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exploring many studies close to this same subject.
GPS is a commonly used measurement method in infrastructure construction. GPS devices are used for area and volume measurements.
RPAS industry has developed and prices have come down so that this
technology has become available for consumer section. That has made it
possible to measure with new technology. In this thesis, the difference
between GPS measurement and fotogrammetry or measuring from image-based measurement, was studied. It was found out that the difference between these two technologies was under 1%. Althought the sampling was quite narrow, together with the previous studies and sources it
was enough to prove RPAS measurement’s reliability. RPAS measurement
data is comparable with GPS-based data. Weather conditions and
ground’s overhead obstructions influences to reliability. That is why RPAS
measurement cannot entirely replace GPS measurement.
Keywords

RPAS, RPAS mapping, infraconstruction industry, measurement

Pages

29 pages including appendices 1 page

Sanastoa:
Drone

Puhekieleen vakiintunut kauko-ohjattavasta
lennokista

Drooni

Kielitoimiston sanakirjaan vuonna 2018 lisäämä
sana

Multikopteri

Monisiipinen kauko-ohjattava miehittämätön
ilma-alus

UAV

Unmanned aerial vehicle; miehittämätön ilmaalus (vanhentunut termi, nykyään UA)

UAS

Unmanned aircraft system; miehittämättömän
ilma-aluksen kokonaisjärjestelmä

RPAS

Remotely Piloted Aircraft System; kauko-ohjatut ilma-aluksen käytön kokonaisjärjestelmä

Fotogrammetria

Kuvasta suoritettava kohteiden kolmiulotteinen mittaaminen

Ortokuva

Toisilleen peitteisistä ilmakuvista vedostettu
yksi tarkka karttakuva

RTK GPS

1cm tarkkuudella mittaava GPS-laite

DJI Phantom

Kuluttajahintainen kuvauskopteri

DJI Inspire

Edullinen ammattitason kuvauskopteri

SISÄLLYS

1 JOHDANTO ................................................................................................................... 1
1.1 Työn tavoite ja rajaus .......................................................................................... 2
1.2 Ralf Ajalin Oy ....................................................................................................... 3
2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA RPAS TEKNIIKKA AIKAISEMMISSA TUTKIMUKSISSA ..................... 3
2.1 Yleistä .................................................................................................................. 3
2.2 Lainsäädäntö ja asetukset ................................................................................... 4
2.3 Aikaisemmat tutkimukset ................................................................................... 5
3 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSET .............................................................................................. 6
4 RPAS MITTAUSTEKNIIKKA ............................................................................................ 9
4.1
4.2
4.3
4.4

Periaate lyhyesti .................................................................................................. 9
Mittaaminen lentämällä .................................................................................... 11
Kuvien jatkokäsittely ......................................................................................... 11
Esitystavat ......................................................................................................... 12
4.4.1 Ortokuva ................................................................................................ 12
4.4.2 DSM ....................................................................................................... 13
4.5 Kuvien tarkkuus ................................................................................................. 13
4.5.1 Signaalipisteet ....................................................................................... 13
4.5.2 Maastopikseli ......................................................................................... 14
5 VARASTOKASAN MITTAAMINEN ............................................................................... 15
5.1 Käytettävä mittauskalusto ................................................................................ 15
5.2 Tutkimuksen kohde ........................................................................................... 16
5.3 Toteutustapa ja aika .......................................................................................... 17
6 TULOSTEN TARKASTELU ............................................................................................ 18
6.1 GPS-mittaus ....................................................................................................... 18
6.2 RPAS-mittaus ..................................................................................................... 19
6.3 Vertailu .............................................................................................................. 20
7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET .............................................................................. 22
7.1 Toimenpiteet Ralf Ajalin Oy:ssä ........................................................................ 24
LÄHTEET .......................................................................................................................... 25

Liitteet
Liite 1

Teemahaastattelu

1

1

JOHDANTO
Miehittämättömän siviili-ilmailun suosio on viime vuosina kasvanut räjähdysmäisesti. Lähes ammattitasoisia laitteita saa jo kuluttajahinnoilla. Uusia sovelluskohteita tulee jatkuvasti ja ilma-alusten kantamia sensoreita,
kuten erilaisia kameroita, laserkeilaimia ja tunnistimia kehitetään paremmiksi ja niillä tehdään tutkimusta monella eri alalla. Innovaatioita ovat
esimerkiksi lämpökameralla tehtävät erilaiset etsintä- ja kartoitussovellukset sekä haistavilla sensoreilla varustetut dronet, jotka mittaavat valtamerilaivojen päästöjä (DroneFinland 2018). Ulkomailla on myös tutkittu
ja toteutettu dronen käyttämistä eri asioiden kuljetukseen ja toimimaan
lähettipalveluna asiakkaille (Forbes 2018). Monet sovelluskohteet ovat
vielä tutkimustasolla mutta tulevaisuudessa tullaan varmasti näkemään
mitä monimuotoisempia dronejen käyttökohteita. Kuten esimerkiksi, sovellus jolla saadaan istutettua uusia puita pahoin kärsineille hakkuu- tai
tuhoalueille (Fastcompany 2018). Valitettavasti dronea voidaan myös
käyttää vahingoittamistarkoituksessa sekä muuhun laittomuuteen, kuten
pommien kuljetukseen ja salakuljetukseen (New York Times 2018). Tulevaisuudessa dronen käytön uskotaan kaupallistuvan lisää ja uuden teknologian tuovan huimaa talouskasvua (Independent 2018).
DroneFinland on droneilla tehtävän kaukokartoitusteknologian tutkimusja innovaatiokeskus. Jäseninä sillä on fotogrammetrian, laserkeilauksen,
hyperspektrikuvauksen ja tutkatekniikan kansainvälisiä huippututkijoita
(DroneFinland 2018). DroneFinlandin lisäksi Suomessa tehdään tutkimustyötä monilla eri tahoilla, dronen käyttöä opetetaan korkeakouluissa ja
niillä tehdään tutkimuksia yliopistoissa. Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä julkaistaan Theseus-tietokannassa, jossa hakusanoilla ”drone”,
”UAV” tai ”RPAS” saadaan jo satoja osumia. Opinnäytetöissä esitellään
monipuolisesti miehittämättömän ilmailun lainsäädäntöä, eri laitetyyppejä ja eri sovelluskohteita sekä niihin käytettäviä ohjelmistoja. (Theseus
2018).
Puhekieleen on vahvasti tarttunut vierassana drone tarkoittamaan pieniä
kauko-ohjattavia ilma-aluksia. Dronella on alun perin kuitenkin tarkoitettu Yhdysvaltojen sotilaskäyttöön suunniteltuja miehittämättömiä ilmaaluksia. Tässä opinnäytetyössä keskitytään kuitenkin pelkästään siviili-ilmailuun. Kansainvälisissä julkaisuissa käytetään usein UAV-termiä, joka
on tänä päivänä usein korvattu termillä UA. RPAS-järjestelmällä tarkoitetaan kokonaisjärjestelmää, johon kuuluvat lennokki ja kauko-ohjain näyttöineen sekä lentämiseen käytettävät ohjelmistot. Miehittämätöntä ilmailua hallinnoi Suomessa liikenteen turvallisuusvirasto ja se on ohjeistanut käyttämän miehittämättömistä ilmailulaitteista termiä RPAS. (Trafi
2018b)
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Menetelmän on monissa aiemmissa tutkimuksissa todettu olevan tarkka.
RPAS:n tuottamien pistepilvien tarkkuuksia on kansainvälisellä tasolla tutkittu ja vertailtu monissa artikkeleissa ja yliopistotason tutkimuksissa
muutamien viime vuosien aikana. Tutkimuksissa tulee esille saman suuntaisia tuloksia − RPAS-laitteiden kanssa tehdyt fotogrammetriset mittaukset ovat vertailukelpoisia muihin tekniikoihin perustuvien mittausten
kanssa. Tekniikan koko ajan kehittyessä ilmasta käsin tehtävä kartoitus on
lähdetietojen mukaan todella syrjäyttämässä perinteisen manuaalisesti
tehtävän mittauksen.

