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Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa selvitetään samanaikaisesti paikantavan ja kartoittavan (SLAM) kä-
siskannerin soveltuvuutta rakennuksen geometrian mallintamiseen ja tällaisten mallien luo-
misen nopeuttamiseen. Tutkimus keskittyi SLAM-käsiskannereihin, joista tarkemmin tutki-
taan ZEB-REVO-käsiskanneria. Tämän käsiskannerin soveltuvuuden tutkimiseksi rakennuk-
sen geometriamallin luomiseen jaettiin tutkimus kirjallisuuskatsaukseen ja kokeellisiin tutki-
muksiin. Kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin rakennuksen geometriamallien luontia, SLAM-
käsiskannerien taustoja ja ZEB-REVO:n toimintaperiaatteita. Kokeellisissa tutkimuksissa sel-
vitettiin erillisillä analyyseillä useista mittauskohteista ZEB-REVO:n soveltuvuutta BIM-mal-
linnukseen. Tutkimus ei kuitenkaan sisällä BIM-mallin mallinnusvaihetta.

Kokeellisissa tutkimuksissa selvisi ZEB-REVO:n soveltuvan hyvin rakennuksen geometrian
mallintamiseen vain optimaalisten kohteiden kohdalla. Näiden tulosten pohjalta ZEB-REVO
tarjoaa kuitenkin hyvän BIM-mallinnustarkkuuden vaatimaansa ajankäyttöön nähden. Li-
säksi tarkkuutta voidaan verrata GSA:n (General Services Administration) ohjeellisiin mallin-
nusraja-arvoihin, joiden pohjalta havaittiin kohteen vaikuttavan mallinnuksen lopputulok-
seen. Tällöin optimaalinen kohde tuottaa koko rakennuksesta hyvän BIM-mallin, mutta sisä-
tiloista tarkkuus jää raja-arvojen ulkopuolelle. Kuitenkin epäoptimaalisesta kohteesta, joita
ovat SLAM-algoritmille sopimattomat tilat, BIM-mallin tuottaminen on mahdollista selvästi
heikommalla tarkkuudella. Lisäksi tuloksista havaitaan ZEB-REVO:n mallinnuksen ominai-
suuksien ja mittausasetusten vaikuttavan lopputulokseen. Tällaisia ominaisuuksia ovat muun
muassa ZEB-REVO:n suhteellisen vähäinen kohina, SLAM-algoritmin hyvä paikannustark-
kuus eri tilojen kohteiden välillä ja yli 2cm korkeiden yksityiskohtien havaitseminen. Lisäksi
mittausasetuksiltaan tulokset tukevat laitevalmistajan ohjeiden mukaista mittausetäisyyttä ja
rauhallista etenemistä.

Avainsanat ZEB-REVO, samanaikaisesti paikantava ja kartoittava, SLAM, käsiskanneri, ra-
kennustietomalli, BIM, geometrian mallinnus
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Abstract
This research determines the suitability of handheld simultaneous localization and mapping
(SLAM)  laser  scanners  for  modelling  the  geometry  of  a  building  faster  than  with  traditional
methods. The research focuses on handheld SLAM laser scanners and the biggest focus is on the
ZEB-REVO laser scanner. For the suitability of this laser scanner, the research was divided into
a literature review and a practical research. The literature review explains how to make geometry
models of buildings, the backgrounds of the SLAM laser scanners and the operational principle
of  ZEB-REVO.  In  the  practical  research,  the  suitability  of  ZEB-REVO  for  BIM  modelling  was
tested by analysing results from different measurement subjects. However, the research do not
include the modelling section of the preparation of the BIM.

Based  on  the  results  of  the  practical  research  it  can  be  concluded  that  the  suitability  of
ZEB-REVO for modelling the geometry of the building is good when the subject is optimal.
ZEB-REVO provides good accuracy for BIM modelling when we take to account the time usage
of the modelling process. In addition to accuracy, it can be compared with a directive modelling
the boundary values of GSA (General Services Administration). On the grounds of these
comparisons, the subject impacts  the accuracy of the final model. In these cases, the optimal
subject gives a good BIM model for the whole building. However, the accuracy of the interior is
bigger than the boundary values. Though, even in the non-optimal case producing the BIM model
is possible, only with weaker accuracy. These non-optimal subjects are environments where
SLAM algorithm does not work correctly.  In addition these factors, some characteristics of
ZEB-REVO affect the final model. ZEB-REVO features a relatively small noise, a SLAM algorithm
which can locate subjects from different environments well together and is capable of recognizing
details  more  extruded  than  2  cm.  Additionally  this  study  confirms  the  manufacturer’s
recommendation of measurement distance and movement speed.

Keywords ZEB-REVO, simultaneous localization and mapping, SLAM, handheld, building in-
formation model, BIM, modelling of geometry
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Termistö
AEC, Architecture, Engineering and Construction industry, Arkkitehtuuri-, kone- ja rakennus-
teollisuus

BIM, Building Information Model, Rakennuksen tietomalli

CAD, Computer-aided design, Tietokoneavusteinen suunnittelu

CSIRO, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation

C2C, Cloud to cloud distance, Pistepilvien välinen etäisyys

EKF, Extended Kalman filter, Jatkettu Kalman-suodin

EKF-SLAM, Extended Kalman filter for Simultaneous Localization and Mapping, Jatketun
Kalman-suotimen samanaikainen paikannus ja kartoitus

FastSLAM, Simultaneous Localization and Mapping with particle filters, Hiukkassuotimella
toimiva samanaikainen paikannus ja kartoitus

Fotorealistinen, Valokuvarealistinen

FOV, Field of view, Näkökenttä

Georeferointi, Pistepilvien yhdistäminen tunnettuun koordinaattijärjestelmään

GNSS, Global Navigation Satellite System, Globaali satelliittipaikannusjärjestelmä

GPS, Global Position System, Globaali paikannusjärjestelmä

GraphSLAM, Graph-based Simultaneous Localization and Mapping, Graafipohjainen saman-
aikainen paikannus- ja kartoitusmenetelmä

GSA, General Services Administration, Yleispalvelujen hallinto

ICP, Iterative Closest Point algorithm, Algoritmi, joka laskee pisteille iteratiivisesti lähimmän
naapuripisteen

IMU, Inertial Measurement Unit, Inertiaalinen mittausyksikkö

Kokonainen SLAM-ongelma, SLAM-ongelman laskentamenetelmä, jossa laskenta suorite-
taan koko liikeradan avulla

MLS, Mobile Laser Scanner, Mobiililaserkeilaus

Panoraamakeilain on laserkeilaintyyppi, joka mittaa ympäristöstään kaiken paitsi keilaimen
alapuolen



Pistepilvi, ryhmä 3D-pisteitä, jotka kuvaavat ympäristöään

Rekisteröinti, Pistepilvien yhdistäminen tunnettuun koordinaatistoon

RMS, Root Mean Square, Neliöllinen keskiarvo

SLAM, Simultaneous Localization and Mapping, Samanaikainen paikannus ja kartoitus

Suora SLAM-ongelma, SLAM-ongelman laskentamenetelmä, jossa laskenta suoritetaan ny-
kyisen sijainnin avulla

TLS, Terrestrial Laser Scanning, Maalaserkeilaus

TOF, Time-of-Flight, Valopulssin kulkuaika on laserkeilauksen mittausmenetelmä, jossa mita-
taan aikaa lähetetyn lasersäteen ja takaisin heijastuneen lasersäteen välillä

Vaihe-ero, Laserkeilauksen mittausmenetelmä, jossa verrataan lähetetyn ja vastaanotetun sig-
naalin vaihe-eroa
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1 Johdanto
Tässä tutkimuksessa käsitellään rakennuksen mallintamista käsiskannerilla, joka käyttää saman-
aikaisen paikannuksen ja kartoituksen menetelmiä. Seuraavaksi esitellään tutkimuksen tausta,
tavoitteet, tutkimusmenetelmät, rajaus ja rakenne.

1.1 Tutkimuksen tausta
Rakennetun ympäristön 3D-tiedon havainnointi ja mallinnus on ollut suuri haaste jo vuosia.
Tämän 3D-tiedon keräämiseen on käytetty useita tekniikoita, joista esimerkkeinä ovat geodeet-
tiset ja fotogrammetriset sovellukset, laserkeilaus ja monet muut vanhemmat menetelmät. La-
serkeilaus mullisti rakennetun ympäristön mittauksen ja mallintamisen, koska se tuottaa tiheän
pistepilven, korkean tarkkuuden havaintoja ja vanhoihin menetelmiin verrattuna nopean mit-
tauksen. Tämän seurauksena se valloitti rakennetun ympäristön mittauksen ja mallintamisen, ja
sillä on luotu 3D-malleja rakennuksista sisä- ja ulkopuolelta. Samalla se on tuonut rakennusten
3D-mallintamisen digitaalisen dokumentoinnin piiriin. (Arayici, 2007) Kuitenkin vuonna 2015
useissa tutkimuksissa todettiin nykyisen rakennusten mallintamiseen käytetyn laserkeilausme-
netelmän, maalaserkeilauksen, olevan vanhanaikainen. Suurimpana syynä olivat maalaserkei-
lauksen kontrollimittaukset, joiden mittaaminen on aikaavievää ja siten kallista. Tästä syystä
nämä tutkijat ovat kuluneiden vuosien aikana kehittäneet useita kustannustehokkaita vaihtoeh-
toja rakennuksen mallintamiselle. (Baussier et. al., 2015)

Ensimmäisissä vaihtoehdoissa vanhanaikaisuutta pyrittiin kompensoimaan kehittämällä laser-
keilaustekniikkaa, joka etenikin nopeasti. Tämä ei kuitenkaan riittänyt, joten kompensoinnin
sijasta keskitytään yksinkertaistamiseen: on siirrytty hyvän tarkkuuden ja etäisyyden laserkei-
laimista uuden sukupolven laserkeilaimiin, jotka ovat kevyempiä, yksinkertaisempia, helpom-
min liikuteltavia ja kohtuullisemman hintaisia. (Peel, 2014) Näiden uuden sukupolven laserkei-
lainten, joita kutsutaan mobiililaserkeilaimiksi, käyttö alkoi yleistyä 2000-luvun alussa. Erona
mobiililaserkeilaimien ja maalaserkeilaimien välillä on liikutettavuus, jolloin mobiilien laser-
keilaimien rakenne mahdollistaa mittausten suorittamisen liikkeessä. Kuitenkin joitakin maala-
serkeilaimia, kuten FARO:n keilaimia, voidaan käyttää mobiililaserkeilaukseen. Mobiililaser-
keilaimia on kehitetty muun muassa robotiikan ja itseajavien autojen sovelluksiin, joten mark-
kinoille on tullut koko ajan kevyempiä ja pienikokoisempia laserkeilaimia. Näihin sovelluksiin
kehitettyjen laserkeilaimien haittapuolena on kuitenkin ammattikäyttöisiä mobiililaserkeilaimia
heikompi mittatarkkuus.

