parantaa kyseisen alan ympäristötehok-

kuutta, vaikuttavat nämä epäsuorasti toimitusketjun alavirrassa oleviin prosesseihin ja myös 

sivuaviin aloihin. Erityisesti uusiutuvan energiasektorin ekoinnovaatiot ovat merkittävimpiä 

CO2-päästöjen hillitsemisessä. (Constantini et al. 2016)  

 

3.1 Maanmittaus ja kartoitus 

 

Yksittäisten kohteiden lisäksi ilmakuvista pystytään tekemään malleja suuristakin alueista. 

Mallinnetusta alueesta saadaan erittäin tarkkaa tietoa maaston muodoista ja korkeuksista. 

Tekniikka perustuu fotogrammetriaan, jolla tarkoitetaan kohteen kolmiulotteista mittausta 

kohteesta otetuilla valokuvilla, ja se on yksi tärkeimmistä tekniikoista, joita ilmakuvauksessa 

hyödynnetään. Kuvia otetaan useasta eri suunnasta ja sijainnista niin, että kuvien väliset si-

jainnit ja suhteet ovat tiedossa. Tämän jälkeen ne käsitellään tietokoneohjelmalla, joka muo-

dostaa kohteesta kolmiulotteisen mallin. Tekniikan avulla pystytään selvittämään useita eri 

ominaisuuksia kuvattavasta kohteesta, kuten pisteiden väliset etäisyydet, rajatun alueen 
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pinta-alan, tai kohteiden tilavuuksia. (Linder 2009, s. 1-3.) Kuvassa 1 on esitettynä lennokilla 

otetuista ilmakuvista kehitetty karttakuva, sekä samasta alueesta kehitetty digitaalinen pin-

tamalli. Kuvamateriaali on otettu tavallisella, kuluttajille suunnatulla kuvauskopterilla, ja 

karttakuva on kehitetty ilmaisella OpenDroneMap-ojelmistolla.  

 

 

Kuva 1. Lennokilla otetuista ilmakuvista kehitetty karttakuva LUT-Yliopiston etupihalta (vasen), sekä samasta 

alueesta kehitetty digitaalinen pintamalli (oikea), jossa on visualisoituna maaston korkeuserot. Karttakuvan 

erotuskyky on merkittävästi tarkempi kuin esimerkiksi satelliittikartan. 

 

Lennokkeja käytetään laajasti kartoitustyössä erityisesti kehittyvissä maissa. Esimerkiksi 

Sansibarissa on suoritettu yksittäisten saarten ja kokonaisten kaupunkien kaikkien rakennus-

ten digitointi näillä menetelmillä. Alueen digitoinnin avulla jokaiselle rakennukselle on mah-

dollista antaa oma tunniste. Kattavalla aluetiedolla mahdollistetaan maanomistajuuden kir-

janpito, sekä tehostetaan aluesuunnittelua. (Spatial Collective 2019) 

 

Yhtenä esimerkkinä tekniikan käytöstä toimii myös jokien ympäristövirtojen arvioiminen. 

Ympäristövirta on vesistöjen laadun indeksi, jolla mitataan virtauksen laadullista, ajallista ja 

määrällistä arvoa. Indeksillä voidaan ilmaista vesistöjen resurssien käyttöastetta, ja se on 

tärkeä ekosysteemin kestävyyden arvioinnissa. Perinteisenä mittausmenetelmänä esimer-

kiksi joen leveyden ja syvyyden mittaamiseksi toimii takymetri tai mittanauha, ja virtausno-

peuden ja tilavuuden mittaamiseen virtausmittari. Laadullista mittausta pystytään tekemään 

esimerkiksi kalakannan laskennalla. Laajempien alueiden, erityisesti syvänteiden kohdalla 

manuaalinen mittaus on kuitenkin työlästä ja aikaa vievää, ja vaikkei ilmakuvasta pysty mit-

taamaan esimerkiksi veden syvyyttä tai virtauksen laatua, pystytään ilmakuvamateriaalilla 
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täydentämään tarkasti topografista tietoa alueesta. Tämän avulla on mahdollista selvittää esi-

merkiksi joen leveys virtuaalisesti jokaisesta mahdollisesta kohdasta hyvin pienellä työpa-

noksella, mahdollistaen tarkemman ja nopeamman tutkimustyön suorittamisen. (Zhao et al. 

2017)  

 

3.2 Puiden ja metsien hoito 

 

Kaukohavainnointi (’Remote Sensing’) on yhä yleistyvä tekniikka metsien tutkimuksessa, 

jolla pystytään mittaamaan useimpia merkittäviä parametrejä, kuten puuston tiheyttä, lajija-

kaumaa, latvuston korkeutta ja hiilivaraston laatua (Zhang et al. 2016). Lennokkien sekä 

kustannustehokkaiden hyperspektrikameroiden yleistyminen mahdollistaa puiden kunnon 

tarkkailun jopa yksilötasolla. Esimerkkinä tästä on suomalainen tutkimus, jossa tutkittiin 

kaarnakuoriaisvahinkojen tunnistusta ilmasta käsin. Erityisesti pohjoiset metsäalueet kärsi-

vät ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvistä kaarnakuoriaisvaurioista, jotka ilmenevät ensim-

mäisenä puiden latvustojen kuivumisena. Tutkimuksessa havaittiin, että hyönteisvahingoille 

altistuneet puut pystytään havaitsemaan aikaisemmin ilmakuvista, joissa kuivumassa olevat 

latvat erottuvat selkeämmin kuin maasta käsin tarkasteltuna. Kuivuminen voidaan havaita 

ilmasta käsin infrapuna-, tai multispektrikameralla, joka erottaa stressistä kärsivät puut, jotka 

heijastavat infrapunavaloa suhteessa muita yksilöitä enemmän. Ajoissa aloitetuilla hoitotoi-

menpiteillä voidaan tällöin hallita kuoriaisten leviämistä. (Näsi et al. 2018) 

 

Matalamman lentokorkeuden ansiosta lennokilla otetuilla kuvilla saavutetaan parempi ero-

tuskyky kuin lentokoneesta otetuilla. Suurempi erotuskyky on erityisen tärkeää, koska tällä 

saadaan parannettua kuoriaisvahinkojen luokittelutarkkuutta. Samassa tutkimuksessa ver-

tailtiin lentokoneella ja lennokilla otettuja ilmakuvia, joiden perusteella alueella olevat kuu-

set luokiteltiin joko eläviksi, saastuneiksi, tai kuolleiksi. Lentokoneesta otettujen kuvien ko-

konaistarkkuus oli noin 73%, kun taas lennokilla saavutettiin noin 81% kokonaistarkkuus. 