1.1

Työn tavoite ja rajaus
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuinka luotettavaa dronella tehtävä pinta-alojen ja massamäärien mittaus on. Keskeisin tutkimuskysymys
on: Mikä on RPAS tarkkuus verrattuna yleisimpiin tänä päivänä käytössä
oleviin mittausmenetelmiin verrattuna? Toissijaisena kysymyksenä on,
voidaanko dronella tuotettua mittausdataa käyttää osana rakennusprojektin laaturaportointia? Tässä opinnäytetyössä on rajattu pois perusteellinen dronejen esittely sekä käytön opastaminen. Pääfokus oli yksinkertaisella tavalla hankkia vastaus tutkimusongelmaan ja tuoda hyötyä tilaajalle sekä jalkauttaa työn tekijän opinnäytetyöstä saama oppi kentälle
osaksi jokapäiväistä työtä.
Kuten kaikessa rakentamisessa, myös infrarakentamisessa mittaaminen
on ensiarvoisen tärkeää. Mittaamisella voidaan tarkoittaa rakennuspaikan mittaamista, josta usein käytetään termiä merkitseminen tai merkkaus. Rakennuspaikan tai linjojen merkintä on rakentamisen edellytys.
Mittaaminen voi olla myös rakentamisen tuloksen dokumentointia eli toteuman mittaamista. Toteumaa dokumentoidaan infra-alalla perinteisesti
GPS-laitteilla ja takymetreillä. Toteumakarttoja tuotetaan työn edetessä
kaikista rakennetuista kerroksista ja maan alle jäävistä rakennusosista.
Toteumakuva voi yksinkertaisimmillaan olla kahden tarkepisteen väliin
piirretty suora jana, kuten yksittäinen suora kaapelinsuojaputki, jolla on
mittatieto eli pituus ja sijainti koordinaatistossa. Toisaalta toteumakuva
voi olla sadoista mittapisteistä koostettu pintamalli jostain isommasta rakennelmasta. Tässä tapauksessa dokumentointiin voidaan ottaa mukaan
myös rakennelman tilavuus. Infra-alan urakoissa toimitaan InfraRyl ohjeiden ja Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö sekä määrämittausohjeen mukaan. Se on infra-alalle luotu yleinen standardi helpottamaan osapuolten välistä tiedonkulkua. Määrämittaukset ja toteumakuvat
toimivat myös urakoiden laskutuksen perustana ja ovat urakan lopuksi tilajaalle luovutettavan laatukansion perusta.
Tämä tutkimus perustuu tavallisella RGB-kameralla varustetun dronen
hyödyntämiseen. Työssä selvitetään, kuinka luotettavaa mittaustietoa
muutamien tuhansien eurojen dronella voidaan kerätä. Mittaus tehdään
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myös tämän kaltaiseen mittaukseen useimmiten käytettävällä GPSmittalaitteella, jotta voidaan selvittää ero RGB-kameraan. Työn tutkimus
rajataan yhteen varastokasaan ja yhteen alueeseen, josta eri menetelmillä saatuja tietoja vertaillaan keskenään.
Droneen kiinnitetty laserkeilain olisi ollut mielenkiintoista ottaa mukaan
tutkimukseen mutta niiden saatavuus ja hinnat ovat vielä sen verran korkeita, että niitä käyttävät lähinnä pelkkää RPAS-liiketoimintaa harjoittavat
yritykset. Maasta keilaava laser olisi ollut saatavilla mutta sen ei koettu
tuovan lisäarvoa tutkimukseen, koska maasta käsin ei voida luotettavasti
keilata kovinkaan korkeita kohteita.
Tavoitteena on osoittaa mittausmenetelmän luotettavuus tieteellisen tutkimuksen ja lähdetietojen avulla. Toisaalta tavoitteena on jalkauttaa
opinnäytetyöstä saatu tieto ja kokemus kentälle osaksi jokapäiväistä tekemistä, esimerkiksi vähentämällä ulkopuolisten mittauspalveluiden käyttöä projektien aikana.
1.2

Ralf Ajalin Oy
Työn tilaajana toimii työnantajani Ralf Ajalin Oy, joka on läntiseltä Uudeltamaalta lähtöisin oleva perheyritys. Koko Etelä-Suomen alueelle levittyvää toimintaa johdetaan Raaseporista. Yritys on erilaisten vaativien infrahankkeiden toteuttaja, jonka asiakkaita ovat kaupungit, suuryritykset ja
virastot. Toimialaan kuuluu kunnallistekniikka, silta- ja väylärakentaminen, tunneleiden korjaukset, ratarakentaminen, maa-ainesten myynti ja
viherrakentaminen. Yrityksen toteuttamiin hankkeisiin kuuluu usein isojen maa-ainesmäärien käsittely. Massamäärien mittaaminen sekä massatasapainon suunnittelu on aina tärkeä osa Ralf Ajalin Oy:n projekteja (Ralf
Ajalin Oy 2018).
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2.1

LAINSÄÄDÄNTÖ JA RPAS TEKNIIKKA AIKAISEMMISSA
TUTKIMUKSISSA
Yleistä
RPAS-kaukokartoitus ja massalaskenta on kasvanut isoksi bisnekseksi
etenkin isoilla kaivoksilla, joissa dronet ovat korvanneet perinteisellä tavalla mittaavat GPS-kartoittajat. Kohteissa, joissa varastokasojen mittaamiseen on ennen käytetty viikkoja, saadaan uudella teknologialla sama
työ hoidettua päivässä (Arango & Morales 2015).
Trafin RPAS-haun perusteella, Suomessa isoimmat rakennusliikkeet ja
kaupunkien rakennusvirastot omistavat jo RPAS-laitteita (Trafi 2018d).
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Sitä, miten yritykset ovat ottaneet uuden teknologian käyttöönsä, ei tässä
työssä käsitellä. Isoille yrityksille tehtyjen opinnäytetöiden perusteella,
droneista ollaan kuitenkin innostuttu myös rakennusalalla.