Mobiilien laserkeilaimien yleistymisen kasvaessa kehitettiin myös useita menetelmiä parhaim-
man mallinnustuloksen saavuttamiseksi, joten maalaserkeilaus ei ole enää ainoa mahdollinen
laserkeilausmenetelmä rakennetun ympäristön mallintamiseen. Samalla mobiilien laserkeilain-
ten piirteistä havaittiin yhtäläisyyksiä, kuten toimivuus monimutkaisissa tiloissa. Tällöin havait-
tiin myös mobiilien laserkeilainten olevan nopeampia mittausmenetelmiä kuin maalaserkeilaus,
koska maalaserkeilaus vaatii suuren määrän työtä mallin saamiseksi. (Baussier et. al., 2015)
Mobiililaserkeilainten haittapuolena Thompson ja Boehm totesivat mittaustarkkuuden olevan
heikompi kuin stabiileilla menetelmillä (Thompson ja Boehm, 2014). Tästä syystä koko raken-
nuksen mallintamisen menetelmää valitessa tulee huomioida vaadittu tarkkuus ja mittausno-
peus, jotta lopputulos vastaa haluttua tulosta (Sterkens et. al., 2016).
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Nämä yksinkertaisemmat mobiililaserkeilausjärjestelmät voidaan jakaa satelliittipaikannuk-
sesta riippuviin ja riippumattomiin menetelmiin. Erona näissä menetelmissä on GPS-paikanti-
men käyttö. Satelliittipaikannuksesta riippuvat laserkeilaimet käyttävät yleensä GNSS-signaa-
leja ja inertiaalista mittausyksikköä (IMU) tai muuta sensoria itsensä paikantamiseen. Tästä
syystä ne soveltuvat ulkotilojen mallintamiseen. Satelliittipaikannuksesta riippumattomat laser-
keilaimet puolestaan soveltuvat rakenteensa vuoksi sisätilojen mallintamiseen. Nämä laserkei-
laimet käyttävät samanaikaista paikannus- ja kartoitusalgoritmia (SLAM) kulkemansa liikera-
dan selvittämiseen. Satelliittipaikannuksesta riippumattomat laserkeilaimet voidaan edelleen
luokitella liikkuvalla alustalla ja kädessä pidettäviin laitteisiin (Baussier et. al., 2015). Näistä
laitteista kädessä pidettävät SLAM-menetelmän laitteet soveltuvat liikkuvia alustoja paremmin
monimutkaistenkin sisätilojen mallintamiseen, koska monimuotoisuus ei hidasta mittausno-
peutta.

Tällaisia “käsiskanneri”-laserkeilaimia ovat julkaisseet muutamat yritykset vuoden 2013 jäl-
keen. Ensimmäisen keilaimen julkaisi GeoSLAM vuonna 2013 ja muutamia vuosia myöhem-
min SLAM-menetelmän laserkäsiskannereita julkaisivat myös muut yritykset, joista uusimpana
Paracosm. Vaikka nämä keilaimet ovat sisätilojen mobiileja laserkeilaimia, niitä on myös mah-
dollista käyttää ulkona.

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusmenetelmät
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää samanaikaisesti paikantavien ja kartoittavien käsiskanne-
reiden soveltuvuutta rakennuksen geometrian mallintamiseen. Tutkimus koostuu kirjallisuus-
katsauksesta ja kokeellisesta tutkimuksesta. Kirjallisuuskatsauksessa selvennetään rakennuksen
geometrian mallintamisen ja SLAM-menetelmän käsiskannereiden taustaa ja nykytilannetta.
Kokeellisessa tutkimuksessa SLAM-käsiskannerina käytetään ZEB-REVO -käsiskanneria, jota
verrataan maalaserkeilaimeen. Kokeellisen tutkimuksen tavoitteena on vastata alla oleviin pää-
tutkimusongelmaan sekä lisätutkimusongelmiin 2-6:

1. Mikä on SLAM-käsiskannerin suorituskyky rakennuksen geometrian mittauksessa?

2. Miten SLAM-käsiskanneri toimii talon julkisivun kartoituksessa verrattuna maalaser-
keilaukseen?

3. Miten SLAM-käsiskanneri toimii sisätilan mittauksessa verrattuna maalaserkeilauk-
seen?

4. Miten pistepilven tarkkuus muuttuu ulkoa sisälle ja takaisin ulos siirtyessä?

5. Kuinka hyvin erillisten SLAM-käsiskanneri mittausten tulokset voidaan sovittaa yh-
teen?

6. Millä menetelmällä oviaukosta tulisi siirtyä, jotta SLAM-algoritmi paikantaa kohteet
hyvin yhteen?
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1.3 Tutkimuksen rajaus ja rakenne
Tutkimuksessa tutkitaan yhden samanaikaisesti paikantavan ja mittaavan käsiskannerin sovel-
tuvuutta rakennuksen geometrian mallintamisessa. Soveltuvuuden määrittämiseksi tutkimus on
jaettu kahteen lähestymistapaan, jotka ovat kokeelliset mittaukset ja rakennuksen mittaus. Ko-
keellisissa mittauksissa selvitetään laitteen oleellisimmat ominaisuudet rakennuksen mallinnuk-
sessa. Vastaavasti rakennuksen mittauksessa selvitetään laitteen soveltuvuus rakennuksen mal-
lintamiseen hyödyntäen pistepilvien analysointia. Tämä toteutetaan käyttämällä referenssiai-
neistona staattisen maalaserkeilauksen tuottamaa aineistoa. Kuitenkin tässä tutkimuksessa ei to-
teuteta rakennuksen geometrian mallin luontia.

Tutkimus koostuu seitsemästä luvusta, joista ensimmäisenä on johdanto. Seuraavassa luvussa
tutustutaan rakennuksen geometrian mallintamiseen, maalaserkeilaukseen, jota on aikaisemmin
käytetty rakennuksien mallinnuksessa sekä sen periaatteet, rajoitteet ja sovellus mallin luonnissa
käydään läpi. Tämän jälkeen luvussa 3 esitellään samanaikaista paikannus- ja kartoitusmenetel-
mää, joka on osana uusia sisätilojen mobiileja laserkeilaimia. Tästä menetelmästä selvitetään
taustaa, toimintaa, vaikuttavia tekijöitä sekä etuja ja haittoja. Menetelmän jälkeen alaluvuissa
esitellään tällä hetkellä markkinoilla olevia SLAM-tekniikan käsiskannereita ja niiden yhteisiä
piirteitä. Luvun viimeisissä alaluvuissa perehdytään tutkimuksessa käytettyyn Zebedee-perheen
keilaimien taustaan ja toimintaan. Näiden lisäksi luvussa käsitellään tutkimuksessa käytetyn
laitteen ZEB-REVO:n käyttöä.

Tutkimuksen kokeellinen osio koostuu seuraavista kolmesta luvusta. Luvussa 4 esitellään tutki-
muksen mittauslaitteet, mittauskohteet ja mittausmenetelmät yksityiskohtaisesti. Tässä luvussa
nämä tiedot käsitellään molempien tutkimusten lähestymistapojen osalta. Näiden tutkimusme-
netelmien tulokset ovat luvussa 5, joka on jaettu eri menetelmien mukaan alaluvuiksi. Luvussa
6 nämä tulokset sidotaan tutkimusongelmien 1-6 ratkaisuiksi. Lopuksi luvussa 7 kerrotaan tut-
kimuksen johtopäätökset.
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2 Rakennuksen geometrian mallintaminen
Rakennuksen geometrian mallintaminen on osa AEC-teollisuutta (Architecture, engineering
and construction industry). Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana AEC on kehittynyt kak-
siulotteisesta kolmiulotteiseen mallintamiseen. Mallinnuksen kehitys alkoi, kun siirryttiin en-
simmäisestä mallinnusmenetelmästä eli kynistä, paperista ja viivaimista tietokoneisiin. Tällöin
mallinnus toteutettiin 2D CAD (Computer-aided design) piirroksilla. (Yan ja Damian, 2008)
Kun 2D CAD kehittyi kolmiulotteiseksi, rakennusten suunnittelu muuttui radikaalisti (Robyn,
2005). Tämän myötä syntyivät BIM-mallit (Building Information Modelling) ensin vain osana
3D CAD:iä, jonka mallinnus koostuu pisteistä, viivoista, pinnoista ja tilavuuksista, mutta myö-
hemmin BIM-mallit erotettiin erilliseksi mallinnusmenetelmäkseen (Yan ja Damian, 2008).

BIM-mallit sisältävät geometrian mallin lisäksi tarkempaa tietoa rakennuksen osista (Conradi,
2009), kuten kohteiden ominaisuuksia ja suhteita ympäristöönsä. Tästä syystä Ballesty kuvasi
BIM-malleja rikkaiksi. (Arayici, 2008) BIM-mallit eivät kuitenkaan ole ainoa kolmiulotteinen
rakennuksen geometrian esitystapa, koska kohteet voidaan esittää myös 3D- tai 4D-mallina.
Näistä geometriset 3D-mallit kuvaavat rakennuksen osia geometrisesti fotorealistisessa suun-
nittelu- ja rakennuskoordinaatistossa. Tätä kehittyneempi versio on 4D-mallit, jotka sisältävät
3D-mallin lisäksi ajallisen tiedon. (Conradi, 2009) Näistä mallinnusmenetelmistä valitaan aina
sovellukseen sopivin.

Monipuolisuutensa ja etujensa vuoksi BIM-malleja luodaan rakennuksista monia eri käyttötar-
koituksia varten. Näistä esimerkkeinä saneeraus, rakenneanalyysit, hätätilanteen hallinta, vaa-
rallisten ja saastuttavien materiaalien paikannus tai dokumentointi sekä riskikartoitus. (Volk et.
al., 2014) Näissä käyttötarkoituksissa BIM-mallien edut voivat nopeuttaa ja tehostaa prosesseja,
parantaa asiakaspalvelua, helpottaa analysointia ja suunnittelua ja seurata rakennuksen elin-
kaarta. Lisäksi nämä edut ovat yhteydessä toisiinsa, kuten seuraavaksi voidaan havaita. Ne no-
peuttavat ja tehostavat prosesseja, koska tieto on helpommin jaettavissa eri osapuolille. Tämä
parantaa asiakaspalvelua, koska asiakkaan on helpompi ymmärtää suunnitelmia, kun ne ovat
esitettynä visuaalisesti. Suunnitelmaa on helpompi analysoida ja parannella, joten suunnittelu
edistyy ja tuotannon laatu paranee. Näistä syistä BIM-mallit tehostavat rakennusprosesseja ja
mahdollistavat koko rakennuksen elinkaaren seurannan. (Arayici, 2008)

Käyttötarkoituksestaan riippuen BIM-mallit voidaan jakaa kahteen ryhmään. Ensimmäinen
ryhmä koostuu malleista, jotka ovat tehty samanaikaisesti kuin rakennus on rakennettu. Toisen
ryhmän mallit toteutetaan rakennuksen valmistuttua – as-built. (Volk et. al., 2014) Koska nyt
tutkitaan rakennuksen geometrian mallintamista, kuuluvat nämä mallit as-built -mallien ryh-
mään. Valmiista rakennuksista kerätään tällöin vain geometria ja rakennuksen kuntotietoa. Mi-
käli malliin halutaan lisätä semanttinen tieto, se lisätään manuaalisesti. As-built -mallien tutki-
muksista suurin osa on keskittynyt tehokkaimman geometrisen mallin luontiin, koska mittauk-
sille ja aineistojen käsittelylle ei ole kattavia sääntöjä (Volk et. al., 2014) (Castagnetti, et. al.,
2017). Tämän takia valmiiden rakennusten BIM-mallintaminen ei ole kovinkaan tunnettua (Cas-
tagnetti, et. al., 2017).

