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1 Johdanto
Kansallinen maastotietokanta (KMTK) on paikkatietoaineistojen muodostama tietovarasto. 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
Korkeusmallit -laatukäsikirja on osa Kansallisen maastotietokannan laatumallia (Kuva 2). Muut laatukäsikirjat ovat Maastotietokohteiden laatukäsikirja, Ilma- ja ortokuvien laatukäsikirja ja Ilmapistepilven laatukäsikirja. Yhdessä neljä laatukäsikirjaa muodostavat Kansallisen maastotietokannan laatumallin.

KUVA 2. KANSALLISEN MAASTOTIETOKANNAN LAATUMALLI KOOSTUU NELJÄN AINEISTON LAATUKÄSIKIRJOISTA.

4

1.1 Lyhenteet
TAULUKKO 1. KORKEUSMALLIEN LAATUKÄSIKIRJASSA KÄYTETYT LYHENTEET.
Lyhenne
MML
MTK
KMTK
ISO
ISO 19157
ISO 19158
JHS 160
DEM
DTM
DSM
RMSEV

Merkitys
Maanmittauslaitos
Maastotietokanta
Kansallinen maastotietokanta
International Organization for Standardization
Geographic information -- Data quality
Geographic information -- Quality assurance of data supply
Julkishallinnon suosituksia 160 – Paikkatiedon laadunhallinta
Digital Elevation Model, Digitaalinen korkeusmalli
Digital Terrain Model, Digitaalinen maastomalli
Digital Surface Model, Digitaalinen pintamalli
Vertical Root Mean Square Error, Korkeussijainnin neliökeskivirhe

1.2 Korkeusmallien laatuun liittyvää käsitteistöä
TAULUKKO 2. KORKEUSMALLIEN LAATUKÄSIKIRJASSA KÄYTETTYJÄ KÄSITTEITÄ.
Käsite Merkitys
Laatu Se, missä määrin luontaiset ominaisuudet täyttävät vaatimukset
Vaatimus Tarve tai odotus, joka on erityisesti mainittu, yleisesti edellytetty tai pakollinen
Laatukuvauksen laajuus Tiedot, joihin tiedon laadun arviointi kohdistuu ja jotka on valittu sijainnillisen tai ajallisen kattavuuden ja/tai yhteisten ominaisuuksien perusteella
Laadun arviointimenetelmä Tiedon laadun arvioinnissa käytettävien menettelyiden ja menetelmien
kokonaisuus
Suora laadun arviointimene- Laadun arviointimenetelmä, jossa tietoaineiston laatu määritellään tietotelmä aineistoon sisältyvän tiedon tarkastelun perusteella
Epäsuora laadun arviointime- Laadun arviointimenetelmä, jossa tietoaineiston laatu määritellään tietonetelmä aineiston ulkopuolisen tiedon tarkastelun perusteella
Laatutekijä Tekijä, joka kuvaa laadun tiettyä näkökulmaa
Laatumittari Laatutekijän mittari
Peruslaatumittari Yleisluonteinen laatumittari, joka toimii pohjana erityisten laatumittareiden luomiselle
Laatuvaatimustaso Kynnysarvo tai kynnysarvojen joukko, jonka avulla voidaan selvittää, kuinka hyvin tietoaineisto vastaa käyttäjän vaatimuksia tai tietotuotemäärittelyä
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2 Yleistä korkeusmalleista
Korkeusmalliksi (Digital Elevation Model, DEM) kutsutaan maanpinnan muotojen numeerista esitystä, joka
sisältää sekä varsinaisen pinnanmuotoja kuvaavan korkeuspisteiden joukon että menetelmän interpoloida
arvoja korkeuspisteiden väliin. Tyypillisesti korkeusmalli tallennetaan tietojärjestelmään joko tasavälisenä
hilana tai epäsäännöllisenä kolmioverkkona (TIN). Korkeusmalleista puhuttaessa esiin nousevat usein myös
termit maastomalli (Digital Terrain Model, DTM) ja pintamalli (Digital Surface Model, DSM). Maastomallilla
tarkoitetaan maanpintaa kuvaavaa mallia, joka sisältää korkeustiedon lisäksi muutakin tietoa esimerkiksi
maan peitteestä, rinteiden kaltevuuksista ja viettosuunnista. Maastomallin tärkein elementti on korkeusmalli. Pintamalli taas on laserkeilauksen myötä käyttöön tullut termi, joka kuvaa maaston ylimmälle korkeustasolle asetettua pintaa. Näin ollen pintamalli sisältää maanpinnan korkeuksia ainoastaan avomaalla,
mutta muilla alueilla pinta noudattaa esimerkiksi metsän latvustoa ja rakennusten kattoja.
Korkeusmalleja pidetään erittäin merkittävinä paikkatietovarantoina ennen kaikkea niiden monikäyttöisyyden vuoksi. Maanmittausalalla korkeusmalleja käytetään ilmakuvien orto-oikaisuun, sekä erilaisiin kartografisiin esityksiin ja kolmiulotteisiin visualisointeihin. Lisäksi korkeusmalleja käytetään paljon esimerkiksi
geomorfologisiin, biogeografisiin, hydrologisiin sekä hydraulisiin analyyseihin ja malleihin, vesienhoidon
suunnitteluun, geologisiin sovelluksiin, maa- ja metsätalouden sovelluksiin ja suunnittelun tukena esimerkiksi massojen laskennassa ja tulvariskianalyyseissä.
Suomessa saatavilla olevia Maanmittauslaitoksen valmistamia korkeusmalleja ovat ilmalaserkeilaukseen
perustuva KM2 (2 metrin hila) sekä Maastotietokannan korkeuskäyriin ja muihin korkeustiedon sisältäviin
kohteisiin perustuvat KM10 (10 metrin hila). KM2 on tuotannossa jatkuvassa ajantasaistuksessa oleva aineisto. Sen tuotanto käynnistettiin maa- ja metsätalousministeriön asettaman Korkeustietoyhteistyöryhmän toimesta 2008 vastaamaan erityisesti vuonna 2007 voimaan tulleen EU:n tulvadirektiivin
arvioinnin ja hallinnan velvoitteisiin. KM10 ei ole enää tuotannossa ja se tulee korvautumaan KM2:lla valtakunnallisen ilmalaserkeilauksen edetessä.