2.2

Lainsäädäntö ja asetukset
Tällä hetkellä RPAS toimintaan ei ole yhteneväistä kansainvälistä lainsäädäntöä. Kansallisia säädöksiä on määrätty ilmailulaissa ja Trafin määräyksessä OPS M1-32. EU-tason koko Euroopan kattavat säädökset ovat valmisteilla ja valmistuvat tämän vuoden aikana. (Trafi 2018a).
Keskeisimmät kauko-ohjatun aluksen turvalliseen lennättämiseen liittyvät
asiat:
• Lentokieltoalueet (tilapäiset ja pysyvät)
• Lentorajoitusalueet (tilapäiset ja pysyvät)
• Maksimilentokorkeus (150m)
• Näköyhteys ilma-alukseen
• Riskienarviointi
(Trafi 2018b)
Suomen ilmatilaa valvoo valtionyhtiö ANS Finland. Lentokieltoalueet ja
lentorajoitusalueet ovat löydettävissä ANS Finlandin verkkosivujen reittitiedotteista. Tiedotteet päivittyvät joka päivä. Sivuilta löytyy myös suomen ilmailukäsikirja, jossa on selitykset kaikista eri kielto- ja rajoitusalueista ja ilmailussa käytössä olevista lyhenteistä (Air Navigation Services
Finland 2018).
Liikenteen turvallisuusvirasto on pyrkinyt helpottamaan harrastajalentäjien tiedonsaantia ja vähentämään drone-harrastajien tuottamia vaaratilanteita. Trafi on luonut harrastajille suunnatun älypuhelinsovelluksen,
droneinfon, josta harrastaja voi helposti tarkistaa kaikki lentokielto- ja rajoitusalueet sekä lentokorkeuden rajoitukset. Sovelluksella voi myös
tehdä lentoonlähtöilmoituksen, jolloin laite näkyy myös muille käyttäjille
(Droneinfo 2018).
Epävirallinen mutta toimiva ja käyttäjäystävällinen palvelu on ilmailukartta.fi ja sen dronekartta, jossa on esitetty kootusti kaikki dronen lennättämiseen vaikuttavat rajoitukset ja kiellot. Palvelu päivittyy 15min välein AIS.fi:n sivuilta. Lisäksi palvelussa näkyvät reaaliajassa puolustusvoimien lentokielto- ja rajoitusalueet (Ilmailukartta 2018)
Kaikkien lentotyötä tekevien tulee rekisteröityä Trafiin ja ottaa toiminnalleen vakuutus, joka korvaa vähintään kolmansille aiheutuneet vahingot
(vrt. liikennevakuutus). Lisäksi Trafi suosittelee toimijoita tekemään mie-
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hittämättömälle ilmailulle tarkoitetun toimintakäsikirjan. Toimintakäsikirja on eräänlainen toiminnan laatu- ja turvallisuusdokumentti. (Trafi
2018c).
”Kauko-ohjatut kopterit ja lennokit ovat radiolaitteita, joita koskevat samat vaatimukset kuin muitakin radiolaitteita. Eurooppalaisten säännösten mukaan niistä täytyy löytyä vaatimustenmukaisuusvakuutus ja CEmerkintä. Langattomia laitteita ja niiden käyttöä koskevat määräykset
vaihtelevat kansainvälisesti, ja esimerkiksi ulkomaisissa verkkokaupoissa
myydään laitteita, joiden käyttö Suomessa voi aiheuttaa häiriöitä. Kun
laitteiden taajuudet ja tehot ovat oikeita, ne eivät häiritse muita radiolaitteita.” (Trafi 2018)
2.3

Aikaisemmat tutkimukset
Suomessa on tehty useita opinnäytetöitä, joissa tutkitaan RPAS-laitteiden
eri sovelluskohteita lähinnä työmaan hallinnan kannalta. Markus Valo
(2018) on tutkinut eri sovelluskohteita infrarakentamisessa ja löytääkin
monia hyviä kohteita, joilla voidaan tehostaa työmaan hallintaa ja seurantaa mm. massojen osalta. Valo esittelee kattavasti RPAS-laitteilla tuotetun valokuva-aineiston hyödyntämistä infrahankkeen koko prosessin
ajan. Samalla hän selvittää eri jälkikäsittelyohjelmien perusteita ja koostaa ohjeellisen opinnäytetyön palvelemaan yrityksen tarpeita. Mikko Illikainen (2018) liikkuu myös ison infrahankkeen parissa. Illikainen esittelee
insinöörityössään kattavasti fotogrammetriaan perustuvien mittausten
hyötyjä osana rakennushankkeen laadunvarmistusta. Hän tutkii perinteisen ja fotorgammetriaan perustuvan mittauksen eroja projektin eri vaiheissa. Hän myös toteaa RPAS-mittauksen olevan monessa eri rakentamisen vaiheessa käyttökelpoista.
P. Barry ja R. Coakley (2013) osoittavat tutkimuksessaan, että UAVlaitteen ja RTK GPS:n tarkkuus signaalipisteitä mitattaessa oli saman
suuntainen eli 41 mm horisontaali- ja 68 mm vertikaalisuunnassa. He totesivat, että UAV-laitteen tuottamaa kuvaa voidaan käyttää 1:200 mittasuhteessa oleviin suunnitelmiin asti.
P. L. Raeva, S. L. Filipov, ja D. G. Filipov (2016) vertailivat UAV-laitteen ja
tarkkuus GPS:n eroja, kun mitataan isoja maa-ainesten varastokasoja.
Mittaustapojen eroksi massan kokonaismäärässä tuli 1.1 %. Tutkimuksessa huomionarvoista oli se, että perinteiseen GPS-tiedonkeruuseen
meni aikaa 5 h, kun taas UAV-laite keräsi tiedon puolessa tunnissa. Mittausdatan käsittelyyn meni molemmilla tavoilla sama aika.
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Kuva 1. Kartoitusmetelmien tarkkuuksia (sciencedirect.com n.d.)
DJI Phantom 2 -kopterilla on päästy Arangon ja Moralesin tutkimuksessa
tarkempiin tuloksiin kuin täkymetrillä ja Total Station -ohjelmistolla. Kopterin optiikkana oli tavallinen kamera. Myös tässä tutkimuksessa huomionarvoista oli se, että UAV-laitteella varastokasat mitattiin kuusi kertaa nopeammin kuin kävelemällä ja manuaalisesti mittaamalla. (Arango ja Morales, 2015.)
Jeff Lawrencen ja Glenn Lethamin (2018) mukaan UAV-laitteen mittausdatan koettiin olevan luotettavampaa kuin maasta tehtävä laserkeilaus. Laserkeilauksen todettiin jättävän katvealueita varastokasojen huipuille, jolloin mittaustulos on todellista määrää suurempi. UAV-laitteena tässä tutkimuksessa käytettiin DJI:n valmistamaa Phantom 4 pro -droonia.
Tutkimuksissa korostuu RPAS-laitteen nopeus ja toisaalta myös työskentelyturvallisuus mitattaessa korkeita kasoja sekä jyrkkiä rinteitä. Toisaalta
peitteisillä alueilla todettiin GPS-tiedonkeruun olevan luotettavampaa.