BIM-malleja varten mittauksia voidaan tehdä useilla tavoilla, kuten mittanauhalla, kameroilla,
teodoliitilla, täkymetrillä ja laserkeilaimilla (Tang et. al., 2010). Olemassa olevan rakennuksen
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BIM-mallin luonti sisältää geometrian mittaamisen ja mittausten muuntamisen semanttiseksi
esitykseksi. Laserkeilaimella BIM-mallin luonti jakautuu kolmeen vaiheeseen, jotka ovat ai-
neiston keräys, aineiston esikäsittely ja BIM-mallin luonti. Aineiston keräämisessä laserkeilauk-
set tulee toteuttaa useista sijainneista maalaserkeilaimella, jotta koko kohde tulee katetuksi.
Usein laserkeilauksen lisäksi otetaan valokuvia, jotka voidaan yhdistää pistepilveen mallinnus-
vaiheessa. Tämän jälkeen aineiston esikäsittelyssä useat keilaussijainnit yhdistetään tunnettuun
koordinaatistoon ja samalla voidaan myös poistaa manuaalisesti tai automaattisesti ei-haluttuja
havaintoja. (Tang et. al., 2010)

Lopullisen BIM-mallin luonnissa luodaan osien geometriat, luokitellaan kohteet ja materiaalit
kohteille sekä selvitetään kohteiden väliset suhteet. Tällöin tavoitteena on luoda yksinkertainen
esitys rakennuksen osista sovittamalla geometrioita pistepilveen. (Tang et. al., 2010) Lisäksi
laserkeilauksen käytölle BIM-mallinuksessa on luotu ohjeellisia sääntöjä, jotka asettavat edel-
lytyksiä mittausmenetelmän tarkkuudelle ja rajoituksia havaittavien yksityiskohtien koolle.
Nämä ohjeet ovat koottuna taulukossa 1. (GSA, 2009)

Taulukko 1 Pistepilven tarkkuuden ohjeelliset suuruudet eri kohteiden BIM-mallien luonnin pohjaksi.
Tarkkuuden raja-arvo kuvaa etäisyyttä pistepilven ja todellisen kohteen välillä. Nämä arvot voivat
vaihdella projekteittain. (mukaillen: GSA, 2009)

Yksityiskohtien määrä Tarkkuuden raja-arvo (mm) Pienimmät havaittavat koh-
teet (mm x mm)

Mittausympäristö ±51 152 x 152
Rakennus ±13 25 x 25

Rakennuksen kerrokset ±6 13 x 13
Huone tai esine ±3 13 x 13

Kuten johdannossa todettiin, perinteisillä menetelmillä luodut BIM-mallit olemassa olevista ra-
kennuksista ovat kalliita ja aikaavieviä, vaikka ne tarjoavat markkinoiden tehokkaimman ja tar-
kimman mallinnuksen. Tämän takia aineiston kerääminen rakennuksista laserkeilaimella on pai-
nottunut kahteen lähestymistapaan. Toisessa lähestymistavassa käytetään mobiileja menetel-
miä, jotka koostuvat yhdestä tai useammasta sensorista liikkuvalla alustalla. Sensoria voidaan
liikuttaa työnnettävällä, kannettavalla, ajettavalla tai lentävällä alustalla, jolloin liikkuva alusta
mahdollistaa nopeamman aineiston keräämisen. Menetelmänä mobiilit järjestelmät ovat kuiten-
kin alttiita siirtymille ja kohinalle, joten tulos on seuraavaa lähestymistapaa epätarkempi. En-
simmäisessä lähestymistavassa käytetään maalaserkeilainta aineiston keruussa, jolloin tulos on
tarkempi kuin mobiileilla menetelmillä toteutettuna. (Bassier et. al., 2016) Tähän menetelmään
perehdytään alaluvussa 2.1. Tässä tutkimuksessa suoritetaan vain aineiston keräys ja esikäsittely
BIM-mallin luonnista sekä maalaserkeilaimella että mobiililla menetelmällä.

2.1 Maalaserkeilaus mallinnuksessa
Maalaserkeilausta on käytetty jo reippaan vuosikymmenen ajan erilaisissa tekniikan sovelluk-
sissa. Sen laajamittaisen suosion takana on jopa millimetrien luokkaa oleva tarkkuus, kyky kat-
taa suhteellisen suuri alue, ja menetelmän nopeus, kun sitä verrataan geodeettisiin menetelmiin.
(Soudarissanane et. al., 2011) Lisäksi pistepilvet sisältävät tietoa mitattavan kohteen koosta,
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muodosta, sijainnista ja pinnan ominaisuuksista. Tästä syystä pistepilvet tarjoavat hyvän alustan
pintojen mallintamiselle (Dongzhen et. al.,2009, s. 247-250).

Ominaisuuksien takia yksi maalaserkeilauksen pääsovelluksista on rakennetun ympäristön koh-
teiden, kuten rakennusten visualisointi, mallintaminen ja tarkistaminen (Soudarissanane ja Lin-
denbergh, 2011). Lisäksi maalaserkeilain on nykyään mukana BIM-mallien luomisessa, minkä
seurauksena BIM-mallien mittauksista on tullut merkittävästi tarkempia. Itse mallin luonnin
kannalta laserkeilaus antaa vain pohjan kohteen manuaaliselle mallinnukselle, koska automaat-
tinen mallin luonti on vielä kehitysasteella (Lee et. al., 2013). Syitä tälle käyttöön otolle on
muutamia, josta suurimpana oli ihmisten aiheuttamat mittausvirheet vanhempien menetelmien
tuloksiin. Muita syitä ovat maalaserkeilaimen tuottama kattavampi, luotettavampi ja semiauto-
maattinen mittaus ilman kohtuutonta ajankäyttöä. (Bosché ja Guenet, 2014) Seuraavissa alalu-
vussa esitellään maalaserkeilauksen periaatteita, mallin luontia ja rajoitteita.

2.1.1 Maalaserkeilauksen periaate
Maalaserkeilaimet (TLS) ovat kolmijalan päälle kiinnitettyjä laserkeilaimia, jotka tuottavat pis-
tepilviä ja intensiteettikuvia (Kwoczyńska et. al., 2016). Pistepilvet koostuvat ryhmästä 3D-pis-
teitä, jotka syntyvät laserkeilaimen tallentaessa pysty- ja vaakasuuntaiset kulmat sekä etäisyy-
den keilaimen keskipisteen ja kohteen väliltä. Näistä havainnoista muodostuu pallomainen koor-
dinaatisto, jonka origo on laserkeilaimen peilin pyörimisakselin piste. (Soudarissanane ja Lin-
denbergh, 2011) Lisäksi osa laserkeilaimista tuottaa kuvakokoelmia, joilla voidaan värjätä pis-
tepilven pisteitä vastaamaan todellisuutta (Kwoczyńska et. al., 2016).

Maalaserkeilaimet voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin ominaisuuksien pohjalta, jotka voivat olla
mittausetäisyys tai mittausmenetelmä. Mittausetäisyyden pohjalta jako tapahtuu kolmeen eri
ryhmään, jotka ovat lyhyen matkan (2-3 m), keskimatkan (500-1000 m) ja pitkän matkan (useita
km) keilaimet. Tästä syystä keilaimet sopivat erilaisiin mittauksiin kohteen mukaan. (Lee et. al.,
2013)

Mittausmenetelmiä maalaserkeilaimissa on kaksi, jotka ovat valopulssin kulkuaika, (TOF) ja
vaihe-ero. (Pfeifer ja Briese, 2007) Valopulssin kulkuaika menetelmässä laserkeilain lähettää
laserpulssin ja vastaanottaa heijastuneen pulssin. Yleisesti matka-aika on noin muutaman
nanosekunnin verran ja etäisyystarkkuus riippuu ajallisen mittauksen tarkkuudesta ja takaisin
heijastuneen kaiun tarkkuudesta. Lisäksi joillakin laitteilla voidaan tallentaa heijastuneen säteen
voimakkuus eli intensiteetti. Näiden ohella TOF-menetelmässä on myös mahdollista havaita
useampia kaikuja, mutta niiden aiheuttamien kohteiden etäisyyden tulee olla isompi kuin käy-
tetyn pulssin leveys. Vastaavasti vaihe-ero-menetelmä perustuu vaihe-eron vertaamiseen lähe-
tetyn ja vastaanotetun signaalin välillä. Tällä menetelmällä saadaan parempi mittausnopeus ja
tarkempi mittaustarkkuus kuin TOF:lla. Näiden menetelmien ominaisuuksien vuoksi ne sovel-
tuvat erilaisten kohteiden mallintamiseen. Tällöin valopulssin kulkuaika sopii ulkotilojen ja pi-
dempien etäisyyksien mittaamiseen ja vastaavasti vaihe-ero sopii sisä- ja ulkotilojen mittaami-
seen. (Pfeifer ja Briese, 2007)
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2.1.2 Mallin luonti ja rajoitteet
Kuten luvussa 2 todetaan, laserkeilaimella BIM-mallin luonti jakautuu kolmeen vaiheeseen,
joista aineiston keräys ja esikäsittely voidaan toteuttaa maalaserkeilaimella. Tällöin ensimmäi-
sen vaiheen kohdalla keilataan useista sijainneista samaa kohdetta, jonka jälkeen toisessa vai-
heessa erilliset keilaukset yhdistetään samaan koordinaatistoon (Pfeifer ja Briese, 2007). En-
simmäisen vaiheen mittauksissa tärkeissä rooleissa ovat keilattavan kohteen geometria, keilai-
men tarkkuus ja resoluutio, koska niillä on suuri vaikutus mitatun pistepilven laatuun. Keilatta-
van kohteen ideaalisessa tilanteessa keilaimen lasersäde olisi lähes kohtisuorassa mitattavaan
pintaan nähden. Kuitenkaan useissa mittausolosuhteissa tämän kaltainen ideaalinen keilaus-
asento ei ole mahdollinen, joten keilaus on suoritettava monesta eri suunnasta. Useat mittaus-
suunnat voivat kuitenkin aiheuttaa liiallista päällekkäisyyttä tai huonoa keilausgeometriaa, mi-
käli mittaussuuntia on liian monta. Vastaavasti liian pieni määrä mittaussuuntia voi vaikeuttaa
pistepilvien yhdistämistä puuttuvien sidospiirteiden puuttuessa. (Soudarissanane ja Linden-
bergh, 2011)

Toinen laatuun vaikuttava tekijä on keilaustarkkuus, joka riippuu lasersäteen koosta ja pisteiden
välisestä etäisyydestä. Mitä pienempi lasersäde ja mitä lyhyempi mittausetäisyys, sitä tarkempi
tarkkuus. Viimeinen tekijä on resoluutio, joka on mitattujen pisteiden välinen etäisyys. Se riip-
puu vierekkäisten lasersäteiden välisestä kulmasta ja lasersäteen jalanjäljen koosta, jonka rajoit-
taminen mahdollistaa korkeamman resoluution. (Dongzhen et. al.,2009, s. 247-250) Näiden ase-
tusten tarkoituksena on parantaa tuotetun pistepilven laatua, mutta asetukset tulee valita kohteen
mukaan, koska liian tarkoilla asetuksilla mittausaika kasvaa huomattavasti.

Aineiston keruun jälkeistä vaihetta voidaan kutsua myös rekisteröinniksi. Rekisteröinnissä
omissa koordinaatistoissaan olevat pistepilvet yhdistetään ja siirretään samaan koordinaatis-
toon. (Dongzhen et. al.,2009, s. 247-250) Rekisteröinti voidaan tehdä kahdella päätekniikalla,
jotka Bertacchini ym. (2010) esitteli. Ensimmäinen näistä tekniikoista perustuu tunnettuihin sol-
mupisteisiin molemmissa pistepilvissä. Tällöin menetelmä estimoi siirtoparametreja minimoi-
malla etäisyyksiä pistepilvien solmupisteiden välillä, jotka voivat olla lisättyjä tähyksiä. Näistä
solmupisteistä täytyy ainakin kolmen olla näkyvissä useammalta mittausasemalta, jotta piste-
pilvien rekisteröinti onnistuu. Suurempi määrä solmupisteitä parantaa rekisteröintiä ja vähentää
sen virhettä. (Bertacchini et. al., 2010) Mikäli mitatut pistepilvet halutaan tunnettuun koordi-
naatistoon, tulee lisättyjen tähyksien sijainnit mitata perinteisillä menetelmillä. Tätä yhdistä-
mistä kutsutaan georeferoinniksi (Pfeifer ja Briese, 2007). Toinen päätekniikka pohjautuu vas-
taavien pintojen geometrioiden kohdistamiseen pinnan normaalien estimoinnin avulla. Molem-
mat menetelmät vaativat korkealaatuisia mittauksia tuottaakseen laadukkaan rekisteröinnin.
(Soudarissanane ja Lindenbergh, 2011) Mikäli aineisto vaatii, voidaan pistepilvelle tehdä kohi-
nan poisto ja tasoitus rekisteröinnin jälkeen (Dongzhen et. al.,2009, s. 247-250).