3 Laatutekijät
Korkeusmallien laatua arvioidaan käyttäen mitattavia ja kuvailevia laatutekijöitä. Tärkein mitattava laatutekijä on korkeussijainnin ulkoinen (absoluuttinen) tarkkuus ja erityisesti sen osatekijä hilatiedon sijaintitarkkuus. Se ilmentää hila-alkioiden sijainnin läheisyyttä alkioiden kuvaamien kohteiden todellisen tai sellaiseksi hyväksytyn sijainnin kanssa. Laserkeilaukseen perustuvan korkeusmallin tasosijainnin ulkoinen tarkkuus
periytyy suoraan laskennassa käytetystä ilmapistepilvestä ja se käsitellään erillisessä ilmapistepilvien laatukäsikirjassa. Koska pisteen korkeus korkeusmallilla on yksiulotteinen sijaintihavainto, korkeusmallien korkeuden laadun mittarit perustuvat laadun perusmittariin ”yksiulotteinen satunnaismuuttuja” (ISO 19157).
Kun laatumittareita käytetään tilastollisessa mallintamisessa, tehdään olettamus, että korkeusmallin epävarmuus on homogeenista, havaitut arvot eivät ole keskenään korreloituneita ja havaitut arvot ovat normaalijakautuneita (JHS 160). Vaikka todellisuudessa olettamukset eivät täyty, mittareita voidaan käyttää
tuntien niiden tulkintaan liittyvät varaumat. Lisäksi korkeusmallin laatua kuvaillaan käyttäen apuna korkeusmalleista tehtävää visuaalista tarkastelua, ajanmukaisuutta, prosessoitavien tiedostojen eheyttä, sekä
historiatietoja.

3.1 Laatumittarit
Yleisimmin käytetty korkeusmallin laatumittari on korkeussijainnin keskineliövirheen neliöjuuri (neliökeskivirhe, RMSEV), eli keskihajonta tilanteessa, jossa todellista arvoa ei estimoida havainnoista, vaan se tunnetaan a priori. Korkeusmallin laatua arvioidaan myös käyttämällä korkeussijainnin harhaa, jonka avulla pysty-
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tään kuvailemaan eri keilausaikaikkunoiden laserkeilausaineistoista tuotettujen korkeusmallien laatu
(Taulukko 3).
TAULUKKO 3. KORKEUSMALLIEN LAATUMITTARIT. KENTTÄ ID VIITTAA STANDARDISSA ”ISO/DIS 19157:2012 GEOGRAPHIC
INFORMATION – DATA QUALITY” KÄYTETTYIHIN LAATUMITTAREIDEN TUNNISTEISIIN.
ID
39

128
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Mittarin nimi/alias
Korkeussijainnin keskineliövirheen
neliöjuuri/neliökeskivirhe/RMSEV

Perusmittari
Ei ole

Määritelmä
Keskihajonta, kun todellista arvoa ei estimoida
havainnoista, vaan se
tunnetaan a priori.

Tietotyyppi
Mitta

Kuvaus
1

2
𝑅𝑀𝑆𝐸𝑉 = √ ∑𝑁
𝑖=1(𝑍𝑚𝑖 − 𝑍𝑡𝑖 ) , jossa zmi
𝑁

on pisteen korkeus korkeusmallilla, zti on a
priori tunnettu todellinen arvo, joka on
vähintään kertaluokkaa mitattavaa korkeusmallia tarkempi ja N on otannassa
käytettyjen pisteiden lukumäärä.

