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1 Johdanto 

Laserkeilaus on maanmittausalalla yleisesti käytössä oleva tiedonkeruu menetelmä. In-

sinöörityön tarkoituksena oli selvittää, kuinka laserkeilauksia voi hyödyntää lämpöku-

vauksen kanssa. Tärkeimpänä yksityiskohtana oli näiden kahden tiedon yhdistäminen 

toisiinsa. Koordinaatistoon sidottuihin laserkeilattuihin pistepilviin yhdistettiin lämpöku-

vat, joita voitiin tämän jälkeen tarkastella mittatarkasti laserkeilausten jatkokäsittelyyn 

soveltuvilla ohjelmistoilla. 

Laserkeilauksiin liitetyistä lämpökuvista tutkittiin rakennuksen seinien tai maan sisäisiä 

rakenteita, jotka eivät olisi ilman lämpökuvausta näkyneet. Laserkeilauksen ja lämpöku-

vauksen toimintaperiaatteiden ja teorian avulla luotiin pohjaa esimerkkityössä näiden 

kahden teknologian käyttämisestä yhdessä, laserkeilaus projektin työvaiheista ja toteu-

tuksesta. 

Lämpökuvauksesta ja laserkeilauksesta on paljon kirjallista tietoa olemassa, mutta ei 

niiden yhdessä käyttämisestä. Insinöörityöllä pyrittiin luomaan lisää tietoa siitä, miten 

lämpökuvauksia voitaisiin maanmittausalalla hyödyntää. Insinöörityön aiheen paikkan-

sapitävyyden ja soveltuvuuden testaamista varten sain käyttööni Neopoint Oy:n vuonna 

2017 suorittaman Lahden kaupungintalon mittausaineiston. Lahden kaupungintalon 

kaikki sisätilat ja julkisivut laserkeilattiin ja tietyistä paikoista pyrittiin lämpökuvien avulla 

selvittämään seinien sisäisten rakenteiden sijainteja. Insinöörityö tehtiin yhteistyössä 

Neopoint Oy:n kanssa ja siitä saaduilla tuloksilla selvitettiin mahdollisia tulevia käyttö-

kohteita, joissa lämpökuvauksia voitaisiin käyttää. 
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2 Laserkeilaus 

Laserkeilausta käytetään kartoitusmenetelmänä usein erilaisissa teollisuuslaitoksissa, 

maastomallien -ja rakennusten mittauksissa. Nykyään laserkeilausta hyödynnetään 

muissakin mittauksissa, kuten ilmakuvauksissa, teiden, tunneleiden ja siltojen mittauk-

sissa. Perinteisellä takymetri mittauksella kartoitetaan yksittäisiä pisteitä tai ilmakuvilla 

kerätään fotogrammetrista tietoa kohteista. Laserkeilauksilla saadaan nopeasti havaittua 

miljoonia pisteitä, joilla kaikilla on X-, Y- ja Z-koordinaattiarvot sekä intensiteettiarvo. (8; 

9) Tästä syystä laserkeilaus soveltuu hyvin seuraaviin kohteisiin: 

• Kohteista ei ole olemassa piirustuksia, tai ne eivät ole ajan tasalla. 

• Tarvitaan kolmiulotteista tietoa (3D-malli). 

• Mitattava kohde on vaarallinen (teollisuuslaitos, kaivos). 

• Tarvitaan yksityiskohtaista tietoa nopeasti. (12, s. 5.) 

Laserkeilausten yleistyessä uusia käyttökohteita syntyy jatkuvasti. Laserkeilaamalla ke-

rätään mitattavasta kohteesta mittatarkkaa kolmiulotteista tietoa siihen koskematta. Koh-

detta laserkeilatessa se pyritään mittaamaan joka suunnasta, niin ettei siihen jää katve-

alueita. Riippuen kohteesta 100 %:n pistepeittoon on välillä mahdotonta päästä. Laser-

keilaukset pyritään suorittamaan, niin etteivät ne hankaloita aineiston jatkokäsittelyä tai 

mallinnusta. Tällä tarkoitetaan laserkeilauksen maastossa mitattavaa osuutta. Laserkei-

lauksissa tulee näkyä riittävästi yhteisiä tähyksiä, niille on mitattu koordinaatit takymet-

rillä ja laserkeilauksia on kattavasti mitattavasta kohteesta. Laserkeilaamalla saadun mit-

tausaineiston tärkein osa on sen avulla mitattujen kohteiden yksityiskohtaisuus ja yksi-

tyiskohtien tarkkuus. (10, s. 11.) 

Lopputuotteena laserkeilausprojektista luovutetaan yleensä mitattu kohde mallinnettuna 

tai pelkkä yhdistetty pistepilvi kohteesta (kuva 1). Se on usein myös kustannustehok-

kaampi mittausmenetelmä kuin perinteiset mittausmuodot. Laserkeilauksen kustannus-

tehokkuus koostuu lähinnä sen tiedon keräys nopeudesta. Vaikka laserkeilausten jatko-

käsittely voi olla hidasta, saadaan mitatusta kohteesta kattavasti mittatarkkaa tietoa sen 
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tilaajan käyttöön. Laserkeilauksella kerätyt pistepilvet voidaan tarvittaessa muuntaa no-

peasti käytettäväksi mm. CAD-pohjaisissa suunnitteluohjelmistoissa. 

 

Kuva 1. Valokuva, laserkeilattu pistepilvi ja mallinnettu pistepilvi samasta kohteesta. 

2.1 Toimintaperiaate 

Laserkeilaimet voidaan luokitella niiden mittausetäisyyden ja käyttötarkoituksen mukaan 

kolmeen eri luokkaan: 

• Kaukokeilaimet tai ilmakeilaimet, joiden mittausetäisyys on 0,1–

100 km. Näitä käytetään helikoptereista ja lentokoneista tehtävissä la-

serkeilauksissa. Mittausalueet ovat suuria ja mitattavien pisteiden ti-

heys vaihtelee riippuen kohteesta, n. 0,1–25 pistettä neliömetrillä. Mit-

taustarkkuus on pienempi kuin 10 cm. 

• Maalaserkeilaimet, joiden mittausetäisyys on 1–300 m. Käytetään esi-

merkiksi ajoneuvoilla suoritettavissa maastomallin mittauksissa. Mit-

taustarkkuus on alle 2 cm. 
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• Teollisuuskeilaimet, joiden mittauskohteet alle 30 m:n etäisyydellä. So-

veltuu pienten kohteiden mittauksiin. Mittaustarkkuus on millimetrien 

luokkaa. (12, s. 1–2; 11, s. 15–16.) 

On huomioitava, että laitteissa ilmoitetut etäisyydenmittauksen maksimiarvot toimivat 

vain hyvin heijastavilla pinnoilla eikä oikeissa mittauskohteissa päästä välttämättä an-

nettuihin tarkkuuksiin. Erityisesti vaihe-erokeilainten äärietäisyyksillä mitattaessa piste-

pilvien tarkkuus ja laatu heikkenevät etäisyyden funktiona. (23) 

Mitattaessa lyhyillä etäisyyksillä erilaisia rakenteita ja -osia niiden yksityiskohtien havait-

seminen perustuu keilaimen etäisyys- ja kulmaresoluutioon. Kulmaresoluutio määrittää 

keilaimen kyvyn toistaa kohteen yksityiskohtia. Mittauksen tarkkuuteen vaikuttaa myös 

laserkeilaimen mittaussäteen divergenssi eli sen hajoamiskulma. Tällä tarkoitetaan sitä 

avaruuskulmaa, jonka sisällä laserin tuottama energia etenee ja vaimenee määriteltyyn 

murto-osaan huippuintensiteetistä. Mitä leveämpi on laserkeilaimen käyttämän lasersä-

teen leveys, sitä kauempaa säteen keskikohdasta pisteitä rekisteröidään. (10, s. 13.) 

Laserkeilainta valittaessa on mittausetäisyyden ja tarkkuuden lisäksi otettava huomioon 

maan päällä suoritettavissa mittauksissa laitteen käyttämä etäisyysmittausmenetelmä, 

joko valon kulkuaikaan perustuva keilain eli pulssilaserkeilain tai vaihe-erolaserkeilain. 

Markkinoilla olevilla laserkeilaimilla on myös hieman erilaisia mittaustapoja, mutta valta-

osa laitteista mittaa kupolimaisesti. Näin mittaavalla laserkeilaimella tulee havaittua koko 

mitattava tila, lukuun ottamatta pientä aluetta koneen alla. (kuva 2) 
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Kuva 2. Kupolimaista mittausta käyttävän laserkeilaimen toimintaperiaate (1, s. 28) 

2.1.1 Pulssi- ja monipistelaser 

Pulssilaserkeilain lähettää ja vastaanottaa koherenttia valoa. Koherentilla valolla tarkoi-

tetaan valoa, jossa kaikki valon aallot ovat yhtä pitkiä, värähtelevät samansuuntaisesti ja 

ovat samalla taajuudella. Tämä mahdollistaa laitteen käyttämän laserin takaisin heijas-

tuman mittaamisen aikaeron perusteella. (7) Mittaustuloksen tarkkuus riippuu keilaimen 

ajanmäärityksen tarkkuudesta, kohteen ja pulssin ominaisuuksien lisäksi. 

