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Esipuhe
Ilma- ja ortokuvat -laatumalli on osa Kansallisen maastotietokannan (KMTK) laatumallia. Se sisältää laatuvaatimukset, laatumittarit ja laatutestausmenetelmät KMTK ilmakuva-aineistoille. Lisäksi laatumallissa esitetään suosituksia ilmakuvatuotannolle.
Ilmakuvauksen viimeisin suuri murros alkoi 2000-luvun alkupuolella, kun digitaaliset ilmakuvakamerat alkoivat
nopeasti korvata filmikameroita. Maanmittauslaitos siirtyi digitaaliseen kuvaustekniikkaan vuonna 2008. Digitaalinen ilmakuvaustekniikka on jatkanut nopeaa kehittymistä. Nykyaikaiset ilmakuvakamerat tuottavat laadukkaita
multispektrisiä stereokuvia ja ortokuvia, jotka palvelevat laajasti koko kansakuntaa. Niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi KMTK-kartoituksessa, metsävarojen arvioinnissa, ympäristön analysoinnissa, EU:n maatalousvalvonnassa sekä taustakuva-aineistoina erilaisten käyttäjäryhmien, kuten viranomaiset ja yksittäiset kansalaiset, sovelluksissa.
Kuvatuotanto kattaa tiedonkeruun ja kuvien geometrisen ja radiometrisen prosessoinnin georeferoiduiksi kuvatuotteiksi, eli orientoiduiksi ilmakuviksi ja ortokuviksi. Kuvatuotannossa tulee käyttää tarkkoja ja testattuja menetelmiä, jotta tuloksena syntyviä ilmakuva-aineistoja voidaan luotettavasti hyödyntää.
Maastotietokannan kuvatuotannon laatu tulee varmistaa tehokkailla menetelmillä korkean laadun takaamiseksi.
Tämä laatumalli vastaa tähän tarpeeseen. Laatumallia voidaan tulevaisuudessa päivittää, jotta se pysyy ajan tasalla ja mahdollistaa uusimmankin tekniikan käytön.
Tämän laatumallin on laatinut työryhmä Eija Honkavaara, Jurkka Tuokko, Pentti Kupari, Jyrki Lämsä, Ulla Pyysalo,
Eero Ahokas ja Paula Litkey. Suomalaiset yritykset ovat valmisteluvaiheessa kommentoineet laatumallia.
Työryhmän puolesta,
Masalassa 20.12.2016,
Eija Honkavaara
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1. Johdanto
Kansallinen maastotietokanta (KMTK) on paikkatietoaineistojen muodostama tietovaranto. Se sisältää perustiedot fyysisestä ympäristöstä kuten tiestöstä, rakennuksista ja muista ihmisen rakentamista kohteista, vesistöstä,
korkeussuhteista, maanpeitteestä ja nimistöstä.
Kansallista maastotietokantaa ylläpitää KMTK-koordinaattori, joka kokoaa yhteen eri tuottajien aineistot (Kuva
1). KMTK tuottajia voivat olla mm. Maanmittauslaitos, kunnat sekä joukko muita julkishallinnollisia toimijoita tai
yrityksiä, jotka tuottavat aineistoa sisäisenä työnä tai alihankintana. Kansallisen maastotietokannan ylläpito on
hajautettu. KMTK asiakas on aineistojen käyttäjä. Aineistoja ovat ilma- ja ortokuvat, ilmapistepilvi, korkeusmallit
ja maastotietokohteet.

KUVA 1 KANSALLISEN MAASTOTIETOKANNAN TOIMIJAT
Ilma- ja ortokuvat -laatukäsikirja on osa Kansallisen maastotietokannan laatumallia (Kuva 2). Muut laatukäsikirjat
ovat Korkeusmallien laatukäsikirja, Ilmapistepilven laatukäsikirja ja Maastotietokohteiden laatukäsikirja. Yhdessä
neljä laatukäsikirjaa muodostavat Kansallisen maastotietokannan laatumallin.

KUVA 2 KANSALLISEN MAASTOTIETOKANNAN LAATUMALLI KOOSTUU NELJÄN AINEISTON LAATUKÄSIKIRJOISTA.
Ilma- ja ortokuvat -laatukäsikirjan rakenne on seuraava: johdantoluvussa esitellään Kansallinen maastotietokanta, laatukäsikirjan rakenne ja kirjassa käytetyt lyhenteet (Taulukko 1) ja käsitteet (Taulukko 2). Toisessa luvussa kuvataan ilmakuvien yleiset laatutekijät osatekijöineen sekä laatumittarit. Kolmannessa luvussa esitetään
laatuvaatimukset ilma- ja ortokuville. KMTK-ilmakuvauksiin ja ortokuvatuotantoon liittyviä vaatimuksia ja suosituksia esitetään luvussa 4. Laadunhallinnan kokonaisrakenne sekä laaduntestausmenettely esitetään luvussa 5.
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1.1 Ilmakuvaus
Ilmakuvaus on ollut kehittyneissä maissa tärkein menetelmä karttatiedon tuottamiseen jo toisesta maailmansodasta lähtien ja myös Maastotietokanta perustuu suurelta osin ilmakuvaukseen. Maanmittauslaitos kerää
KMTK:ta varten koko Suomen kattavaa digitaalista ilmakuva-aineistoa joko omalla kalustolla tai alihankintana.
Vuosituhannen alusta lähtien käyttöönotetut digitaaliset kuvausjärjestelmät tuottavat tehokkaasti laadukasta
kuva-aineistoa.
Kuvauksen jälkeen kuville suoritetaan geometrisia ja radiometrisiä jälkikäsittelyoperaatioita perustuen sensorikalibroinnissa määritettyihin kalibrointiparametreihin. Prosessia kutsutaan digitaalikuvien kehittämiseksi ja lopputuloksena syntyviä kuvia kutsutaan kehitetyiksi ilmakuviksi.
Ilmakuvat tulee georeferoida, eli sitoa maastokoordinaatistoon, jotta niiltä voidaan tehdä paikkaan sidottuja mittauksia ja jotta ne voidaan yhdistää muihin paikkatietoaineistohin. Lisäksi ilmakuvien sävyarvoja tulee korjata
erilaisten häiriötekijöiden kompensoimiseksi (radiometrinen prosessointi).
Ilmakuvia voidaan hyödyntää 3-ulotteisesti stereokuvina tai orientoituina ilmakuvina tai 2- ulotteisesti ortokuvina. Stereokuvia ja orientoituja ilmakuvia käytetään pääsääntöisesti 3D-kartoitustyössä MML:ssä ja MML:n ulkopuolella. Ortokuvalla tarkoitetaan mittatarkkaa ilmakuvaa, jonka geometria vastaa karttaa. Orto-oikaistuja
ilmakuvia hyödynnetään laajasti paikkatiedon tuottamiseen ja niitä käytetään mm. Paikkatietoikkunan ja Karttapaikan taustakuva-aineistoina. KMTK ortokuvat tuotetaan KMTK ilmakuvauksista orto-oikaisemalla ilmakuvat ja
mosaikoimalla kuvat TM35FIN 6x6 km2 karttalehtijakoon tämän mallin mukaisesti.
Ilmakuvia voidaan käyttää erilaisissa kartoitussovellutuksissa sellaisenaan tai yhdistämällä muihin kaukokartoittusaineistoihin, kuten laserkeilaukseen, ja muihin paikkatietoihin, kuten KMTK. Tulkinta voidaan tehdä interaktiivisesti, mutta enenevissä määrin tavoite on automatisoida prosesseja tiedontuotannon tehostamiseksi. Uudet
prosessointimenetelmät, erityisesti kuvien sävyarvojen kalibrointi reflektansseiksi ja kuvansovituksen avulla tuotettavat pistepilvet, avaavat entistä parempia mahdollisuuksia automatisoida kartoitusprosesseja.
Ilmakuvauksen toimintaympäristö on muuttunut voimakkaasti viime vuosina. Nykyään kuvatuottajilla on käytössään monia erilaisia kameroita ja niiden erilaisia versioita, ja uusia kameroita kehitetään jatkuvasti. Kerättyjä
kuvia käsitellään monenlaisilla prosessointiohjelmistoilla ja niiden erilaisilla versioilla. Digitaaliselle ilmakuvaukselle ei ole vielä olemassa yleisesti hyväksyttyjä standardeja. Olosuhteet poikkeavat siis yhä enenevissä määrin
yli kaksi vuosikymmentä vallinneesta tilanteesta, jolloin siviilipuolella käytetyt kamerat ja tuotantoprosessit olivat pitkälle standardoidut. Vaihtelevassa ympäristössä laadunhallinta muodostuu tärkeäksi.

1.2

Lyhenteet

TAULUKKO 1 LAATUKÄSIKIRJASSA KÄYTETYT LYHENTEET.
Lyhenne Merkitys
AQL Acceptable Quality Limit, hyväksyttävissä oleva poikkeama laatutasosta
AQL on suurin virheellisprosentti (tai suurin virheiden määrä sataa yksikköä kohden), jota näytetarkastuksen kannalta pidetään hyvänä prosessikeskiarvona. (JHS 160)
CE90 Circular error, Pistevirhe, 90 % virheistä ympyräsäteen sisällä. Tämän säteisen ympyrän sisällä
todellinen pisteen sijainti on 90 % varmuudella.
CE95 Circular error, Pistevirhe, 95 % virheistä ympyräsäteen sisällä. Tämän säteisen ympyrän sisällä
todellinen pisteen sijainti on 95 % varmuudella.
CIR Color infra-red, Väärävärikuva. Sisältää vihreän (G: green), punaisen (R: red) ja lähi-infrapunan
(NIR: near infra-red) aallonpituudet.
DEM Digital Elevation Model, Korkeusmalli
DTM Digital Terrain Model, Maanpintaa kuvaava korkeusmalli
DSM Digital Surface Model, Kohteen pintaa kuvaava korkeusmalli
GSD Ground Sample Distance, Maastopikselin koko
GNSS Global Navigation Satellite System, Satelliittipaikannusjärjestelmä
IMU Inertial Measurement Unit, Inertiaalimittausyksikkö
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GNSS/IMU GNSS:n ja IMU:n yhdistävä mittausjärjestelmä, joka määrittää samanaikaisesti laitteen sijainnin
ja kallistukset
KMTK Kansallinen maastotietokanta
MML Maanmittauslaitos
NIR Near Infra-Red, Lähi-infrapuna
PDOP Positional Dilution of Precision, Satelliittigeometrian vaikutus paikannuksen tarkkuuteen
RGB Red, Green, Blue, Värikuva, sisältää punaisen (R: red), vihreän (G: green) ja sinisen aallonpituuden (B: blue)
RMSE Root Mean Square Error, neliökeskivirhe

1.3

Ilma- ja ortokuvien laatuun liittyvää käsitteistöä

TAULUKKO 2 ILMA- JA ORTOKUVIEN LAATUKÄSIKIRJASSA KÄYTETTYÄ KÄSITTEISTÖÄ. TAULUKKO ON JÄRJESTETTY ASIASISÄLLÖN
MUKAAN.
Käsite