Korkeussijainnin harha

Ei ole

Korkeussijainnissa oleva
systemaattinen virhe
(harha), kun todellista
arvoa ei estimoida havainnoista, vaan se tunnetaan a priori.

Mitta

Täydellisyys – Puuttuvan pinnan
pinta-alasuhde

Virheellisyyssuhde

Korkeusmallissa olevan
aukon pinta-alan suhde
pinta-alaan, joka pitäisi
olla korkeusmallissa.

Prosenttiluku

∑𝑁 (𝑧

−𝑧 )

𝑎𝑣 = 𝑖=1 𝑚𝑖 𝑡𝑖 , jossa zmi on pisteen
𝑁
korkeus korkeusmallilla, zti on a priori
tunnettu todellinen arvo, joka on vähintään
kertaluokkaa mitattavaa korkeusmallia
tarkempi ja N on otannassa käytettyjen
pisteiden lukumäärä.

Edellä mainittuja laatumittareita voidaan käyttää sekä globaaleina mittareina, jolloin ne kuvaavat koko
havaintoaineistoa tasoittaen mittarissa mahdollisesti esiintyvän alueellisen vaihtelun, että paikallisina mittareina, jolloin laatumittaria voidaan käyttää aineiston laadun alueellisen vaihtelun kuvaamiseen. Yksi tämän lähestymistavan sovellus on ns. spatiaalisten laatuindikaattoreiden käyttö korkeusmallien laadun kuvaamisessa ja raportoinnissa. Keskeisiä indikaattoreita ilmalaserkeilaukseen perustuvissa korkeusmalleissa
ovat rinteen kaltevuus, maanpintapisteiden tiheys, kasvillisuusindeksi ja keilauskulma.
Korkeusmittauksen keskineliövirheen käytössä laatumittareina tulee huomioida, että globaalissa tarkastelussa korkeusmallien virhejakauma on tyypillisesti huipukas, jolloin jakauman normaaliuden olettavat laatumittarit antavat mallien laadusta pessimistisen kuvan.

3.2 Laadun kuvailu
Korkeusmallin laatumittareille tyypillistä on, että ne jättävät huomioimatta korkeusmalleissa esiintyviä sellaisia sisäisiä virheitä, jotka eivät absoluuttisesti ole suuria, mutta haittaavat mallien käyttöä maastoanalyyseissä. Tällaisia ovat mm. ilmapistepilvien luokitusvirheistä johtuvat maanpinnan poikkeamat, kuten teiden,
penkereiden ja vallien katkot, maanpintaluokkaan luokittunut matala kasvillisuus sekä virtavesiuomiin liittyvät luokittelemattomat sillat. Lisäksi relatiivisia karkeita virheitä ovat mm. pitkät suorat tai mutkittelevat
terävät kynnykset, joissa korkeusmallien laskenta-alueiden päällekkäisyys on ollut liian pieni tai keilauslinjojen välille on jäänyt paikallisista orientointivirheistä johtuvia systemaattisia virheitä. Tyypillistä relatiivisille
karkeille virheille on, että niitä ei pystytä löytämään otospohjaisella tilastollisella analyysillä, vaan ainoastaan käyttäen sopivia korkeusmallin visualisointimenetelmiä. Tällaisia ovat mm. rinne- ja monikavanavarjosteiden ja jakojäännöskuvien käyttö sekä muut pinnanmuotojen korkeussuhteita korostavat visualisointimenetelmät.
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KUVA 3. MONIKANAVAVARJOSTEIDEN LASKENTAPERIAATE: A) TAVALLINEN VARJOSTE, JOSSA KÄYTETÄÄN YHTÄ VALAISUSUUNTAA, B) MONIKANAVAVARJOSTE, JOSSA VALAISUSUUNNAT LASKETTU 60 ASTEEN VÄLEIN C) JA 30 ASTEEN VÄLEIN.
MONIKANAVAVARJOSTEELLA PYRITÄÄN MINIMOIMAAN TÄYSVARJOON JÄÄVÄN ALUEEN PINTA-ALA.

KUVA 4. JAKOJÄÄNNÖSKUVAN KÄYTTÖ RELATIIVISTEN KARKEIDEN VIRHEIDEN ETSINNÄN APUNA. VAKIOLLA C KUVATAAN
HALUTTU SUHTEELLINEN KORKEUSERO (KUVASSA 5 M) JA VÄREILLÄ KUVATAAN KORKEUKSIEN JAKAUTUMINEN TÄMÄN KORKEUSERON VÄLILLÄ.