Tutkimuksessa todetaan myös, että merkittävänä rajoittavana tekijänä tekniikan laajamittai-

semmalle käytölle mm. Suomessa on lainsäädännön vaatimus jatkuvalle näköyhteydelle len-

nokkiin, joka rajoittaa erityisesti suurempien metsäpalstojen kuvaamista. (Näsi et al. 2018)  
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Tuholaisten lisäksi myös muita metsien laadullisia parametreja pystytään seuraamaan il-

masta. Esimerkiksi latvustokorkeuden ja latvustopeitteen määrittäminen ovat yksi tärkeim-

mistä laadullisista parametreistä metsien laatua arvioitaessa. Mittaus tehdään joko maasta, 

ilmasta, tai satelliittikuvauksen avulla. Ilmakuvausta käytettäessä yleisimpänä mittauspro-

sessina käytetään LiDAR-mittausta (Tang 2015) johtuen sen tehokkuudesta, ja tämä mit-

taustieto varmistetaan maasta tehdyin mittauksin, joka on mahdollista toteuttaa usein eri kei-

noin. (Paletto & Tosi 2009)  

 

Kiinalaistutkimuksessa, jossa tutkittiin mahdollisuuksia hyödyntää lennokkeja osana met-

sien biodiversiteettitutkimusta ja monitorointia, lennokkeja käytettiin mittaamaan latvusto-

peitettä, latvustokorkeutta, sekä korkeuden keskiarvoa ja korkeuden keskihajontaa. Tutki-

muksessa todettiin, että näiden arvojen vaihtelulla on merkittävää vaikutusta tutkitun alueen 

biodiversiteettiin, johtuen maahan pääsevän auringonvalon vaihtelusta. (Zhang et al. 2016) 

 

3.3 Maatalous 

 

Perinteisesti viljelykasvien kunnon tarkkailu tehdään yksinkertaisesti pelloilla kävelemällä 

ja kasveja tarkkailemalla. Tämä on edelleen yleinen menetelmä alueilla, joilla maanviljely 

ei ole vielä erityisen teollistunutta. Laajojen alueiden kuvaaminen kustannustehokkaasti 

mahdollistaa nk. ’tarkkuusmaanviljelyn’, jossa hyödynnetään tehokkaasti tietoja jopa yksit-

täisten kasvien kunnosta, jonka avulla hoitotoimenpiteitä saadaan tehokkaasti kohdistettua 

yksilöille tai alueille, jotka tarvitsevat sitä eniten. Tekniikan avulla pystytään esimerkiksi 

vähentämään kasteluveden, lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttöä.  

 

Tiedon kerääminen kasvien kunnosta perustuu siihen, että useat eri tekijät vaikuttavat näky-

vän valon ja infrapunan heijastuvuuteen kasvista. Vertailemalla eri heijastuvien aallonpi-

tuuksien suhdetta toisiinsa, voidaan laskea useita eri kasvillisuusindeksejä (Vegetation In-

dex). Näiden avulla pystytään vastaavasti päättelemään useita eri kasvien kunnosta kertovia 

laadullisia ja määrällisiä tekijöitä, kuten kasvillisuuspeitettä, lannoituksen tarvetta, altistusta 

tuholaisille, jne. (Xue & Su, 2017) 
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Globaalilla skaalalla kasvien etähavainnointia tehdään satelliiteilla, kuten ESA:n Sentinel-

2-satelliitilla, mutta näiden tarkkuus ei riitä yksittäisten pienten tilojen tarkkailuun. Vastaa-

vasti taas lentokoneella tehtävät kuvaukset maksavat tilaustyönä hyvinkin paljon, jolloin se 

ei yleensä ole kannattavaa yksittäiselle viljelijälle. Vaikka parhaiten tietoa kasvillisuudesta 

saakin kerättyä joko lähi-infrapuna- tai multispektrikameroilla, jotka maksavat yleensä 

useita tuhansia, on myös tavallisella kuluttajatason kopterista löytyvällä RGB-kameralla 

mahdollista kerätä käyttökelpoista tietoa kasvillisuuden kunnosta. Kuvassa 2 on esitettynä 

Parrot yrityksen valmistama multispektrikamera, jossa on neljä eri sensoria valon eri aallon-

pituuksille, sekä tavallinen RGB-kamera. Erillisten sensorien ansiosta kameran spektrinen 

erotuskyky on merkittävästi tarkempi, kuin tavallisella RGB-kameralla.  

 

 

Kuva 2. Parrot Sequoia+ multispektrikamera, jossa on neljä eri sensoria eri valon aallonpituuksille, sekä ta-

vallinen RGB-kamera (Dronezon 2019).  

 

Yksi tärkeimmistä kasvillisuusindekseistä on NDVI-indeksi (Normalized Difference Vege-

tation Index), joka mittaa kasvista heijastuvan punaisen ja lähi-infrapunan taajuuksien suh-

detta toisiinsa. Stressistä kärsivä kasviyksilö heijastaa tyypillisesti vähemmän infrapunataa-

juuksia suhteutettuna näkyvään punaiseen valoon, kuin samaa lajiketta oleva hyväkuntoinen 

kasviyksilö. Indeksiä käytetään yleensä mittaamaan suoraan kasvuston elinvoimaisuutta. 

(Awange 2018, s. 434-435) 
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Kaavassa (1) on ilmaistuna NDVI-indeksin laskentakaava. Punainen ilmaisee kuvan tallen-

taman punaisen spektrin aluetta, ja NIR kuvan lähi-infrapunaspektriä. Indeksin arvot vaih-

televat -1 ja 1 välillä, ja ilmaisee yleisellä tasolla kasvillisuuden stressitasoa.  

 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑁𝐼𝑅−𝑃𝑢𝑛𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛

𝑁𝐼𝑅+𝑃𝑢𝑛𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛
     (1) 

 

Kasvien stressitaso vaikuttaa myös näkyvän valon heijastuvuuteen eri aallonpituuksilla, jo-

ten myös normaalin RGB-kameran avulla saadaan käyttökelpoista tietoa. Tätä käyttökoh-

detta varten on VARI-indeksi (Visual Atmospheric Resistance Index), joka yksinkertaiste-

tusti mittaa sitä, ”kuinka vihreä kuva on”. Kaavassa (2) on ilmaistuna VARI-indeksin las-

kentakaava.  

 

𝑉𝐴𝑅𝐼 =  
𝑉𝑖ℎ𝑟𝑒ä−𝑃𝑢𝑛𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛

𝑉𝑖ℎ𝑟𝑒ä+𝑃𝑢𝑛𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛−𝑆𝑖𝑛𝑖𝑛𝑒𝑛
   (2) 

 

Käytännössä VARI toimii hyvin kuvatun alueen sisäisten erojen vertailuun jotakuinkin yhtä 

hyvin kuin erikoiskameraa vaativa NDVI:kin, mutta rajoituksena on, että VARI:lla ei voi 

vertailla eri ajankohtien välisiä absoluuttisia eroja, johon erikoiskamerat ovat vaadittuja. 

(DroneDeploy 2017) Kuvassa 3 on esitettynä yksittäisestä pellosta luodut kasvillisuuskartat, 

jossa korostuvat erot kasvien stressitasoissa eri puolilla peltoa.  
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Kuva 3. VARI- (vasen) ja NDVI-algoritmeilla (oikea) lasketut pellon kasvustokartat. Vihertävä väri ilmaisee, 

että kyseisessä kohdassa indeksin arvo on noin 1, punertava vastaavasti lähellä arvoa -1 (DroneDeploy 2017).  

 

3.4 Tarkastukset 

 

Yksi merkittävimmistä käyttökohteista lennokeille ovat moninaiset tarkastukset. Kun tar-

kastus on mahdollista tehdä riittävän edullisesti, ilman erityisiä valmisteluita, on mahdollista 

suorittaa tarkastuksia myös useammin. Tiheämpi tarkastusväli mahdollistaa pienten vikojen 

havaitsemisen ennen kuin ne muuttuvat vakaviksi, mahdollistaen ennakoivan huollon, ja 

näin ollen vähentäen vioista johtuvien käyttökatkojen määrää.  

 

Uusiutuvaan energiaan perustuvat energiantuotantomenetelmät, kuten aurinko- ja tuuli-

voima ovat kriittisiä, mikäli haluamme tulevaisuudessa päästä eroon fossiilisista energian-

tuotantomenetelmistä. Jotta sijoittaminen uusiutuvaan energiantuotantoon olisi kannattavaa, 

on kriittistä varmistaa, että voimalat toimivat optimaalisella tasolla, ja jatkuva voimaloiden 

suorituskyvyn tarkkailu on merkittävässä asemassa prosessien optimoinnissa (Ashok et al. 