Merkitys

Geometrinen tarkkuus Sijaintitarkkuus taso- ja/tai korkeuskoordinaateissa. Sijaintitarkkuuteen
liittyvät keskeiset käsitteet ovat absoluuttinen ja suhteellinen sijaintitarkkuus.
Absoluuttinen sijaintitark- Aineistosta mitattujen koordinaattiarvojen ja todellisten arvojen läheikuus syys. Todelliset koordinaattiarvot ovat joko tosia tai niiksi hyväksyttyjä.
Suhteellinen sijaintitarkkuus Aineistosta mitattujen kohteiden suhteellinen sijainti verrattuna kohteiden todelliseen suhteelliseen sijaintiin, tai sellaiseksi hyväksyttyyn sijaintiin. Esimerkki: ortokuvalta mitatun lohkorajan pituus verrattuna todelliseen lohkorajan pituuteen.
Virhe Virhe on tarkkuuden mittari. Mittauksen todellinen virhe (v) on mitatun ja
oikean arvon erotus:
v = Mitattu arvo – Oikea arvo.
Virheet jaotellaan yleensä karkeisiin, systemaattisiin ja satunnaisiin virheisiin.
Karkea virhe Karkea virhe on luonteeltaan erehdys. Se johtuu tyypillisesti esim. väärästä numeroinnista, kohteen väärästä identifioinnista mittauksen aikana
tai virheistä havaintojen kirjaamisessa. Karkeat virheet pyritään tunnistamaan ja eliminoimaan mittausprosessista.
Systemaattinen virhe Systemaattinen virhe noudattaa jotakin sääntöä. Se voi johtua mm. mittauslaitteesta, ympäristöolosuhteista tai laskukaavojen käytöstä pätevyysalueen ulkopuolella. Esim. ilmakuvakameran objektiivin piirtovirhe ja
ilmakehän refraktion aiheuttama kuvasäteen kaareutuminen. Systemaattiset virheet pyritään eliminoimaan mittausprosessista. Systemaattista
virhettä kutsutaan myös ulkoiseksi epävarmuudeksi.
Satunnainen virhe Mittauksissa esiintyvä vaihtelu sen jälkeen kun karkeat ja systemaattiset
virheet on poistettu. Satunnaista virhettä kutsutaan myös sisäiseksi epävarmuudeksi.
Kokonaisvirhe Kokonaisvirhe on systemaattisen ja satunnaisen virheen yhdistelmä. Virhekomponentit yhdistetään neliöllisesti. Kokonaisvirheen estimaatti (
mkok ):
2
2
mkok   msyst  msat ,

missä msyst on systemaattisen ja msat on satunnaisen virheen estimaatti.
Neliökeskivirhe, RMSE Virheiden (poikkeamien) neliökeskiarvo (RMSE: Root Mean Square Error).
Mitatuista virheistä (poikkeamista) laskettu keskivirhe, joka kuvaa satunnaisten ja systemaattisten virheiden yhteisvaikutusta eli kokonaisvirhettä.
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Mittausepävarmuus Mittausepävarmuus saadaan kertomalla kokonaisvirhe sopivalla varmuuskertoimella k, jonka arvo määritetään halutun epävarmuuden perusteella
taulukosta.
Toleranssi Jonkin suureen, esim. pituuden, sallitun vaihtelun suuruus.
Spatiaalinen erotuskyky Kuinka pieniä yksityiskohtia kuvilta voidaan erottaa.
Radiometrinen laatu Kuvan sävyarvojen kyky ilmaista kohteen heijastusominaisuuksia. Radiometrisen laadun keskeisiä osatekijöitä ovat pikselisyvyys, dynamiikka, sävykkyys ja spektraali laatu.
Pikselisyvyys Kuinka monta bittiä/pikseli/kanava on käytetty
Dynamiikka Kuville rekisteröidyn kohteen kirkkausjakauman laajuus ilman kirkkaiden
tai tummien sävyarvojen saturoitumista.
Sävykkyys Miten hyvin kohteen kontrastit toistuvat kuvilla. Sävykkyyden parantuessa yhä pienemmät kohteen kontrastit voidaan erottaa kuvalla. Kuvan
sävykkyys riippuu voimakkaasti käytetyn sensorin dynamiikasta, pikselisyvyydestä ja sävyntoistosta.
Spektraali laatu Miten monella aallonpituusalueella (kanavalla) sensori kuvaa ja kuinka leveä on sensorin kukin aallonpituusalue.
Muuttujatarkastus Menetelmä, jossa perusjoukosta tai erästä poimitun otoksen tietokohteista mitataan jokin suure. Perusjoukon tai erän hyväksymiskriteeri perustuu mittaustulosten jakauman keskiarvon ja keskihajonnan estimaatteihin, joita verrataan tarkastusrajoihin. (ISO 3951; JHS 160)
Ominaisuustarkastus Ominaisuustarkastuksessa perusjoukosta tai erästä poimittuja tietokohteita verrataan niille asetettuihin laatuvaatimuksiin nähden ja luokitellaan
ne virheelliseksi tai virheettömäksi. Päätös perusjoukon tai erän hyväksymisestä tehdään otoksesta löytyneiden poikkeavien tietokohteiden yhteenlasketun lukumäärän avulla. (ISO 2859; JHS 160)
Laatupoikkeama; poikkeama Määritellyn laatutavoitteen tai palvelutasotavoitteen alitus määritetyllä
mittausmekanismilla sovitulla tarkasteluvälillä

2. Laatutekijät ja laatumittarit
2.1.Johdanto
Stereo- ja ortoilmakuvien laatutekijät ovat: geometrinen tarkkuus, spatiaalinen erotuskyky, radiometrinen laatu
ja kuvilla esiintyvät häiriöt.
Kuvatuotteen geometrisellä tarkkuudella tarkoitetaan kuvatuotteelta johdetun koordinaatin tai mittauksen sijaintitarkkuutta. Käytännössä mittauksen tarkkuus riippuu fotogrammetrisen mittauksen tarkkuudesta sekä
identifiointitarkkuudesta. Koska nämä virhekomponentit voidaan nähdä toisistaan riippumattomina tekijöinä, sijaintitarkkuuden estimaatti ( mmeas _ tot ) saadaan summaamalla nämä tekijät neliöllisesti:

mmeas _ tot   mid  m foto
2

2

missä mid on identifioinnin tarkkuuden estimaatti ja on m foto fotogrammetrisen mittauksen tarkkuuden estimaatti.
Tässä laatumallissa geometrisellä tarkkuudella tarkoitetaan fotogrammetrisen mittauksen tarkkuutta, identifioinnin tarkkuus tulee huomioida erikseen erilaisten kohteiden kartoituksen yhteydessä. Stereo- ja 3D-mittauksessa fotogrammetrisen mittauksen tarkkuus riippuu erityisesti kuvien georeferoinnin tarkkuudesta (ulkoiset ja
sisäiset orientoinnit, kalibrointi), sekä kuvasäteiden leikkauskulmasta (kanta/korkeus-suhde) ja lukumäärästä.
Ortokuvilta voidaan tehdä 2D-mittauksia (X- ja Y-koordinaatit), ja niiden tarkkuus riippuu ortokuvan orientointien
tarkkuuden lisäksi ortokuvan laskennassa käytetyn korkeusmallin tarkkuudesta. Orientointien määrittämisen
tarkkuus on siis merkittävin kuvatuotteiden geometriseen tarkkuuteen vaikuttava tekijä.
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Identifioinnin tarkkuus riippuu kohteesta sekä mittausmenetelmästä. Paras identifiointitarkkuus, tyypillisesti pikselin osia, saavutetaan symmetrisillä, taustastaan selkeästi erottuvilla kohteilla, kuten signaloiduilla pisteillä.
Epämääräisten kohteiden, esim. ojien risteys, puunlatva, pellon ja metsän raja, kohdistustarkkuus on huonompi,
heikoimmillaan useita metrejä. Yleensä automaattinen mittaus on tarkempaa kuin ihmisen tekemä interaktiivinen mittaus.
Spatiaalisella erotuskyvyllä tarkoitetaan sitä, miten pieniä yksityiskohtia kuvilta voidaan erottaa. Hyvän spatiaalisen erotuskyvyn kuvilla pienet kohteet, kuten myös lähellä toisiaan olevat kohteet, voidaan erottaa. Kuvausjärjestelmän spatiaalista erotuskykyä voidaan tutkia esim. viivaerotuskykykuvioilla (Kuva 3).

KUVA 3. VIIVAEROTUSKYKYKOHTEITA SJÖKULLAN PYSYVÄLLÄ TESTIKENTÄLLÄ
Radiometrinen laatu tarkoittaa kuvan sävyarvojen kykyä ilmaista kohteen heijastusominaisuuksia. Kamera mittaa kohteiden heijastamaa/emittoimaa säteilyä määrätyn spektrikaistan alueella ja tallentaa havaitsemansa resoluutioelementin säteilymäärän diskreetiksi lukuarvoksi. Säteilytasojen maksimilukumäärä, jonka ilmaisin ja tallennusjärjestelmä pystyy dynaamiselta mittausalueeltaan toistamaan, kertoo järjestelmän radiometrisen erotuskyvyn. Korkean radiometrisen laadun kuvilla on laaja dynaaminen alue ja ne ovat sävykkäitä, näyttäen kohteen
pieniäkin heijastusarvojen eroja. Kuvan sävyarvoihin vaikuttavat monet tekijät, joista keskeisimpiä ovat kamera,
kuvausolosuhteet, kuvausasetukset sekä kuville tehdyt kuvankäsittelytoimenpiteet. Esimerkki DMC-kameran
spektraalista herkkyydestä on Kuva 4:ssä.
DMC
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KUVA 4. DMC-KAMERAN KANAVIEN SPEKTRAALIT HERKKYYDET AALLONPITUUDEN FUNKTIONA.
Kuvilla tyypillisesti esiintyviä häiriöitä ovat pilvet, pilvenvarjot, autere, sumu, savu ja lumi. Nämä häiriöt saattavat
estää kuvien tulkintaa. Laadukkailla kuvilla näitä häiriöitä ei esiinny.
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2.2.Laatumittarit
2.2.1 Geometrinen tarkkuus
Geometrinen tarkkuus voidaan määrittää kunkin koordinaattiakselin suuntaisena (1D-tarkkuus), tasokoordinaattien tarkkuutena (2D-tarkkuus) tai 3D-koordinaattien tarkkuutena. Geometrisen tarkkuuden arvioinnissa käytettäviä laatumittareita ovat koordinaattivirhe, tasovirhe, 3D-virhe, systemaattinen virhe, satunnainen virhe, kokonaisvirhe sekä ns. ympyrävirhe (Circular error) sekä ortokuvilla epäjatkuvuus mosaiikkisaumalla (Taulukko 3).
TAULUKKO 3. GEOMETRISEN TARKKUUDEN LAATUMITTARIT. KAIKKIEN MITTAREIDEN YKSIKKÖ ON CM.
Laatumittari Laskentakaava
Koordinaattivirhe
dXi = Xhavainto_ i – Xref_ i; dYi = Yhavainto_ i – Yref_ i ; dZ i = Zhavainto_ i – Zref_ i
Pistevirhe
𝑑𝑋𝑌𝑖 = √𝑑𝑋𝑖 2 + 𝑑𝑌𝑖 2
3D-virhe

