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Thermographic surveys with remotely piloted aircrafts in condition surveys of buildings 
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This thesis is done at Inspecta Oy's request. The thesis explores the use of the compa-
ny’s newly acquired remote-controlled aircraft in structural condition surveys. The pos-
sibilities of utilization were investigated by both field experiments in real estates and by 
studying literature and existing market participants. 
 
On the basis of field studies and literature on the subject, aerial thermal imaging can be 
used to detect various types of structural damages and defects. It is possible to utilize 
the aircraft in the inspection of difficult-to-reach places such as watercourses and the 
upper parts of the building, which would normally require the use of a lift lorry. The 
problems in the field studies were caused by technical errors in the remote-controlled 
aircraft and thermal imaging. In addition, obstacles adjacent to buildings such as trees 
may restrict the survey able area. 
 
The final part of the thesis deals with the properties of existing thermal aerial imaging 
systems and their suitability for structural condition surveys. As in all the research ac-
tivities, the technical characteristics of the equipment also play an important role in the 
thermal imaging. In order to make it possible to obtain sufficiently precise information 
for utilization, the equipment used must be of sufficient quality. Based on the observa-
tions, the thermal camera used in the field was found to be very limited in its use in 
structural condition surveys. 
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ERITYISSANASTO 

 

 

BVLOS Suoran näköyhteyden ulkopuolella tapahtuva lentotoiminta 

Drone Kansanomainen ilmaisu jolla tarkoitetaan kaikkia miehittä-

mättömiä laitteita maalla, merellä ja ilmassa. 

GNSS Satelliittipaikannusjärjestelmä 

GPS Global Positioning System on Yhdysvaltain puolustusminis-

teriön kehittämä maailmanlaajuinen satelliittipaikannus-

järjestelmä. 

Ilma-aluksen käyttäjä Luonnollinen tai oikeushenkilö, jonka käyttöön omistaja tai 

haltija on luovuttanut ilma-aluksen. 

Ilma-aluksen päällikkö Lentotoiminnanharjoittajan tai kauko-ohjatun ilma-aluksen 

omistajan nimittämä kauko-ohjaaja tai kauko-ohjatusta len-

nosta vastaava henkilö, jolla on lennon aikana käskyvalta ja 

vastuu turvallisuudesta.  

Kauko-ohjattu ilma-alus Ilma-alus, joka on tarkoitettu käytettäväksi ilman mukana 

olevaa ohjaajaa ja jota käytetään lentotyöhön. 

Lennokki Lentämään tarkoitettu laite, jonka mukana ei ole ohjaajaa ja 

jota käytetään harraste- tai urheilutarkoitukseen. 

Lämpökamera Lämpösäteilyn vastaanotin. 

Lämpökuvaus Lämpökuvauksella tarkoitetaan pinnan lämpötilajakauman 

määrittämistä ja kuvaamista mittaamalla pinnan infrapunasä- 

teily ja tulkitsemalla lämpökuva. 

Tiheästi asuttu alue Tiheästi asutulla alueella tarkoitetaan asutuskeskittymää, 

jossa asuu vähintään 200 asukasta ja asuinrakennusten 

etäisyys toisistaan on enintään 200 metriä. 

Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto 

VLOS Suoraan näköyhteyteen perustuva lentotoiminta 
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1 JOHDANTO 

 

Nykyinen työnantajani Inspecta Oy on kehittänyt miehittämättömällä ilma-aluksella 

tehtävää tarkastustoimintaa viimeisen vuoden aikana. Erilaisia rakenteiden kuntotutki-

muksia yrityksessä tehdään useita satoja vuosittain. Tähän liittyen syntyi tarve selvittää 

myös ilma-aluksella tehtävän lämpökamerakuvauksen mahdollisuuksia kuntotutkimus-

ten yhteydessä. 

 

Miehittämättömiin ilma-aluksiin liittyvien palveluiden ja toimijoiden määrä on kasvanut 

viime vuosina ja palveluiden ennustetaan kasvavan edelleen tulevaisuudessa voimak-

kaasti. Euroopan komission asettaman Sesar-työryhmän toukokuussa 2017 julkaisemas-

sa raportissa arvioidaan, että Euroopassa alaan liittyvä kysyntä on vuonna 2035 10 mil-

jardia euroa. Ryhmän raportissa arvioidaan, että kauko-ohjattujen ilma-alusten ja len-

nokkien määrä kasvaa vuoteen 2050 mennessä Euroopan ilmatilassa seitsemään miljoo-

naan harrastajien omistamaan sekä 400 000 kaupallisten toimijoiden ja valtioiden käy-

tössä olevaan ilma-alukseen. Euroopan komissio linjasi vuonna 2014, että ollakseen 

kehittyvän markkinan kärjessä tulee Euroopan unionin varmistaa miehittämättömien 

ilma-alusten integrointi ilmatilaan. (Tivi.fi) 

 

1.1 Työn tavoitteet 

 

Työn tavoitteena on tuottaa toimeksiantajalle tietoa kauko-ohjattavan ilma-aluksen hyö-

dyistä ja rajoitteista kiinteistöjen kuntotutkimuksiin liittyvissä lämpökamerakuvauksis-

sa. Työn yhteydessä tehdään kahdessa kohteessa koeluontoisesti lämpökamerakuvaus 

kauko-ohjatulla ilma-aluksella. Työ tehdään kuntotutkijan näkökulmasta, toisin sanoen 

keskitytään asioihin, jotka koskettavat lämpökuvausta tekevää tutkijaa. Työn henkilö-

kohtaisena tavoitteena on oppia ammattikäyttöön tarkoitetun kauko-ohjattavan ilma-

alukseen liittyvä lainsäädäntö ja saada kokemusta ilma-aluksen lennättämisestä. Lisäksi 

tavoitteena on  tutustua lämpökuvauksen teoriaan ja käytäntöön yleisesti ja selvittää sen 

käyttömahdollisuuksia rakenteiden kuntotutkimuksissa. 

 

1.2 Työn rajoitukset 

 

Tässä opinnäytetyössä tehtävät kenttätutkimukset tehdään talviaikana. Työssä ei käsitel-

lä infra- eikä taitorakenteita ja aikataulusta johtuen kesäaikaan tapahtuva lämpökamera-
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kuvaus on rajattu työn ulkopuolelle varsinaisten kenttätöiden osalta. Työssä käydään 

yleisluonteisesti läpi lämpökamerakuvaksen periaatteet ja käyttökohteet sekä kauko-

ohjattuihin ilma-aluksiin liittyvät periaatteet ja velvoitteet. Kauko-ohjattujen ilma-

alusten osalta työssä keskitytään tutkijanäkökulman vuoksi enemmän varsinaiseen len-

nätystoimintaan ja lainsäädäntöön kuin laitteiden tekniikkaan. Koska ilma-aluksilla teh-

tävä lämpökuvaus suoritetaan lähes poikkeuksetta ulkokautta, lämpökuvauksen teo-

riaosuudessa on myös painotettu ulkopuolisia lämpökuvauksia. 
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2 KAUKO-OHJATTAVAT ILMA-ALUKSET JA NIIDEN KÄYTTÖ 

 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin määrittelyn mukaisesti lennokki on lentämään tar-

koitettu laite, jonka mukana ei ole ohjaajaa ja jota käytetään harraste- tai urheilutarkoi-

tuksiin. Mikäli lennokilla on tavoitteena saada esimerkiksi kaupallista hyötyä, muuttuu 

harrasteilmailu lentotyöksi ja samalla lennokki kauko-ohjatuksi ilma-alukseksi. Toisin 

kuin harrasteilmailussa, lentotyöhön käytettävässä ilma-aluksessa tulee olla vastuuva-

kuutus onnettomuuksien varalta. Valtion ilmailu (esimerkiksi poliisi, rajavartiolaitos tai 

pelastusviranomaiset) rinnastetaan lentotyöhön. (Trafi.fi). 