 

Kuva 3. Pulssilaserin toimintaperiaate (10, s. 7) 

Pulssilaserkeilaimilla voidaan mitata kohteita satojen metrien päästä. Pulssilaserin toi-

mintaa ja havaintojen määrää hidastaa laitteen käyttämän laserin toistotaajuus, vain joi-

tain tuhansia havaintoja sekunnissa. (10, s. 7; 5, s. 6; 12, s. 1–3.) 
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Nykyään on jo kuitenkin olemassa pulssilaserkeilaimia, jotka käyttävät monipistemittaus-

pulssia. Tällöin yhdestä pulssista laskettavien pisteiden määrä on käytännössä rajoitta-

maton. Normaalilla pulssilaserkeilaimella yhdestä mittauspulssista voidaan havaita yksi 

piste.  

Monipistetekniikalla keilattavasta kohteesta palautunut signaali digitoidaan, jolloin siitä 

voidaan erottaa useita kaikuja. Kaiun muoto riippuu mitattavan pinnan väristä, materiaa-

lista ja pehmeydestä. Mittauspulssin osuessa osittain moneen eri pintaan, palautuva 

kaiku on epämääräisen muotoinen tai koostuu useasta toisistaan eroteltavista kaiuista. 

Digitoinnin ansiosta nämä kaiut voidaan erotella toisista ja tietokoneella saadaan luoki-

teltua lasketut pisteet mittausjärjestyksen ja laadun perusteella. Tämän tekniikan avulla 

on mahdollista saada havaintoja kasvillisuuden osin peittämistä kohteista. (4, s. 14–15; 

14; 20.) 

2.1.2 Vaihe-erolaser 

Vaihe-erolaserkeilainten toistotaajuus on suurempi kuin pulssilaseria käyttävillä laitteilla, 

jonka avulla saadaan mitattua pisteitä huomattavasti enemmän ja nopeammin. Vaihe-

erolaserilla ei kuitenkaan voida mitata kohteita kuin korkeintaan 100 metrin päästä. Laite 

toimii lähettämällä jatkuvaa signaalia, jonka intensiteettiä moduloidaan siniaalloilla tai jol-

lain monimuotoisemmalla aaltomuodolla. Etäisyyshavainto saadaan laskettua kohtee-

seen lähetetyn ja vastaanotetun signaalin välisen vaihe-eron mittauksella ja kokonaislu-

kutuntemattoman avulla. (4, s. 15; 10, s. 7.) 

 

Kuva 4. Vaihe-erolaserin toimintaperiaate (10, s. 7) 
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2.2 Aineiston käsittely ja mittaus 

Laserkeilauskohteet vaihtelevat suuresti yksittäisistä kohteista esim. patsas tai rakennus 

aina suuriin teollisuuslaitoksiin tai lentokenttiin yms. Laserkeilausprojektien kestot voivat 

vaihdella päivästä useisiin kuukausiin. Laserkeilausprosessi koostuu skannauksesta, tie-

dostojen purkamisesta, aineistojen yhdistämisestä, koordinaatistoon siirtämisestä ja 

mallintamisesta tai muusta jatkokäsittelystä esim. kolmioverkon tekemisestä. Mittausai-

neistojen jatkokäsittelyn kesto määräytyy kohteesta otettujen laserkeilausten kojease-

mien määrän ja pistepilvien tiheyden mukaan. 

Laserkeilausprojektin mittauksen laatuun vaikuttaa yksittäisten mitattujen pisteiden laatu 

ja pistepilvien tiheys. Mitattaessa on tärkeää huomioida etäisyys mitattavaan kohtee-

seen, sen materiaali, yksittäisen laserkeilauksen pistetiheys ja kulma, josta se mitataan. 

Mittaussignaali palautuu eri tavalla erityyppisistä pinnoista eli mitatun pisteen intensi-

teetti (palautuvan signaalin voimakkuus), joka taas voidaan esittää tietokoneella mm. 

väri- tai harmaasävyn erona. Joissain laserkeilaimissa on myös sisäänrakennettu ka-

mera, jolla voidaan kohteille määrittää niiden oikea väri. Laserkeilausprojektit suoritetaan 

usein mitattavan kohteen jatkokäsittelyä, kuten mallintamista tai suunnittelua varten. Mi-

tattujen pistepilvien tulee olla riittävän tiheitä, jotta kohteet voidaan mallintaa tarkasti. 

Pistepilven tiheydestä ei kuitenkaan ole hyötyä, jos mitattu pistepilvi on muuten epä-

tarkka.  (4, s. 17–18; 12, s. 3.) 

2.2.1 Mittaus 

Ennen laserkeilausprojektin aloittamista on hyvä käyttää aikaa sen suunnitteluun ja esi-

työhön. Tämä on tärkeää erityisesti, jos projekti on pitkäkestoinen, myös lyhyemmissä 

hankkeissa kannattaa mitattavan kohteen perustiedot olla selvillä. Projektin kokonais-

kesto voidaan laskea perehtymällä siitä saatavilla oleviin suunnitelmiin tai karttoihin, joi-

den avulla lasketaan arvio siitä mitattavien keilausten määrästä. Kun projektille laskettu-

jen laserkeilausten lukumäärä on selvillä, myös mittausaineiston jatkokäsittelyyn kuluva 

aika saadaan määritettyä. Kohteiden ollessa hankalasti tai mitattavia tai mittaukselle on 

muita esteitä tai hidasteita projektin kesto voi vaihdella alustavasta arviosta. Logistisesti 

tulee selvittää, miten mittauspaikalle mennään, kuinka mittauskalusto kuljetaan ja miten 
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paikalla toimitaan. Mahdollisuuksien mukaan kohteessa olisi hyvä päästä käymään en-

nen mittauksen aloittamista tai vaihtoehtoisesti käyttää aikaa siihen tutustumiseen työ-

paikalla. (13, s. 35.) 

Suurissa pitkäkestoisissa laserkeilausprojekteissa mittausalueelle rakennetaan tarvitta-

essa takymetrillä runkoverkko ennen laserkeilauksen aloittamista. Runkoverkon mittauk-

sella varmistetaan, että projektissa käytetty mittauskoordinaatisto säilyy yhtenäisenä. 

Myös pienemmissä projekteissa on tarpeen selvittää, mihin koordinaatistoon se on tar-

koitus mitata ja kuinka se käytännössä toteutetaan. 

Yleensä laserkeilattavista kohteita joudutaan mittaamaan usealta eri kojeasemalta. Tar-

kin menetelmä yhdistää keilauksia, on yhteisten tähysten käyttäminen. Jokaisesta mita-

tusta pistepilvestä pitää löytyä vähintään kolme yhteistä tähystä. (12, s. 4.) Sitä tarkem-

paan tulokseen päästään, mitä enemmän yhteisiä tähyksiä keilausten välillä löytyy, olet-

taen, että tähykset on mitattu oikein. Tähykset näkyvät pistepilvissä, joista niiden keski-

pisteen sijainti saadaan määritettyä. Ne voidaan myös mitata haluttuun erillis- tai valta-

kunnalliseen koordinaatistoon takymetrillä. Pistepilvet saadaan tällä menetelmällä yhdis-

tettyä parhaimmillaan 1–3 mm:n tarkkuudella. Tähykset ovat yleensä tasomaisia, pallo-

maisia tai puolipalloja. (12, s. 4.) 

Pistepilvet voidaan yhdistää myös ilman tähyksiä mallintamalla eri keilausten välillä ole-

via yhteisiä kohteita. Hyviä kohteita tähän tarkoitukseen ovat erilaiset tasot, lieriöt yms. 

Mallinnetuille kohteille annetaan koodit, joita käytetään keilausten yhdistämiseen. Piste-

pilvien yhdistämiseen on myös mahdollista käyttää niiden välisiä yhteisiä alueita. Tällä 

menetelmällä yhdistettävien pistepilvien välillä pitää olla vähintään kolmasosa yhteistä 

peittoa. Pistepilvistä osoitetaan vähintään kolme yhteistä pistettä, joita käytetään niiden 

likiarvosovitukseen. Tämän jälkeen pistepilvet voidaan sovittaa käytettävällä rekisteröin-

tiohjelmalla jäännösvirheet minimoiden samaan koordinaatistoon. Näillä menetelmillä 

yhdistettyjen keilausten yhdistämistarkkuus on noin 5–10 mm. (12, s. 4.) 

Normaalisti tulisi laserkeilausten yhdistämiseen käyttää yhteisiä tähyksiä, koska se on 

tarkin yhdistämismenetelmä. Muita yhdistämistapoja voidaan käyttää sellaisten laserkei-

lausten yhdistämiseen, joissa ei jostain syystä ole mahdollista tähyksiä käyttää tai käy-

tetyt tähykset on mitattu virheellisesti. Laserkeilaukset voidaan yhdistää ilman tähyksiä, 

jos keilausprojektin mittaustarkkuus sen sallii. 



9 

 

2.2.2 Jatkokäsittely ja mallinnus 

Laserkeilaamalla saadaan hankittua usein liikaa mittausdataa (pisteitä), että mitattuja 

pistepilviä joudutaan harventamaan poistamalla ylimääräiset, tarpeettomat ja väärät pis-

teet pistepilvistä. Ilman pistepilvien harventamista useiden pistepilvien jatkokäsittely sa-

maan aikaan olisi hyvin hidasta. 

Pistepilvet voidaan kääntää eri tiedostomuotoihin (PTS-, LAS-, XYZ-, E57-tiedosto) jo 

niiden käsittelyvaiheessa, riippuen käytössä olevasta mallinnusohjelmasta. Mallinta-

malla voidaan mitatusta kohteesta rakentaa erilaisia geometrisiä malleja (1, s. 29–30). 