𝑑𝑋𝑌𝑍𝑖 = √𝑑𝑋𝑖 2 + 𝑑𝑌𝑖 2 + 𝑑𝑍𝑖 2

Systemaattisen virheen mittari
on otoskeskiarvo.
n=tarkistuspisteiden lukumäärä
Satunnaisen virheen mittari on
otoskeskihajonta (sX , sY , sZ )

1 𝑛
∑ 𝑑𝑋𝑖
𝑛 𝑖=1

; 𝜇𝑌 =

∑(𝑑𝑋𝑖 −𝜇𝑋 )2

; sY = √

𝜇𝑋 =
sX = √

Koordinaattikeskivirhe

𝑛−1

1 𝑛
∑ 𝑑𝑌𝑖 ;
𝑛 𝑖=1
∑(𝑑𝑌𝑖 −𝜇𝑌 )2
𝑛−1

𝜇𝑍 =

1 𝑛
∑ 𝑑𝑍𝑖 ,
𝑛 𝑖=1

; sZ = √

1

∑(𝑑𝑍𝑖 − 𝜇𝑍 )2
𝑛−1

1

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑋 = √𝑛 ∑𝑛𝑖=1 𝑑𝑋𝑖 2 ; 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑌 = √𝑛 ∑𝑛𝑖=1 𝑑𝑌𝑖 2 ;
1
𝑛

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑍 = √ ∑𝑛𝑖=1 𝑑𝑍𝑖 2
Tasosijainnin keskivirhe

2

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑟 = √𝑅𝑀𝑆𝐸𝑋 + 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑌

3D-keskivirhe

2

𝑅𝑀𝑆𝐸3𝐷 = √𝑅𝑀𝑆𝐸𝑋 + 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑌

2

2

+ 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑍

2

CE90, CE95 Pistevirhe CE90 kuvaa tilannetta, jossa 90 % virheistä on tämän ympyräsäteen sisäpuolella, ja vastaavasti CE95 antaa 95 % ympyrävirheen:
CE90=2,146*RMSEr , CE95=2,4477*RMSEr
Otoksen 95% luottamusväli [𝜇𝑋 1,96 s/√𝑛, 𝜇𝑋 + 1,96 s/√𝑛].
Epäjatkuvuus mosaiikin saumalla dmX ja dmY; Epäjatkuvuus mosaiikkisaumalla arvioidaan koordinaattisuuntaisena epäjatkuvuutena (dmX ja dmY; Kuva 5) jatkuvissa kohteissa
(esim. tie, oja).

dm  dm 2X  dmY2

dmX
dm

dmY
dm

KUVA 5. MOSAIIKISAUMAN EPÄJATKUVUUS JATKUVALLA KOHTEELLA. KOORDINAATTISUUNTAISET KOMPONENTIT DMX JA DMY SEKÄ
KOKONAISEPÄJATKUVUUS DM.

2.2.2 Spatiaalinen erotuskyky
Keskeinen spatiaalisen erotuskyvyn mittari on GSD. Käytännössä kuvan todellinen erotuskyky voi olla heikompi
kuin GSD johtuen mm. kuvausolosuhteista, kuvausasetuksista, kuvaliikkeestä tai signaali-kohinasuhteesta. GSD:n
lisäksi käytettäviä laatumittareita ovat kuvaliike ja kuvan terävyys (Taulukko 4).
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TAULUKKO 4. SPATIAALISEN EROTUSKYVYN LAATUMITTARIT
Laatua kuvaava Selitys
mittari
GSDik [m] Ilmakuvan maastoresoluutio (maastopikselikoko) lasketaan sensorin pikselikoon
(pixel_size) ja kuvausmittakaavan avulla:
𝐺𝑆𝐷𝑖𝑘 =

GSDorto [m]
Kuvaliike (fm)
[m/s]

Kuvan terävyys
[Hyväksytty/Hylätty]

(𝐹𝐻−𝐺𝐻𝑚𝑖𝑛 )
𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙_𝑠𝑖𝑧𝑒,
𝑓

missä FH on lentokorkeus, GHmin on pienin maastonkorkeus kuvausalueella ja f on polttoväli. Johtuen maaston korkeusvaihteluista kuvausmittakaava vaihtelee kuvan alueella.
GSDik:n määrityksessä huomioidaan laserkeilauskorkeusmallista määritetty kuvausalueen todellinen minimikorkeus.
Orto-oikaisussa kuvan mittakaavavaihtelut poistetaan, joten GSD on vakio koko kuvan
alueella. Haluttu GSD annetaan esitietona ortokuvanlaskennassa.
Kuvaliike on sensorin kulkema matka valotuksen aikana:
𝑓𝑚 = 𝑣 𝑡𝑒𝑥𝑝
missä v on lentonopeus (m/s) ja 𝑡𝑒𝑥𝑝 on valotusaika (s)
Mikäli kuvaliike valotuksen aikana on suurempi kuin ilmakuvauksen GSDik tai ortokuvan
GSDorto näkyy tämä kuvatuotteen epäterävyytenä. Fotogrammetrisissa kameroissa kuvaliike kompensoidaan kompensaattorin avulla.
Kuvan terävyyttä arvioidaan visuaalisesti mm. kattojen reunaviivoista, ajoratamaalauksista, sähkölinjoista, peltolohkoista sekä puiden latvuksista. Vertailukohtana voidaan
käyttää esimerkkikuvaa (Kuva 6).

KUVA 6. SPATIAALISEN EROTUSKYVYN ESIMERKKIKUVAT. VASEMMALLA GSD 25 CM JA OIKEALLA GSD 50 CM.

2.2.3 Radiometrinen laatu
Kuvaussensorin ominaisuudet spektraaliherkkyys, pikselisyvyys, dynamiikka, sävyntoisto ja radiometrinen tarkkuus vaikuttavat voimakkaasti kuvien radiometriseen laatuun (Taulukko 5). Sensorin ohella kohde, kuvausolosuhteet, valotusasetukset sekä kuvien prosessointi määrittävät kuvien radiometrisen laadun. Kerättyjen kuvien
toteutunut radiometrinen laatu mitataan kuvien histogrammien avulla. Käytettäviä laatumittareita ovat tehokkuus-, 99 % -tehokkuus-, 0-saturaatio, maksimisaturaatio, tukkeutuminen ja puhkipalaminen (Taulukko 6).
TAULUKKO 5. ILMAKUVASENSORIN JA ILMAKUVIEN RADIOMETRISET LAATUMITTARIT
Laatua kuvaava mittari Selitys
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Spektraali herkkyys Spektraali herkkyys kertoo millä spektrin alueella kuvat on kerätty (Kuva 4). Foto[nm] grammetriset kamerat ovat tyypillisesti ns. multispektraaleja kameroita, jotka keräävät kuvia sinisen (B), vihreän (G), punaisen (R) ja lähi-infrapunan (NIR) aallonpituusalueilla. Lisäksi kamerat yleensä tuottavat pankromaattisen kanavan, joka sisältää laajan spektrialueen, esim. näkyvä valo. Multispektraalien kanavien avulla
voidaan tuottaa nelikanavaisia multispektrikuvia (R, G, B, NIR) tai värikuvia (RGB)
tai väärävärikuvia (CIR). Sensorin spektrivaste määritetään laboratoriokalibroinnissa.
Pikselisyvyys [bit] Pikselisyvyys kertoo, kuinka monta bittiä/pikseli/kanava käytetään. Tyypillisesti fotogrammetrisen kameran dynaaminen alue on n. 12 bittiä ja kuva tallennetaan 12
tai 16 bitin pikselisyvyydellä. Jälkikäsittelyssä pikselisyvyys usein tiivistetään 8 bittiin. Pikselisyvyys on ensisijaisesti kuvausjärjestelmän ominaisuus, mutta kuvalla
toteutuneeseen sävymäärään vaikuttavat merkittävästi kuvausolosuhteet, kuvanotossa käytetyt asetukset sekä kuvien jälkikäsittely. Toteutunut sävyjen määrä selvitetään kerätystä kuva-aineistosta käyttäen histogrammistatistiikkoja laatumittareina (Taulukko 6).
Dynamiikka [bit] Sensorin dynaamisella alueella tarkoitetaan pienintä ja suurinta säteilyenenergiaa,
jonka sensori pystyy mittaamaan. Suurimman säteilyenergian ylittyminen aiheuttaa kuvalla saturaation eli puhkipalamisen. Pienintä säteilyenergian tasoa, joka
pystytään mittaamaan, sanotaan kohinakynnykseksi. CCD-sensorilla esim. 10-12
bitin dynaaminen alue on mahdollinen.
Dynamiikka Kuvan dynamiikalla tarkoitetaan, kuinka laaja kohteen kirkkausjakauma kuville on
rekisteröity ilman kirkkaiden tai tummien sävyarvojen saturoitumista. Kuvien dynamiikan laatumittareina käytetään histogrammistatistiikkoja (Taulukko 6).
Sävykkyys Kuvan sävykkyydellä tarkoitetaan sitä, kuinka pieniä kohteen kirkkauseroja kuvilta
pystytään tulkitsemaan. Kuvien sävykkyyden laatumittareina käytetään histogrammistatistiikkoja (Taulukko 6).
Sävyntoisto [funktio] Sävyntoisto määrittää, miten sensoriin tuleva säteilyenergia muutetaan sävyarvoksi. Digitaalisella sensorilla (CCD, CMOS) sävyntoistokäyrä on yleensä lineaarinen, mutta jälkiprosessoinnissa informaatio muutetaan usein epälineaarisilla menetelmillä visuaalisiin sovellutuksiin sopivaksi.
Radiometrinen tark- Radiometrinen tarkkuus kertoo, kuinka tarkasti kuvan sävyarvot kuvaavat kohteen
kuus [reflektanssi] fysikaalisia heijastusominaisuuksia. Radiometrisesti tarkan kuvan sävyarvot käsitellään tarkoilla prosessointimenetelmillä. Radiometrisen tarkkuuden laatumittarina voidaan käyttää reflektanssitarkkuutta, joka voidaan määrittää vertaamalla
kuvan reflektanssiarvoja kuvalla olevien referenssikohteiden reflektansseihin. Tällaisia kohteita ovat esim. reflektanssipaneelit.
Mosaiikin osakuvien Ortokuvamosaiikin osakuvilla esiintyy selkeitä sävyeroja johtuen mm. valaistuksen
sävyerot ja katselusuunnan vaikutuksesta, sekä ilmakehän ominaisuuksien vaihtelusta.
Näitä eroja voidaan kompensoida kuvankäsittelyn avulla. Laatumittarina käytetään mosaiikin osakuvien sävyeroja.
TAULUKKO 6. HISTOGRAMMIN LAATUMITTARIT
Laatua kuvaava mittari Selitys
Tehokkuus Käytettyjen sävyarvojen lukumäärä (NDN)
Tehokkuus = NDN tai
[bit]
Tehokkuus = ln (NDN)/ln2 bit
99 % tehokkuus [bit] Käytettyjen sävyarvojen lukumäärä, kun 0,5% sävyarvoista jätetään huomioimatta histogrammin molemmissa päissä: NDN99%
99 % tehokkuus = ln (NDN99%)/ln2
0 saturaatio [%] 0- ja maksimisävyarvoisten pikseleiden prosenttiosuus. Esim. maksimi-saMAX saturaatio [%] turaatio on 255-saturaatio 8-bit kuvilla.
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Tukkeutuminen [%] Kuvan saturoituminen tummalla sävyalueella, saturaatioarvo voi olla eri
kuin 0. Mikäli pienin sävyarvo muodostaa laajoja yhtenäisiä alueita erityisesti varjoissa, on kysymyksessä tukkeutuminen. Tukkeutumisen mittari
on pienimmän sävyarvon prosenttiosuus ja jakauma.
Puhkipalaminen [%] Kuvan saturoituminen vaalealla sävyalueella, saturaatioarvo voi olla eri
kuin maksimi sävyarvo. Mikäli suurin sävyarvo muodostaa laajoja yhtenäisiä alueita esim. tie- tai peltoalueilla, on kysymyksessä puhkipalaminen. Puhkipalamisen mittari on suurimman sävyarvon prosenttiosuus.