2018). Esimerkiksi aurinkosähkövoimalassa on mahdollista seurata jatkuvan tarkkailun kei-

noin mm. maksimienergioita, vallitsevia sääparametreja, yksittäisten paneelien lämpötiloja 

ja vikaesiintymien tiheyttä. Arvoja pystytään seuraamaan joko paikan päällä ihmisten teke-

mänä, tai sopivan laitteiston avulla lähes kokonaan etävalvontana. Pienten aurinkovoimaloi-

den valvominen ihmisvoimin on kustannustehokasta, mutta erityisesti voimalan koon 
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kasvaessa etävalvonta on tehokkaampaa, ja se on vähemmän altis virheille, vaikka kustan-

nukset laitteistoon ovatkin korkeammat. (Nallapaneni et al. 2018) 

 

Kaikkea tarkkailua ei tietenkään ole vielä mahdollista automatisoida. Erityisesti aurinkopa-

neelien fyysinen kunto on tehtävä pääasiallisesti paikan päällä, vaikka joitain tietoja panee-

lien kunnosta ja likaisuudesta pystytäänkin tekemään etäluennan avulla (Nallapaneni et al. 

2018). Tyypillisesti aurinkopaneelimoduulin vikaantumisaste on noin 1% vuodessa. Perin-

teisesti jokaiseen aurinkopaneelimoduuliin, tai moduuliryhmään on asennettu oma tarkkai-

lujärjestelmänsä, jolla paneeleja pystytään tarkkailemaan vikojen varalta, mutta erityisesti 

suuremmalla skaalalla tarkkailujärjestelmien laitekustannukset voivat olla liian kalliit. (As-

hok et al. 2018) Vakavimpiin vikoihin kuuluu moduulien halkeilu, sekä moduulien välisten 

liitosten hajoaminen (Libra et al. 2019).  

 

Koska aurinkopaneeleissa vialliset kohdat lämpenevät huomattavasti ehjiä alueita enemmän, 

on vikojen havaitseminen lämpökameran avulla erittäin helppoa. Useissa tutkimuksissa 

(Libra et al. 2019, Ashok et al. 2018) on selvitetty lennokista otettujen lämpökamerakuvien 

käyttöä paneelien vikojen havaitsemiseen, ja yleisellä tasolla tulokset ovat positiivisia. Pie-

net viat ovat havaittavissa nopeasti, ja nopeusetu on yhä merkittävämpi, kun voimalan pinta-

ala on suuri. (Libra et al. 2019) Myös lennokeilla otetun lämpökamerakuvan automaattista 

tunnistusta tekoälyn avulla on tutkittu, ja tällä on saavutettu erittäin lupaavia tuloksia (Ashok 

et al. 2018).  

 

Käytännön esimerkkejä tarkastusten tehokkuudesta löytyy mm. Etelä-Afrikasta, jossa 

85MW aurinkovoimalan tarkastuksessa vertailtiin ihmistyönä, ja lennokilla tehtyä tarkas-

tusta. Kun ihmistyönä tehty tarkastus vaati useiden kuukausien työn, lennokilla vastaava työ 

hoitui kolmessa päivässä, ja myös viallisia paneeleja löytyi merkittävästi enemmän. Vastaa-

vasti myös muiden korkeiden paikkojen, kuten patojen tai lämpövoimaloiden tarkastaminen 

on nopeampaa ja turvallisempaa, kun ketään ei tarvitse lähettää kiipeämään tarkastuksen 

tekemiseksi. (Power Engineering International, 2018) 

 

Käytön aikaiset kustannukset, kuten huolto ja tarkastukset ovat merkittäviä myös tuulivoi-

man osalta, ja näiden kustannuksien pienentämiseksi onkin pyritty ottamaan käyttöön useita 
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kasvavia teknologioita, kuten automaatiota, data-analytiikkaa, tekoälyä, ja edistyneempiä 

sensoreita etävalvontaa varten. Yhtenä lupaavana teknologiana toimivat myös lennokit, joi-

den avulla on mahdollista tehdä voimaloiden ulkoiset visuaaliset tarkastukset erittäin tehok-

kaasti. Tuulivoimaloiden ulkoisesti tunnistettaviin vaurioihin lukeutuvat mm. lapojen johto-

reunojen kulumat, säröily, vaurioituneet pyörteyttimet ja ukkosenjohtimet ym. (Shihavuddin 

et al. 2019) 

 

Kaikkia vikoja ei kuitenkaan ole mahdollista havaita ulkoisten visuaalisten tarkastusten 

avulla, kuten esimerkiksi lapojen delaminaatioita, tai muita sisäisiä rakenteellisia vikoja. 

Toisena haasteena lennokilla tehdyissä tarkastuksissa on yleensä datan merkittävä määrä, ja 

sen käsittelyn vaativuus. Aineiston tutkimus vaatii paljon työtä, ja kuvia arvioitaessa syntyy 

myös virheitä. Prosessin optimoimiseksi tarkastukset tuleekin kohdistaa yleisimpiin vikaan-

tumiskohteisiin. Hyödyntämällä konetunnistusta tuulivoimaloista otetuilla ilmakuvilla, on 

mahdollista tehostaa vikojen havaitsemista kuvista merkittävästi, sekä tarkkuuden, että no-

peuden osalta. Vastaavia työläitä prosesseja optimoimalla saadaankin tehokkaasti parannet-

tua voimaloiden kustannustehokkuutta ja toimintakykyä. (Shihavuddin et al. 2019) 

 

3.5 Ilmakehän mittaukset 

 

Kameran lisäksi lennokkeja voidaan varustaa muillakin sensoreilla. Näille rajoituksena on 

pääasiassa mittalaitteiden paino ja tilavuus. Erilaiset ilmakehän mittaukset ovat lennokeilla 

suoritettuna yleistymässä, ja ovatkin rajatusti korvaamassa esimerkiksi sääpallojen käyttöä. 

Etuina on lennokkien joustavuus ohjattavuudessa, ja mahdollisuus tehdä mittauksia lähes 

missä tahansa. Normaalisti vastaavia mittauksia tehtäisiin mm. sääpalloilla, korkeista tor-

neista, tai lentokoneista. Lennokilla yhden lennon aikana mittauksia on mahdollista ottaa 

useasta eri korkeudesta, ja suurin osa prosessista on automatisoitavissa. (Brady et al. 2016) 

Koska lennokilla mittaustietoa esimerkiksi tuulen nopeudesta tai aerosolien määrästä voi-

daan ottaa käytännössä mistä pisteestä tahansa, saavutetaan tällä erinomainen avaruudellinen 

erotustarkkuus. Tarkka mittaustieto tuulen nopeuksista eri korkeuksilla auttaa ymmärtämään 

ja mallintamaan mm. pienhiukkasten, kasvihuonekaasujen tai metsäpalojen leviämistä, tuu-

livoimalaprojektien kannattavuutta, tai kehittämään meteorologisten mallien tarkkuutta. 