3

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSET
Teemahaastattelu tehtiin puhelimitse muutamille Ralf Ajalin Oy:n yhteistyökumppanille. Haastattelussa annettiin haastateltavalle aihe, johon
vastattiin vapaamuotoisesti. Vastauksia seurasi vapaamuotoinen keskustelu aihepiirin ympärillä. Haastatteluun valittiin yrityksiä, joilla tiedettiin
olevan RPAS-laitteita, ja henkilöitä, joilta saataisiin käyttäjäkohtaisia kokemuksia. Yhteensä neljää henkilöä haastateltiin, joista yksi edusti isoa
konsultti- ja suunnittelutoimistoa, yksi pientä mittausalan yritystä ja kaksi
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henkilöä suurta mittausalan yritystä. Teemahaastattelun kysymykset ovat
tämän opinnäytetyön liitteenä (Liite 1).
Yhdellä toimijalla oli jo muutama vuosi sitten useampia laitteita käytössä
ja toiminta oli jo osana jokapäiväistä työtä. Tänä päivänä toiminnan voidaan sanoa jo olevan hyvin ammattimaista ja RPAS-operaattoreita koulutetaan jatkuvasti lisää. Osalle tämä teknologia ei ollut henkilökohtaisella
tasolla tuttua mutta menetelmän edut oli silti huomioitu. Eräällä toimijalla RPAS-kartoitus oli niin tuore menetelmä, ettei kaikkea sen potentiaalia oltu vielä koettu käytännössä. Yhteinen viesti kaikilta toimijoilta kuitenkin oli, että lentokartoitus on tullut osaksi muuta toimintaa ja kukin
toimija aikoo jatkossa jatkaa toimintaa, omalla toimialalla ja omien tarpeidensa mukaan. Tarkoitus ei ole lähteä kilpailemaan pelkkää RPAStoimintaa harjoittavien yritysten kanssa, eikä hankkia laitteisiin muita
kuin RGB-sensoreita eli tavallisia digitaalisia valokuvakameroita. Kaikki
toimijat siis käyttivät RPAS-laitteen sensorina RGB-kameraa ja kartoitustekniikka pohjautui fotogrammetriaan.
Rakennusalalla on viime aikoina sattunut ikäviä kuolemaan johtavia onnettomuuksia ja eräs toimija nostikin työturvallisuuden yhtenä merkittävänä etuna esiin, kun mittauksia tehdään vilkkailla liikennealueilla tai kun
tehdään kartoitusta jyrkillä kallioleikkauksilla. Toisaalta mittauksia voidaan nyt tehdä niissäkin paikoissa, minne pääsy on ennen ollut erittäin
hankalaa.
Siis onhan se turvallisempaa mitata jossain vilkkaassa risteyksessä ku ennen se jouduttiin tekemään yöllä ja mieti jotain kallioleikkauksia ku joutuu
keikkumaan mittakepin kanssa siellä lohkareitten päällä. Ja onhan se nopeempaakin mut riippuu tietysti millä tarkkuudella halutaan. (h1)
Vastaajat käyttivät RPAS-laitteita massalaskentoihin, mittatarkkojen ortokuvien tekoon, maastomallintamiseen ja yleisesti esittelymateriaalin tekoon asiakkailleen ja muille projektin osapuolille. Uutta tekniikkaa pidettiin ylipäätään tervetulleena, kun kysyttiin, onko drone helpottanut joitain työtehtäviä tai onko drone tuonut kustannussäästöjä.
Kun vaikka jostain suunnittelukohteesta käydään tekemässä ortokartta
ennen asiakastapaamista, saadaan samalla vaivalla aineistosta tuotettua
pintamalli ja kaikki muu tarvittava tieto ja esittelymateriaali asiakkaalle
ja omaan käyttöön. Ne tulee siinä ikään kuin kaupan päälle. (h3)
On helpottanut, esimerkiksi varantojen kartoitus silloin kun peruskartoituksella menisi työhön päiviä. Työ tehostunut niin paljon, että kustannustehokkuus parantunut ainakin 30%. (h2)
Mittausten tekemistä fotogrammetrian avulla pidettiin yleisesti luotettavana. Eräs toimija oli tehnyt omia kalibrointeja ja päässyt 1-4 cm:n tark-
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kuuteen, kun mitattiin maastoon merkittyjä pisteitä kuvista. Toinen toimija piti tekniikkaa erittäin tarkkana, kun mitattiin massoja, eikä enää näe
syytä mitata isoja massamääriä enää millään muulla kuin dronella. Massojen mittaamisessa pidettiin etuna myös sitä, että lentämällä voi kartoittaa useita kasoja kerralla eikä ihminen millään voi päästä lentämällä luodun kolmioinnin tiheyteen.
Yksinkertaisesti, suhteellinen tarkkuus on hyvää ja tasalaatuista. Siitä on
hyötyä, kun seurataan massamäärien kehitystä. Absoluuttinen tarkkuus
taas riippuu monesta eri asiasta mutta vaikka laitteet kehittyvät huimaa
vauhtia en silti usko, että ilman maastoon mitattuja kiintopisteitä absoluuttinen tarkkuus voisi lähitulevaisuudessakaan olla hyvää. (h2)
RPAS-mittauksen huonoina puolina pidettiin kasvuston tuottamaa katvetta, jolloin malli piirtyy maanpinnan sijaan kasvuston mukaan. Tämä ei
kuitenkaan useissa tapauksissa estä kartoitusta koska aineistoa voidaan
täydentää tarvittaessa muilla mittaustekniikoilla. Toisena huonona puolena pidettiin lähes villinä rehottavaa RPAS-laitteiden käyttäjäkuntaa. Koettiin, että harrastajakunta ilman kunnollista tietämystä alasta, hankaloittaa välinpitämättömyydellään ja hinnoittelullaan ammattilaisten toimintaa. Haastateltavat olivat tiedostaneet, että tulevaisuudessa täytyy pysyä
ajan hermoilla. Yhteistä oli se, että lain ja säädösten uskottiin tiukentuvan
tulevaisuudessa. Eräässä haastattelussa haittapuolena nousi esiin myös
tiedostojen iso koko. Kun kartoituslennolla otetaan useita satoja korkearesoluutioisia kuvia, on niitä raskasta käsitellä.
Risuja antaisin siitä, että kasvillisuus häiritsee ja rajoittaa laskentaa. Lisäksi kuvissa saattaa esiintyä esimerkiksi mallintaessa ajoittain paljon kohinaa. Jos vaikka verrataan laserkeilaukseen malliin, niin se on paljon siistimpi. Tätä kyllä pystyy parantamaan paremmalla optiikalla ja valo-olosuhteilla. Risuja antaisin lisäksi sille, että kuvien limityksestä johtuen käsiteltävät tiedostot ovat todella raskaita ja se tuo laskentaan viivettä. (h2)
Haastatteluissa mainittiin tekniikan helppous ja kuinka siihen on helppo
kaiken automaation ansiosta päästä sisään. Samalla kuitenkin todettiin,
että pilotilla täytyy olla ymmärrystä siitä, kuinka hyvä valokuva syntyy,
koska kaiken pohjalla on hyvä ja informatiivinen valokuva. Asia on sama
kuin normaalissa valokuvauksessa eli se, että on käytössä ammattilaiskalusto ei tarkoita sitä, että noviisi saisi automaattisesti aikaiseksi ammattitason kuvia. Lisäksi pitää tuntea oma toimialansa ja se mitä kohteesta halutaan kartoittaa.
Siihen on aika helppoa päästä sisään. Ei ne niin vaikeita hommia oo. (h2)
Tässä opinnäytetyössä pyrittiin olemaan ottamatta kantaa laitteiden hintoihin ja tutkia pelkästään laitteen mittatarkkuutta. Se ei kuitenkaan ole
aivan yksiselitteistä. Opinnäytetyön tutkimus tehtiin RPAS-laitteella, jossa
on kiinteäasenteinen kamera.
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Kamera ja sitä vakaana pitävä gimbaali ovat RPAS-laitteen tärkein osa
itse kopterin ollessa vain runko, joka kuljettaa kameraa ilmojen halki ja
ammattilaitteissa runkoon voi valita haluamansa kameran. (h2)
Kuten perinteisessä valokuvauksessa, myös ilmakuvauksessa kameran optiikka ja sen tuottama tarkkuus vaikuttavat mitattuun lopputulokseen.
Kuten pääsääntöisesti aina, isommalla rahallisella panostuksella saadaan
parempaa laatua eli optiikkaa. Paremmalla optiikalla resoluutio paranee
ja lennot voidaan suorittaa ylempää. Tässä tapauksessa kartoitettavaa
alaa pystytään myös kasvattamaan. Toki rungonkin sääalttius ja akkujen
kestot paranevat mitä arvokkaampiin laitteisiin investoidaan. Tätä kautta
lentoja voidaan tehdä kylmemmissä ja kosteammissa olosuhteissa ja saadaan kartoitettua isompia alueita kerralla. On siis täysin käyttäjäkohtainen asia, mitä laitteilta halutaan, ja minkälaisten toleranssien sisällä liikutaan eli mikä on käyttäjälle riittävä tarkkuus. (h2)
Kuten Illikainenkin (2018) osoittaa, Suomen ilmasto ja talvi aiheuttavat
sen, ettei nykytekniikalla valokuvista mittaaminen tule kokonaan syrjäyttämään fyysistä kohteessa mittaamista. Se, että mittausta voidaan tehdä
vain valoisaan aikaan tai se, että kohde pitää olla näkyvissä eikä esimerkiksi lumen alla, rajoittavat RPAS-mittausta vielä aika paljon. Samaa
mieltä olivat kaikki, joita haastateltiin.