 

Kuva 5. Pistepilvien mallintamistapoja: viiva-, kolmioverkko-, pinta- ja tilavuusmalli (1 s. 30) 

Viivamalli muodostuu yhden akselin suuntaan venytetyistä pisteistä nurkkapisteiden 

avulla. Viivamalli on nopea rakentaa, mutta hyvin yksinkertaistetusta esitystavasta joh-

tuen, sen hyödyt ovat vähäiset. (15, s. 32; 1, s. 30.) 

Kolmioverkkomallissa vierekkäisten pisteiden välille rakennetaan kolmioita havainnollis-

tamaan pinnan muotoja, joista tulee viivamainen kolmioverkko pistepilvestä. Verkon las-

kentaan ja kolmioiden määrään voidaan vaikuttaa pistepilven pisteiden välisillä etäisyyk-

sillä. Laskenta tapahtuu automaattisesti eri ohjelmistoilla (VRMesh, 3D-win, Terramo-

del), joilla voidaan määrittää verkolle vielä tarkempia parametrejä. Valmiista kolmiover-

kosta voidaan muodostaa pintamalli, joka koostuu tasopinnoista. Yleisimpiä pintamal-

leja, joita käytetään, ovat maastomallit ja erilaiset arkkitehtuurimallit pintojen tarkaste-

luun. (15, s. 33; 1, s. 30.) 

Tilavuus- tai solid-mallit rakentuvat kolmiulotteisista kappaleista, kuten suorakulmainen 

särmiö tai kartio, joita voidaan yhdistellä toisiinsa. Tällaiset kappaleet ovat kolmannen 

akselin suhteen venytettyjä tasopintoja, joiden avulla voidaan tarkastella esimerkiksi 
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kohteiden tilavuuksia. (15, s. 33; 1, s. 30) Näin tehdyt 3D-mallit eivät kuitenkaan ole vielä 

tietomalleja. Jos tehdyt mallit tai pelkkä pistepilvi ovat riittävän havainnollisia, voidaan 

niitä käyttää pohjana tietomallintamista varten. Tietomallissa kohteille voidaan lisätä 

muita ominaisuuksia, kuten materiaaliominaisuuksia. Malli on kaikkien sitä käyttävien 

osapuolten käytössä ja siihen tehdyt muutokset näkyvät kaikille. Tietomalliin tehdyt muu-

tokset voivat vaikuttaa moniin siihen perustuviin eri piirustuksiin ja laskentoihin. (1, s. 30; 

15, s. 34.) 
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3 Lämpökuvaus 

Lämpökamera vastaanottaa infrapunasäteilyä, joka muodostaa kuvan kappaleen tai 

olennon pintalämpötilasta. Infrapunakuvaustekniikka kehitettiin alun perin sotilaallisiin 

tarkoituksiin, mutta se on levinnyt monen muun alan käyttöön. Teknologiaa hyödynne-

tään mm. viranomaisoperaatioissa, pelastustehtävissä, taideteosten tutkimisessa, eläin-

ten tutkimisessa ja rakennus- ja huoltotöissä sekä laadunvalvonnassa. (16, s. 1, 23–36; 

3, s. 36.) Lämpökuvausten hyödyntäminen maanmittausalan töissä rajoittuu lähinnä ra-

kennusten laatu- ja kuntoarviointiin yhtenä tutkimusmuotona esimerkiksi laserkeilauksen 

tukena (1, s. 25–26). 

Lämpösäteily on lähi-infrapunaa pitkäaaltoisempaa kaukoinfrapunasäteilyä. Kaikki kap-

paleet, joiden lämpötila on yli absoluuttisen nollapisteen (–273 °C) lähettävät säteilyä.  

Lämpökuvasta saadaan määritettyä kohteen pintalämpötila asteina. Jotta kuva olisi 

tarkka, pitää ottaa huomioon vallitseva lämpötila, ilmankosteus ja -paine. (3, s. 38.) 

Lämpökuvauksen kuvauskulman, josta kohde kuvataan, pitäisi olla mahdollisimman koh-

tisuora. Kuvauskulman kasvaessa yli 45°:n voi kuvattavan kohteen lämpötilaan tulla 

useita lämpöasteita virhettä. Vinosti kuvattaessa saattaa lämpökuvaan tulla mukaan häi-

ritseviä heijastuksia, jotka vääristävät kuvan havainnollisuutta. (18, s. 35.) 

Lämpökamera sisältää akun, objektiivin, infrapunaosoittimen, näytön ja ohjausnäppäi-

met. Kamerassa on kymmeniä tuhansia pieniä infrapunapistelämpömittareita, jotka mit-

taavat kohteen pinnasta tulevan lämpösäteilyn voimakkuuden. Objektiivien linssit val-

mistetaan helposti vaurioituvasta materiaalista (yleensä germaniumista, joka on hope-

anvalkoinen puolimetalli), joten niiden suojaaminen ja ohjeiden mukainen säännöllinen 

huolto on tärkeää. Kuvassa 6 on näkyvissä lämpökameran sisältä mm. sen objektiivi ja 

piirilevy. (18, s. 14; 16, s. 11.) 
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Kuva 6. Lämpökameran rakenne (16, s. 12) 

Useimmat lämpökamerat ovat käsikäyttöisiä, ja niitä voidaan käyttää helposti työmailla. 

Lämpökamera muuntaa kuvattavan kohteen lämpösäteilyn matrisiitekniikalla pistepäi-

siksi lämpötilatiedoiksi, joista muodostuu digitaalinen lämpöjakaumakuva. Kameran mit-

taamat pisteet vastaavat kuvausetäisyydestä riippuvaa aluetta kohteesta. Mittauspistei-

den kuvaamaan alueen koko on riippuvainen kuvausetäisyydestä. Lämpösäteilyn voi-

makkuus näkyy digitaalisesti lämpöjakaumakuvana kameran näytöllä ja tallentuu kame-

ran muistiin. (18, s. 13–14.) 

Kohteen kuvaaminen kaukaa heikentää lämpökameran erottelutarkkuutta. Lämpökame-

ran tekniset ominaisuudet määrittävät minimietäisyyden, jolta kohde voidaan kuvata. 

Lämpökameroiden minimi tarkennusetäisyydet kuvattavaan kohteeseen ovat noin 1–

2 m. Monissa kameroissa on mahdollisuus vaihtaa objektiivia, riippuen miltä etäisyydeltä 

kohdetta halutaan kuvata. (18, s. 14; 16, s. 15.) 

Ammattilaiskäyttöön tarkoitettujen lämpökameroiden hinnat ovat n. 5 000 eurosta ylös-

päin. Peruskameramallit maksavat halvimmillaan alle 1 000 euroa. Kuvassa 7 on perus-

mittauksiin soveltuva käsikäyttöinen lämpökamera. Kyseisestä mallista on olemassa 

myös ammattilaiskäyttöön soveltuvia versioita. Kameroiden hintaan vaikuttavat suoraan 

sen teknisten osien laatu ja ominaisuudet. (19) 
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Kuva 7. Käsikäyttöinen Flir E5 -lämpökamera (19) 

Lämpökameran kuvantuotto-ominaisuuksia ovat 

• kuvan tarkkuus (pikseleiden määrä) 

• kuvataajuus (Hz) 

• lämpötilaherkkyys (°C) 

• tarkennusetäisyys (m) 

• mitattavan säteilyn aallonpituus (nm) (18, s. 15, 19). 

Mittausominaisuuksissa vaihtelevat 

• kameran havaitsema lämpötila-alue (esim. –20 °C...+1 000 °C) 

• mittaustapa (paikallaan tai liikkuvat pisteet) 

• valikkotyökalut (väriskaalat, kuvien tekstitietojen esitystavat yms.) 

• korjausarvoasetukset (emissiokerroin, heijastavien pintojen määritys jne.) 

• hälytystoiminnot (ylin, alin ja välilämpötilaindeksit) (18, s. 15, 19). 
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Lämpökameroissa kuvien esitystekniikoissa on vain vähän eroja. Siihen vaikuttaa aino-

astaan näyttöjen koko ja tarkkuus sekä videoulostulon tyyppi. Kuvat tallentuvat joko ka-

meran sisäiseen muistiin (noin 50–300 kuvaa) tai muistikortille. Muistikorttia käytettäessä 

tallennustilaa rajoittaa vain sen koko. (16, s. 15; 18, s. 15–16; 19.) 

3.1 Rakennuksien lämpökuvaus 

Ennen rakennuksen lämpökuvausta mitataan kuvauskohteen lämpötilat joka kerroksesta 

sisältä ja ulkoa. Mittauksessa käytettävän lämpökameran tarkkuudesta riippuen sisä- ja 

ulkolämpötilan välillä eroa pitää olla vähintään 10–15 °C. Tuulennopeus saa olla korkein-

taan 10 m/s. Kuvauksen aikana tapahtuvat olosuhteiden muutokset pitää huomioida, 

esimerkiksi aurinko lämmittää kuvattavaa kohdetta. Kuvauksen aikana kohteen tai ulkoil-

man lämpötila saa muuttua korkeintaan 5 °C. Lisäksi mitattavan kohteen emissiivisyys 

määritetään. Emissiivisyys tarkoittaa säteilyn määrää verrattuna mustan kappaleen sä-

teilyyn ja ympäröivää taustasäteilyä eli lämpötilaa, sitä kuvataan emissiivisyyskertoimella 

(arvo 0–1). Kohteen ollessa musta emissiokertoimen arvo on 1, koska se säteilee läm-

pöä voimakkaimmin ja absorpoi siihen tulevan lämpösäteilyn. (1, s. 26; 15, s. 14; 6.) 