2.2.4 Kuvien häiriöt
Kuvilla voi esiintyä erilaisia häiriöitä. Näitä ovat pilvet, pilvenvarjot, autere, sumu, lumi, savu jne. Häiriöt voivat
häiritä kohteen tulkintaa. Kuvien häiriöille voidaan käyttää laatumittarina pinta-alaprosenttia.
TAULUKKO 7. KUVIEN HÄIRIÖIDEN LAATUMITTARIT
Laatua kuvaava mittari Selitys
Yleislaatu Visuaalinen yleissilmäys kuvan laadusta
Kuva Häiriö% [%] Häiriön peittämän pinta-alan osuus yksittäisen kuvan pinta-alasta (%)
Kuva Häiriö% = 100 𝐴ℎä𝑖𝑟𝑖ö /𝐴𝑘𝑢𝑣𝑎 [%]
Kuvausalue Häiriö% Häiriön peittämän pinta-alan osuus koko kuvauksen pinta-alasta (%)
[%]
Kuvausalue Häiriö% = 100 𝐴ℎä𝑖𝑟𝑖ö /𝐴𝑘𝑢𝑣𝑎𝑢𝑠 [%]

2.3 Kuvatuotteiden laatuluokat
Kuvatuotteille voidaan määrittää laatuluokat erilaisilla kriteereillä. Seuraavassa on esitetty geometriseen tarkkuuteen (Taulukko 8), kuvausajankohtaan (Taulukko 9), käyttötarkoitukseen/tapaan (Taulukko 10) sekä käytettävään korkeusmalliin (Taulukko 11) perustuvat luokitukset.
KMTK-stereokuvat ja ortokuvat täyttävät seuraavat vaatimukset





Geometrinen tarkkuus: Peruslaatu
Kuvausajankohta: Kevätkuvat tai kesäkuvat
Käyttötarkoitus/Radiometrinen laatu: Visuaalinen käyttö
Korkeusmalli: Maanpintaorto

TAULUKKO 8. KUVATUOTTEIDEN GEOMETRISET LAATULUOKAT PERUSTUEN (MUKAUTTAEN) ASPRS 2015-SPESIFIKAATIOON (ASPRS POSITIONAL ACCURACY STANDARDS FOR DIGITAL GEOSPATIAL DATA. PHOTOGRAMMETRIC ENGINEERING & REMOTE SENSING, VOL. 81, NO. 3, MARCH 2015, PP. A1–A26.)
Laatuluokka Lopputuotteen geometrinen tarkkuus
Tarkkuusfotogrammetria RMSEX, RMSEY, RMSEZ < 1,0 GSD
Peruslaatu RMSEX, RMSEY, RMSEZ < 2,0 GSD.
KMTK stereomallit ja ortokuvat täyttävät peruslaadun vaatimukset.
Visuaalinen laatu RMSEX, RMSEY, RMSEZ < 5,0 GSD
Perustuu suoraan georeferointiin sekä ilmakolmiointiin ilman signaloituja
maastotukipisteitä. Käytetään mm. luonnontuhokuvauksissa.
TAULUKKO 9. KUVATUOTTEIDEN LAATULUOKAT KUVAUSAJANKOHDAN MUKAAN
Kuvausajankohta

Laatuvaatimus
Kevätkuvat Kevätkuvaukset tehdään aikavälillä lumien sulaminen ja ennen kuin lehdet ovat saavuttaneet täyden koon. Käytetään KMTK-kuvauksissa.
Kesäkuvat Kesäkuvat kuvataan täyden lehden aikaan pääosin kesä-elokuussa. Käytetään KMTK-kuvauksissa.
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TAULUKKO 10. KUVATUOTTEIDEN RADIOMETRISET LAATULUOKAT LOPPUTUOTTEEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN
Käyttötarkoitus
Laatuvaatimus
Automaattinen tulkinta Pikselisyvyys 16 bit/pikseli, tarkka radiometriatieto
Kasvillisuusanalyysit Pikselisyvyys 16 bit/pikseli, kuvaus täyden lehden aikaan, tarkka radiometriatieto
Visuaalinen käyttö Pikselisyvyys 8 bit/pikseli, hyvä visuaalinen laatu. KMTK-ortokuvien radiometrinen käsittely on optimoitu visuaaliseen käyttöön.
TAULUKKO 11. ORTOKUVIEN LAATULUOKAT KÄYTETYN KORKEUSMALLIN PERUSTEELLA.
Käyttötarkoitus
Laatuvaatimus
Maanpintaortokuva Käytetään maanpintaa kuvaavaa korkeusmallia (DTM). Maanpintaortolla
korkeusmallin yläpuoliset kohteet siirtyvät maastovirheen verran niiden
todellisesta sijainnista. KMTK ortokuvat ovat maanpintaortokuvia.
Maanpintaortokuva+ raken- Käytetään maanpintaa kuvaavaa korkeusmallia (DTM) sekä tiettyjen 3Dteet kohteiden, kuten siltojen, kohdalla tarkkaa vektoritietoa.
Tosiortokuva, DSM ortokuva Käytetään kohteen pintaa kuvaava korkeusmallia (DSM)

3. Kuvatuotteiden laatuvaatimukset
3.1 Orientoitujen ilmakuvien laatu
Kuvauslennon laatu määrittää ilmakuvien laadun ja käytettävyyden. Kuvauslennon laatuvaatimuksia käsitellään
kappaleessa ”4 Vaatimukset ja suositukset kuvatuotannolle ja kuvien prosessoinnille”.

3.1.1 Orientoitujen ilmakuvien geometrinen tarkkuus
Orientoinnin laatu määritetään arvioimalla blokkitasoituslaskennan statistiikkoja sekä stereotarkastelun perusteella vertaamalla stereomallilla tehtyjä mittauksia referenssikoordinaatteihin. Orientointien stereotyöasemalle
siirtämisen onnistuminen tarkistetaan orientoinnissa käytetyillä tukipisteillä (Taulukko 12). Riippumattomassa
laaduntarkistuksessa käytetään riippumattomia tarkistuspisteitä, laatuvaatimukset RMSE:lle ja systemaattiselle
virheelle esitetään Taulukko 13 ja Taulukko 14:ssa.
TAULUKKO 12. LAATUVAATIMUKSET ORIENTOINTIEN JA ORIENTOINTIEN SIIRRON TARKKUUDELLE, TARKISTUS KÄYTTÄMÄLLÄ
ORIENTOINNISSA KÄYTETTYJÄ TUKIPISTEITÄ

Laatumittari (ks. Taulukko 3)
Painoyksikön keskivirhe
RMSEX, RMSEY
RMSEZ

Laatuvaatimus
< pikselikoko/3 (Orientoinnin laatu, Kappale 4.2)
< GSD/2
< GSD

TAULUKKO 13. STEREOMALLIEN GEOMETRISEN LAADUN VAATIMUKSET. OTOSKOON AIHEUTTAMA EPÄVARMUUS HUOMIOIDAAN
RAJA-ARVOISSA (TAULUKKO 14)
Laatumittari (ks. Taulukko 3)
RMSEX, RMSEY
RMSEZ
𝝁𝑿 , 𝝁𝒀 , 𝝁𝒁

Laatuvaatimus
< GSD
< 2 x GSD
< GSD

TAULUKKO 14. SYSTEMAATTISEN VIRHEEN LAATUVAATIMUS RIIPPUU KÄYTETTÄVIEN TARKISTUSPISTEIDEN LUKUMÄÄRÄSTÄ. 𝜎:N
ARVONA KÄYTETÄÄN TAULUKKO 13:N RMSE-ARVOJA (TILAAJA MÄÄRITTÄÄ). TAULUKON KESKIMMÄISESSÄ SARAKKEESSA
2𝜎/√𝑛 ON APPROKSIMAATIO TOLERANSSILLE 1,96𝜎/√𝑛, 95%:N LUOTTAMUSVÄLILLÄ. OIKEANPUOLEISESSA SARAKKEESSA
(0,96+𝒏−𝟎.𝟒 ) ON APPROKSIMAATIO F-JAKAUMAN ARVON NELIÖJUURELLE RISKITASOLLA 0,05 JA VAPAUSASTEILLA N JA ∞.
KUN N ON ÄÄRETÖN, RAJA-ARVOT OVAT 0 JA VASTAAVASTI 1𝜎.
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Tarkastuspisteiden
lukumäärä (n)
5
10
20
50
100

Raja-arvo systemaattiselle taso- ja korkeusvirheelle
√𝝁𝑿 𝟐 +𝝁𝒀 𝟐 , 𝝁𝒁 ≤ 2𝜎/√𝑛
0,89 𝜎
0,63 𝜎
0,45 𝜎
0,28 𝜎
0,20 𝜎

Raja-arvo taso- ja korkeuskeskivirheelle
RMS ≤ 𝜎∙(0,96+𝒏−𝟎.𝟒 )
1,49 𝜎
1,36 𝜎
1,26 𝜎
1,17 𝜎
1,12 𝜎

3.1.2 Ilmakuvien spatiaalinen erotuskyky
Spatiaalisen erotuskyvyn vaatimukset esitetään Taulukko 15:ssa.
TAULUKKO 15. SPATIAALISEN EROTUSKYVYN LAATUVAATIMUKSET.
Laatumittari (ks. Taulukko 4) Laatuvaatimus
GSDik ≤ Tilaajan määrittämä arvo
Kuvaliike (fm) Kuvaliikkeen tulee olla ≤ GSDik.
Tai vaihtoehtoisesti kameran tulee olla varustettu lennonsuuntaisen kuvaliikkeen kompensaattorilla ja kameran tulee olla asennettu stabiloidulle kuvausalustalle.
Kuvien terävyys Kuvien terävyyden tulee olla sellainen, että kartoitettavien kohteiden tulkinta onnistuu. Tiemaalausten ja suojateiden tulee erottua selkeästi. Terävyyden tulee vastata esimerkkikuvaa (Kuva 6).