 

2.1 Tekniikka 

 

Kauko-ohjatun ilma-aluksen ohjaaminen perustuu radio-ohjauksen lisäksi satelliittipai-

kannukseen sekä laitteessa olevien gyrojen toimintaan. Radio-ohjaimet toimivat pääosin 

2,4 GHz:n taajuudella. Ilma-alukset ovat nykyään yleisimmin multikoptereita. Multi-

kopterit ovat pääsääntöisesti quad- tai octokoptereita niiden moottorien lukumäärästä 

riippuen. Multikopterin ohjaus ja vakaana pitäminen perustuu roottorien kierrosnopeuk-

sien säätämiseen. Multikopterit ovat mekaanisesti yksinkertaisempia ja helpompia pitää 

vakaana kuin helikopterit, joiden ohjaus perustuu roottorimastojen kallistukseen rootto-

rien kierrosnopeuden säätämisen sijaan. Multikoptereiden kierrosnopeuden säätämisen 

huonona puolena voidaan pitää tekniikan huonoa hyötysuhdetta, toisin sanoen roottori-

maston kallistaminen kuluttaa vähemmän energiaa kuin kierrosnopeuden säätäminen. 

(Okkonen T, 2017). 

 

 
Kuva 1. Quadkopteri VideoDrone X4S (VideoDrone, 2017).  
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2.2 Lainsäädäntö 

 

Trafin 1.1.2017 voimaan tulleen määräyksen ”OPS M1-32, Kauko-ohjatun ilma-aluksen 

ja lennokin lennättäminen” mukaan lennätyksen turvallisuudesta on vastuussa kauko-

ohjatun ilma-aluksen päällikkö. Päälliköllä on lennon aikana käskyvalta vaikka ilma-

aluksen käyttäjänä toimisi joku toinen henkilö. Päällikön tulee olla vähintään 18-

vuotias. Ennen lentoa tulee kiinnittää huomiota muun muassa seuraaviin asioihin: 

• Kauko-ohjattavan ilma-aluksen varustus on kunnossa ja laite on lentokelpoinen. 

Akut on ladattu ja turvalaitteet testattu. 

• Kompassi on kalibroitu ja satelliittiyhteys varmistettu.  

• Lentoonlähtö- ja laskeutumisalustat ovat tehtävään sopivat. 

• Vallitseva sää ja sääennusteet ovat sopivat lentotyöhön. 

• Lennätystehtävän reittisuunnittelu ja hätätilanteisiin liittyvät suunnitelmat on 

laadittu. 

• Käytettävän ilmatilan rakenne on tunnettu. 

• Tarvittaessa tehdyt suunnitelmat on tiedotettu viranomaisille ja yhteydenpito il-

maliikennepalveluelimen kanssa toimii. 

• Miehistö on perehdytetty lennätystehtävään. 

• Mikäli kuvattava kohde on kiinteistö, tulee käyttäjiä tiedottaa kuvausajankoh-

dasta. 

 

Kauko-ohjatun ilma-aluksen käyttämiseen ei vaadita lentolupaa. On kuitenkin syytä 

huomioida, että ennen ensimmäistä käyttökertaa sekä mikäli alla luetelluissa tiedoissa 

tapahtuu muutoksia, on ilma-aluksen käyttäjän ilmoitettava Trafille: 

a) Tiedot käyttäjästä 

b) Tekniset perustiedot ilma-aluksesta 

c) Toiminnan laatu ja laajuus 

d) Tieto siitä, aiotaanko toimintaa harjoittaa asutuskeskuksen tiheästi asutulla alu-

eella. 

e) Tieto siitä, aiotaanko toimintaa harjoittaa ulkosalle kokoontuneen väkijoukon 

yläpuolella. 

 

Kiinteistöjen tutkimuksia suoritetaan usein asutuskeskusten tiheästi asutetulla alueella, 

jolloin ilma-aluksen päällikön tulee täyttää kohdekohtainen turvallisuusasiakirja. Asia-

kirjassa arvioidaan kohteen mahdolliset riskitekijät. Asutuskeskuksen tiheästi asutun 
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alueen määritelmän mukaan voidaan todeta, että käytännössä kaikki Suomen taajamat 

kuuluvat kyseiseen rajaukseen. 

 

Trafi julkaisi kesällä 2017 mobiililaitteisiin ladattavan ilmaisen Droneinfo-sovelluksen 

(kuva 2), jossa on kartalla tiedot rajoitusalueista, lentokieltoalueista ja korkeusrajoista 

Suomessa. Sovelluksessa voi lisäksi tehdä ilmoituksen suoritettavasta lentotyöstä. Ku-

vasta erottuu selvästi esimerkiksi Pirkkalan lentokentän rajoitusalue. (Droneinfo.fi). 

 

 
Kuva 2. Kuvakaappaus Droneinfo-älypuhelinsovelluksen 
näkymästä Tampereen seudulta. 

 

Ilma-aluksiin liittyvä lainsäädäntö on vielä melko tuoretta Suomessa ja lakeja ja asetuk-

sia päivitetään usein. 20.3.2018 Trafi julkaisi tiedotteen jossa kerrottiin että ilma-alusten 

lennättämistä koskeva ilmailumääräys OPS M1-M32 on jälleen lähetetty lausuntokier-

rokselle (Droneinfo.fi). Lisäksi samaan aikaan myös EU-tasoisen miehittämättömän 
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ilmailun lainsäädäntö etenee ja se julkaistaan todennäköisesti vuoden 2018 aikana (Tra-

fi, Uutiskirje 31.1.2018). 

 

2.3 Toiminta lennon aikana 

 

Varsinaisen lennon aikana ilma-aluksen käyttäjän tulee seurata vallitsevaa säätä. Lisäksi 

noustessa ja laskeuduttaessa on syytä varmistua, että kaikki ympärillä olevat henkilöt 

ovat tietoisia tilanteesta. Lennätyksessä mukana olevalle miehistölle on oltava koko ajan 

selvää, miten lennätyksen on tarkoitus edetä. Käytettävästä ilma-aluksesta riippuen tulee  

kauko-ohjaimesta seurata ainakin ilma-aluksen tehonkulutusta, akun jännitettä sekä sa-

telliittiyhteyden voimakkuutta (satelliittien määrä). Mikäli ollaan kuuloetäisyydellä il-

ma-aluksesta on myös syytä kuunnella laitteesta lähtevää ääntä. (VideoDrone). 

 

Ilma-aluksen lennätyksen aikana tulee minimoida mahdolliset vaaratilanteet. Lennätyk-

set eivät saa häiritä viranomais- tai pelastustoimintaa. Kauko-ohjattujen ilma-alusten on 

aina väistettävä muita ilma-aluksia. Normaalioloissa ei saa lentää yli 150 metrin kor-

keudella. Kauko-ohjatun ilma-aluksen käyttäjää velvoittaa niin sanottu ankara vastuu, 

joka määräytyy ilmailulain (864/2014) 136 §:n perusteella (Finlex). 

 

2.3.1 Jäätäminen 

 

Talviaikaan yksi ilma-alusten suurimmista säähän liittyvistä vaaroista on ilma-aluksen 

jäätäminen. Mikäli on lennon aikana syntyy epäily, että ilma-aluksen pinnalle on muo-

dostumassa jäätä, tulee tehtävä keskeyttää ja laskeutua välittömästi. Ilmiössä alijäähty-

nyttä vettä tiivistyy ilma-aluksen pinnalle ja jäätyy, jolloin: 

• Nostovoima ja -kyky heikkenee. 

• Vastus kasvaa. 

• Ilma-aluksen massa kasvaa. 

• Moottorin tehontarve kasvaa. 

• Laitteesta lähtevä ääni saattaa muuttua. 