Rakennusten vuotokohtien paikallistamiseksi kohteen tulisi olla hieman alipaineinen. Tii-

viysmittauslaitteistolla rakennukseen voidaan luoda keinotekoisesti alipaine, joka paljas-

taa vuotokohdat lämpökameralle näkyviin. (1, s. 26; 6.) 

Kuvauksessa käytettävän kameran tulee olla tasapainotettu eli laitteen rungon lämpöti-

lavaihtelut eivät saa vaikuttaa mittaustulokseen. Lämpökamerassa täytyy olla tallennus-

mahdollisuus ja se on kalibroitava säännöllisin noin vuoden väliajoin. Rakennuksien läm-

pökuvaajalta vaaditaan alan perustutkinto tai VTT:n myöntämä henkilösertifiointi (RT 14–

10850). (3, s. 38–40; 16, s. 36–37.) 
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Muita mahdollisia valmistelevia toimenpiteitä ennen rakennuksen lämpökuvauksen suo-

rittamista: 

• Irtokalusteiden siirtäminen pois niiltä ulko- ja sisäseiniltä, joilta kuvaus ha-

lutaan suorittaa. 

• Ikkunaverhojen poistaminen tai siirtäminen ikkunan keskelle noin puoli 

päivää ennen kuvausta. 

• Ikkunoiden ja ulko-ovien on oltava kunnolla kiinni. Kuvauksen aikana näi-

den avaamista tulee välttää, jos mahdollista. 

• Rakennuksen lämpöjärjestelmän ja ilmanvaihdon normaali käyttötila ku-

vauksen aikana. Saunan tai takan lämmittämistä tulisi välttää n. 12 h en-

nen kuvauksen alkua. (6.) 

3.2 Kuvien tulkinta 

Joissain lämpökameroissa on kuvien tarkennus (etäisyyden määritys mitattavaan pin-

taan) mahdollista suorittaa automaattisesti. Lämpökamera laskee automaattisesti etäi-

syyden kuvattavaan kohteeseen. Lämpökamerat, joissa ei ole mahdollista tehdä auto-

maattista kuvan tarkennusta, pitää tarkennus tehdä käsin huolellisesti, koska väärin tar-

kennettu kuva antaa virheellisiä tuloksia eikä ole visuaalisesti havainnollinen. (18, s. 31–

32.) 
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Kuva 8. Peruskäyttöön tarkoitetun lämpökameran kuva (18, s. 31). 

 

Kuva 9. Ammattilaiskäyttöön tarkoitetun lämpökameran kuva (18, s. 31). 

Tuloksena kohteesta on pintalämpötilajakaumakuva. Ammattilaiskäyttöön soveltuvissa 

lämpökameroissa on mahdollisuus vaihtaa kuvalla ja asteikossa esitettävää väriskaalaa, 

joka näkyy kuvien 8 ja 9 oikeassa reunassa. Väriskaalaan on esitetty myös kuvattavan 

kohteen minimi- ja maksimilämpötilat. Kuvassa esitettävä lämpötila-asteikko on myös 

mahdollista säätää ennalta määritettyihin arvoihin, jos halutaan selvittää tietyn raja-arvon 

ylittäviä tai alittavia lämpötiloja. (Kuvat 10 ja 11.) 
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Kuva 10. Laaja lämpötila-alue (18, s. 32). 

 

Kuva 11. Erikseen määritetty kapeampi lämpötila-alue (18, s. 32). 

Laadukkaampien lämpökameroiden kuvia voi analysoida jälkeenpäin eri tietokoneohjel-

milla. Näiden jatkokäsittelyohjelmien eri työkaluilla voidaan muokata lämpökuvalla esi-

tettävän alueen kokoa, paikkaa ja pistemittaustyökalun pisteiden sijaintia. Kuvalla esitet-

tävän lämpötila-asteikon minimi-, maksimi- ja keskilämpötiloja voi muokata, jotka vaikut-

tavat suoraan muokattavan lämpökuvan väriskaalaan. Muuttamalla kuvalla esitettävää 

lämpötila-asteikkoa pienemmäksi voidaan paremmin havainnollistaa kohteiden lämpöti-

laeroja, joissa lämmön vaihtelu on vähäistä. Halvemmilla lämpökameramalleilla kohteen 

tarkastelu tapahtuu lähinnä suoraan mitattavassa kohteessa kameran näytöltä ja siihen 

tallennetuilta kuvilta. 
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4 Laserkeilausten ja lämpökuvausten hyödyntäminen 

Laserkeilaukset ja lämpökuvaukset ovat paljon käytettyjä mittausmenetelmiä, joita käy-

tetään lukuisissa eri kohteissa. Lämpökuvausten hyödyntäminen kuitenkin maanmittaus-

alalla on vielä vähäistä. Toiminta rajoittuu lähinnä rakennusten kunnon ja laadun selvit-

tämiseen muiden mittausten tukena. Lämpökuvaus suoritetaan yleensä omana erillisenä 

mittauksena kohteesta. Mittaustuloksena kohteesta on tällöin kahdet toisistaan riippu-

mattomat tulokset, on koordinaatistoon sidottu laserkeilauspistepilvi ja lämpökuvauksen 

tulokset. Insinöörityön tarkoituksena on selvittää käytännön esimerkin avulla, miten läm-

pökuvauksia ja laserkeilausta voidaan yhdessä hyödyntää rakennusten mittauksessa, 

niin että lämpökuvaukset on sidottu mukaan laserkeilattuun pistepilveen. 

Lämpökuvaus ei ole maanmittausalaan kuuluva mittaustekniikka. Tämä aiheuttaa ongel-

mia lämpökuvausten yhdistämisessä laserkeilauksiin, koska yhteensopivia lämpöka-

mera- ja laserkeilainyhdistelmiä on vain muutamilla laitevalmistajilla. Yhteensopivuudella 

tarkoitetaan tässä yhteydessä lämpökuvauksen ja laserkeilauksen mittaamista saman-

aikaisesti, jolloin mittausvaiheessa havaittu aineisto voidaan määrittää samaan koordi-

naatistoon tai erikseen mitattujen aineistojen yhdistäminen jälkikäteen. Lämpökuvien kä-

sittelyyn tarkoitettujen ohjelmistojen käyttämät tiedostomuodot voivat olla yhteen sopi-

mattomia, tai tiedostoja ei ole mahdollista kääntää laserkeilauksiin soveltuvaan ohjelmis-

toon. 

Lämpökuvat saadaan yhdistettyä kattavasti laserkeilattuihin pistepilviin, kun käytetään 

saman laitevalmistajan lämpökameraa, joka on liitetty laserkeilaimeen (kuva 12). Tällä 

saadaan varmistettua, että lämpökuvien positio vastaa laserkeilaimen mittaamaa piste-

pilveä. Lämpökamera voidaan kalibroida mittaamaan kuvia tasaisin välein laserkeilai-

men pyörähdyksen aikana, tai keilaimen pyörähdyksen jälkeen lämpökuvat voidaan ot-

taa manuaalisesti samalta koneasemalta. Aineistojen jatkokäsittelyyn tarvitaan kuitenkin 

omat ohjelmistot, jotka tulevat useimmiten laitevalmistajalta. 
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Kuva 12. Riegl VZ-i 3D -laserkeilain ja INFRATEC VarioCAM HD head 900 (14) 

Laserkeilausten ja lämpökuvien yhdistäminen erikseen mitattuna on myös mahdollista, 

mutta huomattavasti työläämpää. Jos näin toimitaan, pitää varmistaa, että laitteiden 

käyttämät tiedostomuodot ja jatkokäsittelyohjelmat ovat yhteensopivia. Jatkokäsittelyyn 

voidaan joutua hankkimaan lisäksi erillinen ohjelmisto, jolla laserkeilaukset ja lämpöku-

vat saadaan liitettyä samaan koordinaatistoon. 

Laserkeilaus- ja lämpökamerakaluston hankinta ohjelmistoineen on merkittävä inves-

tointi yritykselle, mikä on iso syy siihen, että teknologiaa ei hyödynnetä enemmän. La-

serkeilain- ja lämpökamerayhdistelmiä ei ole myös kuin muutamia markkinoilla. Kuiten-

kin rakennusten kunnostuksen yms. suunnittelu toteutetaan sähköisesti ja mahdollisim-

man yksityiskohtaisesti, eli usein kohde laserkeilataan. Samalla voitaisiin lämpökuva-

maalla selvittää mittatarkasti kunnostusta vaativat ulkoiset ja seinien sisäiset rakenteet, 

joiden sijainnista ei ole tarkkaa tietoa. Muuten näiden rakenteiden sijainti selviää vasta 

kohdetta kunnostettaessa, mikä voi aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia. 