(Rocha et al. 2020) 
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Esimerkiksi Yhdysvalloissa on suoritettu alailmakehän aerosolimittauksia lennokkien 

avulla. Näillä mittauksilla on täydennetty satelliiteilla ja lentokoneilla kerättyä tietoa. Aiem-

pien mittausten määrässä ja korkeussuuntaisessa tarkkuudessa on ollut kuitenkin puutteita, 

erityisesti alle 300 metrin korkeudessa. Tämän vuoksi tutkijoilla on aiemmin ollut epävar-

muutta siitä, kuinka ilmakehän aerosolit jakautuvat korkeussuunnassa, jolloin niiden leviä-

misen arvioiminen on ollut haastavaa.  (Brady et al. 2016) 
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4 LENNOKKEIHIN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ  

 

Suomessa ja myös muualla maailmassa lennokkeja koskeva lainsäädäntö on jatkuvasti tiu-

kentumassa. Rajoitukset koskevat mm. laitteiden painorajoja, lentokorkeuksia ja radioiden 

lähetystehoja. Suomessa esimerkiksi näköyhteyden ulkopuolella lennättäminen on kiellet-

tyä, mikä vaikeuttaa käyttöä mm. metsien kuvaamisessa (Näsi et al. 2018). Suomessa ajan-

tasainen lainsäädäntö ja ohjeistus löytyy helpoiten osoitteesta droneinfo.fi, ja asiasta kiin-

nostuneiden kannattaakin ensisijaisesti tutustua täältä löytyvään ohjeistukseen. 

 

Lainsäädäntö on myös jatkuvasti tiukentumassa, ja esimerkiksi 1.7.2020 asettuu voimaan 

siirtymäaika, joka edeltää 1.7.2022 voimaan asettuvaa EU:n laajuista asetusta, koskien len-

nokkien käyttöä ja rekisteröintiä. Muutoksen myötä ero harrastajien ja lentotyötä tekevien 

välillä poistuu. Lisäksi toiminta jaetaan kahteen kategoriaan: avoimeen ja suljettuun. Avoi-

messa kategoriassa toiminta vaatii jatkuvaa näköyhteyttä, lentokorkeus on rajoitettu 120 

metriin, ja laitteiden painoraja on rajoitettu 25 kilogrammaan. Minkä tahansa edellisistä vaa-

timuksista ylitettäessä toiminta luokitellaan erityiseen kategoriaan kuuluvaksi, jolloin toi-

minta vaatii riskiarviointia, johon tarvitaan joko lupaa tai ilmoituksen tekoa viranomaisille. 

Poikkeavana tahona tulevaan sääntelyyn ovat valtionilmailu, sekä luvanvaraiset lennokki-

kerhot. (droneinfo, 2020) Taulukoissa 1 ja 2 on tiivistettynä vaatimukset laitteiden ominai-

suuksille, sekä vaaditulle koulutukselle lakimuutosten voimaan astuessa. 
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Taulukko 1. Tiivistelmä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 947/2019 myötä lentotoimintaan tulevista laite- ja 

koulutusvaatimuksista. (droneinfo, 2020) 

Luokitus A1 A2 A3 

Rajoitukset EU-
asetuksen siirtymäkau-
della 1.7.2020-
30.6.2022 

Maksimipaino: 500 g 

Lentäminen sallittu myös 
tiheästi asutuilla alueilla 
satunnaisten ihmisten, 

mutta ei ihmisjoukkojen 
päällä. 

Ei koulutusvaatimusta 

Paino: 500 g – 2 kg 

Lennot sallittu tiheästi 
asutuilla alueilla turval-
lisella etäisyydellä ihmi-

sistä. 

Verkkoteoriakoe + lisä-
teoriakoe 

Paino: 500 g – 25 kg 

Lennot harvaan asutuilla 
alueilla kaukana lento-

kentistä. 

 

Verkkoteoriakoe 

Rajoitukset EU-
asetuksen siirtymäkau-
den jälkeen 1.7.2022- 

Maksimipaino: 900 g 

CE-merkinnät: C0, C1 

Lentäminen sallittu myös 
tiheästi asutuilla alueilla 
satunnaisten ihmisten, 

mutta ei ihmisjoukkojen 
päällä. 

Dronen paino alle 250g: 

Ei koulutusvaatimusta 

Dronen paino 250–900g: 

Verkkoteoriakoe 

Maksimipaino: 4 kg 

CE-merkinnät: C2 

Lennot sallittu tiheästi 
asutuilla alueilla turval-
lisella etäisyydellä ihmi-

sistä. 

Verkkoteoriakoe + lisä-
teoriakoe 

Maksimipaino: 25 kg 

CE-merkinnät: C2, C3, C4 

Lennot harvaan asutuilla 
alueilla kaukana lento-

kentistä. 

 

Verkkoteoriakoe 

 

 

Taulukko 2. Tiivistelmä markkinalainsäädännön 945/2019 laitevaatimuksista, jotka asettuvat voimaan yh-

dessä tulevan täytäntöönpanoasetuksen kanssa. (droneinfo, 2020) 

CE-merkintä C0 C1 C2 C3 C4 

Paino Alle 250 g Alle 900 g Alle 4 kg Alle 25 kg Alle 25 kg 

Nopeus Alle 19 m/s Alle 19 m/s - - - 

Etätunnistus - Kyllä Kyllä Kyllä - 

Ilmatila-varoituk-
set 

- Kyllä Kyllä Kyllä - 

”Palaa kotiin” toi-
minto 

- Kyllä Kyllä Kyllä - 

Lentokorkeuden 
rajoitin 

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä - 

Autopilotti Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kielletty 
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5 VERTAILUA MUIHIN MITTAUSALUSTOIHIN 

 

Merkittävimpiä lennokkien kilpailuetuja lentokoneisiin ja satelliittikuviin on huomattavasti 

tarkempi ilmakuvien tarkkuus, jota ilmaistaan GSD-arvolla (Ground Sample Distance), eli 

kuinka monta senttimetriä ilmakuvan yksi pikseli vastaa maastossa. Tyypillinen GSD-arvo 

lennokille on noin 1-10 cm/pikseli, lentokoneesta otetuille kuville noin 10-50 cm/pikseli 

(Näsi et al. 2018), ja satelliittikuville vain 20-50 cm/pikseli (Hassinen, 2016, s. 8-9).  

 

Matalan tarkkuuden lisäksi satelliittikuvien rajoituksena on puutteellisuus datan ajankohtai-

suudessa, joka vaikuttaa erityisesti sen käyttöön ekologisissa tutkimuksissa. Selkeimmin 

tämä ilmenee siinä, että satelliittikuviin ei aina saada tallennettua tietoa tapahtumista paikal-

lisella skaalalla; sääilmiöiden ja ihmisten vaikutukset esimerkiksi metsiin jäävät usein tal-

lentamatta. Myös pilvipeite saattaa ajoittain rajoittaa kuvamateriaalin ajankohtaisuutta. 

(Zhang et al. 2016)  

 

Lentokoneen ominaisuudet ovat lennokkien ja satelliittien välimaastossa. Kuten satelliitti-

kuviakin, lentokoneesta otettuja ilmakuvia löytyy ilmaiseksi verkosta, esim. Kansalaisen 

karttapaikasta. Mikäli kuvauksia tilaa itse, hinta vaihtelee tuhansista kymmeniin tuhansiin 

euroihin. Lennokilla pienten alueiden kuvaaminen tilaustyöstä on kustannustehokasta ja no-

peaa, ja kuvien erotuskyky on edelleen parempi kuin lentokoneesta kuvattuna. (Hassinen 

2016, s. 9-10) 

 

Alustojen hintojen vertailu on osin haastavaa, johtuen suuresta vaihtelusta yksittäisten ku-

vausyritysten hinnoitteluissa. Tarkkuudeltaan rajoittuneempia satelliittikuvia saa useista eri 

palveluista maksutta. Suuremman tarkkuuden satelliittikuvat kustantavat noin 1,25-25 

$/km2, riippuen tarkkuudesta, mutta kuvaukset vaativat tyypillisesti vähintään 100 km2 laa-

juista tilausta, joten lähtöhinta on merkittävä. Valmiiksi analysoitu materiaali kustantaa vas-

taavasti noin 60-125 $/km2. Lentokoneilla ja lennokeilla kuvaustyö laskutetaan yleensä tun-

tikohtaisesti. (Droneapps, 2016) Lennokkien rajoittuneemman kantomatkan vuoksi ne ovat 

kustannustehokkaimpia noin 10 hehtaaria pienempien alojen kuvaamiseen (Belli et al. 