4
4.1

RPAS MITTAUSTEKNIIKKA
Periaate lyhyesti
Ilmakuvaus ja kuvien pohjalta tehdyt mittaukset perustuvat fotogrammetriaan. Fotogrammetria on kohteiden kolmiulotteista mittausta valokuvista. Tietokoneohjelmat käyttävät eri algoritmejä datan muuntamisessa haluttuun esitystapaan. Esitystavasta riippuen, voidaan algoritmeillä laskea aineistosta pinta-aloja ja massamääriä (Lientola 2018).
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Kuva 2. RPAS kartoitus (Droneworx n.d.)
Drone käyttäjäkunta jakautuu siviili- ja armeijakäyttäjiin. Siviili-ilmailu voidaan jakaa lentotyötä tekeviin toimijoihin sekä harrastajiin. Lentotyöksi
määritellään kaupallisessa tarkoituksessa, opetustilanteessa, tutkimuksessa ja yrityksissä tehtävä lentotoiminta. Lentotyötä tekevien tulee rekisteröityä Trafiin. Trafiin rekisteröityneitä RPAS-toimijoita oli 14.8.2018 päivätyn tilaston mukaan yhteensä 2158 kpl ja laitteita 2797kpl. Suurin osa
toimijoista ilmoittaa päätyökseen ilmakuvauksen. Drone-harrastajiksi
määritellään esimerkiksi omaksi iloksi ilmakuvia ottavat tai urheilutapahtumien kuvaajat. (Trafi 2018d)
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Kuva 3. Miehittämättömien ilma-alusten eri malleja (Drone industry insights 2018)

4.2

Mittaaminen lentämällä
Mittausaineisto kerätään tekemällä kartoituslento halutun kohteen yllä.
Lentämiseen on tarjolla useita eri ohjelmistoja ja yhdessä kopterin kanssa
ne tallentavat jokaiseen otettuun kuvaan paikkatiedon. Haluttu kohde valitaan laitteiston Google Maps-pohjakartalta. GPS yhteyden ansiosta
myös kopterin sijanti kuvataan pohjakartalla, jolloin nähdään, miten laite
sijoittuu halutulla alueella. Laite lentää automaattisesti halutun reitin tehtyjen asetusten mukaisesti ja tallentaa kuvat pilveen tai muistikortille jatkokäsittelyä varten. Asetuksista voidaan valita lennon korkeus, nopeus ja
kamerakulma sekä esimerkiksi kameran käyttämä valotus. Kuvauskopterit
tallentavat lähtöpaikkansa ja osaavat palata samaan paikkaan lennon
päätyttyä automaattisesti. Jatkokäsittelyyn on tarjolla useita eri ohjelmistoja, joista osa on työpöytäversioita ja osa on pilvessä toimivia palveluja
(Lientola 2018).

Kuva 4. Sivuttais- ja pitkittäispeitto (Pix4D 2018c)

4.3

Kuvien jatkokäsittely
RPAS-kuvauksessa mittaukset tehdään 2D- tai 3D-kuvista ja malleista, joiden pohjalla on useista, jopa sadoista kuvista orientoitu ortomosaiikkikuva. Onnistunut ortokuva saadaan aikaiseksi ottamalla kuvat niin, että
niillä on pitkittäis- ja sivuttaispeittoa vähintään 80%. Tällä vähennetään
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haittaa, jota linssin vääristymä kuvien reunoilla tuottaa. Myös kameran
kulma vaikuttaa lopputulokseen. Lennon korkeutta ja kamerakulmaa säätämällä saadaan kuvatieto kerättyä paremmin myös ylöspäin kohoavista
objekteista. Ortokuvan jälkeen kartoitusohjelmat kolmioivat aineiston,
luovat aineistosta pistepilven sekä pintamallin, ja niin edelleen 3D-mallin,
josta haluttu tilavuustieto saadaan ulos. (Lientola 2018).

4.4
4.4.1

Esitystavat
Ortokuva
Ortomosaiikki tai yleisimmin ortokuva on ilmakuva, joka vastaa geometrialtaan karttaa ja siitä voidaan tehdä mittauksia. Ortokuva oikaistaan
useista toisilleen peitteisistä ilmakuvista. Ilmakuvat yhdistetään mosaiikiksi ja niistä jää kuvien reunojen vääristymät, kuten maaston muodoista
johtuvat mittakaavaerot pois. Ortokuvan edellytyksenä on alueesta tehty
korkeusmalli, sillä orto-oikaisussa oikaisupintana käytetään maanpintaa
tai kohteen pintaa, joka määritetään korkeusmallilla. (Haggrén, H. 2002 &
Honkavaara, E. 2005).

Kuva 5. Ortokuva Ralf Ajalin Oy:n kiviainesvarastosta (Kanniainen 2018)
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4.4.2 DSM
Digital surface model eli maastomalli tai lyhenne DSM, kuvaa maaston
ylimmälle korkeustasolle asetettua pintaa. Avonaisella alueella pinta on
maanpinta mutta peitteisellä ja esimerkiksi rakennuksia sisältävällä alueella pinta noudattaa rakennusten kattoja. Maastomallissa jokaisella kuvapisteellä on sijaintitieto (Maanmittauslaitos 2018).

Kuva 6. DSM murskekasasta (Leino, S. 2018)
4.5

Kuvien tarkkuus
Ilmakuvien sijainti- ja mittatarkkuutta voidaan kuvata eri tavoin;
Suhteellinen (paikallinen) tarkkuus, kuinka tarkasti kuvan elementit ovat
järjestäytyneet toisiinsa nähden. Maastopikseleillä (GSD) on suhteelliseen
tarkkuuteen suuri vaikutus. Tärkeä mitattaessa pituuksia ja tilavuuksia.
Dronella päästään suureen suhteelliseen tarkkuuteen.
Absoluuttinen (globaali) tarkkuus, kuinka tarkkoja kuvat ovat sijainniltaan
todelliseen koordinaatistoon maapallolla. Käytettävän kopterin tai signaalipisteiden mukaan määräytyvä tarkkuus. Tärkeää, jos halutaan käyttää kuvaa esimerkiksi osana rakennussuunnitelmaa (Dronedeploy 2018a).