 

Suomessa yleisin jäätävän sateen muoto on jäätävä tihku, jota sataa sumupilvestä 

lämpötilan ollessa pakkasella. Lentosään kannalta vaikein ajankohta on yleensä loppu-

syksy, jollain ilman suhteellinen kosteus ja lämpötilan vaihtelut ovat suuria (Ilmatieteen 

laitos).  
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2.4 Lennon jälkeen huomioitavat asiat 

 

Trafin määräyksen OPS M1-32 kohta 3.1.9 mukaan jokaisesta lennosta on tallennettava 

seuraavat tiedot: 

a) Lennätyksen päivämäärä 

b) Lennätyspaikka 

c) Ilma-aluksen päällikkö 

d) Ilma-aluksen valmistaja ja malli 

e) Lennätyksen tai lennätyssarjan alkamis- ja päättymisaika 

f) onko kyseessä: 

suoraan näköyhteyteen perustuva toiminta (VLOS) vai 

suoran näköyhteyden ulkopuolella tapahtuva toiminta (BVLOS) 

g) lennätystehtävän luonne sekä maininta mahdollisesta kauko-ohjaustähystäjän 

käytöstä 

 

Tiedot tulee säilyttää kolmen vuoden ajan. Lennätyksen katsotaan päättyneen, kun ilma-

alus on laskeutunut, moottori on sammutettu ja ilma-alus on tehty vaarattomaksi (akun 

irrotus). Mikäli lennon aikana on sattunut vaaratilanne, tulee siitä ilmoittaa Trafille. Just 

culture-periaatteiden mukaisesti raportin tekemisestä ei aiheudu seuraamuksia toimijalle 

mikäli lakia ei ole rikottu törkeästi. Ilmoitus tehdään Suomi.fi-palvelun kautta (Trafi). 
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3 LÄMPÖKAMERAT JA LÄMPÖKUVAUS 

 

Lämpökuvausta on tehty Suomessa 1970-luvan loppupuolelta lähtien. Alkuun lämpöku-

vauslaitteistot olivat kooltaan suuria ja epäkäytännöllisiä, mutta 1990-luvulta lähtien 

tekniikka on kehittynyt voimakkaasti. Vuoteen 1995 asti markkinoilla olleet lämpöka-

merat toimivat skanneritekniikalla.  Tekniikan haittapuolena oli että ilmasin piti jääh-

dyttää nestemäisellä typellä -200 °C:een pitkäaaltoalueella 8-12 µm ja -80°C:een lyhyt-

aaltoalueella 2-5 µm. Vuodesta 1995 eteenpäin markkinoille tulleet lämpökamerat toi-

mivat matriisi- tai kvanttikaivodetektoritekniikalla. (Paloniitty 2006, 15–16). 

 

Ainetta rikkomattomana menetelmänä lämpökuvausta voidaan käyttää erilaisissa kunto-

tutkimuksissa kuten rakennusten ja koneiden tarkastuksissa. Sen avulla voidaan pyrkiä 

esimerkiksi energiakustannusten pienentämiseen tai vaurioiden ja vuotojen paikallista-

miseen. Lämpökuvausta käytetään lukuisiin eri sovelluksiin rakennustekniikassa, teolli-

suudessa ja esimerkiksi kadonneiden etsimisessä. (edu.fi). 

 

 

3.1 Lämpö- ja infrapunasäteily 

 

Infrapunasäteily on näkyvää valoa pitkäaaltoisempaa säteilyä. Ihmissilmä ei pysty ha-

vaitsemaan sitä. Sen sijaan tunnemme infrapunasäteilyn lämpönä, johtuen sen pidem-

mästä aallonpituudesta. Lähinnä valon aluetta ilmenevää infrapunaa kutsutaan lähi-

infrapunaksi. Lämpösäteily on infrapunasäteilyä, joka on lähi-infrapunaa pitkäaaltoi-

sempaa.  Kaikki kappaleet, joiden lämpötila on absoluuttista nollapistettä korkeampia 

lähettävät sitä.  Muun sähkömagneettisen säteilyn tapaan lämpösäteilykin liikkuu valon 

nopeudella. Säteilyn voimakkuus korreloi säteilyä lähettävän kappaleen todelliseen 

lämpötilaan. Lämpösäteily etenee suoraviivaisesti. Se voi absorboitua eli sitoutua tai 

heijastua pinnoista ja läpäistä joitakin aineita. Absorboivasta aineesta esimerkkinä on 

vesi. Vesi vaimentaa lämpösäteilyä ja muutaman millimetrin vesikerros absorboi lähes 

kaiken lämpösäteilyn. (Infradex.fi). 
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Kuva 3. Sähkömagneettinen spektri. (Aaltomuoto) 

 

 

3.2 Emissiivisyys 

 

Täysin musta kappale (=täydellinen säteilijä, emissiokerroin e = 1) pois lukien kaikki 

kappaleet säteilevät myös muista lähteistä tulevaa säteilyä. Pintamateriaalin rakenne 

määrittelee, kuinka suuri osa kappaleesta tulevasta säteilystä on sen itsensä lähettämää 

(Infradex). Kappaleen säteilemän energian osuus kappaleen kokonaisenergian määrästä 

ilmaistaan emissiivisyytenä. Sen arvoa ilmaistaan desimaalilukuna nollan ja ykkösen 

väliltä. Mitä suurempi emissiivisyys, sitä vähemmän kappale heijastaa ympäristön ener-

giaa ja sitä enemmän kappale säteilee lämpöä. Taulukkoon 1 on lueteltu eri lähteistä 

haettuja erityisesti rakennuksien ulko-osissa käytettyjen materiaalien sekä muiden ulko-

na olevien aineiden tyypillisiä emissiokertoimia. Eri lähteiden emissiokertoimet vaihte-

levat jonkin verran. Emissiokertoimeen vaikuttaa myös kohteen lämpötila ja kuvaus-

kulma. (Paloniitty, 18). 
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Taulukko 1. Emissiokerrointaulukko. 

Materiaali Emissiivisyys e 
Alumiini, anodisoitu, harmaa-musta 0,95-0,97 
Alumiini, kiiltävä 0,05 
Alumiini, karkea pinta 0,07 
Asbesti 0,96 
Betoni 0,97 
Kupari, hapettunut 0,6-0,7 
Kupari, kiillotettu 0,03 
Laasti 0,94 
Lumi 0,8 
Maalipinta 0,96 
Maaperä 0,92 
Maaperä, kuiva 0,92 
Maaperä, märkä 0,95 
Polystyreeni 0,60 
Puu, mänty 0,81-0,89 
Puu, vaneri 0,83 
Rappauspinta 0,95 
Tiilimuuraus 0,94 
 

 

3.3 Lämpökameran toiminta 

 

Lämpökamera on lämpösäteilyn vastaanottamiseen tarkoitettu laite. Kamera mittaa ku-

vauskohteen pinnasta lähtevää infrapuna-alueen kokonaissäteilyä. Säteily voi olla myös 

pinnasta heijastunutta tai pinnan läpi tullutta säteilyä. Kamerassa oleva ilmaisin muuttaa 

lämpösäteilytiedon lämpötilatiedoksi, josta edelleen muodostetaan lämpökuva (Infra-

dex). Lämpökamera mittaa aina kuvattavan kohteen pintalämpötilaa. Näin ollen raken-

teissa olevat puutteet voidaan lämpökuvauksen avulla havaita vain mikäli ne aiheuttavat 

eroja pintalämpötiloihin. Lämpökameroita on olemassa kahdenlaisia, mittaavia ja ei-

mittaavia. Mittaavalla kameralla voidaan mitata suoraan pintalämpötiloja ja muodostaa 

kohteesta pintalämpötilajakautuman esittävä lämpökuva. Rakennuksien kuvauksissa 

tämä on suositeltavaa. Lisäksi kameran tulee olla tasapainotettu, jolloin lämpötilanvaih-

telut kameran rungossa eivät vääristä ja aiheuta muutoksia mittaustuloksiin. Mittaustu-

losten tarkkuuden varmistamiseksi tulee käyttäjän määritellä kuvattavan pinnan emis-

siokerroin. (Paloniitty, 18) 
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Alhaisen emmisiokertoimen (0-0,5) materiaaleissa suurin osa pinnasta tulevasta läm-

pösäteilystä voi olla erilaisia heijastuksia. Heijastuksien vaikutusta voidaan vähentää 

ottamalla kuvia useasta eri kulmasta. Ilman suhteellinen kosteus (RH%) ja ilman partik-

kelit, kuten sade, lumi, pöly, savu ja muut väliaineet haittaavat mittausta erityisesti pi-

demmillä mittausetäisyyksillä. Joidenkin materiaalien pintalämpötila voi vääristyä myös 

kovan tuulen vaikutuksesta (Keränen H, 25). Alhaisen emissiokertoimen materiaalien 

lämpötilan mittaaminen lämpökameran avulla voi olla mahdotonta. Rakennusaineissa 

tyypillisiä alhaisen emissiokertoimen materiaaleja ovat metallipinnat. Mikäli lämpöka-

meralla on tarvetta kuvata kyseessä olevia pintoja, sitä voi yrittää esimerkiksi laittamalla 

mitattavan kohteen pintaan mustan teipin, jolloin emissiokerroin suurenee. Mikäli emis-

siokerrointa ei korjata, näyttävät alhaisen emissiokertoimen pinnat kylmemmiltä kuin 

samanlämpöiset emitoivat pinnat (Paloniitty S, Paloniitty J, Haimilahti J. 2016, 17). 