3.1.3 Ilmakuvien radiometrinen laatu
Radiometrisen laadun vaatimukset esitetään Taulukko 16:ssa. Laatuvaatimukset riippuvat kuvan käsittelyasteesta sekä käyttötarkoituksesta: kehitettyjen ilmakuvien sekä visuaalisiin ja automaattisiin ja kasvillisuuden analysointiin käytettävien kuvien laatuvaatimukset ovat erilaiset. Kuvien radiometrinen laatu tarkistetaan kuva- ja
blokkikohtaisten histogrammien sävyarvotilastojen avulla. Tilastojen toleranssiarvot esitetään Taulukko 17:ssä.
Vaatimukset on laadittu maa-alueille. Poikkeuksellisissa kohteissa, kuten laajat vesialueet, näistä arvoista voidaan poiketa.
TAULUKKO 16. RADIOMETRISEN LAADUN VAATIMUKSET.
Laatumittari (ks. Taulukko 5) Laatuvaatimus
Spektraali herkkyys Kuvien tulee sisältää R, G, B ja NIR kanavat. Lisäksi
PAN-kanava, jos se on osa kuvausjärjestelmää.
Pikselisyvyys
Kehitetyt ilmakuvat Vähintään 12 bit/pikseli/kanava (sensori)
Visuaaliset sovellukset 8 bit/pikseli/kanava (laskennallinen)
Automaattiset sovellukset tai kasvillisuuden analysointi 16 bit/pikseli/kanava (laskennallinen)
Dynamiikka ja sävykkyys Histogrammistatistiikat (Taulukko 17)
Sävyntoisto
Visuaaliset sovellukset Epälineaarinen
Automaattiset sovellukset tai kasvillisuuden analysointi Lineaarinen
Radiometrinen tarkkuus
Visuaaliset sovellukset Määrittelemätön
Automaattiset sovellukset tai kasvillisuuden analysointi Reflektanssitieto
Sävyt Mikäli sävyjen säätämisestä sävymallikuvan mukaiseksi on sovittu, tulee ilmakuvien olla sävytykseltään mallikuvan mukaisia visuaalisesti tarkasteltuna.
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TAULUKKO 17. HISTOGRAMMISTATISTIIKKOJEN TOLERANSSIARVOT
Suure (ks. Taulukko 6)
Pikselisyvyys 12 bit/pikseli tai 16 bit/pikseli
Tehokkuus [bit]
99%-tehokkuus [bit]
0-saturaatio [%]
MAX-saturaatio [%]
Pikselisyvyys 8 bit/pikseli
99%-tehokkuus [sävyarvoa]
0-saturaatio [%]
255-saturaatio [%]

R

G

B

NIR

PAN

10

10

10

10

10

0
0,1

0
0,1

0
0,1

0,1
0,1

0
0,1

150
0,1
0,1

140
0,1
0,1

130
0,1
0,1

150
0,1
0,1

-

3.1.4 Kuvilla esiintyvät häiriöt
Laatuvaatimukset ilmakuvilla esiintyville häiriöille esitetään Taulukko 18:ssä.
TAULUKKO 18. LAATUVAATIMUKSET ILMAKUVILLA ESIINTYVILLE HÄIRIÖILLE
Laatumittari (ks. Taulukko 7) Laatuvaatimus
Yleislaatu Kuvilla ei saa olla häiriötekijöitä, jotka estävät kuvien tulkintaa tai häiritsevät kuvien orientointien määritystä. Pilvet, pilviharsot ja pilvien varjot tulee
voida poistaa kuvilta myöhemmin mosaikoinnilla tai stereotulkinnassa. Autereesta tulee olla merkintä kuvauksen laaturaportissa. Kuvilla ei saa olla
muitakaan tekijöitä, jotka estävät kuvien mittausta ja tulkintaa (sumua, savua tai lunta). Häiröt tarkastetaan tilastollisin menetelmin (AQL 4).
Kuvan Häiriö% Häiriön osuuden tulee olla <10% yksittäisen kuvan pinta-alasta.
Kuvausalueen Häiriö% Häiriöiden peittämä osuus koko kuvausalueen pinta-alasta tulee olla <1 %.
Metatiedot Häiriöistä tehdään merkintä kuvan metatietoihin

3.2 Ortokuvien laatu
3.2.1 Ortokuvien geometrinen tarkkuus
Ortokuvien geometrisen tarkkuuden tarkistus sisältää keskivirheen sekä mosaikoinnin virheen tarkistuksen.
TAULUKKO 19. LAATUVAATIMUKSET ORTOKUVAN GEOMETRISELLE TARKKUUDELLE.
Laatumittari (ks. Taulukko 3) Laatuvaatimus
RMSEX, RMSEY < 2,0 GSD
dmX, dmY < 2 m
Kuvien tulkinnan tulee olla mahdollista mosaiikkien ja karttalehtien saumoilla

3.2.2 Ortokuvan spatiaalinen erotuskyky
TAULUKKO 20. ORTOKUVIEN SPATIAALISEN EROTUSKYVYN VAATIMUKSET.
Laatumittari (ks. Taulukko 4) Laatuvaatimus
GSDorto GSD:n tulee olla tilauksen mukainen
Kuvien terävyys Kuvien terävyyden tulee olla sellainen, että kartoitettavien kohteiden tulkinta onnistuu. Tiemaalausten ja suojateiden tulee erottua selkeästi. Terävyyden tulee vastata esimerkkikuvaa (Kuva 6).

3.2.3 Ortokuvien radiometrinen laatu
Ortokuvien radiometrisen laadun vaatimukset esitetään Taulukko 21:ssa.
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TAULUKKO 21. ORTOKUVIEN RADIOMETRISEN LAADUN VAATIMUKSET.
Laatumittari (ks. Taulukko 5)
Spektraali herkkyys
Pikselisyvyys
Visuaaliset sovellukset
Automaattiset sovellukset tai kasvillisuuden analysointi
Dynamiikka ja sävykkyys
Sävyntoisto
Visuaaliset sovellukset
Automaattiset sovellukset tai kasvillisuuden analysointii
Radiometrinen tarkkuus
Visuaaliset sovellukset
Automaattiset sovellukset tai kasvillisuuden analysointii
Mosaiikin osakuvien sävyerot

Laatuvaatimus
Kuvien tulee sisältää R, G, B ja NIR kanavat.
8 bit/pikseli/kanava
12 bit/pikseli/kanava
Histogrammistatistiikat (Taulukko 17)
Epälineaarinen
Lineaarinen

Määrittelemätön
Reflektanssitieto
Mosaiikeilla ei saa olla tulkintaa häiritseviä sävyeroja.
Sävyt Mikäli sävyjen säätämisestä sävymallikuvan mukaiseksi on sovittu, tulee ortokuvien olla sävytykseltään mallikuvan mukaisia visuaalisesti tarkasteltuna.

3.2.4 Ortokuvilla esiintyvät häiriöt
Laatuvaatimukset häiriöille esitetään Taulukko 22:ssa.
TAULUKKO 22. LAATUVAATIMUKSET ORTOKUVILLA ESIINTYVILLE HÄIRIÖILLE.
Laatumittari (ks. Taulukko 7) Laatuvaatimus
Yleislaatu Ortokuvilla ei saa olla haitallisessa määrin häiriötekijöitä, eivätkä häiriötekijät saa estää kuvien tulkintaa. Häiriötekijät tulee pyrkiä poistamaan mosaikoinnin avulla.
Ortokuvaerän Häiriö% Kuvaerässä pilvisten ortokuvakarttalehtien määrän tulee olla alle 4 %.
Karttalehden Häiriö% Kullekin ortokuvalehdelle määritetään häiriöiden prosenttiosuus kuvaalasta (pilvet, pilvenvarjot, autere, sumu, savu, lumi, jne.). Tieto merkitään
karttalehden metatietoihin.

4. Vaatimukset ja suositukset kuvatuotannolle ja kuvien prosessoinnille
Kerättyjen ilmakuvien laatuun vaikuttavat monet tekijät. Tärkeitä kuvatuotantomenetelmän laatuun vaikuttavia
tekijöitä ovat auringon korkeuskulma, kuvausajankohta, kuvaussää, kuvausjärjestelmä, kuvauslennon laatu, kuvilla esiintyvät häiriöt ja geodeettinen runkoverkko.
Seuraavissa kappaleissa esitetään vaatimukset ilmakuvaukselle ja ortokuvatuotantomenetelmälle. Kappaleessa
esitetään myös suosituksia, joiden kohdalla ”suositus” mainitaan erikseen. Toimittajan vastuulla on valita tuotantoaluekohtaisesti soveltuva menettely.

4.1 Ilmakuvaus
4.1.1 Ilmakuvausjärjestelmä
Ilmakuvaus suoritetaan tehtävään soveltuvalla digitaalisella ilmakuvausjärjestelmällä, jonka keskeiset osat ovat




Kuvasensorijärjestelmä: kuvasensori, tallennusjärjestelmä, operointiohjelmisto, kuvien jälkikäsittelyohjelmisto
Sensoriin kiinteästi liittyvät järjestelmäkomponentit: kamerajalusta, suotimet, kameraikkuna
Satelliittipaikannukseen perustuva paikannusjärjestelmä (GNSS/IMU)
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Kuvasensorissa tulee olla kiinteäpolttovälinen optiikka ja sen tulee muodostaa nelikanavaista kuvaa visuaalisen
ja lähi-infrapunan aallonpituusalueella (B,G,R,NIR) ja tuottaa vähintään 12 bit/pikseli/kanava pikselisyvyys.
Kuvasensorin tulee olla geometrisesti ja radiometrisesti kalibroitu sensorivalmistajan hyväksymällä tavalla. Geometrinen ja radiometrinen kalibrointi saa olla korkeintaan kaksi vuotta vanha ja geometrisen kalibroinnin validointi saa olla korkeintaan vuoden vanha.



Geometrisen kalibroinnin tulee sisältää sensorin sisäisen orientoinnin parametrien ja kuvavääristymien
määritys.
Radiometriseen kalibrointiin tulee sisältyä pikselikohtaisten herkkyyserojen, virheellisten pikseleiden,
vignetoitumisen sekä pimeävirran (dark current) määritys.