4.5.1 Signaalipisteet
Sijaintipisteillä saadaan aineisto sidottua haluttuun koordinaatistoon, jolloin aineisto voi olla osa karttaa ja aineistoa voidaan hyödyntää, vaikka
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rakentamisen suunnittelussa tai rakentamisen toteutumisen mittaamisessa. Sijaintipisteet ovat lentämiseen verrattuna aikaa vieviä mitata,
mutta niitä käytetään, kun halutaan globaalia sijaintitarkkaa tietoa. RPASala kehittyy huimaa vauhtia, eikä mene montaakaan vuotta, kunnes dronet osaavat jo automaattisesti määritellä oikeat sijaintipisteet kartalle
(Lindberg 2018).

Ilman sijaintipisteitä kartoituksen sijaintitarkkuus on sama kuin perus
GPS-tarkkuus. Kun dronella kuvattu kartta tai malli viedään sijainti- tai
paikkatietokarttaan ilman sijaintipisteitä, on se sijainniltaan väärässä paikassa. Kuitenkin, kun on tarve mitata vain tilavuuksia, ei sijainnilla ole väliä (Lindberg 2018).

Kuva 7. Ground Control Points (GPC’s) eli signaalipisteet (UAV stickers
n.d.)

Myös perinteistä ilmakuvausta harjoittavat toimijat käyttävät signaaleina
maastoon sijoitettuja isoja valkoisia ristejä eli periaate on sama kuin lentokoneesta tai helikopterista tehtävissä ilmakuvauksissa. Signaalipisteet
voivat periaatteessa olla tehty tai merkitty miten vain, kunhan ne ovat ilmakuvista löydettävissä ja pysyvät paikallaan. Hyvän näkyvyyden takaamiseksi käytetäänkin usein korkeakontrastisia vastavärejä (Lindberg
2018).
4.5.2 Maastopikseli
Ground Sample Distance (GSD) eli maastopikseli on tarkkuuden yksikkö,
jolla kuvassa olevien pikseleiden etäisyyttä kuvataan maanpinnalla. Esimerkiksi 2cm/px tarkoittaa, että kahden pikselin keskiosien etäisyys toisistaan on maastossa 2cm. Maastopikseleiden koko vaikuttaa näin ollen
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myös siihen, kuinka tarkkoja mittauksia kuvista saadaan tehtyä. (Pix4D
2018a).
Maastopikseleiden kokoon vaikuttaa pääasiassa kolme seikkaa; kameran
optiikka, lentokorkeus ja maaston muodot. Kun lentokorkeus ja maastopikseleiden koko kasvavat, heikkenee kuvien spatiaalinen erottelukyky eli
yksittäisten kohteiden erottuminen kuvasta. (Pix4D 2018b).

5

VARASTOKASAN MITTAAMINEN
Tilaajaa kiinnostaa määrälaskentojen tekeminen lentämällä ja sen kustannukset perinteisiin keinoihin verrattuna. Aiempien tutkimusten, lähdeaineiston tutkimisen ja haastatteluiden tueksi haluttiin valita todellinen
mutta yksinkertainen ja helppo yksittäinen mittauskohde.
Opinnäytetyössä selvitetään, onko dronella tuotettu mittausdata luotettavaa ja kuinka tarkkaa mittaus oikeasti käytännössä on mitattaessa
pinta-aloja tai massamääriä. Kun mittatarkkuus on selvitetty, voidaan laitteiden tuottamaa tarketietoa mahdollisesti käyttää osana projektien luovutusaineistoa.
Tilaajaa kiinnostaa myös mittatarkan aineiston ottaminen osaksi suunnittelua ja hyödyntää ilmakuvien aineistoa osana projektien toiminnan- ja
koneohjausjärjestelmiä.

5.1

Käytettävä mittauskalusto
Mittauksissa käytettiin DJI:n valmistamaa Inspire Pro 1-kopteria. Kopteri
painaa 3,4kg ja on varustettu 16Mpx Zenmuse X5-kameralla. Laite on toimintakuntoinen -10˚C asti (DJI 2018). Lentämiseen käytettiin DJI:n omaa
Groundstation-ohjelmaa, jolla lentoreitin ja muut tiedot, kuten korkeuden saa määritettyä. Kerätyn aineiston analysointiin käytettiin Pix4D-ohjelmaa. Lawrence & Letham (2018) käyttivät tutkimuksessaan teknisesti
vertailukelpoista kopteria Inspire Pro 1:n kanssa.
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Kuva 8. DJI Inspire Pro 1 multikopteri (n.d.)

Perinteinen mittaus tehtiin Trimble R8-3 GNSS-paikantimella. Laite on yhteydessä maanlaajuiseen VRS-verkkoon, joka tarjoaa mittaajalle eräänlaisen virtuaalisen RTK-tukiaseman. Globaali mittaustarkkuus tällä laitteella
on 8mm korkeussuunnassa ja 10mm vaakasuunnassa, mikäli saadaan
kaikkiin tarvittaviin satelliitteihin yhteys (Leino, S. Henkilökohtainen tiedonanto 29.8.2018a). Mittausdatan käsittelyyn käytettiin 3D Win-ohjelmaa.
5.2

Tutkimuksen kohde
Tutkimuksen kohteeksi valittiin 0-55mm kalliomurskekasa. Kohteeseen
päädyttiin siksi, että päästäisiin mittaamaan tuhansien kuutioiden kokoluokassa olevaa kasaa, jonka mittaaminen on perinteisin menetelmin koettu olevan hidasta ja fyysisesti raskasta. Samalla mitattiin myös pintaala, joka rajattiin kasan alahelmaan. Tällä menetelmällä tutkittiin, onko
kahden eri menetelmän pinta-alamittauksissa heittoa.
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Kuva 9. Ortokuva 0-55mm murskekasasta (Leino 2018b)
5.3

Toteutustapa ja aika
Koska opinnäytetyön tilaaja ei omistanut RPAS-tai mittalaitteita, pyydettiin mittausten tekemiseen apua mitta-alan ammattilaiselta. Tutkimusmittaukset tehtiin 29.8.2018 Ralf Ajalin Oy:n kiviainesvarastolla Raaseporissa, Karjaalla. Mittaukset ja jälkikäsittelyn suoritti Sami Leino SL-Mittaus
Oy:stä.
Ensimmäinen vaihe oli kaluston toimivuuden tarkastus ja droneinfo-sovelluksella tehtävä lentoilmoitus sekä mahdollisten lentorajoitus- tai kieltojen tarkistus. Tämän jälkeen tehtiin kartoituslennot. Lennot tehtiin kahdelta eri korkeudelta koska, haluttiin saada eroa maastopikselien tarkkuuteen ja toisaalta simuloida optiikan vaikutusta. Sekä pinta-ala että tilavuusmittaukset kuvattiin samaan aineistoon, koska pinta-alan mittaukseen käytettiin kasan alahelmaa.

18

Kuva 10. Varastokasan GPS mittaus (Kanniainen 2018a)

Kopterin käyttökuntoon laittamisessa kului 5 minuuttia ja kahteen eri lentoon yhteensä 10 minuuttia. Lennolla 50 m:n korkeudelta maastopikselikoko oli 2,2 cm. Kuvien pituuspeittona käytettiin 90 %:n ja sivuttaispeittona 60%:n arvoja. Kamera oli suunnattu suoraan alaspäin eli oli 90˚-kulmassa. Toinen lento 100 m:n korkeudelta tehtiin samoilla asetuksilla
mutta, kuten lentokorkeuskin, myös maastopikseleiden koko kasvoi puolella, eli yhden pikselin koko oli maastossa 4,4 cm.
Lopuksi kasa mitattiin gps-laitteen avulla kiertämällä kasaa maanpinnalla
ja ottamalla yksittäisiä pisteitä kasan päältä. Kasan kartoitukseen kerättiin
yhteensä 104 kpl mittapisteitä. Aikaa tiedonkeruuseen kului 20 minuuttia. Pinta-alan mittaamiseen ei ollut erikseen tarvetta, sillä jälkikäsittelyssä pinta-alatiedot lasketaan ulommaisten, kasan alahelmojen pisteiden
perusteella.