2015). 
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Sääilmiöt vaikuttavat kaikkien kolmen mittausalustan toimintaan tavalla tai toisella. Satel-

liittikuviin vaikuttaa alueen pilvipeite, kun taas tuuli ja sade vaikeuttavat lentokoneiden, ja 

erityisesti lennokkien käyttöä. Sääalttiuden lisäksi lennokkien rajoituksena on niiden rajoit-

tuneempi toimintasäde, joka hankaloittaa näiden käyttöä mm. laajamittaisten ekologisten 

tutkimusten suorittamisessa. Myös mittalaitteiden painolle täytyy asettaa tiukat rajat, ja 

esim. erikoiskameroiden kokonaistarkkuus ja spektrinen erotuskyky on rajoittuneempi, joh-

tuen kameroiden pienestä koosta. (Zhang et al. 2016) Myös lainsäädäntö rajoittaa osin len-

nokkien laajamittaista käyttöä. Esimerkiksi laajojen metsäpalstojen kuvaaminen on haasta-

vaa, koska lainsäädäntö vaatii usein jatkuvaa näköyhteyden säilymistä laitteeseen.  

 

Kahdessa erillisessä kiinalaisessa tutkimuksessa vertailtiin fotogrammetrialla tehtyjä mit-

taustuloksia muihin menetelmiin, ja todettiin mittausten neliöllisen keskivirheen (RMS) ole-

van yleensä alle metrin luokkaa. Yhdessä tutkimuksessa todettiin, että RMS-poikkeama ku-

luttajatason lennokilla otetun ilmakuvamateriaalin ja tästä materiaalista tehdyssä topografi-

sessa mallissa, sekä takymetrilla tehdyssä mittauksessa oli alle 25 cm, mitattaessa 45-90 m 

etäisyyttä (Zhao et al. 2017). Toisessa tutkimuksessa fotogrammetriakuvauksella kehitetyn 

latvustokorkeuskartan neliöllinen keskivirhe oli noin 32-44 cm horisontaalisella akselilla, ja 

noin 69 cm pystysuunnassa (Zhang et al. 2016.). Taulukkoon 3 on koottu yhteenveto eri 

mittausalustojen heikkouksista ja vahvuuksista.  
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Taulukko 3. Yhteenveto mittausalustojen vahvuuksista ja heikkouksista. (++ Hyvä, + Keskiverto, - Heikko). 

(Muokattu lähteestä: Belli et al. 2015) 

Ominaisuus Satelliitti Lentokone Lennokki 

Toimintasäde ++ + - 

Joustavuus - + ++ 

Luotettavuus ++ + + 

Toiminta-aika ++ ++ - 

Riippuvuus sääolosuhteista - + ++ 

Hyötykuorman kantokyky ++ + - 

Tarkkuus - + ++ 

Aineiston käsittelyn vaati-

vuus 
++ + - 

Hinnoittelu Maksuton julki-

nen aineisto. 

Tilaustyön hin-

noittelu kuvatun 

alan perusteella. 

Maksuton julki-

nen aineisto.  

Tilaustyön hin-

noittelu kuvatun 

alan tai ajan pe-

rusteella. 

Julkista aineistoa 

rajatusti. 

Tilaustyön hin-

noittelu yleensä 

tuntikohtainen. 

Kuluttajille suun-

natut kuvauskop-

terit noin 500-

2000€. 
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6 CASE-TARKASTELU: ILMAKUVAUS JA FOTOGRAMMETRIA-

SOVELLUKSEN KÄYTTÖ 

 

Tässä kandidaatintyössä tutustutaan kahteen erilaiseen kuvauskohteeseen, ja kuinka käsitellä 

näistä saatavaa materiaalia OpenDroneMap-ohjelmistolla (Jatkossa lyhyesti ODM), sekä 

joitain mahdollisia ongelmia ja käytännön vinkkejä. ODM on pääosin ilmainen, avoimen 

lähdekoodin ohjelmistopaketti, joka sisältää kaiken tarvittavan, jotta tavallisista ilmakuvista 

pystyy luomaan kaksiulotteisia karttoja, maastomallin, tai kolmiulotteisia malleja kuvatusta 

alueesta. Ohjelmistosta löytyy tuki erikoiskameroille ja useille kasvillisuusindekseille, joten 

kasvillisuuskarttojen luominen on myös mahdollista. Sovellukselle on myös useita kaupal-

lisia vastineita, kuten pix4D, Maps Made Easy tai Dronedeploy. Useat organisaatiot käyttä-

vät ODM:ää ja vastaavia sovelluksia aiemmin käsiteltyjen aiheiden lisäksi mm. kattojen ja 

puhelinmastojen tarkastukseen, rakennus- ja muiden töiden seurantaan ja dokumentointiin, 

historiallisten ilmakuvien käsittelyyn, varastokasojen tilavuuden mittaamiseen, sekä onnet-

tomuuksien ja tapaturmien dokumentoimiseen. (Toffanin 2017, s.7)  

 

6.1 ODM toimintaperiaate lyhyesti 

 

Kaksiulotteisten kuvien muuttaminen kolmiulotteisiksi malleiksi on matemaattisesti suhteel-

lisen monimutkainen prosessi, mutta ohjelman loppukäyttäjälle kokemus on varsin yksin-

kertainen. Yksinkertaisimmillaan kuvat vain ladataan ohjelmaan, valitaan mallille sopivat 

asetukset, ja prosessointi tapahtuu automaattisesti. Ohjelman toimintaperiaatteen pintapuo-

lisesta ymmärtämisestä on kuitenkin hyötyä, sillä tämä auttaa hahmottamaan, millaisia kuvia 

ohjelma pystyy käsittelemään parhaiten, tai miten malleja pystytään parantamaan jälkikä-

teen. Mallien prosessointi on yleensä myös eniten aikaa vaativa vaihe koko prosessissa, joten 

on kannattavaa pyrkiä minimoimaan iteraatioiden määrä mallinnustyössä.  

 

Ensimmäisessä vaiheessa kuvat ladataan ohjelmaan, ja niistä käsitellään tiedot, kuten kuvan 

mitat, ja mahdollisesti sisältyvät GPS-sijainnit. Ohjelma pyrkii myös korjaamaan kuvissa 

olevia optiikan aiheuttamia vääristymiä, parantaen mittatarkkuutta. Seuraavaksi kuvamate-

riaali skannataan SfM-prosessointiohjelmassa (Structure from Motion, ’liikkeestä raken-

teeksi’), joka etsii jokaisesta kuvasta tunnistettavia yksityiskohtia tai piirteitä. Vertailemalla 
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yksittäisten kuvien tunnistettuja piirteitä muiden kuvien kanssa, ja tunnistamalla nämä sa-

maksi piirteeksi, saadaan kuvien suhteellinen sijainti ja kamerakulma selvitettyä.  Ohjelma 

trianguloi piirteiden sijainteja, ja kehittää näistä pistepilven. Mikäli kuvat sisälsivät sijainti-

tietoja, käytetään niitä hyväksi laskennassa, helpottaen sijaintivertailua, ja sijaintitiedot 

myös integroidaan luotavaan malliin.  