(Paloniitty, 17-20). 

 

Tyypillisesti rakennusmateriaaleissa emissiokertoimet ovat välillä 0,85-0,95. Emissiivi-

syyteen vaikuttavat myös kohteen säteilyn aallonpituus, pintalämpötila, materiaali ja 

kuvauskulma. Ulkopäin tehtävissä rakennuksien kuvauksissa juuri kuvauskulma on tär-

keässä roolissa. Kuvauskulman tulisi olla alle 30 astetta (Paloniitty S yms, 29). Tämä 

voi olla vaikeaa mikäli kuvaus suoritetaan maan pinnalta. Liian suuri kuvauskulma voi 

vääristää tuloksia jopa useilla asteilla. Maan pinnalta rakennusta ulkoapäin kuvattaessa 

ongelmana on myös pilvettömän taivaan lämpötila (noin -50°C), joka vääristää mitatta-

via tuloksia. (Paloniitty, 17–20) 

 

Lämpökamerat toimivat valmiiksi määritellyllä aallonpituusalueella. Kiinteistöjen ku-

vauksiin suositellaan kameraa, joka käyttää infrapunakaistan pitkäaaltoaluetta 8–12 µm. 

Pitkäaaltokamerat soveltuvat lyhytaaltokameroita paremmin matalien lämpötilojen ku-

vaamiseen. Alle 100 °C lämpötiloissa pitkäaaltoalueella on käytettävissä huomattavasti 

enemmän lämpösäteilyenergiaa kuin lyhytaaltoalueella. (Paloniitty, 19). 

 

 

3.4 Lämpökuvauksella havaittavat viat 

 

Lämpövuodot 

Lämpövuotoina pidetään sellaisia kohtia rakenteessa, jossa lämmönjohtuminen on ym-

päristöön selvästi suurempaa. Lämpövuotoihin ei liity rakenteen läpi kulkeutuvia kon-
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vektiovirtauksia. Lämpökuvauksella havaittavia lämpövuotoja ovat kylmäsillat ja eris-

teviat. Eristeviat voidaan havaita lämpökuvasta suoraviivaisena poikkeamana. Tyypilli-

sesti lämpötilaerot ovat useita asteita, kuitenkin pienemmät kuin ilmavuodoissa. (Pa-

loniitty, 26). 

 

Ilmavuodot 

Ilmavuodoiksi kutsutaan lämpövuotoja, joihin liittyy rakenteen läpi kulkeutuvia kon-

vektiovirtauksia. Ilmavuodot tulee aina kuvata alipainepuolelta. Normaalisti rakennuk-

sien sisällä on aina alipaine. Ulkopuolelta ilmavuotoja havaitaan lämpökuvauksen avul-

la lähinnä painovoimaisella ilmanvaihtojärjestelmällä varustetuissa rakennuksissa, jois-

sa saattaa savupiippuvaikutuksen takia olla ylipaine rakennuksen yläosissa. (Paloniitty, 

27–31). 

 

Kosteus- ja homevauriot 

Kosteuden haihtumisen yhteydessä materiaalin pinta jäähtyy. Lisäksi materiaalin läm-

mönjohtavuus paranee ja eristyskyky heikkenee. Tästä johtuen lämpökuvausta voidaan 

käyttää apuna kosteuskartoituksissa. Tarkkuudeltaan menetelmää voidaan verrata pinta-

kosteudenosoittimeen. Kastuneet materiaalit voidaan havaita voimakkaiden lämpötila-

muutosten yhteydessä, sillä märät rakenteet jäähtyvät ja lämpiävät hitaammin kuin kui-

vat. Kosteusvauroista aiheutuvat lämpötilaerot eivät useinkaan ole suuria. Ne tunnistaa 

kuitenkin epäsäännöllisyydestään. (Paloniitty, 22, 34–35). 

 

Vesikatoista lämpökuvaus soveltuu parhaiten tasakattojen kuvaukseen. Mahdollinen 

singelikerros vaikeuttaa kuvauksen tulosten tulkintaa. Vaikka katolla olisi singelikerros, 

voidaan lämpökuvauksella silti tutkia esimerkiksi läpivientien toimivuutta. (Paloniitty 

yms, 81). 

 

Betonirakenteiden ja rapattujen rakenteiden vauriot 

Betonirakenteisesta julkisivusta voidaan lämpökuvauksen avulla havaita muun muassa 

eristevirheitä, kiinnikkeiden ja nostolenkkien aiheuttamat kylmäsillat sekä joissain tapa-

uksissa korroosiovaurioituneet ja laajentuneet raudoitukset. Myös elementtien saumojen 

lämpövuodot erottuvat lämpökuvauksen avulla. Lämpökuvauksella voidaan havaita 

myös alustastaan irronnut rappaus. Irronneen rappauksen alla oleva ilmakerros toimii 

eristeenä, joten pinnan lämmetessä irronneen osan pinta lämpiää ja myös jäähtyy ehjää 

pintaa nopeammin. (Paloniitty, 22, 24, 37–38). 
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4 LÄMPÖKAMERAKUVAUS KAUKO-OHJATULLA ILMA-ALUKSELLA 

 

Tutkimuksien yhteydessä suoritettiin koemielessä kaksi lentoa miehittämättömällä ilma-

aluksella lämpökameran kanssa. Tutkimuskohteissa oli käytössä seuraava laitteisto: 

 

• Kauko-ohjattu ilma-alus: VideoDrone X4S V4.1-b 

Ø Tyhjäpaino 2,2 kg 

Ø Maksimi lentopaino 5,5 kg 

Ø Maksimi hyötökuorma 2,0 kg 

Ø Akun kapasiteetti 10 Ah 

Ø Lentoaika noin 45 min 

Ø Tuulirajat: 8 m/s, puuska 12 m/s 

Ø Pakkasraja -10 °C 

 

• Lämpökamera: Flir Vue BG 640 

Ø Resoluutio 640x512 

Ø Erottelukyky 0,05 °C 

Ø Paino 550 g 

Ø Väripaletin vaihto Flir UAS mobiilisovelluksen avulla 

 

4.1 Kuvauskohde: Sentnerikuja 3 

 

Kuvaus suoritettiin perjantaina 19.1.2018 Helsingissä, osoitteessa Sentnerikuja 3. Ku-

vaus tehtiin koemielessä ja sen yhteydessä ei tehty muita tutkimuksia. Rakennus on 4 

kerroksinen, tiilimuurattu ja tasakattoinen (kuva 3). Katolla oli kuvaushetkellä lunta. 

Sää oli kuvaushetkellä pilvinen, pakkasta oli 3,6 astetta ja ilmankosteus oli 90%. Poh-

joistuulta oli 3 m/s. Kuvaushetkellä oli ollut useita päiviä kestänyt pakkasjakso. Lumen 

syvyys oli 12 cm ja uutta lunta oli satanut edellisten päivien aikana. 