  



20 

 

5 Esimerkkiprojekti – Lahden kaupungintalo 

Esimerkkiprojektiksi laserkeilaus- ja lämpökamera-aineistojen hyödyntämisestä yhdessä 

valikoitui Neopoint Oy:n suorittama Lahden kaupungintalon laserkeilaus. Mittaus suori-

tettiin vuonna 2017 tammi-helmikuussa. Rakennus laserkeilattiin sisältä ja ulkoa koko-

naisuudessaan. Lämpökamerakuvaus suoritettiin vain ennalta sovituissa paikoissa. La-

serkeilaus suoritettiin kaupungintalon tulevaa peruskorjausta varten ja siitä saatua tietoa 

käytettiin korjausten suunnitteluun. Lämpökuvilla pyrittiin selvittämään seinän sisäisiä 

1920-luvulla rakennettuja piilossa olevia kantavia betonirakenteita. 

Lahden kaupungintalo (kuvat 13 ja 14) on Eliel Saarisen suunnittelema rakennus, joka 

valmistui vuonna 1912. Rakennuksen julkisivumateriaali koostuu pääosin tummaksi pol-

tetusta tiilestä ja siihen kuuluu korkea kellotorni. Rakennuksen sisätiloihin kuuluu kaksi 

kerrosta, kellari ja ullakko. Sen kerrosala on noin 5 200 m². (21.) 

 

Kuva 13. Lahden kaupungintalo 

 

Kuva 14. Lahden kaupungintalon sivuprofiili 
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5.1 Projektin toteutus 

Kaupungintalon projektin mittausosion toteutukseen käytettiin Leican TPS 1200 -sarjan 

takymetriä, jolla rakennettiin alueelle mittapisteet laserkeilaus tähyksien mittausta var-

ten. Laserkeilaimena käytettiin Z+F (Zoller & Frölich, laitevalmistaja) Imager 5006 -sarjan 

vaihe-ero laserkeilainta (kuva 15). Lämpökuvauksia varten vuokrattiin laitevalmistajalta 

laserkeilaimeen liitettävä lämpökamera Z+F T-cam (kuva 16). 

 

Kuva 15. Z+F Imager 5006 -laserkeilain 

 

Kuva 16. Z+F T-cam 

Projektin mittausosa kesti kuusi työpäivää. Tästä johtuen mittaukset takymetrin ja laser-

keilaimen kanssa pyrittiin toteuttamaan alueittain saman päivän aikana. Yhden työpäivän 

aikana laserkeilatulta alueelta pyrittiin takymetrillä mittaamaan keilauksiin liittyvät tähyk-

set suurimmaksi osaksi. Aina se ei kuitenkaan ollut mahdollista, koska laserkeilaaminen 

on huomattavasti nopeampaa kuin takymetrillä mittaaminen varsinkin sisätiloissa. Näin 

pyritään minimoimaan riski siitä, että jo laserkeilatuilta alueilta tähykset liikkuisivat jostain 
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syystä yön aikana, ennen kuin ne saadaan takymetrillä mitattua. Tämä on tärkeää var-

sinkin ulkona julkisivuja mitattaessa, koska kaikkia tähyksiä ei millään saa riittävän tuke-

vasti kiinni. Sisätiloissa seinissä ja ikkunoissa kiinni olevat tähykset pysyvät montakin 

päivää paikallaan. 

5.1.1 Takymetrimittaus 

Kaupungintalo mitattiin erilliskoordinaatistoon. Se käännettiin jälkeenpäin työn tilaajan 

toivomaan projektikoordinaatistoon (kuva 17). Kuvassa 17 esitetty matemaattisen koor-

dinaatiston y-akseli eli maantieteellisen koordinaatiston x-akseli käännettiin rakennuksen 

Länsiseinän suuntaiseksi. Kaupungintalon vasemman alakulman koordinaateiksi asetet-

tiin projektille sovitut arvot (x-koordinaatti = 40, y-koordinaatti = 40). 

 

Kuva 17. Lahden kaupungintalon projektikoordinaatisto (2. kerros). 

Korkeusjärjestelmä siirrettiin samalla valtakunnalliseen N2000-järjestelmään korkeus-

kiintopisteiden 11 ja 7 avulla (kuva 18). Koordinaatiston siirto suoritettiin 3D-win-ohjel-
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man Helmert-muunnoksella. Koordinaattijärjestelmän muunnos tehtiin kaikkien takymet-

rimittausten osalta samalla kertaa. Kaikki takymetrillä mitatut tähykset ja mittapisteet oli-

vat yhdessä tiedostossa.  

 

Kuva 18. Korkeusjärjestelmän muuntamiseen käytetyt korkeuskiintopisteet. 

Ensimmäisenä mittauspäivänä kaupungintalo kierrettiin takymetrillä ulkoa ja mitattiin tar-

rapisteitä kaupungintalon ympärille. Näitä voitiin myöhemmin käyttää lähtöpisteinä sisä-

tiloja mittaamaan mentäessä. Tarrapisteitä mitattaessa havaittiin samalla julkisivujen la-

serkeilausten tähykset. Rakennus ympäri kiertämällä voitiin takymetrillä suorittaa mit-

tauskontrolli ensin tehdyille tarrapisteille, joista selvisi, että takymetrimittaus oli pysynyt 

riittävän tarkkana. 

Julkisivujen laserkeilausten tähykset mitattiin kaikki takymetrillä, koska niiden sijoittami-

nen riittävän lähelle keilausasemia on välillä hankalaa ja osa saattaa liikkua esim. tuulen 

takia. Sisätiloja takymetrillä mitattaessa on tärkeä huomioida mittausetäisyyden vaiku-

tukset tarkkuuteen, koordinaatiston ja mittausten kontrollointi aina kun mahdollista. Kau-

pungintalolla tuotiin tarrapisteet sisään pääsisäänkäynnistä rakennuksen Itäsivulta ja 

Pohjoissivulta sisäpihan kautta (kuva 19). Kuva 19 on pohjakuva rakennuksen toisesta 

kerroksesta, mistä syystä mittausreitit näyttävät kulkevan seinien läpi. Mittausreitti on 

todellisuudessa rakennuksen 1. kerroksen rakennetta vastaava. 
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Kuva 19. Takymetrimittauksen reitit karkeasti. 

Kaupungintalon 1. ja 2. kerroksissa takymetrillä mitattiin puolittain rakennus ympäri mo-

lemmista suunnista (kuva 19). Tällöin pisteitä ei tarvinnut viedä koko rakennuksen ym-

päri, jolloin kojeasemia ilman minkäänlaista kontrollia olisi tullut huomattavasti enem-

män. Kellariin ja ylempiin kerroksiin pisteet jouduttiin viemään kierreportaiden kautta. 

Kierreportaiden kohdalla tehtiin tarkistusmittauksia eri suunnista mitattuihin tähyksiin ja 

tarrapisteisiin. Takymetrin mittauksista tulleita virheitä tasoitettiin näissä eri mittausreit-

tien risteyskohdissa. 

Ullakolle ja kellotorniin mentäessä pisteiden tarkistuksia ei voitu suorittaa, koska mihin-

kään aiemmin mitattuihin pisteisiin ei ollut näkyvyyttä. Kokonaisuutena takymetrimittaus 

pysyi sallituissa rajoissa. Luonnollisesti julkisivujen mittauksessa ja varsinkin sisällä, kun 

mitataan lyhyitä ja hieman pidempiä etäisyyksiä ristiin usealta eri kojeasemalta syntyy 

pisteiden välille virhettä. Kun pisteet on viety rakennukseen kahdesta eri suunnasta, voi-

daan kerroksittain syntyneitä koordinaattivirheitä kontrolloida eri suunnista mitattujen pis-

teiden tarkistuksilla. 
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5.1.2 Laserkeilaus ja lämpökuvaus 

Takymetrimittauksella pyritään minimoimaan koordinaattivirheet projektin lopputuot-

teesta, eli kaupungintalon yhdistetyistä laserkeilatuista pistepilvistä, mittaamalla tähykset 

mahdollisimman tarkasti. Laserkeilaamalla havaitaan kohde niin, että kaikki projektilta 

tilatut yksityiskohdat näkyvät. Kaupungintalon projektissa laserkeilauksen tulosten avulla 

tarkistettiin olemassa olevat piirustukset ja päivitettiin niitä, jos puutteita havaittiin (23). 

Laserkeilauksien yhdistämiseen käytettiin pääasiassa tasomaisia tähyksiä (kuva 20). Jo-

kaisessa laserkeilauksessa pitää näkyä mielellään vähintään neljä tähystä. Poikkeuk-

sena ovat ahtaat tai hankalasti mitattavat paikat, kuten pienet komerot, joissa yksittäi-

sissä keilauksissa voi näkyä vain kolme tähystä. Laserkeilausten välisiä keskenään yh-

teisiä tähyksiä tulee olla näkyvissä vähintään kaksi kappaletta, jotta niiden yhdistäminen 

on mahdollista. 

 

Kuva 20. Tasomaisia tähyksiä 

Sisätiloissa ei kaikille tähyksille määritetty sijaintia takymetrimittauksin, jolloin peräkkäis-

ten keilausten välillä piti olla yhteisiä tähyksiä. Laserkeilaukset on mahdollista yhdistää 

myös ilman yhteisiä tähyksiä, jos takymetrillä on mitattu koordinaatit niille. Jatkokäsitte-

lyvaiheessa voidaan eri rekisteröinti tekniikoilla korjata puutteita tähyksien mittauksissa 

tai näkyvyydessä. Laserkeilauksen tai takymetrimittauksen puutteiden tai virheiden kor-

jaaminen jatkokäsittelyvaiheessa on kuitenkin huomattavasti hitaampaa kuin mittausvai-

heessa. Projektin läpiviennin kannalta olisikin suotavaa hoitaa maastossa tapahtuvat 

mittaukset mahdollisimman huolellisesti jatkokäsittelyn kannalta. 
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Laserkeilaukset numeroitiin mittausvaiheessa kojeasemittain kaupungintalolta saatuihin 

kuviin rakennuksesta. Lisäksi pidettiin kirjaa päivittäin suoritettujen laserkeilausten nu-

meroinnista, jotta rekisteröitäessä voitaisiin alueet jakaa oikein. Näin voitiin myös selvit-

tää keilausasemien sijainnit, jos joissain laserkeilauksissa ei ollut riittävästi tähyksiä re-

kisteröintiin. Näihin laserkeilauksiin lisättiin jatkokäsittelyvaiheessa manuaalisesti lisää 

tähyksiä. 