 

 

Kuva 4. SfM-prosessin periaate visualisoituna. (Toffanin 2017, s. 50) 

 

Pistepilvimallin pohjalta rakennetaan kolmiulotteinen ’tahkoverkko’ (’Mesh’), yhdistele-

mällä pisteet tahkoista koostuvaksi virtuaaliseksi malliksi. Kaikkia pisteitä ei välttämättä 

käytetä hyödyksi, ja osaa saatetaan siirrellä, lopputuloksen parantamiseksi. Erityisesti yksi-

tyiskohtaisemmissa kohteissa merkittävimmät ongelmat mallissa johtuvat epätarkasta tah-

koverkon luonnista. Tekstuurointivaiheessa mallille luodaan väritys etsimällä jokaiselle tah-

kolle sopivin kuva sijainnin perusteella, ja sovittamalla se tahkoverkon osaan. Prosessi pyr-

kii myös poistamaan liikkuvia kohteita, kuten autoja. 

 

 

Kuva 5. Pistepilvimalli, ja tämän pohjalta luotu tahkoverkko. (Toffanin 2019, s. 54) 
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Lopuksi malli georeferoidaan, siitä luodaan digitaalinen maastomalli ja lopullinen ortokuva. 

Georeferoinnissa ohjelma sovittaa pistepilven ja tahkoverkon sisäiset koordinaattitiedot 

maailman koordinaattitietoihin, mahdollistaen luotavan mallin rajaamisen ja sijoittamisen 

oikealle kartalle.  

 

Digitaalinen maastomalli luodaan pistepilvimallista käänteisen etäisyyden menetelmällä. 

Joskus pistepilvimallissa on reikiä, johtuen yleensä joko puutteellisesta kuvamateriaalista, 

tai kuvien heikosta hahmotettavuudesta ja piirteiden puutteesta. Mikäli mallissa on reikiä, 

nämä täytetään interpoloimalla. Lopuksi maastomalli tasoitetaan mediaanifiltterillä virhei-

den poistamiseksi. Ohjelman on myös mahdollista yrittää automaattisesti luokitella mieles-

tään maastoon kuulumattomat kohteet, kuten rakennukset erikseen, ja poistamaan nämä. Or-

tokuvan luonti tapahtuu prosessin viimeisessä mallissa, ottamalla kuva kolmiulotteisesta 

mallista suoraan ylhäältä. Tämä on visualisoitu kuvassa 9.  

 

 

Kuva 6. Vasen: Ortokuvan luominen visualisoituna. Oikea: Lopputuloksena syntynyt ortokuva. (Toffanin 

2019, s. 59) 

 

6.2 Lentotoiminta ja kuvausprosessi 

 

Ennen lentotoiminnan aloittamista on suositeltavaa aina tutustua lennätysalueeseen ja käydä 

läpi ainakin seuraavat seikat: kaluston ohjekirjat ja yleinen toimintaperiaate täytyy olla sel-

villä. Tähän sisältyy laitteen vaatimat toimenpiteet, jotka täytyy suorittaa ennen lentoonläh-

töä.  Esimerkiksi kompassin kalibrointi voi olla laitteesta riippuen pakollinen jokaisen käyn-

nistyksen yhteydessä. Ohjaajan tulee osata tehdä laitteelle hätäsammutus vikatilanteen 



25 

 

tapahtuessa. Turvallisuudessa tulee noudattaa vallitsevia määräyksiä, ja maalaisjärkeäkin tu-

lee käyttää. Muovinen potkuri pystyy tekemään varsin syviä viiltoja ihoon, ja alle kilonkin 

painoinen kuvauskopteri pystyy aiheuttamaan helposti vahinkoa, kun se törmää johonkin 

tarpeeksi suurella nopeudella.  

 

Lennätyspaikkaa valittaessa täytyy ottaa huomioon useita seikkoja, kuten läheiset lentoken-

tät ja muut kieltoalueet, sekä se, onko alue tiheästi asuttua. Helpoiten nämä voi tarkistaa 

kännykälle saatavalla Droneinfo-sovelluksella, joka näyttää kartalla mm. läheisten lento-

kenttien rajat, ja sallitut maksimaaliset lennätyskorkeudet. Myös esimerkiksi sähkölinjat, sil-

lat ja mastot voivat aiheuttaa häiriöitä ja törmäysriskin laitteistolle, joten näiden kanssa kan-

nattaa olla erityisen varovainen. Myös ihmisten yksityisyys tulee ottaa huomioon kuvatessa. 

Esimerkiksi kotona tai pihamaalla ihmiset ovat kotirauhan piirissä, joten kuvaaminen vaatii 

luvan. Sujuvan lentotoiminnan takaamiseksi on suositeltavaa, että lennättäjä tekee kalustolle 

ja vaadittaville toimenpiteille tarkistuslistat, niin että varmistuu siitä, ettei mikään kriittinen 

seikka unohdu ennen lähtöä, lennon aikana tai sen jälkeen. 

 

Sijainnin lisäksi huomioonotettavia tekijöitä ovat myös sää. Liian kovalla tuulella lento jää 

tekemättä, tai se voi jäädä laitteen viimeiseksi. Kartoituksen kannalta parhaat valaistusolo-

suhteet saa pilvisellä säällä, jolloin valaistus on riittävän hajanaista, ja selkeitä varjoja ei 

kuviin jää. Myös pakkasella on vaikutuksensa laitteissa käytettyjen litiumakkujen antamaan 

tehoon, joten kovalla pakkasella lentoaika kärsii merkittävästi, tai laite ei jaksa nousta ilmaan 

ollenkaan, ellei akkuja esilämmitetä ennen lentoa.  

 

Tässä työssä käytetty oma materiaali on kuvattu DJI:n Mavic Pro-kuvauskopterilla. Laitetta 

myydään valmiina pakettina, eikä sen käyttö vaadi erityisemmin teknistä osaamista. Laite 

vaatii oman kännykkäsovelluksensa, jolla pystytään muokkaamaan mm. kamera-arvoja, oh-

jelmoimaan lentotiloja ja seuraamaan lennon kulkua. Kopteri, yhdessä ohjaimen, akkujen ja 

lisävarusteiden kanssa pakkautuu pieneen olkalaukkuun, joten kaluston kuljettaminen han-

kalassakin maastossa on vaivatonta, ja kokonaisuus painaa alle kaksi kiloa.  

 

Reittisuunnitteluun käytettiin tässä työssä Litchi nimistä sovellusta, jolla pystytään ohjel-

moimaan reittejä monipuolisemmin kuin DJI:n omalla sovelluksella. Kuvassa 10 on 
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esitettynä kuvakaappaus kyseisestä sovelluksesta, johon on ohjelmoitu Saimaan kanavan ra-

tasillan kattava lentosuunnitelma. Reittisuunnitelmaan kuuluu myös automaattinen kuvien 

ottaminen tietyn etäisyyden välein, jolloin lennättäjälle jää vastuulle pääasiassa lennon kulun 

seuraaminen. Myös muita 3. osapuolen sovelluksia on saatavilla, joista useat on suunnattu 

juuri kartoituskäyttöön. Esimerkkinä mm. Dronedeploy-sovellus, jolla reittisuunnitelman 

luominen vaatii vain kuvattavan alueen rajaamisen, jolloin sovellus tekee automaattisesti 

rajauksen perusteella optimaalisen reitin lennolle, ja laskee myös kuvien limityksen auto-

maattisesti.  

 

 

Kuva 7. Litchi-sovellus reittisuunnittelutilassa. Reittisuunnitelman voi tehdä puhelimella, tai tietokoneella in-

ternetselaimen kautta. 