Maalaserkeilauksen kaikista hyvistä puolista huolimatta sillä on muutamia rajoitteita ja haitta-
puolia. Suurimpana heikkoutena voidaan pitää sen kalleutta, koska se on yksi kalleimmista la-
serkeilausmenetelmistä (Baussier ym., 2015). Syynä menetelmän kalleuteen on laitteen hinta,
vuosittaiset kalibroinnit, takuun jatkoaika sekä ohjelmiston ja laitteiston päivitykset (Lercari,
2016). Tämän lisäksi menetelmän haittapuolia ovat mitatun alueen pieni koko ja jälkiproses-
sointi. Pienen mittausalueen takia suurempien kohteiden mittaaminen vaatii useita mittauksia,
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mikä on ajallisesti raskasta. (Baussier ym., 2015) Toisaalta mittausasemien määrään vaikuttavat
näkyvyysrajoitteet, joita yleensä havaitaan kaivannoissa, kuopissa sekä pienissä tai ahtaissa
huoneissa. Syitä näille rajoitteille on monia. Esimerkiksi useat keilaimet eivät joko mahdu pie-
niin tiloihin tai yleensä ne eivät kykene havaitsemaan koko aluetta keilaimen ympäriltä. Tästä
seuraa aukkoja, jotka tulee täyttää toisilla aikaa vievillä mittauksilla. (Richter ym., 2012)

Kuitenkin vielä pientä mittausalaa merkittävämpi pullonkaula on jälkikäsittely. Aineisto vaatii
melko pitkää ja hintavaa manuaalista käsittelyä kuten pistepilven suodatusta, rekisteröintiä, edi-
tointia, segmentointia ja pinnan tunnistusta. (Lercari, 2016) Lisäksi rekisteröinnissä voi syntyä
virhettä, joka riippuu täysin pistepilven tiheydestä, tarkkuudesta ja yksittäisten keilausten pääl-
lekkäisyydestä. (Sterkens et. al., 2016) Tällöin laitteen tuottamiin tarkkoihin havaintoihin voi
syntyä kohinaa ja yksittäisten mittauspisteiden systemaattiset ja satunnaiset virheet voivat levitä
muihin pisteisiin käsittelyn aikana. (Soudarissanane ja Lindenbergh, 2011)
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3 Samanaikainen paikannus- ja kartoitusmenetelmä
Samanaikainen paikannus- ja kartoitusmenetelmä, joka on paremmin tunnettu englanninkieli-
sellä akronyymillä SLAM, sai lyhenteensä vuonna 1995. Menetelmä on kehitetty ratkaisemaan
paikannus- ja kartoitusongelmaa tuntemattomassa ympäristössä. Ratkaisussa laite pystyy vähi-
tellen rakentamaan yhtenäistä karttaa ympäristössään ja samalla havaitsemaan paikkansa kart-
taan nähden. Tätä kutsutaan SLAM-ongelmaksi, joka tunnistettiin vuonna 1986, minkä jälkeen
sitä pyrittiin ratkaisemaan erillisten paikannus- ja kartoitusongelmien kautta. Läpimurto tutki-
muksessa saavutettiin, kun nämä ongelmat ymmärrettiin yhdistää. Sen jälkeen ongelmaan on
kehitetty useita ratkaisuja erilaisilla SLAM-algoritmeilla. (Durrant-Whyte ja Bailey, 2006)
Näitä menetelmiä on voitu käyttää pysyvien, rakenteellisten ja rajallisen kokoisten ympäristöjen
kartoituksessa jo vuonna 2008, mutta käyttö ei ollut mahdollista rakenteettomissa, liikkuvissa
ja isoissa ympäristöissä. Tästä huolimatta SLAM-menetelmää käytettiin ympäristön mallinta-
misessa muuallakin kuin robotiikassa jo 1900-luvun puolella. (Thrun ja Leonard, 2008, s. 872)

Yleisesti SLAM-menetelmä voidaan kuvata seuraavasti; laite rakentaa karttaa ympäristöstään
ja samalla hyödyntää samaa karttaa itsensä paikantamiseen. Tähän se käyttää tietoa alustan lii-
keradasta ja maamerkkien sijainneista, jotka se estimoi ilman ennakkotietoa sijainnistaan. (Dur-
rant-Whyte ja Bailey, 2006) Tarkemmalta periaatteeltaan SLAM voidaan jakaa kartoitukseen,
paikannukseen ja navigointiin. Kartoituksessa kerätään ympäristöstä erilaisilla sensoreilla
kartta, jota myöhemmin käytetään paikantamisessa ja navigoinnissa. Paikannuksessa määrite-
tään maamerkkien sijainnit ja laitteen liikerata aikaisemmin tehtyyn karttaan nähden. Navigoin-
nissa puolestaan yhdistetään kartoituksen ja paikannuksen toiminnot, jotta laite osaa suunnitella
reittinsä ympäristössään. Lisäksi navigoinnissa päivitetään karttaa törmäyksien välttämiseksi.
(Nirmalakumari et. al., 2017)

SLAM-menetelmässä ei ole yhtä ratkaisua, koska algoritmin valintaan vaikuttavat useat tekijät,
joista valitaan parhaimmat jokaiseen käyttötarkoitukseen. Nämä tekijät ovat jaoteltu taulukkoon
2.  Ensimmäisenä tekijänä taulukossa on kartan parametrit, jotka kuvaavat kartan ominaisuuk-
sia. Käytännössä nämä parametrit valitaan aina sovelluksen mukaan. (Thrun ja Leonard, 2008,
s. 872)

Taulukko 2 SLAM-menetelmässä algoritmin valintaan vaikuttavat tekijät. Menetelmä valitaan haluttu-
jen parametrien perusteella, mutta menettelytapa- ja ympäristötekijät rajoittavat parametreja.

Kartan parametrit
Kartan resoluutio

Päivitysaika
Kartan piirteiden muoto

Menettelytavan tekijät Ympäristötekijät
Kokonainen tai suora SLAM-ongelma

Kierrossulkeumaongelma
Aktiivinen tai passiivinen

Laitteiden lukumäärä

Tilavuus tai piirrepohjaisuus
Topologia tai metrisyys

Vastaavuusongelma
Ympäristön pysyvyys
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Menettelytavan tekijät kuvaavat laitteen ominaisuuksia. Kokonaisessa SLAM-ongelmassa las-
kenta suoritetaan koko liikeradan ja kartan avulla, kun suoran SLAM-ongelman laskentaan käy-
tetään nykyistä sijaintia eikä koko liikerataa. Käytännössä suora SLAM-ongelma mahdollistaa
reaaliaikaisen paikannuksen, mutta kokonaisella SLAM-ongelman laskennalla saadaan tar-
kempi paikannus. Toisena menettelytapana on kierrossulkeumaongelma, koska useissa ympä-
ristöissä on mahdollista saapua samaan paikkaan useammasta suunnasta. Tästä syystä tälle pai-
kalle voi syntyä paikannusepävarmuutta, jonka pienimmät erot SLAM-algoritmi saattaa sallia.
Toisaalta suurempien erojen ilmetessä ainoa mahdollinen ongelman ratkaisu on lisätty paikan-
nussensori. (Thrun ja Leonard, 2008, s. 874) Useimmissa käsiskannereissa paikannussensorina
toimii IMU.

Kolmantena menettelytapana on aktiivisuus ja passiivisuus, jotka kuvaavat laitteen liikkumista.
Aktiivisen SLAM-menetelmän laite liikkuu itsenäisesti, mutta passiivisen SLAM-menetelmän
laitetta ohjataan toisaalta (Thrun ja Leonard, 2008, s. 874). Käytännössä mallinnustarkoituksissa
käytetään vain passiivisia SLAM-menetelmiä. Viimeisenä menettelytavan tekijänä on käytettä-
vien laitteiden lukumäärä. Tähän vaikuttaa SLAM-algoritmin rakenne, koska suurin osa SLAM-
algoritmeista on suunniteltu yhdelle laitteelle. Kuitenkin on olemassa useammankin laitteen
SLAM-algoritmeja. (Thrun ja Leonard, 2008, s. 874)

Ympäristötekijät kuvaavat mallinnettavan kohteen ominaisuuksia. Tilavuus ja piirrepohjaisuus
kuvaavat SLAM-algoritmin karttaa. Tilavuuden kartta on fotorealistinen esitys ympäristöstään,
mutta piirrepohjainen kartta sisältää vain osan ympäristön piirteistä. Tällaisia piirteitä ovat
muun muassa oviaukot ja huoneiden nurkat.  Tästä syystä tilavuuden kartta kuvaa enemmän
kohteita ja vastaa paremmin todellisuutta. Kuitenkin käytännössä piirrepohjainen kartta on te-
hokkaampi, mutta se kadottaa osan tiedosta. Toisena ympäristötekijänä on topologia ja metri-
syys, jotka kuvaavat ympäristön kohteiden suhteita. Topologinen menetelmä kuvaa vain laadul-
lisen tiedon sijaintien välillä, mutta metrisyys kuvaa myös etäisyyksiä kohteiden välillä. Käy-
tännössä metrisyys on suositumpi menetelmä SLAM-algoritmeissa, koska topologinen mene-
telmä on ympäristössä liikkuessa vain ihmiselle luonnollisempi menetelmä. (Thrun ja Leonard,
2008, s. 874)

Kolmas ympäristötekijä on vastaavuusongelma, jossa pyritään erottamaan tunnistetut ja tunnis-
tamattomat kohteet toisistaan. Tällöin havaittuja kohteita verrataan aikaisemmin tunnistettuihin
kohteisiin, jolloin erotetaan jo tunnistetut kohteet tunnistamattomista. Toiselta nimeltään tämä
ympäristötekijä on aineiston yhdistysongelma, jota ei sen laskennallisen haastavuuden vuoksi
ratkaista kaikissa SLAM-algoritmeissa. Viimeisenä ympäristötekijänä on ympäristön pysyvyys,
joka jakautuu muuttuvaan ja muuttumattomaan ympäristöön. Muuttumattomassa ympäristössä
oletetaan kaiken pysyvän paikoillaan ja muuttuvassa ympäristössä kohteet ovat voineet liikkua.
Käytännössä käytetään muuttumatonta ympäristöä, koska muuttuvan ympäristön mittaus ai-
heuttaa karkeaa virhettä tuloksiin. (Thrun ja Leonard, 2008, s. 874)