 

Tutkimuksen aikana tehtiin yksi lento. Tarkoitus oli lentää myös toisen kerran laajem-

min rakennusta, mutta toisen lennon nousun aikana ilma-aluksen roottorit osuivat lumi-

hankeen ja lento jouduttiin keskeyttämään. 
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Kuva 4. Yleiskuva, Sentnerikuja 3. 

 

4.1.1 Yleishavaintoja kuvauksesta 

 

Kuvauksen aikana tehtiin muun muassa seuraavia havaintoja: 

• Käytössä olevan kameran ominaisuudet rajoittaa kuvien käyttöä kuntotutkimus-

tarkoituksessa. Lämpökamera näyttää vain lämpötilaeron, mutta ei  lämpötilaa. 

• Lämpötilaerot kuitenkin erottuvat helposti lähempää ja kauempaa kuvattaessa. 

• Ilma-aluksella kuvaaminen on huomattavan nopeaa. Kiinteistön koko on noin 

50x27 metriä. Rakennuksen kolmen seinustan ja osittain vesikaton kuvaamiseen 

meni aikaa noin puoli tuntia. 

• Ilma-aluksella pääsee helposti kuvaamaan muuten vaikeasti tavoitettavia paikko-

ja kuten vesikattoja ja siellä olevia rakenteita. 

• Lämpökamerassa oli kuvauksessa käytössä harmaasävypaletti, joka näyttää 

kylmät alueet tummana ja lämpimät vaaleana. Näkymän kylmin alue ovat sini-

nen ja näkymän lämpimin alue punainen. 
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4.1.3 Ikkunat 

 

Rakennuksen ikkunoita kuvattiin sekä kauempaa useampien kymmenien metrien etäi-

syydeltä että lähempää noin 4 metrin etäisyydeltä. Havaintojen perusteella käytössä 

ollut kamera soveltuu ikkunoiden kuvaamiseen lähinnä kauempaa tehtynä yleiskuvana, 

jolloin selkeästi lämpimämmät ikkunakarmit erottuvat muista. Kuvassa 5 on ikkuna-

karmin yläreunassa punaisena erottuva lämpövuoto. Koska kamera skaalaa lämpötila-

alueen aina näkymästä, juuri tällaisissa läheltä tehtävissä kuvauksissa lämpötilatieto on 

olennainen. Kauempaa otetussa kuvassa vastaava kohta ei enää erotu lämpimämpänä. 

 
Kuva 5. Ikkunasta vuotava lämpö erottuu vaaleana tai punaisena. Kuva 
otettu noin 4 metrin etäisyydeltä. 

 
Kuva 6. Vastaava kohta kauempaa kuvattuna. Koska näkymän lämpi-
min kohta on ulko-oven vieressä oleva ilmanvaihtoaukko, ikkunanylä-
karmi ei enää erotu muista ikkunakarmeista. 
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Sen sijaan kauempaa otetussa kuvassa käytössä olleella kameralla pystyy kartoittamaan 

mahdollisia ongelmakohtia, kuten kuvasta 7 voidaan päätellä. Koko seinustan kattavas-

sa kuvassa lämpimämmät ikkunat erottuvat muista ja lämpötilatieto ei ole yhtä olennai-

nen kuin lähikuvissa. Kuvan perusteella voidaan kohdentaa mahdolliset jatkotutkimuk-

set ongelmakohtiin. Tämänkaltaisia, hyvän yleiskuvan antavia kuvia varten pitäisi tilata 

nostin mikäli ilma-alusta ei ole käytettävissä. 

  

 
Kuva 7. Kahdeksan ikkunaa erottuu selkeästi muista. 

 

 

4.1.4 Vesikatto ja räystäät 

 

Kauko-ohjattavalla ilma-aluksella on melko vaivatonta päästä kuvaamaan muuten vai-

keasti tavoitettavia paikkoja kuten vesikattoja ja siellä olevia iv- ja muita kanavia. Ai-

noana varsinaisesti ilma-alukseen liittyvänä rajoittavana tekijänä kuvaushetkellä oli säi-

lyttää näköyhteys laitteeseen (VLOS-toiminta). Katolla kuvaushetkellä ollut lumipeite 

esti kuitenkin varsinaisen vesikaton mahdollisten lämpö- tai ilmavuotojen sekä kosteus-

vaurioiden havaitsemisen. Koska vesikatolle ei ole näköyhteyttä lennätyspaikalta, kuvi-
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en jälkikäsittelyä helpottaisi mikäli kamera ottaisi lämpökuvan rinnalla myös perintei-

sen digitaalisen valokuvan. Lämpökuvista on vaikea erottaa mitä vesikatolla olevat 

lämpimänä erottuvat alueet tarkalleen ovat, varsinkin kun ne ovat vielä osittain lumen 

peitossa. 

 
Kuva 8. Katolla oleva iv-konehuone. Lumipeite toimii 
tehokkaana eristeenä vesikatolla. 

 
Kuva 9. Vesikatolla olevat huippuimurit, iv-kanavat ja 
muu tekniset laitteet erottuvat lämpötilaltaan, mutta 
kuvasta on vaikea päätellä, mitä kalusteet tarkalleen 
ottaen ovat. 

 
Kuva 10. Apple-kartat sovelluksesta otettu kuvakaappaus rakennuksen vesikatosta. 
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Rakennuksen räystäitä maanpinnalta kuvattaessa ongelmana on liian suuri kuvauskulma 

kuvattavaan kohteeseen >30°. Ilma-aluksella räystäiden kuvaus saatiin suoritettua suo-

situsten mukaan mahdollisimman kohtisuoraan. Kuvien tulkinnassa tullaan jälleen käy-

tössä olleen kameran ominaisuuksiin.  Maalattu, metallinen räystäspelti erottuu hieman 

lämpimämpänä mutta koska lämpötilatietoa ei ole niin tulkintojen tekeminen on haasta-

vaa. 

 

 
Kuva 11. Räystään korkeampi lämpötila erottuu. Tulkintojen tekeminen 
on kuitenkin vaikeaa kuvan perusteella. Punaisella erottuva näkymän 
lämpimin kohta on kaukana räystään takana. 

 
Kuva 12. Kuvan 11 lämpökuva on otettu tästä nurkasta. 
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4.1.6 Julkisivuverhous 

 

Rakennuksen lännen puoleisella seinustalla havaittiin katolta tulevan ränniputken vär-

jänneen seinän pinnan (kuva 14). Lämpökameralla kuvattuna erityisesti putken pään 

kohta erottuu ympäristöstään lämpimämpänä. Mikäli vettä on päässyt kuvassa 14 näky-

västä saumasta tiilimuurauksen sisälle, se on saattanut heikentää ulkoseinän eristysky-

kyä. 

 

 
Kuva 13. Tiilimuurauksessa erottuu ympäristöään lämpimämpi kohta. 

 
Kuva 14. Katolta tuleva ränniputken pää on kastellut ja värjännyt tiili-
muurauksen ulkopinnan. 

 

Muutoin julkisivuverhous on melko tasalämpöinen, eikä kuvista ole havaittavissa 

merkittäviä lämpötilaeroja. Tästä voidaan päätellä, että julkisivuverhouksessa ei ole 
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merkittäviä selkeitä lämpötilaeroja aiheuttavia puutteita, joita on mahdollista havaita 

ulkokautta käytössä olleella kameralla. 

 

 
Kuva 15. Julkisivuverhouksessa ei ole havaittavissa merkittäviä lämpötilaeroja. 