KUVA 5. ESPA:LLA TOTEUTETTU KM2 VISUALISOINTI, JOSSA YHDISTYVÄT RINNEVARJOSTE JA KORKEUSVYÖHYKE-ESITYS.
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Korkeusmallin ajallinen laatu (vain KM2) kuvataan osatekijällä ajanmukaisuus, joka ilmentää sitä, missä
määrin tietoaineiston tiedot vastaavat ilmoitettua ajanhetkeä. KM2:lle on määritelty aineistopäiväys korkeusmallin kantaanvientipäivämäärän mukaan, joka on kerätty 1:5000 karttalehdittäin TM35-lehtijaossa.
Ajanmukaisuuden tunnuslukuna käytetään lauseketta T+V, missä T on sovittu ajantasaistusväli ja V on poikkeama tästä.
Korkeusmallin tiedostojen eheys (vain KM2) - Tuotantoprosessissa käsiteltävät pistepilvet on tallennettu
LAS/LAZ tiedostoina. Valmis korkeusmalli tarkistetaan visualisointikuvan avulla, joka tallennetaan TIFF
muodossa. Tiedostot tallennetaan karttalehdittäin keskitetylle levypalvelimelle.
Lisäksi korkeusmalleille dokumentoidaan metatietoja (Taulukko 4), jotka tallennetaan TM35-lehtijaon mukaisesti (vain KM2).
TAULUKKO 4. KM2 METATIEDOT.
Metatieto
Korkeusjärjestelmä
Tasokoordinaattijärjestelmä
Laserkeilauksen päivämäärä
Laserkeilauksen tunnistenumero
Laserkeilauksen pistetiheys

Korkeusmallin laatuluokka
Korkeusmallin muodostuspäivämäärä
Korkeusmallin kantaanvientipäivämäärä
Korkeusmallin pisteväli
Korkeusmallin jäykkyysarvo
Korkeusmallin sijaintitiedot

Määrittely
N2000
TM35FIN
Keilauksen ajankohta
Laserkeilauslennon numero

Kuvaileva laatutekijä
Alkuperätieto
Alkuperätieto
Prosessointihistoria
Alkuperätieto

Laserpisteiden tiheys, ei pelkästään maanpintaluokkapisteiden
määrä
Laatuluokka I tai II (kts. 4. Laatuluokkien I ja II laatuvaatimukset)
Korkeusmallin tallennuspäivämäärä tietokantaan
Korkeusmallin tuotantosuunnitelman rekisteröinti päivämäärä
Korkeusmalli ruudukon koko metreinä
Laskennassa käytetty vakioarvo
Karttalehden vasemman alanurkan koordinaatit sekä rivien ja
sarakkeiden määrän

Prosessointihistoria

Prosessointihistoria
Alkuperätieto
Alkuperätieto
Alkuperätieto
Prosessointihistoria
Alkuperätieto

4 KM2
KM2 on ilmalaserkeilaukseen perustuva maanpinnan korkeutta kuvaava korkeusmalli. KM2:n kohdemaailmana (universe of discourse) on paljas maan pinta, johon eivät kuulu 1) maanpinnalla olevat irtonaiset
geologiset kohteet, kuten esimerkiksi siirtolohkareet, 2) ihmisen muodostamat ei-pysyvät pinnanmuodot,
kuten esimerkiksi väliaikaiset maa-aineskasat, sekä 3) ihmisen luomat rakenteet, kuten talot ja sillat. Tästä
poikkeuksen muodostavat aktiiviset maa-aineksenottoalueet ja keskeneräiset suurialaiset rakennustyömaat, joilla maa-aineskasat jätetään automaattisen maanpintaluokituksen mukaiselle korkeustasolle. Niissä
maanpinta muokkautuu vielä keilausajankohdan jälkeen ja tilanteen hahmottaa korkeusmallilta paremmin,
kuin tilanteessa, jossa kasoja yritettäisiin mallilla tasoittaa. Virta- ja vakavesistä sekä altaista yli 1000 m2
muodostumat on peitetty käyttäen keilausajankohdan keskivedenkorkeutta. Tästä prosessointivaiheesta
käytetään tässä dokumentissa termiä ”vesikohteiden maskaus”.
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KM2:n tasokoordinaatisto on ETRS-TM35FIN ja korkeusjärjestelmä N2000. Korkeusmallin hilakoko on 2 m x
2 m ja se on tuotettu ilmalaserkeilaukseen perustuvasta pistepilviaineistosta, jonka pistetiheys on vähintään 0,5 pistettä/m2. Tuotetta on saatavilla 222 241 km2 alueelta kattaen noin 60% Suomen pinta-alasta
(11.5.2015). Aineisto täydentyy noin 40 000 km2 / vuosi.
KM2 jaetaan 6 km x 6 km (4 kpl TM35-lehtijaon mukaista 3 km x 3 km tuotantoaluetta) kokoisina alueina
GeoTiff ja ASCII GRID jakeluformaatissa. ASCII GRID muodostuu kuuden rivin header-tiedoista ja varsinaisesta korkeusdatasta (Kuva 7, Kuva 8, Taulukko 5).