3.1 SLAM-algoritmit sekä niiden edut ja haitat
Suurin osa SLAM-algoritmeista pohjautuu kolmeen avainmenetelmään, jotka ovat jatkettu Kal-
man-suodin (EKF-SLAM), GraphSLAM ja Rao-Blackwell hiukkassuodin (FastSLAM) (Thrun
ja Leonard, 2008, s. 877-883). Näistä tärkeimmät menetelmät ovat FastSLAM ja EKF-SLAM,
mutta uusia vaihtoehtoja kehitetään koko ajan (Durrant-Whyte ja Bailey, 2006).
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EKF-SLAM on historiallisesti ensimmäinen ratkaisu ongelmalle, mutta rajoittuneen laskentansa
takia se on nykyään menettänyt suosiotaan. (Thrun ja Leonard, 2008, s. 875-876) Rakenteeltaan
EKF-SLAM perustuu jatkettuun Kalman-suodin, EKF, menetelmään ja se laskee keskiarvon
kustakin alustan sijainnista kaikkien havaitsemiensa maamerkkien ja tämänhetkisen sijainnin
maamerkkien avulla. (Durrant-Whyte ja Bailey, 2006) Tarkemmin kuvattuna EKF-SLAM päi-
vittää tilavektoria ja kovarianssimatriisia jatketulla kalman-suotimella laitteen edetessä maas-
tossa. Kun uusi piirre havaitaan, lisätään sen sijainti tilavektoriin, jolloin kovarianssimatriisin
koko kasvaa neliöllisesti. (Thrun ja Leonard, 2008, s. 875-876) Se on menetelmänä hyvin tun-
nettu, mutta perii monia hyötyjä ja haittoja EKF-menetelmältä (Durrant-Whyte ja Bailey, 2006).
Hyötynä EKF-SLAM olettaa metrisen ja piirrepohjaisen ympäristön esityksen, joten kohteet
voidaan esittää tehokkaasti pisteinä. Haittapuolina ovat skaalausrajoitteet ja yhdistysongelma.
Skaalausrajoitteet rajaavat laskentaa ja yhdistysongelma ilmenee kohteen ollessa tuntematon,
jolloin EKF ei enää sovellu ratkaisuksi. (Thrun ja Leonard, 2008, s. 877-883)

GraphSLAM pohjautuu graafiesitykseen, jossa käytetään epäsuoraa harvaa optimointia SLAM-
algoritmin ratkaisemiseksi. Tästä syystä tätä menetelmää käytetään eniten kokonaisen SLAM-
ongelman ratkaisemiseen. Toiminnaltaan GraphSLAM koostuu graafien tapaan solmuista ja
niitä yhdistävistä kaarista. Graafi muodostuu laitteen edetessä ja havaitessa maamerkkejä, jol-
loin jokainen maamerkki ja laitteen sijainnin ajanhetki kuvaavat solmuja. Näitä solmuja yhdis-
tävät kaaret kuvaavat laitteen siirtymää tai maamerkin havaintoa tästä sijainnista. Tästä graafista
saadaan SLAM-ongelman ratkaisu laskemalla jousimassamallin pienin energia. Tämän toimin-
taperiaatteen johdosta GraphSLAM kykenee ratkaisemaan monimutkaisempia ulottuvuuksia
kuin EFK-SLAM.  (Thrun ja Leonard, 2008, s. 877-883)

Kolmas algoritmi, FastSLAM pohjautuu hiukkassuodatukseen ja se on saavuttanut suosionsa
vasta kymmenen vuotta sitten. Hiukkassuodatus kuvaa aineiston hiukkasina, jotka esittävät pa-
rasta arvausta kohteen sijainnista. Perusmuotoista FastSLAM:ia on helppo soveltaa käytän-
nössä, koska kaikki laskennan vaiheet ovat suoraviivaisia. Laskennassa FastSLAM asettaa tyh-
jälle kartalle hiukkasten sijainnit, jolloin laitteen aloituspiste toimii koordinaatiston origona.
Tämä kartta päivittyy hiukkasten sijaintihavaintojen ja hiukkasten todennäköisyyden mukaan.
Todennäköisyydessä selvitetään hiukkasen tärkeys uudesta sijainnista ja ne luokitellaan sen mu-
kaan. Luokittelun lopuksi saadaan päivitettävät hiukkaset. Tämän perusmuotoisen FastSLAM:n
pohjalta voidaan rakentaa monia SLAM-algoritmeja käyttämällä eri hiukkassuodinta, joista yksi
mahdollinen hiukkassuodatin on Rao-Blackwell. (Thrun ja Leonard, 2008, s. 877-883) Rao-
Blackwell-suodin muodostaa liikeradan painotetuista näytteistä ja sen kartta lasketaan analyyt-
tisesti (Durrant-Whyte ja Bailey, 2006).

FastSLAM:n etuina ovat mahdollisuus useiden aineistojen yhdistämiseen ja tehokkaaseen to-
teutukseen sekä kokonaisen että suoran SLAM-ongelma ratkaisuun. Molempien SLAM-ongel-
mien ratkaisu toteutetaan nykyisien sijaintien avulla, koska jokaisella hiukkasella on tieto osasta
liikerataa. Tästä syytä menetelmä on nopea (Durrant-Whyte ja Bailey, 2006), suosittu suoran
SLAM:in ratkaisussa ja samalla se muistuttaa EKF-SLAM:ia. (Thrun ja Leonard, 2008, s. 875)
Useiden eri aineistojen yhdistäminen puolestaan on helppoa, koska sen voi tehdä hiukkasittain.
Lisäksi menetelmän tehokkuuden takaa kartan estimaattien puurakenne. Tällöin kartan päivi-
tykseen vaadittava aika riippuu logaritmisesti kartan koosta ja lineaarisesti hiukkasten määrästä.
Näistä syistä FastSLAM on noussut suosioon ja näiden lisäksi suosiota lisää mahdollisuus jatkaa
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kerran suoritettua FastSLAM-mittausta. Kaikista eduistaan huolimatta FastSLAM:ssä on ongel-
mia liikeradan ja kartan suuruuden kanssa. Tämä ilmenee hiukkassuodatuksen skaalautumisena
potentiaalisesti tilavuuden ulottuvuuksien kasvaessa. (Thrun ja Leonard, 2008, s. 881-883)

SLAM-algoritmien yhteisiin etuihin kuuluu kyky luoda ympäristöstään geometrisesti yhtenäistä
karttaa ja paikantaa sekä itsensä että maamerkit. Valitettavasti SLAM-menetelmällä on muuta-
mia haittapuolia. Nämä ovat epävarmuus, vastaavuus, aineiston keruu ja ajan monimuotoisuus.
Epävarmuus jakautuu kahteen päätyyppiin, jotka ovat paikannuksen epävarmuus ja laitteen epä-
varmuus. Paikannuksen epävarmuus ilmenee, kun ympäristössä on mahdollista toteuttaa useita
erilaisia reittejä. Toisaalta laitteen epävarmuus johtuu laitteen rakenteesta, joka voi synnyttää
epätarkkuutta havaintoihin. (Nirmalakumari et. al., 2017)

Yhdeksi vaikeimmaksi haasteeksi on havaittu vastaavuus. Vastaavuuden takana on ajatus siitä,
kuinka laite tunnistaa maamerkit varmasti toisistaan eikä tunnista kohteita väärin. Vastaavuus
vaikuttaa myös aineiston keruuseen, koska aineiston keruussa aloituspaikan tunnistus riippuu
kohteiden tunnistamisesta. Lisäksi ajan monimuotoisuus vaikuttaa tulosten luotettavuuteen,
koska samanaikainen paikannus, kartoitus ja navigointi vaativat lyhyen käsittelyajan toimiak-
seen tehokkaasti. Eli liian suurella aikavälillä tuloksien luotettavuus heikkenee. (Nirmalakumari
et. al., 2017)

3.2 SLAM-tekniikan käsiskannerit
SLAM-tekniikan käsiskannereita on muutamia. Ensimmäisenä kaupallisena käsiskannerina
GeoSLAM julkaisi ZEB1:n, jonka jälkeen uusia käsiskannereita on julkaistu tasaista tahtia.
GeoSLAM:n lisäksi käsiskannereita ovat kehittäneet ja julkaisseet Kaarta, Paracosm, VIAMET-
RIS ja GreenValley International. Pääpiirteiltään nämä käsiskannerit ovat hyvin samankaltaisia,
mutta jokainen niistä toimii omalla tavallaan. Suurimpana erona laitteiden välillä on niiden käyt-
tämät SLAM-algoritmit, koska ei ole olemassa yhtä yleistä algoritmia. Seuraavaksi esitellään
näiden laitteiden ominaisuuksia ja lopuksi vertaillaan laitteita keskenään.

GeoSLAM:in julkaisemat käsiskannerit kuuluvat Zebedee-nimiseen tuoteperheeseen. Tähän kä-
sikeilainperheeseen kuuluu tällä hetkellä kaksi erilaista keilainta, jotka ovat vuonna 2013 jul-
kaistu ZEB1 ja vuonna 2016 julkaistu ZEB-REVO. Molemmat keilaimet käyttävät samaa Ho-
kuyo UTM-30LX laserkeilainta (Bosse et. al., 2012), joten molempien mittausetäisyys on 30 m
ja tarkkuus 2-3 cm. (GeoSLAM, 2016a) (GeoSLAM, 2015)

Zebedee-käsiskannerit ovat pääpiirteiltään samanlaisia, molemmat ovat keveitä, liikuteltavia
sekä nopea- ja helppokäyttöisiä. Ominaisuuksista keveys on helpoin havaita laitteiden koko-
naismassoista, jotka ovat ZEB1:n kohdalla 3,6 kg ja ZEB-REVO:n kohdalla 3,5 kg. (GeoSLAM,
2016a) (GeoSLAM, 2015) Liikuteltavuutta havainnollistetaan kuvassa 1, jossa esitellään mo-
lemmat keilaimet ja niiden liikuteltavuuden mahdollisuudet. Lisäksi laitteiden liikuteltavuus
mahdollistaa nopean kohteen mittaamisen. Viimeisenä pääpiirteenä helppokäyttöisyys on taattu
kolmannen osapuolen jälkikäsittelyllä ja yhden kytkimen käynnistämisellä. Vaikka pääpiirteil-
tään laitteet ovat samankaltaiset eroavat ne rakenteellisesti, koska ZEB1 toimii jousen varassa
värähdellen ja ZEB-REVO pyörivällä alustalla pyörien. Lisäksi ZEB-REVO:n laserkeilain on
hieman paranneltu versio edeltäjästään. Alaluvussa 3.3 esitellään tarkemmin Zebedee-tuoteper-
heen keilaimien taustaa ja tekniikkaa.
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Kuva 1 ZEB1 on kuvissa a-e ja ZEB-REVO oikean alakulman kuvassa. (mukaillen: Bosse ym., 2012) ja
(GeoSLAM, 2016)

Toiseksi uusimman käsiskannerin on julkaissut Kaarta, joka tuottaa reaaliaikaisia paikannus- ja
kartoitusmenetelmiä. Kaartan julkaisemat Stencil ja Contour ovat SLAM-tekniikkaan pohjau-
tuvia käsiskannereita. Ne ovat julkaistu vuosina 2016 ja 2017. SLAM-tekniikan lisäksi näille
keilaimille on yhteistä se, että ne sisältävät useita sensoreita. Stencil sisältää 3D-laserkeilaimen,
inertiaalisensorin ja sisäänrakennetun tietokoneen (Zhang et. al., 2015) ja vastaavasti Contour
sisältää pyörivän viivakeilaimen, kaksi kameraa ja sisäänrakennetun tietokoneen
(Kaarta,2017a). Useista sensoreistaan huolimatta laitteet ovat melko pieniä, kuten kuvasta 2 ha-
vaitaan. Myös pääpiirteiltään laitteet ovat hyvin samankaltaiset, ainoana erona on Stencilin edul-
lisempi hinta (Kaarta,2017b). Muut laitteiden pääpiirteet ovat tosiaikaisuus, keveys, nopeus,
helppokäyttöisyys ja avoimet mittauskierrokset (Kaarta, 2017a) (Kaarta, 2017b).