 

 

4.2 Kuvauskohde: Kotkankatu 1 

 

Kuvaus suoritettiin Kotkassa, osoitteessa Kotkankatu 1 keskiviikkona 7.2.2018. Kuvaus 

tehtiin koemielessä, mutta kiinteistöön oli tehty edellisellä viikolla sisäpuolinen lämpö-

kamerakuvaus. Sää oli kuvaushetkellä pilvinen, pakkasta oli 3,7 astetta ja ilmankosteus 

75%. Lounaistuulta oli 3 m/s. Kuvaushetkellä oli ollut useita päiviä kestänyt pakkasjak-

so. Kuvauksen aikana satoi kevyttä pakkaslunta ja edellisen vuorokauden aikana lunta 

oli satanut runsaasti, noin 20 cm. Kuvaus sujui muuten suunnitelmien mukaan, mutta 

loppuvaiheessa ohjaimen monitorista loppui akku joten viimeinen kuvauslento joudut-

tiin suorittamaan ilman monitorista välittyvää live-kuvaa. Lisäksi älypuhelimen yhdis-

täminen bluetooth-yhteyden avulla lämpökameraan säätöjen ja väripalettien valitsemi-

seksi pätki molemmilla mukana olleilla puhelimilla. 
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Kuva 16. Yleiskuva, Kotkankatu 1, Kotka. 

 

 

4.2.1 Yleishavaintoja kuvauksesta 

 

• 6-kerroksisen ja 1-rappuisen kiinteistön kuvaamiseen meni aikaa noin kaksi tun-

tia. Kuvauksen aikana oli edellisessä kappaleessa mainittuja teknisiä ongelmia, 

jotka viivyttivät suoritusta. 

• Mahdollisuuksien mukaan on suositeltavaa ottaa laturit, varavirtalähteet tai vara-

akut mukaan. Monitorin akun loppumisen jälkeen kuvaus vaikeutui merkittäväs-

ti, kun kuvaus jouduttiin suorittamaan ilman monitorin kuvaa. 

• Ilmatieteenlaitoksen havaintojen mukaan tuulta oli noin 3 m/s. Omien havainto-

jen mukaan tuulta oli enemmän, mutta tällä ei ollut ilma-aluksen toimintaan vai-

kutusta. 

• Käytössä oli kohdan 4.2.1 harmaasävypaletin lisäksi toinen rautapaletti, jossa 

lämpimät kohdat erottuu keltaisena ja kylmät kohdat tumman punaise-

na/violettina. 
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4.2.2 Ikkunat 

 

Kiinteistön ikkunat kuvattiin ilma-aluksella niiltä osin kun ulkopuoliset esteet kuten 

puut eivät olleet tiellä. Alla olevassa esimerkissä (kuvat 17 ja 18) on sama ikkuna kuvat-

tuna sisäpuolelta ja ulkopuolelta. Kuvista voidaan päätellä, että tulokset ovat saman 

suuntaisia molemmissa kuvaustavoissa. Ulkopuolisessa kuvassa ikkunan yläreuna nä-

kyy lievästi lämpimämpänä kun vastaavasti sisäpuolisessa kuvassa yläreunan pintaläm-

pötilat ovat ympäristöään alhaisemmat. 

 

Muutoin ikkunoiden kuvaaminen ulkopuolelta rajoittuu yleiskuvan saamiseen ja ongel-

makohtien paikantamiseen. Ikkunoissa ongelmana on usein ilmavuotoon liittyvä vedon 

tunne, joka tulee kuvata rakennuksen alipainepuolelta eli normaalioloissa sisäpuolelta. 

Lisäksi asuintiloissa olennaisena osana lämpökuvausta on yleensä tutkijan kannanotto 

lämpöviihtyvyyteen, jota ei ulkopuolelta tehtävällä kuvauksella voida päätellä. 

 

 
Kuva 17. Ilma-aluksella otettu lämpökuva rakennuksen 
kaakkoissivun ikkunasta. 

 
Kuva 18. Vastaava ikkuna kuvattuna sisäpuolelta. (Lai-
hanen) 

 

Rakennuksen ikkunoissa ei ollut havaittavissa ulkopuolisella ei-mittaavalla lämpökuva-

uksella havaittavia puutteita. Ikkunapellityksien päällä oli erityisesti alimmissa kerrok-

sissa lunta. Kuvassa 19 neljännessä kerroksessa näkyvät lämpimämmät alueet ovat tuu-

letusikkunoita, jotka ovat todennäköisesti auki. 
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Kuva 19. Yleiskuva kiinteistön sisäpihan puoleisista ikkunoista. 

 

 

4.2.3 Vesikatto ja räystäät 

 

Rakennuksen vesikatolla oli kuvaushetkellä runsaasti lunta, joten mahdollisten lämpö- 

tai ilmavuotojen havainnointi kattopinnoitteesta ei ollut mahdollista. Kuvista erotetta-

vissa on lähinnä iv-putket ja muut vastaavat katolla sijaitsevat varusteet. Kuntotutki-

muksissa olisi olennaista tietää tarkalleen mitä kuvissa on. Kuten kuvasta 21 voidaan 

havaita, kuvattavasta kohteesta olisi tärkeää saada myös riittävän tarkka digitaalinen 

valokuva. 
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Kuva 20. Lumipeite toimii katolla eristeenä. 

 

 
Kuva 21. Vesikatolla on useita lämpimiä pisteitä. Suoraan yläpuolelta 
otetusta kuvasta ei kuitenkaan pysty päättelemään mitä kyseessä 
olevat kohdat tarkalleen ottaen ovat. 

 

 

4.2.4 Julkisivuverhous 

 

Rakennuksen luoteissivulta paljastui selkeästi erottuva pistemäinen lämpövuoto (kuvat 

22 ja 23). Havainto tehtiin jälkimmäisen lennon aikana, jolloin monitori oli sammunut 

ja näin ollen kyseessä olevaa kohtaa ei kuvattu tarkemmin, vaan se paljastui vasta jälki-

käteen videomateriaalia tutkittaessa. Tämänkaltaisissa, korkealla maanpinnasta olevissa 

puutteissa ilma-aluksesta tehtävä kuvaus on parhaimmillaan. Kyseistä kohtaa olisi käy-
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tännössä erittäin vaikea kuvata maanpinnalta. Tässäkin tapauksessa lämpötilatieto olisi 

tärkeä, jotta voitaisiin päätellä lämpövuodon vakavuutta. 

 

 
Kuva 22. Pistemäinen ympäristöstään erottuva lämpi-
mämpi kohta rakennuksen luoteissivulla. 

 
Kuva 23. Ulkoapäin kyseisessä kohdassa ei ole havaitta-
vissa mitään ympäristöstään erottuvaa. 

 

Kiinteistön Kotkankadun puoleisen päädyn tiilimuurauksessa havaittiin palotikkaiden 

kohdalla alhaalta ylös ulottuvat pistemäiset ympäristöään lämpimämmät kohdat (kuvat 

24 ja 25).  Kyseiset kohdat ovat mahdollisesti vanhojen palotikkaiden kiinnityskohdat. 

 

 
Kuva 24. Pistemäisiä lämpimämpiä kohtia rakennuksen 
Kotkankadun puoleisessa päädyssä. 

 
Kuva 25. Kyseisiä kohtia on vaikea erottaa edes läheltä 
katsottuna. 
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4.2.6 Parvekkeet 

 

Kuvauksen perusteella voidaan todeta, että parvekkeiden mahdolliset parvekelasitukset 

ja -kaiteet vaikeuttavat ulkopuolelta tehtävää lämpökuvausta (kuvat 26 ja 27). Kuvaus-

materiaalin perusteella voidaan havaita, että edes parvekeoven sijaintia on vaikea hah-

mottaa mikäli lasitukset ovat kiinni. Lisäksi kaide vaikeuttaa hyvän kuvan saamista il-

ma-aluksesta käsin. 

 

 
Kuva 26. Parvekkeissa ei juuri näy lämpötilaeroja. 

 
Kuva 27. Läheltä katsottuna parvekelasitusten väleissä 
on ympäristöään lämpimämpiä kohtia, mutta kuvasta on 
lähes mahdoton tehdä mitään tulkintoja. 