KUVA 6. KM2 TUOTANTOTILANNE 31.1.2016 JA AINEISTON LAATULUOKAT (KTS. 4.1 LAATULUOKKIEN I JA II LAATUVAATIMUKSET).
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ncols
nrows
xllcorner
yllcorner
cellsize
NODATA_value
34.461 34.466
34.383 34.395
34.375 34.402
…
32.022 32.047
31.936 31.966
31.854 31.871

3000
3000
338000.000
6672000.000
2
-9999.000
34.470 34.508 34.543 34.570 34.568 34.574 34.615 34.683 34.870 … 54.067
34.498 34.622 34.695 34.620 34.578 34.611 34.680 34.675 34.798 … 53.841
34.519 34.662 34.771 34.675 34.608 34.615 34.654 34.699 34.770 … 53.641
32.081 32.090 32.121 32.133 32.133 32.137 32.151 32.137 32.142 … 29.956
31.986 32.016 32.050 32.046 32.066 32.073 32.062 32.072 32.067 … 30.028
31.883 31.913 31.939 31.966 31.970 31.981 31.967 31.970 31.992 … 30.076

KUVA 7. ESIMERKKI KARTTALEHDEN L4113D KM2 AINEISTOSTA ASCII GRID JAKELUFORMAATISSA.
TAULUKKO 5. ASCII GRID JAKELUFORMAATISSA KÄYTETTÄVIEN HEADER-TIETOJEN KENTÄT JA KENTTIEN SELITYKSET.
Header-tiedon kenttä
ncols
nrows
xllcorner
yllcorner
cellsize
NODATA_value

Selitys
Sarakkeiden lukumäärä
Rivien lukumäärä
Aineiston vasemman alakulman x-koordinaatti, kts. Kuva 8
Aineiston vasemman alakulman y-koordinaatti, kts. Kuva 8
Hilakoko
Puuttuvaa tietoa esittävä lukuarvo

KUVA 8. KM2 KORKEUSHILAN PISTEIDEN SIJAINTI ASCII GRID JAKELUFORMAATISSA.

4.1 Laatuluokkien I ja II laatuvaatimukset
KM2 aineistoa tuotetaan laatuluokissa I ja II. Merkittävin ero laatuluokkien välillä tiedon tuotannon näkökulmasta on ilmalaserkeilauksessa käytettävä keilausaikaikkuna sekä mallin luonnissa tehtävä vuorovaikutteisen työn määrä. Keilausaikaikkunalla tarkoitetaan laserkeilauslennon suorittamisen ajanjaksoa tai ajanjaksoja.
Keilausaikaikkuna A
Keilausaikaikkuna A tarkoittaa sellaista kevään ajanjaksoa, jolloin maassa on lunta keskimäärin vähemmän
kuin 5 cm, eikä puissa ole lehtiä tai lehdet ovat keskimäärin alle 0,5 cm kokoisia. Esimerkiksi painanteissa ja
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varsinkin pohjoisrinteillä lunta voi olla enemmän, mutta maaston on oltava valtaosin (n. 90 %) paljaana
lumesta. Oletusaikaikkuna on maaliskuun lopusta toukokuun alkuun. A-keilausaikaikkunan olosuhteet voivat vallita maan eri osissa eri aikaan tai ne saattavat kestää koko maan osalta vain muutamia päiviä tai viikkoja. Aikaikkuna täsmennetään vuosittain ja alueittain. Keilattavalla alueella ei saa olla tulvaa.
Keilausaikaikkuna B
Keilausaikaikkuna B tarkoittaa sellaista kevään ajanjaksoa, joka alkaa samojen olosuhteiden vallitessa kuin
Keilausaikaikkuna A, mutta jatkuu aluekohtaisesti ja vuodesta riippuen hieman pidempään. Keilausaikaikkuna B loppuu, kun maanpintakasvillisuus on alkanut huomattavasti kasvaa. Oletusaikaikkuna on maaliskuun lopusta toukokuun loppuun. B-keilausaikaikkunan olosuhteet voivat vallita maan eri osissa eri aikaan
ja ne saattavat kestää koko maan osalta vain muutamia viikkoja. Aikaikkuna täsmennetään vuosittain ja
alueittain. Keilattavalla alueella ei saa olla tulvaa.
Keilausaikaikkuna C
Tarkoittaa sellaista kesän ajanjaksoa, jolloin koivussa on (lähes) täysi lehti ja päättyy ennen kuin lehdet
alkavat merkittävästi kellastua. Oletusaikaikkuna on kesäkuun alkupuolelta elokuun loppuun. Aikaikkuna
täsmennetään vuosittain ja alueittain. Koko keilattavalla tuotantoalueella on oltava sama lehtipuiden kasvukauden vaihe. Keilattavalla alueella ei saa olla tulvaa.
Termillä kevätkeilaus tarkoitetaan keilausaikaikkunoita A ja B. Kesäkeilauksella tarkoitetaan keilausaikaikkunaa C.
KM2 laatuluokka I perustuu pääsääntöisesti A tai B keilausaikaikkunaan. Korkeusmallille on tehty vuorovaikutteinen pistepilven luokituksen tarkastus ja muokkaus käyttäen apuna ilmakuvia. Aineiston jatkotarkastus on manuaalisesti tehtävää vuorovaikutteista työtä. KM2 laatuluokka II perustuu pääsääntöisesti C keilausaikaikkunaan. Korkeusmalli tuotetaan laskennallisesti pääsääntöisesti automaattisen maanpintaluokittelun mukaisesti ja vain karkeat maanpintaluokituksen virheet korjataan. Laatuluokan II korkeusmallit korvautuvat myöhemmin keilausaikataulun mukaisesti laatuluokan I aineistolla.
TAULUKKO 6. KM2 LAATUVAATIMUKSET.
Laatuluokka Laatuvaatimus
KM2 laatuluokka I  Korkeusmallin korkeussijainnin neliökeskivirheen (RMSEV) tulee olla
pienempi kuin 0,30 m, kun keilaus on tehty aikaikkunoissa A tai B ja
rinteen kaltevuus on enintään 25°.
 Korkeussijainnin harhan tulee olla parempi, kuin -0,10 – 0,20 m, kun
keilaus on tehty aikaikkunoissa A tai B ja tarkastelun kohteena ovat
kaikki maastotietokannan maanpeiteluokat pois lukien matalan tiheän
kasvillisuuden peittämät alueet (esim. suot ja rantakosteikot).
 Korkeusmallista tehdyissä visualisoinneissa ei saa olla näkyvissä tuotantoalueiden reunoja.
 Korkeusmallin on oltava alueellisesti 100% täydellinen.
KM2 laatuluokka II  Korkeusmallin korkeussijainnin neliökeskivirheen (RMSEV) tulee olla
pienempi kuin 0,40 m, kun rinteen kaltevuus on enintään 25°.
 Korkeussijainnin harhan tulee olla parempi, kuin -0,10 – 0,40 m maastotietokannan maanpeiteluokissa pelto, niitty ja suo. Muissa maastotietokannan maanpeiteluokissa harha on parempi kuin -0,10 – 0,25 m.
 Korkeusmallista tehdyissä visualisoinneissa ei saa olla näkyvissä tuotantoalueiden reunoja.
 Korkeusmallin on oltava alueellisesti 100% täydellinen.
12