Keilaimet eroavat laserkeilaimiltaan, koska Stencilin laserkeilaimena toimii Velodyne VLP-16
tai HDL-32E -keilain (Kaarta, 2017b). Molemmat näistä keilaimista toimivat valopulssin kul-
kuaika -menetelmällä (Velodyne LiDAR, 2017). Tällöin Stencilin mittausetäisyys on 100 m ja
tarkkuus 2-3 cm (Kaarta, 2017b) ja Contourin mittausetäisyys 20 m ja tarkkuus ±3 cm. Kei-
laimien eron vuoksi Contour on painavampi kuin Stencil, koska sen kokonaismassa on 2,78 kg
ja (Kaarta,2017a) Stencilin kokonaismassa on 1,53 kg. Vielä viimeisenä erona laitteiden välillä
on Stencilin monialustaisuus, koska sen voi sijoittaa reppuun, ajoneuvoon tai lennokkiin.
(Kaarta, 2017b)



22

Kuten pääpiirteissä havaittiin, molemmat keilaimet toimivat avoimella mittauskierroksella sekä
sisä- että ulkotiloissa. Kuitenkin keilaimet eroavat käyttötarkoituksiltaan, koska Stencil-keilain
kykenee havaitsemaan kohteita pidemmältä kuin Contour. Tästä syystä Stencil soveltuu sekä
isojen ja avointen sisätilojen että ulkotilojen kuten kaupunkialueiden mittaamiseen, kun taas
Contour sopii ahtaiden ja epäselvien alueiden kartoitukseen. (Zhang et. al., 2015)

Paracosm julkaisi vuonna 2017 oman rakennustyömaiden käyttöön suunnitellun käsikäyttöisen
SLAM-tekniikan laserkeilaimensa, joka on ensimmäinen värjättyä pistepilveä tuottava käsi-
skanneri. Tämä keilain tunnetaan nimellä PX-80 ja se on kuvassa 3. Se sisältää laserkeilaimen,
IMU:n ja kameran. Kaikista näistä sensoreista huolimatta sen kokonaismassa on vain 2,2 kg.
Tämänkin laitteen laserkeilaimena toimii Velodyne VLP-16 kuten Stencilissä, joten sen mit-
tausetäisyys on 100 m ja tarkkuus on 2-3 cm. (Higgins, 2017)

Käytöltään PX-80 on suunniteltu sekä ulko- että sisätilojen mittaamiseen (Paracosm, 2017) ja
sen etuina pidetään mittausnopeutta, aineistonkäsittelynopeutta ja värjättyä pistepilveä. Lisäksi
se sisältää näytön, jossa mitattu alue näkyy reaaliajassa. (Higgins, 2017) Näistä huolimatta sen
SLAM-algoritmilla on muutamia rajoitteita joidenkin tilojen kohdalla, jolloin laitteen liikeradan
havainnointi heikkenee. Tällaisia tiloja ovat pienet huoneet ja käytävät, erityisen tasaiset tai tyh-
jät tilat ja nopean pystysuoran liikkeen vaativat tilat. (Paracosm, 2017) Lisäksi erillisten mit-
tausten yhdistäminen ei ole tällä hetkellä mahdollista ohjelmistossa (Higgins, 2017).

Kuva 2 Vasemmalla Kaartan Contour-keilain (Kaarta, 2017a) ja oikealla Kaartan Stencil-
keilain (Kaarta, 2017b).



23

Kuva 3 Paracosmin PX-80 -keilain (mukaillen: Paracosm, 2017).

Myös VIAMETRIS on julkaissut oman käsiskannerinsa iMS2D:n, joka on kuvassa 4. Se sisältää
laserkeilaimen lisäksi IMU:n, panoraamakameran ja tabletin, jolta mittauksen etenemistä voi
seurata reaaliaikaisesti. Sensorien määrästä huolimatta iMS2D on kaikkein kevyin SLAM-tek-
niikan käsiskanneri, sen kokonaismassa on 1,5 kg. iMS2D käyttää samaa keilainta kuin GeoS-
LAM:in Zebedee-perheen laitteet, joten laittaan mittausetäisyys on 30 m ja tarkkuus ±3 cm.
Erona Zebedeen keilaimiin on se, että keilain mittaa vain vaakasuuntaisia profiileja, mutta lai-
tetta kääntämällä voidaan mitata myös pystysuuntaisia profiileja. (VIAMETRIS, 2017)

Toimintaperiaatteensa vuoksi iMS2D on pääpiirteiltään suunniteltu sisätilojen nopeaan, kevy-
een ja helppoon mittaukseen. Lisäksi se kykenee mittaamaan monipuolisia sisätiloja aina pie-
nistä huoneista isoihin halleihin ja useamman huoneen rakennuksiin. Etuinaan iMS2D nopeut-
taa kiinteistöjen kartoitusta, rakennussuunnitelmien seurantaa, pohjapiirrosten tuotantoa ja sisä-
tilanavigointia. Lisäksi se tuottaa panoraamakuvia kahden metrin välein. Vaikka iMS2D on
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suunniteltu sisätilojen mittaamiseen, voi sillä mitata tiettyjä rajoituksia noudattaen myös ulkona.
(VIAMETRIS, 2017)

Kuva 4 VIAMETRIS:n keilain iMS2D (VIAMETRIS, 2017).

Viimeisenä yrityksenä on GreenValley International, joka tuottaa LiBackpack-keilainta, joka
on kuvassa 5. Tämä keilain voidaan lukea käsiskanneriksi, koska yksi sen mahdollisista käyttö-
tavoista on kädessä pitäminen. Kuitenkin LiBackpack on alun perin suunniteltu repussa kannet-
tavaksi. Näiden lisäksi sen voi kiinnittää ajoneuvoon tai lennokkiin. Laserkeilaimena LiBack-
pack käyttää samaa keilainta kuin PX-80 ja Stencil, joten sen mittausetäisyys on myös 100 m ja
tarkkuus ±3 cm. Keilaimen pääpiirteet ovat tarkkuus, edullisuus, monialustaisuus ja helppokäyt-
töisyys. Sen käytettävyyden takaa vain yhden kytkimen käyttöliittymä ja se sopii sekä ulko- että
sisätilojen mittaamiseen. LiBackpackin etuina ovat aineiston tehokas keruu sekä tarkka kartoi-
tus myös vähäpiirteisillä alueilla, koska se pystyy havaitsemaan väärin yhdistettyjä pistepilviä
liikeradan edetessä. Kuitenkin se on kaikkein painavin käsiskanneri, koska sen kokonaismassa
on 5,8 kg. (GreenValley International, 2017)
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Kuva 5 GreenValley Internationalin LiBackpack-keilain (GreenValley International, 2017).

Yhteenvetona SLAM-tekniikan käsiskannerit ovat hyvin samankaltaisia. Näistä keilaimista jo-
kainen nopeuttaa mittausprosessia ja tarjoaa saman suuruisen tarkkuuden mittaukselle. Kuiten-
kin jokaisen SLAM-tekniikan käsiskannerin käytön rajoitteena on itse SLAM-algoritmi. Ylei-
senä suunnittelupiirteenä näillä laitteilla on käytön helppous ja laitteen keveys. Käytön helppous
on saavutettu monissa SLAM-tekniikan keilaimissa yhden kytkimen käyttöliittymällä. Kevey-
den voi havaita vertaamalla kokonaismassoja taulukosta 3. Samalla havaitaan, että massaltaan
keveimmät keilaimet eivät ole kooltaan pienimpiä.
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Taulukko 3 SLAM-tekniikan käsiskannerien ominaisuudet.

ZEB1 ZEB-
REVO iMS2D Contour Stencil LiBackpack PX-80

Mittausetäisyys
(m) 30 30 30 20 100 100 100

FOV 270° x
150°

270° x
360° 270° 190° x

190°
360° x

30° 360° x 30° 360° x
30°

Pistetiheys
(piste/sekunti) 43 200 43 200 43 240 43 200 300 000 300 000 300

000
Tarkkuus (cm) 2-3 2-3 ±3 ±3 2-3 ±3 2-3

Koko (mm)
60 x
60 x
360

86 x
113 x
287

200 x
180 x
150

267 x
267 x
152

110 x
162 x
141

300 x 100 x
700

300 x
190 x
130

Kokonaismassa
(kg) 3,6 3,5 1,5 2,78 0,7+0,83 5,8 2,2

Julkaisuvuosi 2013 2016 2016 2017 2016 2016 2017

Tämän vertailutaulukon pohjalta voidaan SLAM-tekniikan käsiskannerit jakaa kahteen ryh-
mään mittausetäisyyden ja pistetiheyden avulla. Ensimmäinen ryhmä koostuu alle 100 m mit-
tausetäisyydestä, jolloin pistetiheys on 43 200 pistettä sekunnissa. Näihin keilaimiin kuuluvat
molemmat Zebedeen keilaimet, Contour ja iMS2D. Toisen ryhmän keilaimien yhtäläisyytenä
on se, että ne käyttävät Velodyne-laserkeilainta, joka määrittää keilainten mittausetäisyyden,
pistetiheyden ja näkökentän (FOV). Vaikka Velodyne-pohjaisten keilainten mittausetäisyys on
suurempi kuin muilla, on niiden näkökenttä pienempi kuin ZEB-REVO:lla, jonka näkökenttä
on suurin. Toisaalta pistetiheydeltään Velodyne-pohjaiset keilaimet tuottavat suuremman tihey-
den sekunnin aikana.

Vuoden 2013 jälkeen käsiskannereita on julkaistu tasaiseen tahtiin. 2016 alkaen ne ovat jakau-
tuneet tasaisesti Velodyne-pohjaisiin ja muihin laitteisiin. Tämä saattaa johtua Velodynen omi-
naisuuksista ja muuntautumiskyvystä.

3.3 Zebedee-käsiskannerit
Kuten luvussa 3.2 esiteltiin, ovat Zebedee-käsiskannerit SLAM-pohjaisia keilaimia, jotka ovat
suunniteltu sekä sisätilojen että ulkotilojen mallintamiseen. Tässä alaluvussa syvennytään Ze-
bedee-keilaimien taustaan ja periaatteisiin sekä ZEB-REVO -keilaimen käyttöön.