 

4.3 BG Wiris 640-lämpökameran testaus 

 

Flir Vue-kamerassa koelentojen ja tulosten käsittelyn yhteydessä havaittujen puutteiden 

vuoksi järjestettiin myös yhdessä Muuramessa sijaitsevan Videodrone Oy:n kanssa pa-

rempilaatuisen lämpökameran, BG Wiris 640:n testaus. Lento ja kuvaus suoritettiin 

Muuramessa torstaina 1.3.2018 osoitteessa Yrittäjäntie 3. Rakennuksessa on osittain 

puu- ja osittain metalliverhottu julkisivu ja se on paikoin tasa- ja paikoin harjakattoinen. 

 

BG Wiris 640:n ominaisuuksia on lueteltuna alla. 

Ø Lämpökameran resoluutio 640x512 

Ø RGB-kameran resoluutio 1600x1200 

Ø Erottelukyky 0,05°C 

Ø Paino 1040 grammaa 

Ø Etsinkuvan vaihto IR/RGB 

Ø Kuvien muokkausmahdollisuus kameran mukana tulevalla CorePlayer-

ohjelmistolla. 
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Lisäksi kamerassa ja siihen saatavilla olevissa ohjelmistoissa on muita ominaisuuksia, 

joita ei tässä yhteydessä kokeiltu, kuten 3d-mallien luominen lämpökuvista. Kuntotut-

kimustyötä ajatellen kamerassa on kolme selkeää eroa aikaisemmissa kohteissa käytössä 

olleeseen lämpökameraan verrattuna.  Ensiksikin kamera on mittaava eli se luo pinta-

lämpötilajakautuman näyttävän lämpökuvan, tosin käyttämällämme kauko-ohjaimella 

vasta kun kuva on siirretty tietokoneelle ja avattu kameran mukana tulevalla Core-

Player-sovelluksella (kuva 28). Toisin sanoen lämpötilatieto ei näy ilma-aluksen kauko-

ohjaimen monitorin etsinkuvassa lennon aikana. RT-kortin ”Rakennuksen lämpökuvaus 

14-11239” mukaan rakennusten lämpökuvauksissa käytettävän lämpökameran tulee olla 

mittaava. Tämä ominaisuus helpottaa kuvien tulkintaa ja poistaa Flir Vue:n kanssa ha-

vaitun,  kappaleessa 4.1.3 mainitun lämpötilojen skaalaukseen liittyneen ongelman. 

 

 
Kuva 28. Käsitelty lämpökuva BG Wiris 640:llä otettuna. 

 

Toinen selkeä ero on kameran ominaisuus ottaa samalla sekä lämpökuva että normaali 

digitaalinen valokuva (kuvat 29 ja 30). Tämä helpottaa jälkikäteen tehtävää raportointia 

asiakkaalle, kun kuvauskohdista on esittää havainnolliset ja selkeät kuvaparit. Lisäksi 

kuvauskohtien paikannus jälkikäteen on helpompaa. Havaintona kuvista voidaan maini-
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ta kuvaushetkellä olleen voimakkaan auringonpaisteen lämpökuvausta haittaava vaiku-

tus. Auringonpaiste ja varjossa olevan alueen raja erottuu niin lämpökuvasta kuin digi-

taalisesta kuvasta selvästi. 

 

 
Kuva 29. Lämpökuva, auringonpaisteessa lämpötila on selkeästi 
korkeampi kuin varjossa. 

 

 
Kuva 30. Digitaalikuva vastaavasta kohdasta. 

 

Kolmas raportointiin liittyvä ero on kuvien muokkausmahdollisuus jälkikäteen Core-

Player-ohjelmalla. Esimerkiksi kuvattavan pinnan emissiivisyyttä, taustasäteilyn lämpö-

tilaa sekä minimi- ja maksimilämpötila-alueita pystyy muokkaamaan. Yhteenvetona 

kamerasta voidaan sanoa, että ominaisuuksiensa puolesta se soveltuu Pro Vue:ta pa-

remmin rakenteiden kuntotutkimuksiin. 
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4.3.1 Vertailu Flir Vue-kameraan 

 

Vertailun vuoksi kiinteistö kuvattiin myös Flir Vue-lämpökameralla. Kuvissa 31, 32 ja 

33 on sama kohta kuvattuna eri kameroilla. BG Wiriksen informatiivisuus on huomatta-

vasti parempi lämpötilatietojen, digitaalikuvan ja kuvien jälkimuokkausmahdollisuuksi-

en takia. 

 

 
Kuva 31. BG Wiris 640:llä otettu ja jälkikäteen muo-
kattu lämpökuva. 

 

 
Kuva 32. BG Wiris 640:llä otettu digitaalikuva. 

 

 
Kuva 33. Flir Vue-kameralla otettu lämpökuva vastaavasta kohdasta, lähes suoraan yläpuolelta. 
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5 POHDINTA 

 

5.1 Ilma-aluksen hyödyt 

 

Kauko-ohjattujen ilma-aluksien avulla tehdyt lämpökuvaukset ovat havaintojen ja tut-

kimusten mukaan monissa tapauksissa helpompi tehdä kuin vastaavat kuvaukset käsi-

käyttöisellä kameralla. Normaalisti ongelmana ulkopuolelta tehtävässä lämpökuvauk-

sessa on liian suuri kulma kuvattavaan kohteeseen, joka korostuu korkeissa rakennuk-

sissa ja vääristää tuloksia. Joidenkin materiaalien emissiokerroin saattaa muuttua kuva-

uskulmasta riippuen, jolloin lämpötilavirhe voi olla useita asteita. Ilma-aluksesta suori-

tetussa kuvauksessa kyseisiä ongelmia ei ole. 

 

Kuvaukset ovat myös nopeita tehdä. Nopeus korostu erityisesti kuvattaessa pinta-

alaltaan suuria alueita, joiden kuvaukseen menisi kävellen tai henkilönostimella paljon 

aikaa. Hyvänä puolena on myös helppous, esimerkiksi vesikattojen ja räystäiden kuva-

uksiin ei tarvitse tilata henkilönostimia eikä tehdä liikennejärjestelyitä. Tämän takia 

ilma-aluksella tehty kuvaus ei myöskään erityisemmin häiritse rakennuksen käyttäjiä. 

30 metriin nostavan dieselkäyttöisen henkilönostimen vuokra kuljetuksineen maksaa 

noin 500 € vuorokaudessa ja tätä kustannusta ei ilma-alusta käytettäessä tule.  Lisäksi 

laitteet saadaan kuljetettua kohteeseen helposti vaikka henkilöautolla. 

 

Ilma-aluksesta pääsee myös ottamaan kauempaa kohteesta yleiskuvan. Tämän jälkeen 

mahdollisia havaittuja ongelmakohtia voi helposti ja turvallisesti siirtymään kuvaamaan 

lähempää. 

 

5.2 Ilma-aluksen rajoitteet 

 

Ongelmat ja haasteet liittyvät ilma-alusten tekniikkaan ja säärajoituksiin. Molemmissa 

suoritetuissa kuvauksissa oli ongelmia tekniikan kanssa. Ongelmat on kerrottu tarkem-

min kappaleessa 4. Talvella ilma-aluksen käyttöön rajoituksia aiheuttaa pakkanen, lumi- 

ja räntäsade sekä jäätäminen, josta on kerrottu tarkemmin kappaleessa 2.3.1. Ympäri 

vuoden rajoitteita sään puolesta aiheuttaa tuuli, vesisade ja auringonpaiste. Myös raken-

nuksen vieressä olevat puut, kiinni olevat parvekelasitukset ja esimerkiksi lähellä olevat 

muut rakennukset voivat rajoittaa tutkimusaluetta. Ilma-alusten käyttö vaatii opettelua 
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ja laitteet itsessään sekä niihin kiinnitetyt hyötykuormat voivat olla huomattavan arvok-

kaita. 

 

Myös lämpökuvaus vaatii oikeat sääolosuhteet. Lisäksi lämpökuvauksesta voidaan tode-

ta, että se on aina apuväline muuhun tutkimukseen ja lämpökuvien tulkinta vaatii am-

mattitaitoa. Tutkijan tulee tuntea rakennusfysiikkaa, jotta hän osaa tulkita saatuja tulok-

sia ja niiden syitä. Julkisivuissa ja vesikatoissa voi olla myös lämpötilaeroja täysin 

luonnollisista syistä. 