Kuvausjärjestelmässä tulee käyttää vain optisesta lasista tehtyjä suotimia. Kameraikkunan läpäisevyyden tulee
ylittää käytettävän kuvaussensorin spektrialinen herkkyysalue.
Ilmakuvausjärjestelmän tulee määrittää kuvanottopaikat ja kuvien kallistukset käyttäen yhdistettyä satelliittipaikannusta ja inertiamittausta (GNSS/IMU). GNSS-paikanmäärityksen tulee olla tarkkuuspaikannusta.
Suositeltavaa on käyttää lennonsuuntaisen kuvaliikkeen kompensointia sekä kuvaliikkeen ja koneen tärinän kompensointia.
Suositeltavaa on suorittaa kuvausjärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi, sekä GNSS/IMU-järjestelmän ja kameran keskinäisen sijainnin ja kallistuksen määrittämiseksi vuotuinen testaus - ja kalibrointikuvaus testikentällä
kamerajärjestelmän toimittajan suositusten mukaisesti. Vaatimus on että kalibrointilento tulee suorittaa vähintään yhdellä tuotantokuvauksen kuvauskorkeudella jos tuotteet valmistetaan käyttäen suoraa georeferointia.
Järjestelmän suorituskyky tulee todistaa. Todistukseksi järjestelmän suorituskyvystä käyvät joko kokeellinen tämän laatujärjestelmän mukaisesti suoritettu lopputuotteen tarkistus tai muu kokeellisesti suoritettu testi, jonka
perusteella järjestelmän suorituskyky voidaan johtaa käyttötarkoituksessa.

4.1.2 Geodeettinen runkoverkko
Tarkkuus- ja peruslaadun mukaisessa ortokuvatuotannossa kuvausalueelle tulee näkyvöittää taso- ja korkeuspisteistö, jotta kuvablokki voidaan sitoa tarkasti geodeettiseen koordinaatistoon. Käytettävä koordinaattijärjestelmä on EUREF-FIN /TM35FIN (JHS 153, JHS 154). Signaloituja tukipisteitä tulee käyttää vähintään 5 pistettä/1000 km2. Signaloituja tukipisteitä tulee olla vähintään 4 kappaletta. Useimmiten on edullisinta rakentaa
uudet pisteet optimaalisiin paikkoihin ja mitata ne rakentamisen yhteydessä VRS-GPS-laitteella. Mahdollista on
myös käyttää valtakunnallisia kiintopisteitä, mikäli ne sijaitsevat avoimella paikalla ja ovat löydettävissä. Suunnitelmasta tulee valmistaa pisteluettelo ja signalointisuunnitelmakartta. Signaalien korkeudet tulee kirjata muistiin
ja ne tulee toimittaa signaloinnin valmistuttua digitaaliseen kuvatuotantoon.
Signaalimuotona on suositeltavaa käyttää ristisignaalia. Signaalin sakaran koon tulee olla vähintään 0,4 x 3,5 m.
Neliösignaalia käytettäessä sivunpituuden tulee olla 3 x GSD tai suurempi.
Pisteiden sijaintitarkkuuden tulee olla 5 cm tai parempi kunkin koordinaattiakselin suunnassa.

4.1.3 Kuvausaika ja –sää
Auringon korkeuskulman tulee olla vähintään 25⁰ horisontista. Poikkeuksellisissa tapauksissa ja rajatuilla alueilla,
joista on sovittava dokumentoidusti, voidaan ilmakuvaus suorittaa auringon korkeuskulman ollessa 20⁰ horisontista tai suurempi.
Kuvausaika riippuu tuotettavan ortokuvan tyypistä.




Kevätkuvaus suoritetaan pääsääntöisesti ennen puiden lehtien täyttä puhkeamista
Kesäkuvaus suoritetaan täyden lehden aikaan kesä-elokuussa.
Tilaaja ilmoittaa kuvausten alkamis- ja lopettamisajankohdat, ellei toisin sovita.
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Kuvausta ei tule suorittaa erittäin autereisissa olosuhteissa ilmanäkyvyyden ollessa alle 15 km. Suositeltavaa on,
että kuvaaja määrittää ilmanäkyvyyden kuvausalueen yllä kartan avulla kahden ristikkäin suoritetun määrityksen
perusteella. Muita kuvausta estäviä tekijöitä ovat merkittävästi kuvausaluetta peittävä utu, sumu, savu jne. Yhden kuvan alalla ei saa esiintyä pilveä tai pilvenvarjoa eikä häiritsevää savua tms. maanäkyvyyden peittävää estettä yli 10 % kuvan alasta. Koko kuvausalueen pinta-alasta häiriöitä tulee olla alle 1 %.
Kuvauksen alussa kuvaajan tulee tarkistaa valotusarvojen soveltuvuus kuvausalueen olosuhteisiin. Suositeltavaa
on käyttää apuna koekuvaa ja histogrammia.
Kuvausaika, auringon korkeus sekä näkyvyystiedot raportoidaan kuvauksen laaturaportissa (Liite 1).

4.1.4 Kuvien prosessointi
Kerätyille kuville tulee suorittaa sensorivalmistajan suosittelemat jälkikäsittelytoimenpiteet sisältäen sensorikalibroinnissa määritetyt geometriset ja radiometriset korjaukset. Prosessia kutsutaan digitaalikuvien kehittämiseksi ja kehitettyjä kuvia kutsutaan kehitetyiksi ilmakuviksi. Histogrammistatistiikat lasketaan ja tulokset esitetään laaturaportissa (Liite 6).

4.1.5 Kuvaustoleranssit
Ilmakuvauksen laatuvaatimukset sisältävät kuvausolosuhteita sekä toteutunutta kuvauskorkeutta, kuvien peittosuhteita ja kuvien asentoa koskevia vaatimuksia. Tarkkuus- ja peruslaadun mukaisen kuvauksen laatuvaatimukset esitetään Taulukko 23:ssa.
TAULUKKO 23. ILMAKUVAUKSEN LAATUVAATIMUKSET
Laatumittari Laatuvaatimus
Auringon korkeus- Auringon korkeuskulman tulee olla vähintään 25⁰ horisontista. Poikkeuksellisissa takulma pauksissa ja rajatuilla alueilla, joista on sovittava dokumentoidusti, voidaan ilmakuvaus
suorittaa auringon korkeuskulman ollessa 20⁰ horisontista tai suurempi.
Autere/Näkyvyys Ilmanäkyvyyden tulee olla vähintään 15 km.
Häiriöt Yhden kuvan alalla ei saa esiintyä pilveä tai pilvenvarjoa eikä häiritsevää savua tms.
maanäkyvyyden peittävää estettä yli 10 % kuvan alasta. Koko kuvausalueen pintaalasta häiriöitä tulee olla alle 1 %.
Kuvauskorkeus Yksittäisillä kuvilla kuvauskorkeus saa poiketa kuvaussuunnitelmasta korkeintaan ±5%.
Kuvauskorkeuden tulee olla sellainen, että suunniteltu maastopikselikoko (GSD) ei ylity
enempää kuin 5 %. Suositeltu kuvauskorkeus on alle 8500 m.
Peittoprosentti Yksittäisten kuvien toteutuneet peittoprosentit saavat alittaa tilaajan määrittämät nimellisarvot korkeintaan 5%:lla. (AQL 4). Esimerkiksi 60 % peitolla alaraja on 57 % ja 30
% peitolla alaraja on 28,5 %.
Sorto Sorto = kappai – kappai-1 , missä i ja i-1 ovat kuvausjonon peräkkäisten kuvien kierrot
pystyakselin ympäri.
Kuvauksen toteutuneen, peräkkäisten kuvien välisen sorron tulee olla alle 5º. (AQL 4).
Pituus- ja poikit- Kuvien toteutuneiden pituus- ja poikittaiskallistusten tulee olla alle 5º . (AQL 4)
taiskallistus
GNNS/IMU-proses- GNSS:iin perustuvan keskipistepaikannuksen sisäisen (suhteellisen) koordinaattikeskisointi virheen tulee olla 0,3 m tai parempi. Kulmamäärityksen suhteellisen kulmakeskivirheen
tulee olla 0,01° tai parempi. Laatu tarkistetaan GNSS/IMU-laskentatuloksista sekä kolmioinnin yhteydessä
Kuvauksen laaturaportointi sisältää Kuvauksen laaturaportin (Liite 1), GNSS/IMU-paikannuksen laaturaportin
(Liite 2) sekä Histogrammitarkastuksen raportin (Liite 3).

4.2 Orientointien määritys
Orientoinnit tulee määrittää GNSS/IMU-tuetulla ilmakolmioinnilla, eli kuvien keskipisteiden sijainnit ja kallistustiedot sisällytetään blokkitasoitukseen tarkkuuden perusteella painotettuina havaintoina. Muiden menetelmien
käytöstä sovitaan erikseen tilaajan kanssa.
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Orientoinnissa tulee käyttää geometrisiä tukipisteitä, joiden koordinaatit tunnetaan määrätyllä tarkkuudella halutussa kohdekoordinaatistossa (ks. Geodeettinen runkoverkko).
Ilmakolmioinnissa on suositeltavaa käyttää automaattista liitospisteenmittausta. Tarvittaessa käytetään interaktiivista mittausta, jos automaattinen liitospisteenmittaus ei toimi, esim. pienillä sivupeitoilla kuvattujen eriaikaisten kuvausten yhdistämisessä tai vesistöalueilla. Jonojen sisäiset ja väliset liitokset tulee tarkistaa.
Kuvien systemaattiset vääristymät tulee määrittää ja kompensoida blokkitasoituslaskennassa käyttäen ns. itsekalibroivaa blokkitasoitusta.
Tasoituksen jälkeen painoyksikön keskivirheen tulee olla alle pikselikoko/3.
Orientointilaskennan tulokset esitetään blokkitasoituksen laaturaportissa (Liite 4, Liite 5)

4.3 Orto-oikaisu ja mosaikointi
Ortokuvatuotannon lähtöaineistot ovat ilmakuvat, orientointitekijät ja korkeusmalli. Ortokuvien geometrinen
laatu riippuu täysin näistä tekijöistä.
KMTK-ortokuvat ovat maanpintaortokuvia, eli niiden tuotannossa tulee käyttää maanpintaa kuvaavaa korkeusmallia. Orto-oikaisussa tulee käyttää kunkin ortokuvan kohdalla tarkinta saatavilla olevaa, koko ortokuvan kattavaa, MML:n tuottamaa valtakunnallista maanpintaa kuvaavaa korkeusmalliaineistoa. Korkeusmallien ensisijaisuusjärjestys on seuraava:
1. Korkeusmalli 2: Laserkeilauskorkeusmalli 2 m pistevälillä.
2. Korkeusmalli 10: Stereomittauksella tuotettu korkeusmalli 10 m pistevälillä.
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää jotakin muuta maanpintaa kuvaavaa korkeusmallia, jonka laatu on sama tai
parempi kuin alueella käytettävän valtakunnallisen korkeusmallin.
Oikaisussa tulee käyttää kollineaarisuusyhtälöön perustuvaa menetelmää. Kuvautumismallin tulee olla sama kuin
orientointiparametrien määrityksessä käytetty. Maankaarevuus- ja refraktiokorjaukset tulee tehdä.
Ilmakuvat tulee oikaista EUREF-FIN /TM35FIN – koordinaattijärjestelmään, TM35FIN 6x6 km2 karttalehtijakoon
(JHS 153, JHS 154) niin, että maastopikselin koko on tilauksen mukainen. Sävyarvot tulee interpoloida bilineaarisella tai paremmalla menetelmällä, nearest-neighbour-menetelmää ei tule käyttää.
Kuville tehdään perussävykorjaukset, eli vastavalo/myötävalokorjaus sekä häiritsevien sävyerojen poistaminen
mosaikoitavilta kuvilta. Tilaajan halutessa kuvien sävyt säädetään vastaamaan sovitun esimerkkikuvan sävyjä.
Sävyjen korjauksessa käytettävät menetelmät sovitaan tilaajan kanssa.