6
6.1

TULOSTEN TARKASTELU
GPS-mittaus
Mittaus onnistui sitä suorittavan henkilön mielestä hyvin ja vaikka hän tekee mittauksia myös lentämällä, hän edelleenkin tekisi mittauksen vain
GPS:n avulla, mikäli tarve rajoittuisi vain yhteen kasaan. Kasan ottopuolella, aivan kasan yläreunoille ei sortumavaaran vuoksi uskallettu mennä.
Samoin lähes pystysuorista pinnoista jäi pisteet mittaamatta. Tulosten
osalta lopputulokseen oltiin tyytyväisiä, sillä tämän kaltaiseen mittaukseen tarkkuus on riittävä. Minkäänlaisia teknisiä ongelmia ei esiintynyt ja
mittaaminen tapahtui ammattimaisen luotettavasti.
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Varastokasan tilavuudeksi saatiin GPS-menetelmällä 4253,4 m³ ja kasan
koko neliömetreinä oli 1217,1 m².
6.2

RPAS-mittaus
Sääolosuhteet mittauksen tekemiseen eivät olleet ihanteelliset kirkkaan
auringonpaisteen takia. Riskinä oli kuvien ylivalottuminen ja voimakkaat
varjot. Sää oli kuitenkin tyyni eikä oletettavasti edes 100 m:n korkeudessa
tuulisi kovaa. Ensimmäisen lennon kuvat olivat epätarkkoja, johtuen kameran automaattitarkennuksen toimimattomuudesta. Laitteiston uudelleenkäynnistys korjasi ongelman ja toisella lennolla päästiin haluttuun
tarkkuuteen. Toinen kuvasarja otettiin 100 m:n korkeudesta aiemman 50
m:n lisäksi. Kaluston kanssa oli muutamia teknisiä ongelmia kuten, kameran tarkennus, akkujen vähäinen varaus ja kartoitusohjelmiston asetukset. Edellä mainitut olivat kuitenkin pääosin vähäisen kokemuksen ja rutiinien puutteen tuomaa ”säätöä”, jotka jäävät pois, kun RPAS-mittausta
tekee useammin ja säännöllisesti (Leino, S. Henkilökohtainen tiedonanto
29.8.2018c). Pieniä ongelmia lukuun ottamatta mittauksen katsottiin sujuneen hyvin ja kuitenkin nopeasti.
Myöhemmin jälkikäsittelyvaiheessa huomattiin, että puutteellisen kansioinnin ja nimeämisen johdosta, epäonnistuneet sekä eri korkeuksilta otetut kuvat olivat menneet sekaisin. Mukana oli myös kuvia halutun kohteen ulkopuolelta. Aikaa uusille kuvauksille ei ollut, joten kaikki materiaali
päätettiin ladata yhteen projektiin. Tiedossa kuitenkin oli, että Pix4D
Mapper-ohjelma pystyy orientoimaan eri lentoreittien kuvia sekä vapaasti otettuja kuvia. Jälkikäsittely onnistui hyvin ja pintamallista tuli selkeä lukuunottamatta sitä, että kasan jyrkkä puoli, johon varjo pääosin
asettui, ei ollut mallintunut kunnolla. Tässä kohdassa pinnan muodot eivät olleet selkeästi esillä. Kasan alahelma oli kuitenkin nähtävissä, joka
riitti siihen, että määrämittaukset voitiin suorittaa.
Varastokasan tilavuudeksi saatiin RPAS-menetelmällä 4247,3 m³ ja kasan
koko neliömetreinä oli 1218,5 m²
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6.3

Vertailu
Määrämittaustulokset olivat lähes identtiset kahdella eri mittaustavalla
KaM 0-55mm m³/m²

GPS

RPAS 50m + 100m

Erotus%

Mittaukseen käytetty aika

20min

10min

50 %

Jälkikäsittelyyn käytetty aika

3h

3h

0%

Kasan tilavuus

4253,4m³

4247,3m³

0,14 %

Pinta-ala

1217,1m²

1218,5²

0,12 %

Taulukko 1. Mittaustulokset (Kanniainen 2018b)

Tämän tutkimuksenkin myötä käy selväksi RPAS-kuvauksen nopeus perinteiseen keinoon verrattuna. Jos mitattavaa alaa kasvatetaan, alkaa eroa
tulla jo moninkertaisesti (Leino, S. Henkilökohtainen tiedonanto
29.8.2018d).
Mittaustavat eroavat toisistaan, kun vertaillaan mittaustyön fyysistä suorittamista. Jälkikäsittely kuitenkin on periaatteeltaan melko identtistä,
vaikka sitä eri ohjelmistoilla tehdäänkin. Molemmilla mittaustavoilla
ikään kuin luodaan kasan yli ulottuva mittapisteistä koostuva verkko,
jonka jälkikäsittelyohjelmat kolmioivat pintamalliksi. GPS-mittauksessa
mittapiste on mittaajan fyysisesti mittalaitteella tarkemittaama piste, kun
taas valokuvista mittaamiseen käytettävät mittapisteet ovat pikseleitä.
Lentämällä tuotetun aineiston verkon tiheys 50 m:n korkeudesta oli tällä
kalustolla 2,2 cm:n eli pisteitä on yhdellä neliömetrillä yli 2000 kpl ja niillä
kaikilla on X, Y ja Z-koordinaatit. Ihminen ei siis edes teoriassa pysty samanlaiseen pistetiheyteen digitaalisen fotogrammetriamittauksen kanssa
(Leino, S. Henkilökohtainen tiedonanto 29.8.2018e).
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Kuva 11. Määrälaskenta GPS-laitteen datalla (Leino 2018f)

Kuva 12. Massalaskenta ilmakuvausaineistosta (Kanniainen 2018c)

Massalaskennan voi suorittaa eri algoritmeillä, riippuen siitä millaiselle
alustalle varastokasa on perustettu. Laskentatarkkuuteen positiivisesti
vaikuttavia asioita ovat kasan reunojen erottuminen sekä tasainen pohja.
Kasa rajataan niin, että valinta ulottuu kasan ulkopuolelle perustamistasoon. Pix4D suosittelee massojen laskemiseen kolmiointi-algoritmiä, jolloin kasan pohjan muoto lasketaan alimpien pisteiden suhteesta toisiinsa.

22
Siksi on tärkeää valita mittaukseen mukaan myös perustamistasoa. Notkossa tai kummun päällä olevaa kasaa on hankalaa mitata luotettavasti,
ellei käytettävissä ole pohjamaan pintamallia. Maaleikkausten tai kuoppien tilavuudet voidaan laskea samalla periaatteella mutta käänteisesti.
Valitaan lähtötaso kuopan ympäriltä, josta ohjelma laskee kuopan tilavuuden maanpinnan ja pohjan muotojen mukaan. Kaivantoja tai kuoppia
mitattaessa, ei esiinny haasteita perustason suhteen kuten kasoja mitattaessa, koska kohde on kokonaan näkyvillä. Kaivantoja mitattaessa haasteita voi kuitenkin tulla voimakkaiden varjojen tai vähäisen valon takia.
Massamittauksesta poiketen, pinta-alan mittauksessa haluttu kohde valitaan mahdollisimman tarkasti (Pix4D 2018d).