 

5.3 Lämpökameroiden käyttömahdollisuudet ja niiden hinnat 

 

Investointipäätöksiä tehdessä tärkeässä osassa on tietysti laitteiden hinnat. Ilma-aluksilla 

käytettävien lämpökameroiden markkinat ovat vielä pienet Suomessa ja lämpökamerat 

ovat useimmiten tilaustuotteita. Lisäksi lämpökameraa valittaessa tulee huomioida RT-

kortin vaatimukset lämpökameroille: 

Lämpötilaero ulko- ja huoneilman välillä: Resoluutio Erottelykyky 

10–15 °C    ≥ 70 000 ≤ 0,03 °C 

≥ 15 °C    ≥ 30 000 ≤ 0,05 °C 

 

Lisäksi rakennusten lämpökuvauksissa käytettävän lämpökameran tulee RT-kortin mu-

kaan olla mittaava, tasapainotettu sekä kuvantava joka esittää kohteen pintalämpötilaja-

kauman. Lämpökamerassa tulee lisäksi olla kuvien tallennusominaisuus raportointia, 

tulosten jälkikäsittelyä ja analysointia varten. 

 

Flir Vue 

Lämpökamera sopii havaintojeni mukaan erittäin rajallisesti käytettäväksi kuntotutki-

mustarkoituksessa. Kamera ei ole mittaava ja kuvien jälkikäsittelymahdollisuudet ovat 

rajalliset. Kamera sopii lähinnä yleiskuvien ottamiseen, josta edelleen voidaan paikantaa 

esimerkiksi selkeästi lämpötilaltaan erottuvat ikkunat. Verkkokaupoissa kamera maksaa 

noin 4 000 €. 

 

BG Wiris 

BG Wiris 640-lämpökamera on huomattavasti monipuolisemmin hyödynnettävissä. 

Kameran mukana tulevalla CorePlayer-ohjelmistolla on mahdollista tehdä kuvien jäl-
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kianalysointia. Kamera on yleisesti sitä tarjoavilla yrityksillä tilaustuote, yhdessä verk-

kokaupassa hintana on noin 12 500 €. 

 

Muita markkinoilla olevia lämpökameroita 

DJI Zenmuse XT lämpökameroita on markkinoilla kahdella eri resoluutiolla ja kahta 

eri mallia. Sarjan ominaisuuksiltaan laadukkain malli on DJI Zenmuse XT 640 R. Se 

ottaa BG Wiriksen tapaan jälkianalysoitavissa olevan radiometrisen lämpökuvan. Ka-

meran hinta vaihtelee ominaisuuksista riippuen 7 000–13 500 €:n välillä. 

 

FLIR Duo Pro lämpökameroita on kahta eri mallia. Kamera on suunniteltu erityisesti 

ilma-aluksiin, joiden hyötykuorman kantokyky on vaatimaton. Painoa kameralla on 

mallista riippuen 325–375 grammaa. FLIR Duo Pro:ssa on yhdistetty korkean resoluuti-

on radiometrisen lämpökameran, 4K digitaalikameran ja monien sensoreiden ominai-

suudet. Hintaa kameralla on  noin 10 000 €. 

 

Taulukkoon 2 on koottu lämpökameroiden tärkeimpiä ominaisuuksia tiivistetysti. 

 
Taulukko 2. Lämpökameroiden tärkeimpiä ominaisuuksia. 

Lämpökameran merkki ja malli Resoluutio Erottelukyky °C Mittaava 

Flir Vue BG 640 640x512 0,05 Ei 

BG Wiris 640 640x512 0,05 (0,03 saatavilla) Kyllä 

DJI Zenmuse XT 640 R 640x512 0,05 Kyllä 

Flir Duo Pro R 640 640x512 0,05 Kyllä 

 

 

5.4 Yhteenveto 

 

Tutkimusten ja kirjallisuuden perusteella potentiaalisia kuntotutkimuksiin liittyviä käyt-

tökohteita ilma-aluksella tehtävälle lämpökuvaukselle ovat: 

• Rakennuksen julkisivun, ikkunoiden ja yläpohjan lämpövuotojen paikantaminen 

kappaleessa 5.2 mainituin rajoituksin. Julkisivujen osalta lämpökuvaus soveltuu 

erityisesti betoni- ja massiivirakenteisiin kohteisiin. 

• Ilmavuotojen paikannus on mahdollista ulkoapäin, mutta tällöin rakennuksessa 

tulee olla ylipaineistus. 
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• Vesikattojen kuntotarkastukset. Soveltuu erityisesti tasakatoille. Kuvauksen on-

nistumisen edellytyksenä on, että katolla ei ole lunta eikä vettä lammikoitunee-

na. Lisäksi mahdollinen singelikerros vaikeuttaa tulosten tulkintaa. Ilma-aluksen 

hyöty on suurin mikäli kattopinta-ala on suuri ja kävellen kuvaukseen menee 

paljon aikaa. Lisäksi ilma-aluksesta saa hyvän yleiskuvan kohteesta ilman hen-

kilönostinta. 

• Julkisivusta on mahdollista tehdä havaintoja kosteusvaurioista sekä esimerkiksi 

korroosiovaurioituneista teräksistä. Lisäksi julkisivurappauksesta on mahdollista 

havaita alustastaan irronneet alueet. 

• Sisäpuolisia lämpökuvauksia voidaan korvata ulkopuolisella kuvauksella lähin-

nä lämpövuotojen yhteydessä. Esimerkiksi eristevikoja kartoitettaessa on mah-

dollista kuvata ensin ilma-aluksella rakennuksen julkisivut, jonka jälkeen havait-

tuja ongelmakohtia voidaan tutkia tarpeenmukaisella tavalla tarkemmin. Ulko-

puolisella kuvauksella ei voida ottaa kantaa sisätilojen lämpöviihtyvyyteen. 

 

Tässä työssä olen keskittynyt ilma-aluksen hyödyntämismahdollisuuksiin kuntotutki-

musten yhteydessä. Ilmasta käsin tehtävällä lämpökuvauksella on luonnollisesti myös 

muita käyttömahdollisuuksia, kuten kaukolämpö- ja sähköverkon tutkimukset, rakenta-

misaikainen laadunvalvonta ja kadonneiden henkilöiden etsintä. 

 

Opinnäytetyön tekemisen yhteydessä olen havainnut markkinoilla olevan muutamia 

yrityksiä, jotka tarjoavat ilma-aluksilla tehtävää lämpökuvausta kuntotutkimustarkoituk-

sessa. Ala kehittyy kuitenkin nopeasti ja uskon että tulevaisuudessa toimijoiden määrä 

lisääntyy huomattavasti. Molemmat alueet, eli kauko-ohjatut ilma-alukset ja lämpöka-

merat ovat kehittyneet ja kehittyvät varmasti edelleen nopeasti. Tällä hetkellä ilma-

aluksiin saatavissa olevien lämpökameroiden määrä on vielä rajallinen, mutta ominai-

suuksiltaan kamerat ovat kuitenkin lähes käsin käytettävien kameroiden tasolla. 

 

 

5.5 Suositellut jatkotoimenpiteet 

 

Mikäli ilma-aluksen hyödyntämismahdollisuuksia lämpökuvauksissa halutaan edelleen 

tutkia, mahdollinen käyttökohde lämpimämpänä vuodenaikana on kosteusvaurioiden 

paikannus julkisivu- ja vesikattotutkimusten yhteydessä. Lisäksi alustastaan irronnutta 

rappausta ja korroosiovaurioituneita teräksiä on mahdollista paikantaa lämpökuvauksel-
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la. Mikäli esimerkiksi alustastaan irronnutta rappausta halutaan paikantaa lämpökuva-

uksella, on suositeltavaa tehdä se ennen varsinaista julkisivun kuntotutkimusta. Näin 

lämpökuvauksella tehdyt havainnot voidaan varmentaa kuntotutkimuksen yhteydessä. 
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