Suositus: Käytettäessä kuvia automaattiseen tulkintaan tai kasvillisuuden analysointiin on suositeltavaa
käyttää tarkkoja sävyarvojen korjausmenetelmiä jotka muuntavat sävyarvot reflektansseiksi.
Visuaalisessa tulkinnassa käytettävien kuvien sävyjen prosessoinnissa voidaan käyttää myös muita tilaajan kanssa sovittavia menetelmiä, kuten erilaiset tilastolliset korjausmenetelmät.

Mosaikointi tulee suorittaa sovittuun koordinaattijärjestelmään siten, että blokista käytetään ainoastaan nadiiripisteitä lähinnä sijaitsevat kuvanosat (ns. most-nadir menetelmä). Tällöin keskusprojektiosta aiheutuvat virheet
ovat mahdollisimman vähäisiä. Myös pilvet, pilviharsot ja pilvien varjot poistetaan mosaikoinnin avulla; mikäli
näitä kuitenkin jää kuville, ilmoitetaan ne ortokuvien metatiedoissa. Yhden ortokuvan muodostuksessa tulee
käyttää vain saman kuvauskauden kuvamateriaalia.
Mosaiikkisaumat voidaan määrittää joko automaattisesti tai interaktiivisesti. Eri lähtökuvista johtuvat radiometriset erot tulee tasata. Häiritseviä mosaiikkisaumoja ei saa syntyä. Mosaiikin saumoja häivytetään (feather) korkeintaan 10 pikselin levyisellä vyöhykkeellä. Mosaiikkirajat talletetaan vektoritietoina.
Ortokuvatuotannosta laaditaan laaturaportti (liite 6) sekä Histogrammitarkastuksen raportti (Liite 3).
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5. Laadunhallinta
Laadunhallinnalla varmistetaan, että tuotantomenetelmä ja lopputuotteet täyttävät vaatimukset. Laadunhallinta
antaa luottamuksen siihen, että laatuun liittyvät vaatimukset tullaan täyttämään. Laadunhallinnan osa-alueita
esitetään Kuva 7:ssä.

KUVA 7. LAADUNHALLINNAN PERUSPERIAATE.
Ilmakuva- ja ortokuvatuotannon laadunhallintaan sisältyvät ennen tuotantoa suoritettava menetelmien suunnittelu ja testaus, tuotannonaikainen laadunvalvonta sekä lopputuotteen tarkistus (laatutestaus). Käytännössä laadunhallinta jakautuu toimittajan (Kuva 1) tekemään sisäiseen laadunvalvontaan sekä tilaajan (Kuva 1: KMTK
koordinaattori tai tämän valtuuttama tekijä) tekemään ulkoiseen laadunvalvontaan (Kuva 8).

KUVA 8. KUVATUOTANNON VAIHEET JA LAADUNVALVONTA.

5.1 Tilaajan suorittama ulkoinen laadunvalvonta
Tilaajan suorittaman ulkoisen laadunvalvonnan vaiheita ovat auditoinnit, tuotantoprosessin sisäisen laadunvalvonnan tulosten tarkastaminen sekä lopputuotteiden vastaanottotarkastukset (laatutestaus, ks. Kappale 5.3).
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Toimittajalla tulee olla tuotantoa koskevat työohjeet, jotka hyväksytään auditointiprosessissa. Ulkoinen laadunvalvoja tekee auditointikäyntejä kuvatoimittajan toimitiloihin. Auditointikäynnin tarkoituksena on todeta, että
toimintatavat (prosessit, henkilökunta, sisäinen laadunvalvonta) ovat asianmukaiset. Auditoinnissa sovitaan
myös, missä muodossa laaturaporttien tiedot tulevat ulkoisen laadunvalvonnan käyttöön. Kukin osaprosessi auditoidaan ennen tuotannon alkamista. Prosessissa tapahtuneiden muutosten (uudet menettelyt, ohjelmistot,
henkilöt jne.) jälkeen tehdään tarvittaessa auditointikäynti. Lisäksi voidaan suorittaa pienempiä auditointikäyntejä (pistotarkastuksia) prosessin aikana.

5.2 Toimittajan suorittama sisäinen laadunvalvonta
Toimittajan suorittaa tuotannon sisäistä laadunvalvontaa prosessien aikana sekä tarkastaa prosessien lopputuotteita auditoinnissa sovittujen menetelmien mukaisesti. Sisäisen laadunvalvonnan tuloksia ovat laaturaportit,
joista käyvät ilmi tehdyt toimenpiteet. Toimittaja tiedottaa prosessissa ilmenneistä laatupoikkeamista tilaajalle
auditoinnissa sovitulla tavalla. Prosessista tuotettavat laaturaportit esitetään Taulukko 24:ssa.
TAULUKKO 24. TOIMITTAJAN SUORITTAMA LAATURAPORTOINTI.
Laatutekijä Laadunvarmistusmenettely
Kuvausjärjestelmä
Kuvatuotannon menetelmäkuvaus
Geodeettinen runkoverkko
Signaloinnin raportti
Suoritusilmoitus
Kuvauksen laaturaportti (Liite 1)
Kuvauslennon laatu, Kuvaus- Kuvauksen laaturaportti (Liite 1)
toleranssit
Suorien orientointimittausten GNSS/IMU-paikannuksen laaturageometrinen laatu
portti (Liite 2)
Ilmakuvien radiometrinen
Histogrammitarkastuksen laaturalaatu
portti (Liite 3)
Orientointien tarkkuus, steOrientoinnin laaturaportti (Liite 4, 5)
reomallien tarkkuus
Orto-oikaisu ja mosaikointi,
Ortokuvatuotatoprosessin kuvaus
prosessikuvaus
Ortokuvien geometrinen,
Ortokuvatuotannon laaturaportti
spatiaalinen ja radiometrinen (Liite 6)
laatu sekä häiriötekijät

Ajankohta
Prosessin alussa, päivitysten jälkeen
Ennen kuvausta
Kuvauksen jälkeen
Kuvauksen jälkeen
Kuvauksen jälkeen
Kuvauksen jälkeen
Orientointilaskennan jälkeen
Prosessin alussa, päivitysten jälkeen
Ortokuvatuotannon jälkeen

5.3 Laatutestaus
Tilaaja vastaa laatutestauksesta. Ilmakuvauksen, orientoinnin ja ortokuvatuotannon laatutestaus tehdään 100%
testauksella tai tilastollisin menetelmin. Käytettävät standardit ovat muuttujatarkastus (s-menetelmä) standardin ISO 3951 mukaisesti sekä ominaisuustarkastus standardin ISO 2859 mukaisesti. Näyteohjelman tunnusluvut
ovat seuraavat:
AQL=4
Tarkastustaso
Ilmakuvatuotanto: S4
Ortokuvatuotanto: II
Yksinäyteohjelma
Harvennettuun tarkastukseen voidaan siirtyä, mikäli standardien ISO 3951 ja ISO 2859 mukaiset ehdot täyttyvät.
Erikseen on mainittu tapaukset, joissa ei virheitä sallita ollenkaan (AQL 0). Käytännössä siis sallitaan tietty määrä
laatupoikkeamia.
Laatutestausta varten tuotteet jaetaan eriksi niin, että erän muodostavat tuoteyksiköt on valmistettu mahdollisimman hyvin samoissa olosuhteissa.

5.3.1 Ilmakuvaus
TAULUKKO 25. ILMAKUVAUSPROSESSIN LAATUTESTAUS
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Laatutekijä Tarkistusmenettely
Ilmakuvauksen laatu 100% tarkistus, Taulukko 23
Kuvauksen laaturaportti (Liite 1), GNSS/IMU-paikannuksen laaturaportti
(Liite 2) sekä Histogrammitarkastuksen raportti (kehitetyt ilmakuvat)
(Liite 3).

5.3.2 Orientoidut ilmakuvat
TAULUKKO 26. ORIENTOITUJEN ILMAKUVIEN LAATUTESTAUS
Laatutekijä Tarkistusmenettely
Geometrinen tarkkuus Taulukko 12: Orientoinnin tarkistus; Orientoinnin siirron tarkistus kolmioinnissa käytetyillä signaloiduilla tukipisteillä.
Stereomallien absoluuttinen tark- Taulukko 13, Taulukko 14: Harkinnan mukaan tarvittaessa suoritetaan
kuus stereomallien keskivirheen ja systemaattisen virheen tarkistus käyttäen riippumattomia tarkistuspisteitä.
GSDik Taulukko 15: 100% tarkastus lentokoneen paikannustietojen perusteella, AQL=4
Kuvaliike Taulukko 15:Tarvittaessa 100% tarkistus lentokoneen paikannustietojen perusteella, AQL=4
Kuvien terävyys Taulukko 15: Tilastollinen tarkistus, ISO 2859, AQL=4
Spektraali herkkyys, pikselisyvyys Taulukko 16: Kameratiedot, AQL=0
Dynamiikka ja sävykkyys Taulukko 17: Histogrammistatistiikat, 100% tarkistus
Yksittäiset kuvat maa-alueista, AQL=4
Erän keskiarvostatistiikat, AQL=0
Sävyntoisto Prosessitiedot, AQL=0
Radiometrinen tarkkuus Harkinnan mukaan reflektanssipaneeleilla
Kuvilla esiintyvät häiriöt Taulukko 18: Tilastollinen tarkastus, ISO 2859, AQL=4