Projektia varten vuokrattu lämpökamera (Z+F T-cam) oli laserkeilaimen kanssa yhteen-

sopiva, jolla saatiin automaattisesti otettua sovittujen lämpökuvaus paikkojen laserkei-

lausasemilta lämpökuvat (kuva 21). Lämpökuvien ottamista varten jouduttiin samalta kei-

lausasemalta mittaamaan erikseen laserkeilaus ja sen jälkeen lämpökuvat. Lämpöku-

vaus kojeasemilta jatkokäsittelyn kannalta pätivät samat vaatimukset tähysten näkyvyy-

teen ja määrään, kuin laserkeilauksessa. Laserkeilaimen kojeaseman sijainnissa lämpö-

kuvia otettaessa oli huomioitava, että mittausetäisyys lämpökuvattavaan kohteeseen oli 

yli 1,6 m lämpökameran resoluutiosta johtuen. Lämpökameran resoluutio oli asetettu 

vastaamaan laserkeilauksen resoluutiota (22). Kuvassa 21 nähdään, että laserkei-

laimella jäävä katvealue koneen alle (0,5 m) on pienempi kuin lämpökameralla (1 m). 

Lämpökuvilla haluttiin selvittää mittatarkasti tiettyjen seinien sisäisten rakenteiden sijain-

teja. 

 

Kuva 21. Laserkeilauksen ja lämpökuvien katvealueet 
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Lämpökuvia ei varsinaisesti rekisteröity vaan ne yhdistettiin lämpökuvan ottopaikan ko-

jeasemaa vastaavaan rekisteröityyn laserkeilattuun pistepilveen. Lämpökuvia otettiin yk-

sittäisiltä kojeasemilta sisältä joka kerroksesta, ulkoa julkisivuilta ja sisäpihalta useasta 

eri paikasta. 

5.2 Ohjelmistot ja mittausaineistojen jatkokäsittely 

Lahden kaupungintalolta laserkeilauksia mitattiin yhteensä yli 700, joista lämpökamera 

aineistoja oli mukana noin 40 laserkeilauksessa. Kaupungintalon laserkeilaus oli pitkä-

kestoinen projekti, jonka jatkokäsittely vei monta kertaa enemmän työpäiviä, kuin mit-

taus. Jatkokäsittelyyn kaupungintalon projektissa kuului laserkeilaus-, lämpökuva- ja ta-

kymetri mittaustiedostojen siirto, niiden editointi, rekisteröinti, yhdistäminen, tiedosto-

muotojen muunto ja tarkistus. 

Valtaosa projektin jatkokäsittelyyn kuluvasta ajasta menee eri tietokoneohjelmien auto-

maattisissa laskennoissa, esim. laserkeilausten pistepilvien harvennus. Käsin tehdyn 

työn osuus jatkokäsittelyssä on käytännössä laserkeilausten rekisteröinnit, yhdistäminen 

ja näiden tarkistukset. Jos kohteesta olisi jouduttu tekemään mallinnuksia, se olisi kuu-

lunut myös käsin tehtyihin töihin, mutta kaupungintalon hankkeessa näitä ei tarvinnut 

tehdä. Lopputuotteena projektista olivat projektikoordinaatistoon rekisteröidyt yhdistetyt 

pistepilvet pilkottuna alueittain sopiviksi kokonaisuuksiksi ja näihin liitetyt lämpökuvat. 

5.2.1 Laserkeilausten rekisteröinti 

Laserkeilausten rekisteröintiin ja jatkokäsittelyyn käytettiin suurimmaksi osaksi Leica 

Geosystemsin valmistamaa Cyclone -pistepilvien käsittelyohjelmistoa. Mitatut pistepilvet 

kopioitiin laserkeilaimelta kovalevylle, jolta ne kopioitiin vielä uudestaan toiselle kovale-

vylle tai tietokoneelle. Laserkeilaukset tallennetaan yleensä vähintään kahteen eri sijain-

tiin. Tällä pyritään varmistamaan, etteivät tiedot vahingossa häviä. Ne tallennetaan pää-

sääntöisesti ulkoisille kovalevyille, jotta niitä voidaan työstää eri tietokoneilla. Verkkole-

vyille tai pilvipalveluihin laserkeilausten tallentaminen on hankalaa, koska niiden toiminta 

voi hidastua, jos liian monia prosesseja eri tietokoneilla on käynnissä samaan aikaan. 
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Normaalisti yrityksellä on käynnissä monia eri projektien jatkokäsittelyitä samaan aikaan. 

Cyclonen maksullisia lisenssejä tai muita ohjelmistoja on käytössä rajallinen määrä ja 

tietokoneilla on rajallinen laskenta kapasiteetti. Jatkokäsittely pyritään suorittamaan 

mahdollisimman nopeasti usealla eri tietokoneella. 

Cyclone-sovellus tukee monia eri pistepilvien tiedostomuotoja, ja niitä voidaan tuoda 

suoraan ohjelmistoon. Laserkeilaukset luetaan Cycloneen sisään, ja samalla ohjelma 

tunnistaa automaattisesti tähykset kaikista laserkeilauksista rekisteröintiä varten. Kun 

Cycloneen on tuotu laserkeilaukset, näyttää se kaikki niiden tähykset. Ohjelmiston auto-

maattisesti löytämistä tähyksistä valitaan ne, joita halutaan rekisteröinnin yhteydessä 

käyttää ja poistetaan Cyclonen väärin tulkitsemat tähykset. Osa ohjelman löytämistä tä-

hyksistä voi olla liian kaukaa havaittu (keskipisteen sijainti on epätarkka), vinossa tai 

ohjelmisto on tulkinnut muun laserkeilatun pinnan virheellisesti tähykseksi. Nämä ha-

vainnot poistetaan. Yksittäisissä laserkeilauksissa Cyclonen automaattinen tähysten tun-

nistustoiminto on voinut tunnistaa liian vähän tähyksiä, ja näihin joudutaan manuaalisesti 

lisäämään niitä riittävästi rekisteröinnin kannalta. 

Rekisteröintivaiheessa laserkeilauksiin liitettiin mukaan kaupungintalon projektikoordi-

naatistoon käännetty tähysten takymetrimittaustiedosto, jonka avulla laserkeilaukset re-

kisteröitiin oikeaan koordinaatistoon. Laserkeilausten rekisteröinti olisi voitu tehdä myös 

ilman takymetrin mittaustietoja. Pistepilvet olisi rekisteröity jälkeenpäin uudestaan taky-

metritiedoston kanssa projektikoordinaatistoon. Rekisteröitäessä laserkeilauksia tarkas-

tetaan samalla tähysten virheitä laserkeilausten ja takymetritiedoston välillä. Kuvassa 22 

näkyvät rekisteröinnin jälkeen tähysten pistepilvien tai takymetritiedoston (ScanWorld) 

väliset koordinaattivirheet (Error). Tähysten koordinaattivirhe kasvaa, jos rekisteröin-

nissä on mukana virheellisiä tähyksiä, jotka eivät sovi rekisteröintiin mukaan. Rekiste-

röinnistä poistetaan huonot tähykset (liian iso virhe). Jos näiden poistamisen jälkeen jää 

laserkeilauksia, joissa on liian vähän tähyksiä, joudutaan niihin lisäämään tähyksiä ma-

nuaalisesti tai yhdistetään pistepilvet muulla menetelmällä. 
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Kuva 22. Pistepilvien ja takymetrilla mitattujen tähysten välisiä rekisteröintitietoja. 

Lahden kaupungintalon hankkeessa oli yksittäisiä tähyksiä, jotka eivät sopineet takymet-

rimittauksiin tai pistepilvien välillä keskenään. Kokonaisuutena laserkeilauksissa oli kui-

tenkin rekisteröintiin tarvittava määrä tähyksiä. Laserkeilauksiin, joissa oli liian vähän tä-

hyksiä, lisättiin niitä jälkikäteen manuaalisesti, jotta päästiin riittävään tarkkuuteen. Re-

kisteröintejä kaupungintalosta tehtiin yhteensä kahdeksan. Jokaisesta kerroksesta teh-

tiin oma rekisteröintinsä. Lisäksi erikseen rekisteröitiin kierreportaikot, putkitunnelit ja 

lämpökuvauksiin liitettävät laserkeilaukset. 