4.2 Laadun ohjaus
KM2:n laskennan lähtöaineistona on laatutarkistettu ja automaattisesti luokiteltu ilmapistepilvi. Laatuluokassa I (Kuva 9) tarkistetaan maanpintaluokituksen oikeellisuus väliaikaisesta korkeusmallista laskettujen
korkeuskäyrien (1 m käyräväli) ja stereonäkymän avulla. Maastotietokannan vihjekohteiden avulla huomio
kiinnitetään kohteisiin, joissa maanpinnan luokitusvirheitä todennäköisimmin on tapahtunut. Vihjekohteita
ovat jyrkänne, luiska, maa-aineksen ottoalue, täytemaa, louhos, kaatopaikka, silta, aallonmurtaja sekä yli
3000m2 pinta-alan rakennukset. Lisäksi pistepilven pisteet luokitellaan vakavesien, virtavesien, altaiden ja
siltojen kohdalta. Luokiteltavien vakavesien ja altaiden minimikoko on 1000 m 2. Luokitellusta ja manuaalitarkastetusta ilmapistepilvestä lasketaan korkeusmalli 2 m hilakoossa, maskataan vesikohteet ja korkeusmallin loogisuus tarkistetaan visuaalisesti. Toiminnolla ”Työkalut - Korkeusmallit - Korkeusmallit alueelta”
tarkistetaan ennen korkeusmallin Maastotietokantaan rekisteröintiä, että korkeusmalli on siirtynyt tietokannan työtasolle oikein. Tarkastetut ja mahdollisesti uudelleen luokitellut ilmapistepilvet tallennetaan
pistevarastoon. Ohjelma antaa ilmoituksen, jos pisteiden määrä poikkeaa alkuperäisestä LAS/LAZ tiedostosta. Operaattorin mahdollisesti lisäämät pisteet (added_points) tallennetaan eri tiedostoon.
•

Automaattisesti
luokiteltu pistepilvi

Leveiden virtavesien,
vakavesien ja altaiden
luokittelu pistepilveen

Manuaalisesti
tarkastettu
luokiteltu pistepilvi

Lopullisen korkeusmallin
laskenta (ml. leveiden
virtavesien, vakavesien ja
altaiden maskaus)

Väliaikaisen
korkeusmallin laskenta

Vuorovaikutteiset tarkastukset:
• Maanpintaluokituksen
virheiden korjaus 1 m
korkeuskäyrien, stereomallin,
mtk-vihjekohteiden ja muiden
korkeusmallin visualisointien
avulla
• Maanpintapisteiden lisäys, jos
ilmapistepilven
maanpintaluokassa on
kriittinen aukko
• Siltojen ja tierumpujen
käsittely

Manuaalisesti
tarkastettu
luokiteltu pistepilvi

KM2 korkeusmalli
(Laatuluokka I)