 

Kartoituskuvia otettaessa kamera kannattaa olla suunnattuna suoraan-, tai lähes suoraan alas-

päin, jolloin kuviin tulee vähemmän vääristymää, joka vaikuttaisi laskentaan. Toisaalta mo-

nimutkaisemman maaston tai kohteiden kuvaamiseen kamerakulmaa täytyy nostaa, ja koh-

teet kannattaa kiertää eri korkeuksilta, jotta erittäin jyrkät tai pystysuorat pinnat tallentuvat 

varmasti. Kulman lisäksi kameran muut ominaisuudet, kuten optiikka ovat myös merkittä-

vässä asemassa. Liian herkkä sensori aiheuttaa kohinaa, pitkä valotusaika aiheuttaa sumeutta 

liikkeestä kuvattaessa, ja kameran aukon koko vaikuttaa kuvan syväterävyysalueeseen, jne. 

Kuvamateriaalin jatkokäsittelyyn käytettiin tässä tapauksessa Opendronemaps-sovellusta, 

jolla pystytään tekemään usean lähdekuvan avulla komposiittikuvia ja 3D-malleja kuvama-

teriaalin avulla.  
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6.3 Case 1: Kanavansuun ratasillan mittojen määrittäminen 

 

Yhtenä työssä kuvatuista kohteista toimi Lappeenrannassa oleva Saimaan kanavansuun silta.  

Kanavalle ollaan rakentamassa uutta ratasiltaa, jonka urakka aloitettiin vuonna 2018, ja sen 

on määrä valmistua kesällä 2021. Valmistuttuaan uusi silta tulee olemaan joko 185 metriä 

(Väylä, 2018), tai yli 200 metriä pitkä (Väylä, 2020), riippuen tulkintatavasta. Kyseinen, 

noin neljän hehtaarin alue kuvattiin aurinkoisena, mutta melko tuulisena kevätpäivänä, ja 

kahdella lennolla otettiin alueesta yhteensä noin 360 kuvaa, joiden perusteella alueesta luo-

tiin malli ODM:ssä. Kuvassa 11 on esitettynä yksi työhön käytetyistä ilmakuvista, jossa sel-

keästi erottuvat rakenteilla oleva silta, sekä nykyinen ratasilta.  

 

 

Kuva 8. Yksi lähdekuvina käytetyistä ilmakuvista rakenteilla olevasta sillasta, yhdessä vanhan, poistuvan ra-

tasillan kanssa. 

 

Kuvamateriaalin taltioimisen jälkeen prosessin seuraava vaihe on syöttää kuvat ODM-

ohjelmistoon. Prosessin automatisoidun luonteen vuoksi, mallin luominen ei yleensä vaadi 

tämän jälkeen merkittävästi työtä. Lentojen suorittamisen jälkeen eniten aikaa kuluukin mal-

lin prosessoinnissa.  Tähän kuluu pöytätietokoneella joitain tunteja, riippuen kuvien mää-

rästä. Kun malli on prosessoitu, on sitä mahdollista tarkastella joko karttakuvana tai kolmi-

ulotteisena mallina. Kuvassa 12 on esitettynä kanavansuun alueesta kehitetty kolmiulottei-

nen malli. Malliin tallentuvat erittäin tarkasti erinäiset maaston muodot, ja sen mitat ovat 

suhteutettu tarkasti alkuperäisen kohteen mittoihin. Mallille on myös mahdollista tehdä 
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erinäisiä mittauksia, kuten kahden pisteen välisiä etäisyyksiä, pinta-aloja, korkeuseroja, tai 

kappaleiden tilavuuksia. Sen lisäksi, että mallia pystyy tarkastelemaan ODM:n 

käyttöliittymässä, on se mahdollista viedä useisiin paikkatietosovelluksiin (GIS, geographic 

information system), joissa mahdollisuudet tietojen käsittelylle ja hallinnalle ovat 

kattavammat.  

 

 

Kuva 9. Kanavansuun sillasta luotu pistepilvimalli tarkasteltuna. Kuvasta erottuu, kuinka rakenteilla olevasta 

ratasillasta puuttuu vielä lyhyt pätkä.  

 

Tässä tapauksessa kokeiltiin mitata mallista seuraavia arvoja: vanhan ja uuden ratasillan ko-

konaispituudet, uuden ratasillan korkeus vedenpinnasta, sekä uuden ratasillan pylonien etäi-

syys toisistaan. Näille arvoille oli saatavissa virallinen lähde, johon tuloksia oli mahdollista 

verrata, ja ne ovat esitettynä taulukossa 4. Tietysti mallista on mahdollista mitata myös täy-

sin mielivaltaisia arvoja, kuten kanavan leveyttä, tai sillan kannen pinta-alaa. Jos kuvattu 

alue olisi ollut laajempi, olisi periaatteessa mahdollista arvioida jopa alueelle tuodun siltojen 

alaisen täytemaan tilavuutta karkealla tasolla.  
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Taulukko 4. Mittausten tulokset taulukoituna.  

Mitattu kohde Etäisyys Virallinen lähde 

Vanha ratasilta ~185,43 m 186 m (STT Info 2017) 

Uusi ratasilta, valmis osuus ~186,38 m 185 m (Väylä 2018) 

Uusi ratasilta, pylonien etäisyydet län-

nestä itään lueteltuna 

~31,87+47,73+59,28+46,59 

m 

32+48+60+45 m (Väylä 2018) 

Uusi ratasilta, korkeus kannelle ~28,85 m  29 m (väylä 2018) 

 

Kuvassa 13 on esitettynä alueesta kehitetty kolmiulotteinen malli, johon on asetettu useita 

mittapisteitä. Pisteiden väliset etäisyydet ja niiden arvot ovat visualisoituna kuvassa. Saman 

kuvan alareunassa on myös visualisoituna kanavan poikkileikkaus.  Poikkileikkauksessa 

erottuvat maaston muotojen lisäksi uuden ratasillan kansi, sekä sillan pylonit, jotka näkyvät 

poikkileikkauksessa eri kokoisina pystysuuntaisina palkkeina. Huomionarvoista on, että py-

lonit eivät näy mallissa kokonaisina, johtuen siitä, että niistä ei ole tallentunut kattavasti 

kuvamateriaalia eri perspektiiveistä.  

 

 

Kuva 10. Etäisyysmittauksia uuden ratasillan useista eri pisteistä. Kuvan alareunassa on visualisoituna myös 

kanavansuun poikkileikkaus. 

 

Tuloksista voidaan varmistaa, että rakenteilla olevan ratasillan pituus tulee olemaan noin 

185 metriä. Myös mitattu vanhan ratasillan pituus täsmää kohtalaisen hyvin virallisten tie-

tojen kanssa, joiden mukaan ratasilta olisi 186 metriä pitkä (STT info, 2007). Myös mitattu 
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sillan korkeus, 29 metriä, vaikuttaisi olevan varsin lähellä oikeaa arvoa, ottaen huomioon, 

että korkeus sillan kannelta on joitain metrejä korkeampi kuin sen alituskorkeus, joka on 

virallisesti noin 27 metriä (STT info, 2007). Täytyy kuitenkin muistaa, että itse mitatut pi-

tuudet ovat jotakuinkin epävarmoja johtuen pistepilvimallin suhteellisen matalasta resoluu-

tiosta.  

 

6.4 Case 2: Olosuhteiden vaikutus kuvamateriaaliin ja mallinnukseen 

tuulivoimalaitoksen kuvauksessa 

 

Tämän casen tarkoituksena oli tutkia joitain tekijöitä, jotka aiheuttavat haasteita fotogram-

metrisessa mallinnuksessa, ja tutustua millaisiin kohteisiin ohjelmisto ei sovi. Prosessin epä-

tarkan luonteen vuoksi ohjelmisto ei sovellu erittäin tarkkojen yksityiskohtien tallentami-

seen, joka rajoittaa käytön esimerkiksi visuaalisten tarkastusten ulkopuolelle.  