Liitoskohdista eri rekisteröintien välillä ja niiden sisäisesti tarkistettiin, että pistepilvet so-

pivat toisiinsa. Kuvassa 23 on esitetty kapea leikkaus rekisteröidyistä pistepilvistä, joiden 

väliltä voidaan nähdä niiden yhteensopivuus. Jos joku pistepilvistä ei olisi yhteensopiva 

muiden kanssa, näkyisi se eri kohdassa leikkauksessa verrattuna muiden pistepilvien 

sijaintiin.  Käytännössä rakennuksen sisätiloja laserkeilatessa liitoskohtia ovat rappukäy-

tävät tai oviaukkojen välisiä tiloja, joissa yhteistä peittoa rekisteröintien välillä on riittä-

västi. Kaupungintalolta tehtiin tämänkin vuoksi erillinen rekisteröinti rappukäytävistä, 

jotta nähtiin eri kerroksissa takymetrillä mitattujen tähysten ja laserkeilausten yhteenso-

pivuus. 
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Kuva 23. Pistepilvien välinen tarkistus 

5.2.2 Rekisteröityjen pistepilvien jatkokäsittely 

Laserkeilatut pistepilvet sisältävät lähes aina liikaa tietoa (pisteitä). Yksittäisessä laser-

keilauksessa voi olla yli 100 miljoonaa pistettä. Laserkeilausten sisältämää tietoa har-

vennetaan Cyclonella eri laskentaprosessien avulla. Kun laserkeilauksia tuodaan Cy-

cloneen, määritetään etäisyys kojeasemaan nähden, ja sen yli menevät pisteet karsitaan 

pois. 

Lahden kaupungintalon sisätiloja mitattaessa käytettiin yleisesti noin 10–20 metrin etäi-

syyttä, jonka yli menevät pisteet poistettiin laserkeilauksista. Julkisivujen mittauksessa 

etäisyyden piti olla huomattavasti pidempi (30–50 m). On huomioitava, että laserkeilat-

tujen pisteiden tarkkuus vaihe-ero menetelmällä mitattaessa heikkenee suoraan etäisyy-

den suhteen. Pisteitä pidetään laserkeilauksissa mukana hieman kauempaa kuin varsi-

nainen laserkeilattu alue, koska osa rekisteröintiin tarvittavista tähyksistä voisi suodattua 

pois. 

Samalla kun pistepilvet tuodaan ensimmäistä kertaa Cycloneen, ohjelma poistaa laser-

keilauksista pisteet, joissa lasersäde on osunut osittain moneen eri pintaan eli säde on 

sironnut. Tällaisissa kohdissa pistepilveen jää pieniä aukkoja. Samalla suodattuvat pois 

heijastukset ikkunoista ja peileistä. Kaikkia lasersäteen heijastuksia ohjelma ei kuiten-

kaan saa suodatettua (kuva 24). Oikeanpuoleisesta ikkunasta ovat lasin heijastukset 

suodattuneet hyvin pois. Vasemmanpuoleiseen niitä on kuitenkin jäänyt mukaan. (23.) 
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Kuva 24. Lasersäteen sironnan/hajonnan suodatus pistepilvistä. 

Kun pistepilvet on rekisteröity samaan koordinaatistoon, ne ovat kuitenkin edelleen omia 

yksittäisiä pistepilviään. Rekisteröidyt pistepilvet tarkistetaan, että ne ovat varmasti kes-

kenään sopivia. Tarkistuksen jälkeen pistepilvet voidaan yhdistää (unifoida) yhdeksi 

isoksi pistepilveksi. Ennen yhdistämistä on mahdollista valita vain osa pistepilvistä uni-

fointiin mukaan, jos alueita halutaan jakaa pienemmiksi. Kaupungintalon hankkeessa 

mittausaineiston jakaminen suoritettiin jo rekisteröintivaiheessa. Rekisteröinnit tehtiin 

projektin ennalta sovitun aluejaon mukaisesti. 

Unifoinnilla harvennettiin kaikkia kaupungintalon eri rekisteröinneistä tehtyjä pistepilviä. 

Unifoinnin arvona käytettiin 5 cm. Silloin Cyclone harventaa unifoidun pistepilven niin, 

että vierekkäisten pisteiden keskimääräinen etäisyys on 5 cm. Se ei kuitenkaan ole 

tarkka keskiarvo pisteiden väliselle etäisyydelle. Laskenta-arvo (5 cm) on konservatiivi-

nen raja pisteiden välille laskettuna verkko projektiossa kaksiulotteiseen ruudukkoon. 

Unifoidussa pistepilvessä on edelleen paljon vierekkäisiä pisteitä, joiden välinen etäisyys 

voi olla millimetrien luokkaa. (24) 

5.2.3 Lämpökuvien jatkokäsittely 

Lämpökuvien jatkokäsittely prosessi oli vastaavanlainen kuin laserkeilausten. Lämpöku-

vien laserkeilauksiin yhdistämistä varten oli vuokrattu Z+F Lasercontrol -sovellus. Sovel-

lus on laserkeilausten jatkokäsittelyohjelma, joka on tarkoitettu Z+F:n laitteistojen mit-

tausaineiston jatkokäsittelyyn. 
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Ohjelmaa tarvittiin Lahden kaupungintalosta mitattujen lämpökuvien yhdistämiseen niitä 

vastaaviin laserkeilauksiin. Ohjelmaan tuotiin laserkeilaukset kojeasemilta, joista lämpö-

kuvia mitattiin. Tämän jälkeen voitiin lämpökuvat tuoda ohjelmaan. Lämpökamerakuvat 

liitettiin laserkeilauksiin georeferoimalla. Lasercontrol suorittaa georeferoinnin automaat-

tisesti. 

Lämpökuville voitiin määrittää niissä esitettävät lämpötilavälit ja väriskaalat. Kaupungin-

talon projektissa käytettiin vain ohjelman tarjoamia oletusvärejä ja lämpötilaero säädet-

tiin näyttämään mahdollisimman havainnolliselta (kuva 25). Lisäksi laserkeilaus- ja läm-

pökuva yhdistelmät rekisteröitiin projektin erilliskoordinaatistoon. Rekisteröinti tehtiin la-

serkeilauksissa näkyvien yhteisten tähysten avulla. 

 

Kuva 25. Lasercontrol-ohjelman lämpökuvien muokkausominaisuuksia. 

Rekisteröidyt lämpökuvat kirjoitettiin Lasercontrolista toiseen tiedostoformaattiin, joka oli 

Cyclone-ohjelman kanssa yhteensopiva. Tämä tehtiin sen takia, että Lasercontrol oli 

vain tilapäisesti vuokralla. Cyclonessa rekisteröitiin takymetritiedoston avulla erilliskoor-

dinaatistossa olleet lämpökuvat ja laserkeilaukset projektikoordinaatistoon. Tiedostojen 

Cycloneen tuontivaiheessa suodatettiin laserkeilauksista lasersäteen useaan eri pintaan 

osuneet pisteet normaalisti pois. Toisin kuin muita laserkeilauksia käsitellessä pistepil-

vien harvennusta ei haluttu suorittaa, jotta niissä näkyvä lämpökuva-aineisto olisi mah-

dollisimman yhtenäistä. Jos lämpökuvattuja pistepilviä olisi harvennettu, vastaavasti nii-

hin liitettyjen lämpökuvien pistevälit olisivat kasvaneet vaikeuttaen kuvien tulkintaa. 
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5.3 Laserkeilauksen lopputulokset 

Lopputuotteina projektista luovutettiin projektikoordinaatistoon rekisteröidyt pistepilvet 

monessa eri tiedostomuodossa. Lahden kaupungintalon eri rekisteröintikokonaisuudet 

olivat 1. kerros, 2. kerros, kellari, kierreportaat, putkitunnelit, ullakko, julkisivut ja lämpö-

kamera-aineistot. Kaikille pistepilville tehtiin samat tiedostomuunnokset. Laserkeilausten 

luovutustiedostoihin kuuluivat 

• Cyclonen rekisteröidyt pistepilvet 

• kaikki yksittäiset rekisteröidyt laserkeilaukset PTX- ja ZFC-tiedostomuo-

doissa 

• laserkeilausindeksit aluejaotuksen mukaan 

• laserkeilausten pyörähdyskuvat 

• rekisteröidyt pistepilvet käännettynä LFM NetView -ohjelmistoon. (23) 

Cyclonessa luovutusta varten rekisteröityjä pistepilviä ei tarvinnut niiden jatkokäsittelyn 

jälkeen muokata. Pistepilvistä Cyclonella tehtiin muita luovutustiedostoja varten kuiten-

kin tiedostomuunnoksia. Cyclonella tehtiin kaikille alueille laserkeilausindeksit (kuva 26). 

Indeksistä nähdään samalla laserkeilauksien numerointi. 
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Kuva 26. Laserkeilausindeksi Lahden kaupungintalon 2. kerroksesta. 

Rekisteröidyt pistepilvet pakattiin Cyclonella E57-tiedostomuotoon, joka voitiin tuoda 

LFM-ohjelmistoon muiden luovutustiedostojen tekoa varten. Cyclonessa ei ole työkaluja 

esim. laserkeilausten NetView-muotoon kääntämiseen. LFM-ohjelmalla laserkeilauksille 

luotiin kojeasemien numeroinnin mukaiset pyörähdyskuvat (kuva 27). Mittauksessa käy-

tössä olleessa Z+F Imager 5006:ssa ei ollut mahdollista pyörähdyskuvia laserkeilatessa 

tehdä. Uudemmissa laserkeilaimissa on usein ominaisuus tehdä pyörähdyskuvat laser-

keilauksen yhteydessä. 



35 

 

 

Kuva 27. Pyörähdyskuva julkisivun laserkeilauksesta 

LFM-ohjelmalla käännettiin rekisteröidyt laserkeilaukset PTX- ja ZFC-tiedostomuotoihin. 