3.3.1 Zebedee-keilainten tausta
Vuonna 2012 australialainen tutkimusryhmä CSIRO kehitti ZEB-REVO:n edeltäjän ZEB1-kei-
laimen, jota kutsutaan myös nimellä Zebedee (Baussier et. al., 2015). Samana vuonna CSIRO
ja 3D Laser Mapping perustivat yhteisen yrityksen nimeltään GeoSLAM, joka julkaisi ensim-
mäisen mobiililaserkeilaimensa vuonna 2013. Tämä laserkeilain oli CSIRO:n kehittämä ZEB1
(Cadge, 2016). ZEB1-keilain koostuu jousen päässä olevasta laserkeilaimesta ja inertialait-
teesta. Mittausprosessin aikana jousen varassa oleva ZEB1:n laserkeilain värähtelee edestakai-
sin, mitä laite seuraa IMU:n ja SLAM-algoritmin avulla. (Baussier et. al., 2015)
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ZEB1-keilaimen etuja ovat edullinen hinta, nopea ja helppo aineiston kerääminen, aineiston au-
tomaattinen käsittely ja toimivuus kaikissa ympäristöissä, ja laajalti tunnettuja heikkouksia ovat
sisäänrakennetun kameran puute, aineiston kohinaisuus ja maamerkittömät ympäristöt. Sisään-
rakennetun kameran puutteen johdosta pistepilveä ei voida värjätä yhdistetyn kameran kuvama-
teriaalin avulla. Aineiston kohinaisuus johtuu laitteen tuottamasta matalaresoluutioisesta raken-
teettomasta aineistosta ja koko aaltomuodon puutteesta. (Baussier et. al., 2015) Viimeisenä hait-
tapuolena on SLAM-algoritmin kyvyttömyys toimia maamerkittömissä ympäristöissä. Tällöin
SLAM-algoritmi ei toimi, koska ympäristöstä ei voi tunnistaa maamerkkejä. Tällaisia ympäris-
töjä ovat tasaiset tunnelimaiset tilat sekä suuret, piirteettömät ja avoimet tilat. (Bosse et. al.,
2012)

GeoSLAM julkaisi vuonna 2016 uuden ZEB-REVO -keilaimen. Se on ZEB1:n tavoin käsikäyt-
töinen laserkeilain, jonka voi kiinnittää sauvaan, reppuun, kärryyn, ajoneuvoon tai miehittämät-
tömään lennokkiin. ZEB-REVO:n keilain on sijoitettu pyörivälle alustalle. (Cadge, 2016) Li-
säksi sitä on paranneltu muuntamalla keilainta nopeammaksi sekä parantamalla käytettävyyttä
vielä yksinkertaisemmaksi ja monipuolisemmaksi (GeoSLAM, 2016). Näiden parantelujen
vuoksi ZEB-REVO:n tuottama pistepilvi on tasaisempi ja kohinattomampi kuin edeltäjänsä, jo-
ten ZEB-REVO:n SLAM-algoritmi toimii paremmin ja tuottaa täydellisemmän pistepilven. Uu-
den rakenteen ja tehokkuuteensa avulla ZEB-REVO avaa täysin uusia sovellusmahdollisuuksia,
mutta säilyttää edeltäjänsä monipuoliset sovelluskohteet, joita ovat rakennuskartoitus, maan-
alainen kartoitus, varastomittaus, meren ja metsän mittaus sekä turvallisuus- ja ennustuskartoi-
tus. (Cadge, 2016) Näiden lisäksi uusia sovelluskohteita ovat muun muassa vaikeapääsyiset
kohteet, koska ZEB-REVO:a voidaan pitää hetkellisesti paikallaan tai liikuttaa laitetta ylös-alas
kohteen kohdalla. (GeoSLAM, 2016)

ZEB1:stä on tutkittu muun muassa seuraavissa sovelluskäytöissä; kulttuuriperintörakennusten
mittaamisessa, luolastoissa ja erilaisten rakennusten sisätilojen mittaamisessa. Zlot ym. (2014)
tutkivat ZEB1 toimintaa isojen kulttuuriperintökohteiden mallintamisessa. Tutkimuksen tulok-
sena todettiin ZEB1:n mahdollistavan rakennusten sisäisen ja rakenteellisten ominaisuuksien
mallintamisen jopa vaikeakulkuisista rakennuksista. Samalla havaittiin, pistepilven tiheyden
riippuvan laserkeilaimen mittaustiheydestä ja kävelynopeudesta. (Zlot et. al., 2014) Toisessa
tutkimuksessa Sepasgozar ym. (2014) selvittivät, ZEB1-keilaimen soveltuvuutta BIM-mallin
luontiin. He totesivat sen olevan jopa parempi oviaukkojen mittaamisessa kuin maalaserkeilain.
Muiden tulosten osalta he totesivat, keilaimen soveltuvan sekä sisätilojen että ulkotilojen mal-
lintamiseen. (Sepasgozar et. al., 2014) Myös Cadge (2017) totesi ZEB-REVO:n sopivan BIM-
mallien toteutukseen, mutta myös kiinteistönvälittäjän tarpeisiin, kulttuuriperintökohteiden kar-
toitukseen ja teolliseen suunnitteluun (Cadge, 2017).

Eyre ym. (2016) havaitsivat luolakartoitussovelluksessaan muutamia etuja ja rajoitteita Zebe-
dee-keilaimissa. He tutkivat kaikkia Zebedeen keilaimia ja totesivat niiden tuottamien tulosten
korreloivan hyvin maalaserkeilauksen tulosten kanssa. Samalla he vahvistivat Baussier ym. ha-
vainnon Zebedee-mittausmenetelmän nopeudesta ja kokonaisvaltaisuudesta. Rajoitteena he kui-
tenkin mainitsivat kolmannen osapuolen rekisteröinnin, koska mahdollisia jälkikäsittelyn vir-
heitä ei voi nähdä. Viimeisenä havaintonaan he totesivat Zebedee-keilaimien soveltuvan vain
joihinkin sovelluksiin, koska ne eivät saavuta millimetritarkkuutta. (Eyre et. al., 2016) Myös
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Dewez ym. (2016) tutkivat molempien Zebedee-laitteiden soveltuvuutta luolastojen mallinnuk-
sessa. Tällöin he totesivat Zebedeen kierrosten rekisteröinnin olevan vaikeaa, koska keilaimen
origon koordinaatisto ja alkuperäinen atsimuutti ovat tuntemattomia. Heidän havaintojensa poh-
jalta näiden tunnistaminen on vaikeampaa kuin maalaserkeilauksen rekisteröinti. Viimeisenä
haittapuolena he totesivat Zebedeen pistepilven sisältävän loispisteitä, jotka ilmestyvät mittaa-
jan poistuessa pimeästä nurkastaan. (Dewez et. al., 2016)

3.3.2 Zebedee-keilainten periaate
ZEB1 ja ZEB-REVO ovat molemmat valopulssin kulkuaika eli TOF-laserkeilaimia. Niillä on
myös samankokoiset keilausalueet, joka kattaa ¾ ympyrästä. Lisäksi molempien laitteiden pis-
tepilvet ovat neljän vapausasteen pistepilviä, kun maalaserkeilain tuottaa kuuden vapausasteen
pistepilviä. (Dewez et. al., 2016) Rakenteeltaan Zebedee-keilaimet ovat hyvin lähellä toisiaan,
koska molemmat keilaimet koostuvat laserkeilaimesta ja aineiston keräimestä, jolla tallennetaan
mitatut arvot. Laserkeilaimena ne käyttävät 2D-keilainta, jonka sijaintitieto kerätään IMU:lla.
(GeoSLAM, 2016) Tästä 2D-keilaimesta voidaan tuottaa 3D-pistepilvi yhdistämällä keilain jou-
seen ZEB1-keilaimessa ja pyörivään alustaan ZEB-REVO -keilaimessa (GeoSLAM, 2016),
(Bosse et. al., 2012). Näiden sensoreiden havaitsemat aineistot käsitellään pistepilveksi GeoS-
LAM-ohjelmiston SLAM-algoritmilla. (GeoSLAM, 2016)

Zebedeen SLAM-algoritmi kehitettiin jo vuonna 2009 pyörivän 2D-keilaimen paikantamiseksi.
Tuolloin Bosse ja Zlot (2009) havaitsevat pyörivän keilaimen eduksi tasaisen pyörimisnopeuden
ja samalla se vähentävää vaikeiden liikeratojen aiheuttamaa ajallista virhettä paikantamisessa.
(Bosse ja Zlot, 2009) Lyhyesti selitettynä tämä SLAM-algoritmi jakaa keilatun alueen sekto-
reiksi ja tunnistaa pistepilven pisteiden sektorit (Cadge, 2016). Pistepilven tuottamiseksi
SLAM-algoritmi estimoi sensorin liikeradan kuudessa vapausasteessa, jolloin liikerata koostuu
eri aikojen siirtymistä ja käännöksistä sensorin avaruudessa suhteessa maailman avaruuteen.
Estimoidun liikeradan avulla voidaan projisoida raa’at lasermittaukset pistepilveksi. Tästä pis-
tepilvestä algoritmi tunnistaa ensin vastaavat pinnat, jonka jälkeen se päivittää sensorin liikera-
taa minimoidakseen pintojen sovituksen ja IMU:n välistä virhettä. (Bosse et. al., 2012)

Tarkemmin kuvattuna SLAM-algoritmi toimii iteratiivisesti viidessä eri vaiheessa, jotka ovat
vastaavuusvaihe, optimointivaihe, aikaviiveen estimointi, IMU:n painotus estimointi ja näky-
mien korjaus. Nämä vaiheet ovat kaaviona kuvassa 6.  Vastaavuusvaiheessa irrotetaan pintaele-
mentit 3D-pistepilvestä projisoimalla liikerataestimaatilla. Tässä vaiheessa varmistetaan pinta-
elementtien aikaleimojen erot, jotta ne eivät ole isompia kuin puolikas pyyhkäisyaika. Samalla
laskenta keskittyy yhdelle isolle aikajaksolle. (Bosse et. al., 2012)
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Kuva 6 SLAM-algoritmin toiminnan vaiheet.

Toisessa vaiheessa minimoidaan pintojen vastaavuusvirhettä ja IMU:n mittauksen poikkeamaa
oikaisemalla kyseisen hetken liikerataestimaattia. Minimointi voidaan toteuttaa kolmella ta-
valla, jotka ovat pintojen sovitusvirhe, IMU:n mittauspoikkeama ja rajoitusten alkutila. Pintojen
sovitusvirheen kohdalla minimoidaan etäisyyksiä vastaavien tunnettujen pintojen normaalien
välillä. Kun taas IMU:n mittauspoikkeaman minimoinnissa varmistetaan liikeradan tasaisuus
sekä havaittujen kiertymien, siirtymien ja gravitaation sopivuus. Rajoitusten alkutilalla valvo-
taan liikeradan jatkuvuutta vertaamalla nykyistä liikeradan osaa kolmeen viimeiseen liikeradan
korjaukseen. (Bosse et. al., 2012)

Optimoinnin jälkeen aikaviiveen estimointivaiheessa estimoidaan aikaviive IMU:n ja laserin
välillä käyttäen lisättyä ulottuvuutta. IMU:n painotusestimoinnissa tehdään pieniä päivityksiä,
jotta saadaan korjattua SLAM:n optimointi- ja mallinnusvaiheessa syntyviä IMU:n virheitä. Vii-
meisessä vaiheessa korjataan näkymiä vähentämällä siirtymävirhettä erillisten käsittelyikkunoi-
den eli sektorien välillä. Lopuksi uudet havainnot lisätään sektoreihin iteratiivisesti liikeradan
ja aikaleiman avulla. (Bosse et. al., 2012)

Lisäksi on mahdollista tehdä globaali rekisteröinti, jos algoritmille annetaan alkuarvaus liikera-
dasta. Tällöin laskenta tehdään koko liikeradan avulla, eikä yksittäisten sektorien avulla. Glo-
baali rekisteröinti toistaa myös kaikki aikaisemmat SLAM-algoritmin vaiheet, mutta se tarvitsee
hyvän alkuarvauksen toimiakseen. (Bosse et. al., 2012) Koska Zebedeen SLAM-algoritmi voi-
daan laskea myös globaalisti, käyttää sen laskentamenetelmä sekä kokonaista SLAM-ongelmaa
että suoraa SLAM-ongelmaa, jotka kuvattiin luvussa 3.
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3.3.3 ZEB-REVO:n käyttö
ZEB-REVO:n käyttö on yksinkertaista, koska aineiston kerääminen koostuu kuudesta auto-
maattisesta vaiheesta. Ensimmäiseksi laserkeilain ja aineiston keräin tulee yhdistää toisiinsa
kaapelilla, jonka jälkeen aineiston keräin käynnistetään. Käynnistyksen jälkeen laserkeilain tu-
lee asettaa tasaiselle pinnalle ja sen keilainta tulee pyöräyttää 180 astetta. Tällöin se alustaa
itsensä. Alustus vie noin viisi sekuntia ja sen jälkeen voi aloittaa mittaamisen käynnistämällä
laserkeilaimen. (GeoSLAM, 2016)