 

 Mallien laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat mm. kuvausolosuhteet kuten valaistus, kuvien ra-

jaus (mm. horisontin sisällyttäminen kuviin aiheuttaa ohjelmalle haasteita), kuvien limityk-

sen määrä, kuvissa selkeästi erottuvat yksityiskohdat (vastakohtana piirteetön, hankalasti 

hahmotettava tausta kuten pelto tai lumi). Näitä seikkoja, ja niiden vaikutusta mallinnuspro-

sessiin tutkittaessa käytettiin kuvauskohteena yliopiston tuulivoimalaa. Kyseinen tuulivoi-

mala kuvattiin keväisenä iltana, jolloin aurinko oli lähellä horisonttia. Haastavat valotusolo-

suhteet tuottavat helposti häiriöitä, jotka ilmenevät laskentaprosessissa mm. virheellisinä 

piirteen tunnistuksina, jotka vastaavasti ilmenevät lopullisessa mallissa epämääräisinä arti-

fakteina. Tässä tilanteessa myös läheinen kuusikko rajoitti kohteen kuvaamista jokaisesta 

kulmasta, sekä loi kuviin omat haasteensa taustan erotettavuudessa. Kuvassa 14 on esitettynä 

pistepilvimalli, jonka luomiseen käytettyyn kuvasarjaan on valittu mukaan kuvia, joissa ho-

risontti ja auringonlasku näkyvät taustalla. Kameran perspektiivistä vasemmalla oleva au-

ringonlasku aiheuttaa mm. virheellisiä piirteen tunnistuksia. Kuvassa pisteiden/neliöiden 

koko ilmaisee suhteellista tarkkuutta.  
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Kuva 11. Pistepilvimalli yliopiston pihalta visuaalisine artifakteineen.  

 

Mallin laatuun pystytään edelleen jälkikäteen vaikuttamaan mm. valikoimalla vain kuvia, 

joissa kohde erottuu selkeästi taustasta. Laajasti muokattavien asetusten avulla mallia on 

myös mahdollista parantaa ohjelmallisesti, ja tuloksia on mahdollista muokata jälkikäteen 

muissa ohjelmistoissa.  Joihinkin seikkoihin, kuten epätasaisen valaistuksen aiheuttamiin 

ongelmiin on vaikeampi vaikuttaa, jolloin on tarpeellista kuvata kohde uudelleen.  Kuvassa 

15 on esitettynä malli, josta on mm. poistettu ongelmallisimmat lähdekuvat. Poistamalla ho-

risonttia sisältävät kuvat, vältytään joiltain virheiltä. Taustan kuusikko on kuitenkin SfM-

laskennassa sulautunut yhteen kuvatun kohteen kanssa, johtuen epätarkasta piirteentunnis-

tuksesta. 
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Kuva 12. Pienillä muutoksilla mallista on saatu poistettua merkittävimmät häiriötekijät. Tarkkuudessa on kui-

tenkin edelleen parannettavaa. 

 

 

Kuva 13. Vasen: lähdekuvana käytetty ilmakuva tuulivoimalasta. Oikea: usean iteroinnin jälkeen saavutettu 

kolmiulotteinen malli samasta kohteesta.  

 

Kuvassa 16 on esitettynä yhtenä alkuperäisenä lähdekuvana käytetyistä ilmakuvista, sekä 

vastaavasta kulmasta esitetty lopullinen malli samasta kohteesta. Lopputulosta tarkastellessa 

on selkeästi nähtävissä, että nykyisellä tasolla tekniikka ei sovellu erityisen tarkkojen 
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yksityiskohtien taltioimiseen. Kuvaustyötä tehdessä kannattaa siis miettiä, mitä varten ku-

vaus tehdään, ja mitä sillä halutaan selvittää. Tuulivoimalan operaattori ei todennäköisesti 

tarvitse voimalastaan kolmiulotteista mallia, sillä mallinnusprosessin luonteen vuoksi mallin 

tarkkuus ei tule koskaan olemaan yhtä tarkka, kuin sen luomiseen käytetyt valokuvat, jotka 

soveltuvat kuitenkin varsin hyvin voimalan visuaaliseen tarkastukseen. 
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7 YHTEENVETO 

 

Työssä tutustuttiin erilaisiin lennokkeihin yleisellä tasolla, sekä yleisiä toimintamenetelmiä 

ja periaatteita, joita alalla hyödynnetään. Lisäksi käytiin läpi joitain käyttökohteita ja aloja, 

joilla lennokkeja voidaan soveltaa, ja joissa ne tarjoavat lisäarvoa perinteisiin työmenetel-

miin nähden. Näihin lukeutuvat esimerkiksi maanmittaus ja kartoitus, peltojen ja metsäalu-

eiden tutkimus ja seuranta, rakennustöiden dokumentointi, sekä korkeiden kohteiden tai laa-

jojen alueiden tarkastukset. Lennokkien tarjoamat edut perustuvat pääosin laitteiden mata-

liin käyttökustannuksiin ja joustavuuteen, sekä kykeneväisyyteen kattaa suuriakin maa-alu-

eita lyhyessä ajassa, tai päästä paikkoihin, joihin ihminen ei yleensä helposti tai turvallisesti 

pääse. Joustavuus mahdollistaa myös joissain tapauksissa täysin uudenlaisten toimintame-

netelmien hyödyntämisen esimerkiksi tutkimustyössä.  

 

Työssä vertailtiin myös suppeasti lennokilla, satelliitilla ja lentokoneella tehtävää kuvaus- 

ja tutkimustyötä. Vertailussa todettiin, että vaikka lennokit ovatkin tarkkuuden ja joustavuu-

den ansiosta erinomaisia yksittäisten kohteiden kuvaamiseen, niiden matala toimintasäde 

rajoittaa esimerkiksi laajojen kartoitustöiden toteuttamista.  

 

Case-tarkastelussa tutkittiin käytännön tasolla, millaisia seikkoja tulee ottaa huomioon len-

nokeilla kuvattaessa, sekä miten laitteilla kerätään tehokkaasti kuvamateriaalia. Lisäksi tu-

tustuttiin, kuinka materiaalista voidaan luoda omia karttoja tai maastomalleja. Ensimmäi-

sessä case-tarkastelussa todettiin, että esimerkiksi suurempien rakenteiden mittaaminen len-

nokista otetuilla ilmakuvilla on hyvinkin helppoa ja nopeaa, ja saadut tulokset tyydyttäviä 

kuluttajatason laitteistoakin käytettäessä. Työssä todetaan, että tavallisella, kuluttajille suun-

natulla kuvauskopterilla on mahdollista suorittaa mittauksia, jotka olisivat muilla menetel-

millä erittäin työläitä tai vaarallisia. Toisessa case-tarkastelussa vastaavasti tutustuttiin joi-

hinkin haasteisiin, jotka lentotyössä ja kuvamateriaalin käsittelyssä kannattaa ottaa huomi-

oon. Tuloksista voidaan päätellä, että kuvausolosuhteet, ja kuvattavan kohteen ominaisuudet 

vaikuttavat merkittävästi tulosten laatuun.  

 

Kokonaisuudessaan lennokeilla voidaan todeta olevan vaihtelevasti potentiaalia eri aloilla. 

Niiden suurin etu on mahdollisuudessa nopeuttaa tiettyjä työläitä prosesseja ja työmetodeja, 
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kuten esimerkiksi aurinkovoimaloiden tarkastamisessa ilmasta. Kuitenkin lennokilla tehtä-

vän mittauksen luonteen vuoksi niillä ei ole mahdollisuutta korvata perinteisiä työmetodeja 

kokonaan.  
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