Tiedostonmuunnos tapahtuu automatisoidusti ohjelmalla. Sama työ olisi voitu tehdä 

myös Cyclonessa, mutta LFM:llä tiedostojen muuntaminen on nopeampaa. PTX- ja ZFC-

tiedostomuodot ovat yleisesti käytössä olevia pistepilvien tiedostomuotoja, esimerkiksi 

Z+F:n laserkeilaimista purettavat alkuperäiset laserkeilaustiedostot ovat zfc-muotoisia. 

LFM-ohjelmalla käännettiin tiedostot alueittain LFM NetViewerillä tai muulla vastaavalla 

ohjelmalla (esim. Leica TrueView) katseltavaan tiedostomuotoon. NetViewerillä voi tar-

kastella mitattuja laserkeilauksia ja käyttää yksinkertaisia mittaustyökaluja (kuva 28). Oh-

jelmasta on olemassa uudempi versio, jossa työkaluja laserkeilausten käsittelyyn on 

enemmän. Tällaisen laserkeilauksien tarkastelumuodon etuna on, se että tiedot voi jakaa 

muille ohjelmaa käyttäville Internetin kautta. Laserkeilauksiin tehdyt merkinnät ja mit-

taukset ovat myös kaikkien aineistoa käyttävien nähtävillä. 
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Kuva 28. LFM NetViewer 2.0 -laserkeilausten käsittelyominaisuuksia 

5.4 Lämpökuvien tulokset 

Lämpökuville tehtiin kaikki samat luovutustiedostot kuin muillekin laserkeilauksille. Läm-

pökuvista haluttiin selvittää projektia varten kellarikerroksen piilossa olevien kattoraken-

teiden sijainti projektikoordinaatistossa. Kyseessä olivat 1920-luvulla kellariin rakennetut 

kantavat betonirakenteet (23). Kuvassa 29 on lämpökamerakuvia kaupungintalon sisä-

pihalta liitettynä laserkeilattuun pistepilveen projektikoordinaatistossa, ja kuvassa 30 on 

samasta kohtaa laserkeilaimen harmaasävy pistepilvi. Lämpökuvan sininen värisävy 

vastaa ulkolämpötilaa, joka oli mittausajankohtana muutamia asteita pakkasella.  Läm-

pökuvasta erottuu sisäpihan maanpinnalla sen alapuolella olevan kellarikerroksen katto-

rakenteita vaaleanpunaisen sävyllä. Lämpökuvasta erottuvat myös rakenteiden muodot 

ja suunnat riittävän tarkasti. 
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Kuva 29. Laserkeilauksiin liitetty lämpökuva kaupungintalon sisäpihalta 

 

Kuva 30. Laserkeilaimen harmaasävy pistepilvi kaupungintalon sisäpihalta 
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Lisäksi kuvassa 31 on esitetty, missä alapuolella olevan kellarin seinälinja sijaitsee. Sii-

hen on liitetty kellarin puolelta mitattuja pistepilviä harmaan sävyllä havainnollistamaan, 

että lämpökuvissa näkyvien lämpötilavaihtelujen sijainti on paikkansapitävä. Kellariker-

ros jatkui vielä todellisuudessa pidemmälle pystysuunnassa. 

 

Kuva 31. Kellarikerroksen seinälinjan sijainti verrattuna lämpökuvien havaintoihin. 

Havainnollistamaan piilossa olevien rakenteiden sijaintia liitin samalta alueelta leikkauk-

sen (kuvat 32 ja 33). Leikkauskuvaan 33 on liitetty mukaan kellarista mitattu laserkeilaus. 

Laserkeilauksesta nähdään keskellä pilarilinja osittain. Leikkauksesta havaitaan, että 

vain lämpökuvista voidaan nähdä sivusuunnassa muuten piilossa olevat rakenteet ja nii-

den muoto. Myös kellarin keskellä kulkeva kattorakenne on näkyvissä kellarista otetuissa 

laserkeilauksissa vain osittain. Lämpökuvista saatiin selville kaupungintalon projektin 

kannalta toivotut tiedot muuten piiloon jäävien kattorakenteiden osalta. 
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Kuva 32. Leikkauskuvan (1-1) sijainti ja suunta 

 

Kuva 33. Leikkaus 1-1 

5.5 Muita havaintoja lämpökuvista 

Kaupungintalon lämpökuva-aineistoja tutkiessa havaitsin samalla muutamia muita koh-

tia, joissa lämpökamerakuvat paljastavat silmältä piilossa olevia rakenteita. Kyseiset ha-

vainnot eivät olleet projektin toteutukseen liittyviä, mutta olivat hyviä lisäesimerkkejä 

siitä, mitä lämpökamerakuvista voidaan nähdä. 
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Lämpökuviin oli mitattu kaupungin talon sisäpihan ja katualueen välissä oleva ulkokäy-

tävä. Kuvista paljastui käytävän katon betonoinnin sisäisiä rakenteita (kuva 34). Kuvassa 

35 ovat laserkeilaimen harmaasävy- ja intensiteettikuvat, joista ei katon rakenteita pysty 

näkemään.  Lämpökuvasta erottuivat käytävän poikki kulkevat rakenteet, jotka olivat ka-

ton betonoinnin sisällä. 

 

Kuva 34. Lämpökuva kävelykäytävän katosta 

 

Kuva 35. Laserkeilaimen harmaa- ja intensiteettikuvat kävelykäytävän katosta. 
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Julkisivujen lämpökuvauksessa paljastui jalkakäytävän kivetyksen alla kulkeva putkilinja 

(kuva 36). Kyseessä oli todennäköisesti kaukolämpölinja. Kaupungintalon sisätiloista 

otetuista lämpökuvista ei saatu seinien sisäisiä rakenteita paikallistettua. Sisällä lämpö-

kuvissa oli liian pieni lämpötilan vaihtelu, jotta seinien sisältä olisi rakenteita näkynyt. 

Niistä pystyi kuitenkin paikoitellen lämpövuotokohtien sijainteja havaitsemaan, tosin 

nämä tiedot eivät olleet Lahden kaupungintalon projektin kannalta oleellisia tietoja. 

 

Kuva 36. Lämpökuva ja laserkeilaimen harmaasävy kaukolämpölinjan sijainnista. 
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6 Yhteenveto 

Projektin kokona Lahden kaupungintalo oli hieman keskimääräistä suurempi yksittäisen 

rakennuksen laserkeilaus. Hankkeen mittauksista saatiin siltä toivotut tiedot mittatarkasti 

tulevan peruskorjauksen suunnittelua varten. Kaupungintalon peruskorjausta ei ole vielä 

tämän insinöörityön valmistuessa ehditty aloittaa, vaan se on edelleen suunnitelma-as-

teella. 

Insinöörityössä kerrottiin samalla laserkeilauksen ja lämpökuvauksen toimintaperiaat-

teita ja käyttökohteita omina osinaan. Näiden yhteinen käyttäminen selvitettiin Lahden 

kaupungintalon projektin avulla ja samalla työvaiheet, joita laserkeilaushankkeen toteut-

tamiseen kuuluu. 

Insinöörityön tarkoituksena oli selvittää lämpökameran mahdollisuuksia paikallistaa sei-

nien sisäisiä rakenteita yhdistettynä koordinaatistoon sidottuun laserkeilattuun pistepil-

veen. Kaupungintalolta mitatuista lämpökamerakuvista onnistuttiin selvittämään sen kel-

larikerroksen muilla mittausmenetelmillä piilon jäävien kantavien betonirakenteiden si-

jainti. Lämpökuvista saatiin lisäksi selville muita maan- tai rakenteiden sisäisiä kohteita, 

joiden tietoja olisi tarpeen mukaan voitu käyttää. 

Laserkeilausten ja lämpökuvien käyttäminen yhdessä, kuten insinöörityössä esitellyssä 

Lahden kaupungintalon projektissa, on vielä melko vähäistä. Siihen tarvittavat laitteet ja 

ohjelmistot ovat kalliita. Normaalisti lämpökuvista riittää niistä saatu pelkkä kuvallinen 

tieto. Tämä ei kuitenkaan aina ole riittävän tarkkaa, jolloin lämpökuvien tueksi tarvitaan 

muita mittauksia. Sovelluskohteita ovat varsinkin Lahden kaupungintaloa vastaavat van-

hat rakennukset, joista ei ole olemassa riittävän tarkkoja suunnitelmia. 

Piilossa olevien rakenteiden paikallistamiseksi lämpökuvista vaaditaan myös riittävät 

lämpötilaerot. Tällaisten mittausten suorittaminen ulkoa onkin mahdollista vain lämpöti-

laerojen ollessa riittävän suuria mitattavien pintojen välillä. Sisätiloissa laserkeilausten ja 

lämpökuvausten käyttämisessä on sama ongelma. Liian pieni lämpötilajakauma tekee 

lämpökuvasta epähavainnollisen. Niillä voidaan kuitenkin paikallistaa mittatarkasti ra-

kennusten lämpövuodot ja seinien sisällä huonelämpötilaa huomattavasti lämpimämmät 

rakenteet. Lämpökuvien avulla olisi mahdollista pyrkiä selvittämään myös sisätiloissa 
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seinien sisäisten rakenteiden sijainteja, jos niiden lämpötilaero verrattuna huonelämpö-

tilaan on riittävä. Mahdollisia käyttökohteita tällaiselle mittaukselle voisivat olla mitkä ta-

hansa rakennukset tai teollisuuslaitokset. 
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