Kuva 13. Pinta-alan laskeminen ilmakuvausaineistosta (Kanniainen
2018d)

7

POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksen lopputulokseen oltiin tyytyväisiä, vaikka otanta jäi suppeaksi. Tutkimus kuitenkin lopulta onnistui ja oli riittävä osoitus lentokartoituksen tarkkuudesta, sillä massamääriä mitattaessa toleranssit voivat olla
aika paljon suurempiakin kuin mitä ne nyt olivat.
Lentämällä mittaaminen on selkeästi nopeampaa, juuri mittaukseen menevän ajan osalta, vaikka mittausdatan prosessointiin menee mittaustavasta riippumatta sama aika (Raeva, Filipov & Filipov 2015). Lentämisen
edut siis korostuvat mitä isompi ala on mitattavana. Lentämistä voidaan
pitää myös turvallisempana muotona mitata korkeita ja jyrkkäreunaisia
varastokasoja tai kun työskennellään liikenteen ehdoilla, kuten eräs haastateltava sanoi.
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Tutkimuksen ja lähdeaineiston pohjalta voidaan todeta, että RPASlaitteella voidaan luotettavasti mitata maamassoja. Luotettavuus ja kartoituksen onnistuminen on kuitenkin monen tekijän summa ja onnistunutta kartoitusta rajoittaa monet laitteistosta, käyttäjästä ja ulkopuolisista asioista johtuvat tekijät:
•
•
•
•
•

Sääolot (pakkanen, vesisade, pimeys)
Valokuvaukseen ja riittävän kuvainformaation saavuttamiseen liittyvät asiat, kuten valo, varjo, kohina, terävyys jne.
Heikot tai ruuhkautuneet yhteydet ja radiotaajuudet sekä muut
tekniset ongelmat
Maan peitteisyys
Lentokielto- ja rajoitusalueet

Kuitenkin RPAS-laitteiston edut ovat selvästi niin suuret, että sillä on oma
paikkansa osana infrarakentamista ja sen mittauksia. Opinnäytetyötä tehtäessä tämän huomasi myös työn tilaaja ja hankki käyttöönsä lentokartoituslaitteet.
Mielestäni kaiken tämän uuden tekniikan käyttöön jalkauttaminen on
haaste mille tahansa yritykselle. Tarkoitan nyt lähinnä infra-alan toteutuspuolella olevia toimijoita, joihin opinnäytetyöni tilaajakin kuuluu. Kuten
yksilötasolla, myös yritystasolla pitää nykyään olla moniosaaja, oppia jatkuvasti uutta ja seurata alan trendejä. Tällä tavalla on mahdollista pysyä
tarjouskilpailuissa mukana ja pärjätä myös taloudellisesti. Tulevaisuudessa taas keksitään uusia ja kustannustehokkaampia tapoja toteuttaa
asioita ja niihin pitää mielestäni lähteä rohkeasti mukaan. RPAS-mittausta
suorittavan henkilön tulee hallita valokuvaus järjestelmäkameralla, osata
käyttää sujuvasti eri tietokoneohjelmia ja olla ymmärrystä miehittämättömän ilmailun riskeistä. Lentäminen itsessään on yksinkertaista. Tulevaisuus näyttää, vaaditaanko jatkossa lentäjiltä jotain pätevyyksiä tai lentolupakirjaa vai jatketaanko kuten nyt, kuka vain saa ostaa ja lennättää
RPAS-laitteita.
Jalkauttaminen on helpompaa, mikäli yrityksessä ollaan avoimia uusille
asioille. Lisäksi tarvitaan sopivaa henkilökuntaa tätä uutta tekniikkaa
opettelemaan ja käyttämään. Koen, että tässä olisi vastavalmistuneille tai
työharjoittelussa oleville insinööreille oiva tapa tehdä työmaan laaduntarkkailua ja kerätä esittelymateriaalia samalla kun tutustuvat työelämään ja avustavat laatudokumentoinnissa. ”Helpottaa kun on silmät sadassa metrissä”, olen kuullut sanottavan.
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7.1

Toimenpiteet Ralf Ajalin Oy:ssä
Opinnäytetyön tekoaikana kesä 2018 – talvi 2018 yrityksessä on tutustuttu koko RPAS-alaan syvällisemmin ja tutkittu sovelluskohteita. Syyskuussa 2018 RPAS-laitehankinnan myötä on Ralf Ajalin Oy:n lähivuosien
suurimman asiakkaan kanssa sovittu ottaa dronen aineisto GPStoteumakuvien rinnalle, sekä kokeilla ja kehittää toteumamittausten tekoa fotogrammetrian avulla. Rakennusprojektien yhteydessä on tarkoitus
kalibroida ja hyväksyttää dronella tuotettu ja mitattu dokumentaatio
osaksi luovutusaineistoa. Dronella tuotetut ortokartat ja ilmakuvat ovat
jo työvaihesuunnittelun sekä havainnollistamisen apuna.
Seuraava vaihe on viedä kartoitettu materiaali kaivinkoneiden koneohjausjärjestelmien ja työmailla käytössä olevan toiminnanohjausjärjestelmän taustakartaksi. Toiminnanohjausjärjestelmä toimii pöytäkoneohjelmana sekä puhelinsovelluksena. Puhelinsovelluksen etuna on se, että paikannuksen avulla näet oman sijaintisi suhteessa suunnitelmiin ja pohjakarttaan. Tavoitteena on, että taustakarttaa päivitetään työn edetessä
niin, että vanhentuneen Google Maps-karttapohjan sijaan taustalla olisi
lähes reaaliaikainen kartta. Reaaliaikaisesta ja tarkasta kartasta on hyötyä
jo ennen työn aloitusta, kun suunnitellaan työtä tai lasketaan tarjousta ja
pohditaan massamääriä. Tavoitteena on myös tehdä viikottaisia reittilentoja samalla alueella ja vertailla niiden tuottamia pintamalleja keskenään
tilavuuksien seurannassa sekä dokumentoinnissa.
Haasteena on vielä kaiken uuden tekniikan opettelu ja eri ohjelmien tuottamien tiedostomuotojen yhteensovitus. Tällä hetkellä Ralf Ajalin Oy:ssä
kartoituksesta ja sen kehittämisestä vastaa yksi henkilö mutta lopullisena
tavoitteena on tehdä kartoituksen toimintaohje yritykselle ja perehdyttää
jatkossa myös muita työntekijöitä RPAS-laitteiston käyttäjäksi.
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Liite 1
TEEMAHAASTATTELU
Opinnäytetyö ”RPAS-mittaus infrarakentamisessa”
Mikko Kanniainen
HAMK 2018
Kyselytutkimus
1. Onko edustamallanne yrityksellä käytössä drooni? Jos on niin mikä? Jos teillä ei
ole käytössä droonia, oletteko harkinneet sellaisen hankintaa?
2. Mihin tarkoitukseen droonia yrityksessänne käytetään? Mihin tarkoitukseen
olette ajatelleet laitetta käyttää, mikäli sellaisen hankitte?

3. Onko drooni helpottanut tai nopeuttanut joitain työtehtäviä?
4. Onko drooni tuonut kustannussäästöjä? Minkälaisia?

5. Aiotteko myös tulevaisuudessa käyttää droonia ja esimerkiksi päivittää kalustoa
tarvittaessa?
6. Onko dronella mittaaminen luotettavaa?
7. Vapaa sana droonien puolesta tai vastaan