KUVA 9. KM2 LAATULUOKKA I:N TUOTANNOSSA KÄYTETYT TYÖVAIHEET.
Laatuluokassa II (Kuva 10) lasketaan korkeusmalli 2 m hilakoossa automaattisesti maanpintaluokitelluista
laserpisteistä, josta ainoastaan erittäin karkeat maanpinnan luokitusvirheet korjataan manuaalisesti. Laskennan jälkeen suoritetaan vesikohteiden maskaus. Tarvittaessa rantaviivan korkeusarvo korjataan vuorovaikutteisesti asettamalla se loogisesti oikein pistepilviaineiston perusteella. Karkeista luokitusvirheistä
korjatusta ilmapistepilvestä lasketaan korkeusmalli 2 m hilakoossa, maskataan vesikohteet ja korkeusmalliin mahdollisesti vielä jääneitä karkeita virheitä silmäillään visuaalisesti. Toiminnolla ”Työkalut - Korkeusmallit - Korkeusmallit alueelta” tarkistetaan ennen korkeusmallin Maastotietokantaan rekisteröintiä, että
korkeusmalli on siirtynyt tietokannan työtasolle oikein. Tarkastetut ja mahdollisesti uudelleen luokitellut
ilmapistepilvet tallennetaan pistevarastoon. Ohjelma antaa ilmoituksen, jos pisteiden määrä poikkeaa alkuperäisestä LAS/LAZ -tiedostosta. Operaattorin mahdollisesti lisäämät pisteet (added_points) tallennetaan
eri tiedostoon.
•
Automaattisesti
luokiteltu pistepilvi

Automaattiluokiteltu
pistepilvi (karkeat
luokitusvirheet
korjattu)

Väliaikaisen
korkeusmallin laskenta

Lopullisen korkeusmallin
laskenta (ml. leveiden
virtavesien, vakavesien ja
altaiden maskaus)

Vuorovaikutteiset tarkastukset:
• Karkeiden maanpintaluokituksen
virheiden korjaus korkeusmallin
visualisointien avulla

Automaattiluokiteltu
pistepilvi (karkeat
luokitusvirheet
korjattu)

KM2 korkeusmalli
(Laatuluokka II)

KUVA 10. KM2 LAATULUOKKA II:N TUOTANNOSSA KÄYTETYT TYÖVAIHEET.
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4.2.1 Työnaikaiset tarkastukset
Työskentely tapahtuu tuotantosuunnitelman alaisissa töissä työohjeiden mukaisesti. Työt luodaan 1:5000
karttalehdittäin ja käsiteltäväksi avataan työn kohteena olevan lehden laserpisteet. Työskentelyn tukena on
muistilista.
Metatiedot tallennetaan 1:5000 UTM karttalehdittäin.
Kun tuotantoalue on kokonaisuudessaan valmis, rekisteröidään korkeusmallin 2 m tuotantosuunnitelma ja
ilmoitetaan tästä MML:n vastuuhenkilölle. Rekisteröinnin ja laadunvalvonnan menettelystä ohjeistetaan
erillisessä KM2-laadunvalvonnan tiedotteessa.

4.2.2 Laadunvalvonnan toimenpiteet
Laatuluokassa I tuotantoalueen arkistoinnin yhteydessä tarkistetaan, että varsinaisten tiedostojen lukumäärä ja osin myös tiedostokoot vastaavat lähtöaineistoa. Lisäksi tarkistetaan, että korkeusmallien visualisointikuvien määrä vastaa käsiteltyjen karttalehtien määrää.
Laatuluokassa I laadunvalvonta suorittaa valituilla keilausaluilla visualisointikuvien tarkistuksen.
Korjauskehotteet käsitellään aluekohtaisesti ja korjauspyyntö lähetettään ilmoittajalle. Korjauspyynnöstä
käy ilmi havainnon sijainti, luonne ja tarvittaessa toimenpide. Kun korjaukset on tehty ja ilmoitettu, huolehditaan muutosten arkistoinnista.
Tarkistus perustuu joko yksinkertaiseen satunnaisotantaan koko edellisen vuoden työalueista (1:5000 karttalehti), tai se voi olla koko edellisen vuoden tuotanto.
Laadunvalvonnan tuloksista esitetään yhteenveto, jossa on kerrottu otoksen koko suhteessa edellis-vuoden
kokonaistuotantomäärään ja havainnot poikkeamista.
Uusille operaattoreille järjestetään riittävä koulutus ja perehdyttämisjakso. Koulutuksella varmistetaan
operaattorin sovellusohjelmien osaaminen. Perehdyttämisellä varmistetaan operaattorin kyky havaita pistepilven, ilma- ja visualisointikuvan avulla poikkeamia, ja kykyä suorittaa havainnoista tarvittavat korjaukset
pistepilven luokittelussa.
Laatuluokassa I laadunvalvonta suoritetaan ainoastaan liittyen KM2:n visualisointiin ja täydellisyyteen, ei
korkeussijainnin keskivirheeseen ja harhaan.
Laatuluokassa II ei suoriteta laadunvalvonnan toimenpiteitä.