5.3.3 Ortokuvat
TAULUKKO 27. ORTOKUVATUOTANNON LAATUTESTAUS
Laatutekijä Tarkistusmenettely
RMSEX, RMSEY Taulukko 19: Tarkistus kolmioinnissa käytetyillä signaloiduilla tukipisteillä.
Harkinnan mukaan tilastollinen tarkastus muilla saatavilla olevilla digitaalisilla karttamateriaaleilla huomioiden aineiston tarkkuus (esim.
maastotietokanta ja peltolohkovektorit), ISO 2859, AQL=4
dmX, dmY Taulukko 19: Tilastollinen tarkastus, ISO 2859, AQL=4
GSDorto Taulukko 20: 100% tarkistus, AQL=0
Kuvien terävyys Taulukko 20: Tilastollinen tarkastus, ISO 2859, AQL=4
Spektraali herkkyys Taulukko 21: Kameratiedot, AQL=0
Pikselisyvyys Taulukko 21: 100% tarkastus, AQL=0
Dynamiikka ja sävykkyys Taulukko 21: 100% tarkastus
Yksittäiset kuvat maa-alueista, AQL=4
Erän keskiarvostatistiikat, AQL=0
Sävyntoisto Taulukko 21: Prosessitiedot, AQL=0
Radiometrinen tarkkuus Taulukko 21: Harkinnan mukaan referenssipaneeleilla.
Mosaiikin osakuvien sävyerot Taulukko 21: Tilastollinen tarkastus, ISO 2859, AQL=4
Sävyt Taulukko 21:Ortokuvamosaiikin visuaalinen tarkistus, ISO 2859, AQL=4
Häiriöt Taulukko 22: Tilastollinen tarkastus, ISO 2859, AQL=4
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Liite 1. Ilmakuvauksen laaturaportti
ILMAKUVAUKSEN LAATURAPORTTI malli
Kuvauksen laaturaportin tulee sisältää ainakin seuraavat asiat:











Järjestelmätiedot
Kuvasensorin kalibroinnin ajankohta
Järjestelmäkalibroinnin ajankohta
Järjestelmäkalibroinnin tulokset (geometria ja erotuskyky)
Kuvauksen numero (tuotantoalue)
Kuvauksen päivämäärä ja kellonaika
Kuvausolosuhteet (säätiedot)
Näkyvyys (esim. 30 km)
Auringon korkeuskulma horisontista
Tarkastustulokset, kaikki kuvat
o lentokorkeus maanpinnasta
o kuvapikselin koko maastossa
o pituuspeitto
o sivupeitto
o sortuma
o pituuskallistus
o poikittaiskallistus
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DIGITAALISEN ILMAKUVAUKSEN SUORITUSILMOITUS/LAATURAPORTTI
Ohjaaja

Mikko Mäkinen

Operaattori

Tarmo Kunila

Lento N:o
GNSS/IMU N:o
Sensori
SSD

2015acn10
DMC
DMC01-0128
muisti 02

Alueen n:o / nimi
N 4/1 Mänttä

Maanmittauslaitos

OH - ACN

Lentoa
8:30

Lähtökenttä EFJY
Laskukenttä
KUVAUKSEN TIEDOT

Kuvaus kok/ osa
j. 6-7

M 4/1 Teisko
P 3/1 Oravainen

28.5.2015
2015

Näkyvyys
35

EFJY

GSD cm
50

Kuvia
66

50
50

50
50

35
35

j. 4-3
j. 1-2

11:23

Ilmakuvakeskus
Lentoaika
yht. t. min.
2:53
Kuvausaika

Kuvausaika

22.5 yritys1:04 /Tiirikainen
23.5 yritys 0:41 /Tiirikainen
Säätila

Auringon korkeuskulma Näkyvyys km Auerta
31-35
35

Pilviä

HUOM !

cu

KÄYTETYT VALOTUSARVOT
Jono / jonot

-6, +7
************************
-4, +3
************************
-1, +2

Kuvaustunnus

Lval PAN Ecor

14.0

-0.7

Lval MUL

13.6

Ecor

Lval IR

-0.7

14.0

14.2

13.8

14.2

14.2

13.7

14.2

Peitot %

LAADUN TARKISTUS QC 1
Phi max Omega max Kappa max Sorto max

Ecor

-1.0

HUOM !

j.6 ja 7 lopussa cu
cu

HUOM !

20151003B
20151004B
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Liite 2. GNSS/IMU-paikannuksen laaturaportti
Auditoinnissa sovitaan laaturaportin sisältö.
Raportin tulee kuitenkin sisältää vähintään seuraavat tiedot:
Laskentapäivämäärä
Laskennan suorittaja
Kuvauksen numero
Laskentaohjelmisto, versio
Laskentatapa (Processing mode), eli tekniikka jolla GNSS/IMU-ratkaisu on tehty:






Precise Point Positioning (PPP): Ei tukiasemia, tarkat ratatiedot
Singlebase: Yhden tukiaseman avulla
Multibase: Usean tukiaseman avulla
Smartbase: Verkkokorjauksen avulla
Muu, mikä?

GNSS/IMU-integrointi:




Loosely coupled: Inertia interpoloidaan GNSS-ratkaisuun jälkikäteen
Tightly coupled: Inertiahavainnot prosessoidaan samanaikaisesti GNSS-havaintojen kanssa
Muu, mikä?

Maastotukiasemat


Nimi, lkm ja tyyppi (aito/virtuaalinen)

Paikannuksen laatua kuvaavat suureet (sovitaan tarkemmin auditoinnissa), kuten





Orientointien: keskivirheet, maksimivirheet.
GNSS-ratkaisun tyyppi (float, fixed integer, ...)
PDOP: keskimääräinen, maksimi (PDOP: tulisi olla alle 4)
Satelliittien lukumäärä (minimi, keskimääräinen)

Liitteet


Luettelo kuvista joka sisältää: Kuvanumero, kuvanottohetki, kuvanottopaikan koordinaatit (tm35fin ja
n2000 sekä ellipsoidinen) ja keskivirheet sekä kiertokulmat ja niiden keskivirheet.
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Liite 3. Histogrammitarkastuksen raportti
Raportin tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:
Päivämäärä
Laskennan suorittaja
Laskentaohjelmisto, versio
Kuvauksen sarjanumero
Kuvakohtaiset sävyarvotilastot kullekin kuvalle ja kanavalle (R, G, B, NIR, PAN)
Kuva
99%-tehokkuus
Pienin sävyarvo
MIN-saturaatio (Pienimmän sävyarvon prosenttiosuus)
Suurin sävyarvo
MAX-saturaatio (Suurimman sävyarvon prosenttiosuus)
Sävyarvojen keskiarvo
Sävyarvojen mediaani
Sävyarvojen keskihajonta
Kuvakohtaisten sävyarvotilastojen eräkohtaiset koosteet kullekin kanavalle
Keskiarvot
Keskihajonnat
Maksimiarvot
Minimiarvot
LAADUNVALVONNAN TULOS
Toleranssit kullekin kanavalle (R, G, B, NIR, PAN)

99%-tehokkuus
MIN-saturaatio
MAX -saturaatio
Toleranssit ylittävien kuvien prosenttiosuus kullakin kanavalla
Laadunvalvonnan lopputulos.
Mahdollisen toleranssiarvojen ylittymisen syy.

26

Liite 4. Orientoinnin laaturaportti
Raportin tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:
Blokki
Blokkiin kuuluvat kuvaukset
– Kamera, sarjanumero, kuvat
Kuvamittaukset
– Päivämäärä
– Ohjelmisto, versio
– Suorittaja
Blokkitasoitus
– Päivämäärä
– Ohjelmisto, versio
– Suorittaja
Luettelo tukipisteistä
– Pisteen numero
– X, Y, Z koordinaatit (koordinaattijärjestelmä)
– Mittausmenetelmä
– Tarkkuusarvio (RMSE_X, RMSE_Y, RMSE_Z)
Liitteinä
–
–
–

Blokkipiirrokset: tukipisteiden jakauma, jonojen väliset liitokset
Blokkitasoituksen tunnusluvut (Liite 6)
Ohjelmiston tuottama blokkitasoitusraportti, josta käy ilmi blokkitasoituksessa käytetyt tasoitusmallit,
kunkin määritetyn tuntemattomien keskihajonta ja kunkin havainnon residuaali
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Liite 5. Blokkitasoituksen laatua kuvaavat tunnusluvut
KUVAHAVAINTOJEN RESIDUAALIT (S0: PAINOYKSIKÖN KESKIVIRHE)
Blokki
s0
Liitospisteet [m]
Maastotukipisteet [m]
[m]
RMSE
MAX
RMSE
MAX
X
y
x
Y
x
y
x
y
RESIDUAALIT MAASTOTUKIPISTEILLÄ
Blokki
Tyyppi
apriori
Lkm
stdev
(m)
XYZ
XY
Z
KESKIPISTEHAVAINTOJEN RESIDUAALIT
Blokki
apriori
Lkm
stdev (m)
X

X

RMSE (m)
Y

RMSE (m)
Y

KALLISTUSHAVAINTOJEN RESIDUAALIT
Blokki
apriori
Lkm
RMSE (mgon)
stdev
ω
φ
(mgon)

Z

X

MAX (m)
Y

Z

Z

X

MAX (m)
Y

Z

κ

ω

MAX (mgon)
φ

κ

BLOKKITASOITUS: PISTETUNTEMATTOMIEN KESKIVIRHEET
Blokki
Lkm
RMSE (m)
X
Y
Z

X

MAX (m)
Y

Z

BLOKKITASOITUS: PROJEKTIOKESKUSTEN KESKIVIRHEET
Blokki
Lkm
RMSE (m)
┼
║
Z0

┼

MAX (m)
║

Z

κ

┼

MAX (mgon)
║

κ

Z

X

MAX (m)
Y

Z

┼: lentosuuntaan nähden kohtisuora koordinaattiakseli
║ lentosuunnan suuntainen koordinaattiakseli.

BLOKKITASOITUS: KALLISTUSTEN KESKIVIRHEET
Blokki
Lkm
RMSE (mgon)
┼
║
┼: kierto lentosuuntaan nähden kohtisuorassa olevan akselin ympäri
║: kierto lentosuunnassa olevan koordinaattiakselin ympäri

VIRHEET TARKISTUSPISTEILLÄ
Blokki
Lkm
X

RMSE (m)
Y

28

Liite 6. Ortokuvatuotannon laaturaportti, kullekin erälle
Raportin tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:
Erään kuuluvat ortokuvat
Ortokuvien muodostuksessa käytetyt ilmakuvat
– Kuvauksen sarjanumero, kuvat
Orto-oikaisu
–
–

Ohjelmistot ja versiot
Suorittaja, päivämäärä

Sävynsäätö

–
–
–

Ohjelmistot ja versiot
Suorittaja, päivämäärä
Laatuun liittyvät huomiot
o Kuvanumero, ongelma
Mosaikointi
–
–
–

Ohjelmistot ja versiot
Suorittaja, päivämäärä
Laatuun liittyvät huomiot
o Kuvanumero, ongelma
Korkeusmallin tarkastus
–
–
–

Suorittaja, päivämäärä
Tarkastettu alue
Laatuun liittyvät ongelmat
o Karttalehti, ongelma
Laadunvalvontatoimenpide
–
–
–

Suorittaja, päivämäärä
Tarkastetut kuvat
Laatuun liittyvät ongelmat
o Kuvanumero, ongelma

Liitteet
–
–

Esimerkki ohjelmiston tuottamasta raportista, josta käy ilmi ortokuvatuotannon parametrit
Mosaiikkien rajat vektoreina shape-formaatissa
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