5 KM10
KM10 on Maastotietokannan korkeustiedon sisältäviin kohteisiin perustuva maanpinnan korkeutta kuvaava
korkeusmalli. Se on tällä hetkellä tarkin valtakunnallisesti kattava korkeusmalli Suomesta, mutta se tulee
korvautumaan ilmalaserkeilaukseen perustuvalla korkeusmallilla valtakunnallisen laserkeilauksen valmistuttua.
KM10:n tasokoordinaatisto on ETRS-TM35FIN ja korkeusjärjestelmä N2000. Korkeusmallin hilakoko on 10
m x 10 m.
KM10 jaetaan 24 km x 12 km (28 kpl TM35-lehtijaon mukaista 3 km x 3 km aluetta) kokoisina alueina
GeoTIFF ja ASCII GRID -jakeluformaatissa. ASCII GRID muodostuu kuuden rivin header-tiedoista ja varsinaisesta korkeusdatasta (Kuva 11, Kuva 12, Taulukko 5).
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KM10 ei ole enää MML:n tuotannossa oleva tuote. Tuotteelle ei ole asetettu laatuvaatimuksia eikä laadun
ohjauksen ohjeistusta. Tuotteen laatua voidaan silti arvioida tuntien tuotteen tuotantohistoria ja käyttämällä vertausaineistona KM2:sta poimittuja korkeuksia.

ncols
2400
nrows
1200
xllcorner
404000.000000000000
yllcorner
6906000.000000000000
cellsize
10.000000000000
NODATA_value -9999.000
165.177 165.223 165.247 165.233 165.152
165.211 165.232 165.229 165.174 165.031
165.266 165.263 165.238 165.145 164.958
…
113.498 113.737 114.160 114.720 115.368
112.835 113.124 113.558 114.084 114.669
112.214 112.496 112.906 113.378 113.865

164.949 164.636 164.287 163.928 163.564 … 147.584
164.784 164.456 164.096 163.720 163.341 … 148.177
164.682 164.346 163.968 163.553 163.123 … 148.974
116.094 116.909 117.747 118.431 118.791 … 139.456
115.317 116.055 116.846 117.517 117.854 … 139.392
114.356 114.895 115.508 116.048 116.316 … 139.328

KUVA 11. ESIMERKKI KARTTALEHDEN N4411 KM10 AINEISTOSTA ASCII GRID -JAKELUFORMAATISSA.

KUVA 12. KM10 KORKEUSHILAN PISTEIDEN SIJAINTI ASCII GRID -JAKELUFORMAATISSA.
Lähtöaineistojensa perusteella KM10 jakautuu karkeasti kolmeen laatuluokkaan (Kuva 13). Laatuluokassa I
ovat alueet, joissa KM10 on laskettu KM2:n perusteella. Laatuluokkaan II katsotaan kuuluvaksi alueet, joissa
KM10 on tuotettu Maastotietokannan määräaikaisen ajantasaistuksen yhteydessä tarkennetuista korkeuskäyristä, stereotyöasemalla digitoiduista maanpintapisteistä sekä muista Maastotietokannan kohteista,
joilla on z-koordinaatti. Näillä alueilla KM2:n perusteella lasketut laatumittareiden arvot ovat RMSEV=0,93
m ja harha av=0,12 m ja ne kattavat KM10:n pinta-alasta noin 75%. Laatuluokassa III on täysin automaattisesti Maastotietokannan päivittämättömistä korkeuskäyristä laskettu korkeusmalli, eli ns. laskennallinen
KM10. Näillä alueilla KM2:n perusteella lasketut laatumittareiden arvot ovat RMSEV=1,07 m ja harha
av=0,15 m. Valtakunnallisesti tarkasteltuna KM2:n perusteella lasketut KM10:n laatumittareiden arvot ovat
RMSEV=0,95 m ja harha av=0,12. TM35-lehtijaon mukaiset KM10:n laatumittareiden arvot on esitetty kuvassa 13. Laatumittareiden alueellinen kattavuus paranee KM2 tuotannon edetessä.
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KUVA 13. KM10 LÄHTÖAINEISTOJEN ALUEELLINEN KATTAVUUS JA LAATULUOKAT.
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KUVA 14. KM10 KORKEUSSIJAINNIN (A) HARHA JA (B) NELIÖKESKIVIRHE (RMSEV), KUN VERTAILUAINEISTONA ON KÄYTETTY
2/2016 SAATAVILLA OLLEITA KM2-KORKEUSMALLEJA. RMSEV:N OLLESSA ALLE 0,30 M TULOS EI OLE VALIDI, KOSKA KYSEISILLÄ ALUEILLA KM10 ON LASKETTU KM2:N POHJALTA.
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