Kun keilain palaa likimain samaan paikkaan kuin mittaus aloitettiin, laserkeilaimen voi sam-
muttaa ja jättää paikalleen uudelleen alustettavaksi noin viideksi sekunniksi. Uudelleen alusta-
misen jälkeen keilain siirtyy valmiustilaan ja sen merkkivalo välähtää, kun kerätty aineisto on
valmis ladattavaksi muistikortille. Uuden keilauksen aloittamiseksi keilainta tulee pyöräyttää
180 astetta ja prosessi alkaa alusta laserkeilaimen uudelleen alustuksella. Kuitenkin valmiustilan
merkkivalon välähdyksen jälkeen aineistokeräimen voi sammuttaa. Lopuksi aineistot voi siirtää
muistikortille aineiston keräimestä joko heti mittauksen lopuksi tai myöhemmin käynnistämällä
aineiston keräin uudelleen. Tämän jälkeen aineiston esikäsittelyn voi toteuttaa joko GeoS-
LAM:n työpöytäohjelmistolla tai pilvipohjaisessa laskennassa. (GeoSLAM, 2016)

Laitteen käytöllä on kuitenkin muutamia suosituksia, joilla vältetään ZEB-REVO:n ongelma-
kohtia, kuten vähäpiirteisiä ympäristöjä, ovensuiden siirtymiä ja portaikoita. Lisäksi mittauksen
onnistumiseksi vaaditaan hyvä mittaussuunnitelma. Nämä suositukset liittyvät ympäristöön,
mittausreittiin ja ympäristöjen välisiin siirtymiin. Mittauksen ympäristössä tulee huomioida vä-
häpiirteiset ympäristöt kuten avoimet tilat ja tasaiset käytävät, koska ne aiheuttavat ongelmia
SLAM-algoritmille. Näiden ongelmien välttämiseksi suositellaan piirteiden koolle ja mit-
tausetäisyydelle suhdetta 1:10, jolloin 10 m mittausetäisyydellä piirteiden tulee olla 1 m kokoi-
sia. Lisäksi ongelmaympäristöissä on suositeltavaa lisätä piirteitä, keilata rajoittuneet piirteet
useasti tai välttää liikkuvien kohteiden mittausta. (GeoSLAM, 2016)

Mittausreitin suositellaan vähintään alkavan ja loppuvan samaan paikkaan, jotta ainakin yksi
kierros sulkeutuu. Kuitenkin on suositeltavaa sulkea kierrokset mahdollisimman usein, jotta vir-
heet vähenisivät ja pistepilven tarkkuus paranisi. Lisäksi hyvän mittausreitin saamiseksi suosi-
tellaan ympyrämäisiä kierroksia niin, että käytetään eri ovia tai portaikkoja ympäristöihin siir-
tyessä ja poistuessa. Mittausreitin suunnittelussa tulee lisäksi huomioida keilauksen lopettami-
nen, varmistamalla avainpiirteiden keilaaminen samasta perspektiivistä kuin aikaisemmin. Ku-
ten palatessa aloituspaikkaan eri suunnasta kuin aloittaessa, voi laite vaatia ympäri kääntymisen
havaitakseen avainpiirteet uudelleen. (GeoSLAM, 2016)

Ympäristön ja mittausreitin lisäksi siirtyminen ympäristöstä toiseen voi aiheuttaa virhettä mit-
taukseen, kuten tilojen väärin asennoitumista toisiinsa nähden. Oviaukkojen siirtymät suositel-
laan mittaamaan hitaasti, jotta laserkeilain havaitsee piirteitä molemmilta puolilta oviaukkoa.
Lisäksi ovien avaaminen ennen mittausta vähentää mittauksen virhettä. Toisaalta siirtymät rik-
kaasta ympäristöstä vähäpiirteiseen ympäristöön voivat aiheuttaa virhettä. Tällöin suositellaan
siirtymisen tekeminen peruuttaen, jotta rikaspiirteisen ympäristön piirteet voidaan havaita koko
siirtymän ajan. (GeoSLAM, 2016)
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Näiden suositusten lisäksi on lisäsuosituksia, jotka liittyvät kävelynopeuteen, mittausetäisyy-
teen ja mittausaikaan. Kävelynopeudeksi suositellaan hidasta nopeutta, jotta varmistetaan hyvä
kohteen kattavuus ja resoluutio. Samoin mittausetäisyytenä suositellaan alle 10 m etäisyyttä,
mutta liian läheltä seinää tai kattoa kerättyjä pisteitä ei käsitellä jälkikäsittelyssä, koska algoritmi
poistaa ne lopullisesta pistepilvestä. Viimeisenä lisäsuosituksena on mittausaika. Tällöin suosi-
teltu mittausaika on 30 minuuttia, jolloin isommat mittausprojektit tulee jakaa useampaan mit-
tauskertaan. Näiden suosituksien ja lisäsuosituksien lisäksi suositellaan liikkuvien kohteiden
välttämistä erityisesti tunnelimaisissa tiloissa, avoimissa piirteettömissä tiloissa ja oviaukkojen
siirtymissä. (GeoSLAM, 2016)
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4 Kokeellinen tutkimus
Kokeellisessa tutkimuksessa verrattiin käsikäyttöisen SLAM-menetelmän laserkeilainta maala-
serkeilaimeen. Tällöin käsikäyttöisenä SLAM-menetelmän laserkeilaimena käytettiin ZEB-
REVO -käsiskanneria, jonka toimintaperiaate kuvataan alaluvuissa 3.3.2 ja 3.3.3 sekä sen omi-
naisuudet kuvataan alaluvussa 4.1.2. Lisäksi tutkimuksessa käytettiin kahta maalaserkeilainta,
jotka olivat Faro Focus 3D ja Trimble TX5. Niiden ominaisuudet ovat kuvattuna alaluvussa
4.1.1. Varsinaisissa kokeellisissa mittauksissa molemmilla menetelmillä kerättiin aineistot sa-
moista kohteista, jonka jälkeen kerätyt aineistot suodatettiin ja rekisteröitiin erillisiksi pistepil-
viksi. Näitä pistepilviä analysoitiin vertaamalla niitä keskenään hyödyntäen erilaisia menetel-
miä, jotka ovat kuvattuina alaluvussa 4.3.

4.1 Mittauslaitteet
Tässä tutkimuksessa käytetyt mittauslaitteet koostuvat maalaserkeilaimista ja käsiskannerilaser-
keilaimesta. Näiden laitteiden tekniset ominaisuudet ovat kuvattuina seuraavissa alaluvuissa.

4.1.1 Faro ja Trimble
Mittauslaitteina käytettiin Faro Focus 3D -maalaserkeilainta ja Trimble TX5 -maalaserkeilainta.
Faro Focus 3D on tarkka, nopea, korkea resoluutioinen ja helposti siirreltävä. Se on vaihepoh-
jainen panoraama-maalaserkeilain, joka toimii aallonpituudella 905 nm. Tästä syystä se kuuluu
laserluokkaan 3R (Faro, 2013). Faro Focus 3D ohjaa lähettämänsä lasersäteen kohteeseen pyö-
rivän peilin avulla, joten lasersäde jakautuu 360° x 305° alueelle. Tällöin se tuottaa asetuksistaan
riippuen 122 000-976 000 pistettä joka sekunti. (Faro, 2011)

Käyttötarkoitukseltaan Faro on suunniteltu sekä sisä- että ulkotilojen sovelluksiin 120 metrin
maksimietäisyydellä. Laserkeilaimen lisäksi Faro Focus 3D sisältää sisäänrakennetun kameran,
joten sen kokonaismassa on 5 kg. Tällöin laserkeilain tuottaa intensiteettipistepilviä, jotka voi-
daan värjätä kameran kuvilla. Värjättyä pistepilveä voidaan kutsua fotorealistiseksi pistepil-
veksi. Laitteen tarjoajan mukaan Faron etäisyysvirhe on 2 mm kymmenen metrin etäisyydeltä
ja 90% heijastuskyvyllä. Näiden ominaisuuksien lisäksi keilaimesta voidaan vaihtaa asetuksia
aina kohteen mukaan. Tällaisia asetuksia ovat laatu ja resoluutio, joista laatu säätää havaittujen
pisteiden välisiä etäisyyksiä ja resoluutio säätää pisteiden havainnointikertoja. (Faro, 2011) Kei-
laimen etuina ovat suuri keilausetäisyys, monimutkaisten kohteiden ja ympäristöjen keilaus
sekä automaattinen rekisteröinti, joka vähentää keilauksien esikäsittelyaikaa (Faro, 2013).

Toisena mittalaitteena toimi Trimble TX5, jonka pääpiirteet ovat monipuolisuus, kustannuste-
hokkuus, pieni koko, siirrettävyys, sisäänrakennettu kamera ja helppokäyttöisyys. Mittausaal-
lonpituudeltaan ja toimintaperiaatteeltaan Trimble vastaa täysin Faro Focus 3D:tä. Erona näiden
keilainten välillä on näkökentän koko, joka on TX5:ssä hieman pienempi eli 360° x 300°. Tästä
huolimatta keilaimet ovat ominaisuuksiltaan identtiset. (Trimble, 2012) Kuvassa 7 ovat molem-
mat keilaimet vierekkäin, joten keilaimet eroavat ulkoisestikin vain vähän.
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Kuva 7 Tutkimuksessa käytetyt maalaserkeilaimet Faro Focus 3D (vasemmalla) ja Trimble TX5 (oike-
alla). (Faro, 2013) (Trimble, 2012)

4.1.2 ZEB-REVO
Pääpiirteiltään ZEB-REVO on kevyt, nopea, kannettava ja yksinkertainen käyttää. ZEB-
REVO:n laserkeilain on valopulssin kulkuaika pohjainen 2D-keilain, joka toimii laserluokassa
1 ja sen aallonpituus on 905 nm. Laserkeilaimena se käyttää Hokuyo UTM-30LX -keilainta
pyörivällä alustalla (Bosse et. al., 2012). Tällöin sen mittausalue kattaa 270° x 360° alueen,
jolloin keilain tuottaa 43 200 pistettä joka sekunti. Lisäksi se on suunniteltu toimivaksi sisällä
ja ulkona kuten Faro ja Trimble. Kuitenkin keilausetäisyys laitteella on parhaimmillaan 30 m,
mutta yleensä se jää 15-20 metriin. Tämän lisäksi keilain on vain hieman kevyempi kuin Faro
Focus 3D tai Trimble TX5, koska sen kokonaismassa on 4,1 kg. Keilaimen etuina ovat mahdol-
lisuus erilaisiin alustoihin, hyvä resoluutio ja hyvä SLAM-algoritmin tunnistus. (GeoSLAM,
2016a)

4.2 Mittauskohteet
Jotta kaikille tutkimuskysymyksille saatiin vastaukset, mitattiin useampia kohteita monipuoli-
semman aineiston saamiseksi. Näistä mittauksista kerrotaan lisää luvussa 4.3. Seuraavaksi esi-
tellään näiden kohteiden jakautuminen mittauksille. Päätutkimuskysymyksen vastausta varten
aineisto kerättiin Tamminiemen huvilasta, joka on toiminut kolmen presidentin virka-asuntona
vuosina 1940-1981. Kuitenkin vuonna 1987 se muunnettiin museoksi, joka on sisustettu 1970-
luvun tyylillä. (Kansallismuseo, 2017) Rakenteeltaan Tamminiemen huvila on kaksikerroksinen
ja se jakautuu useisiin pienempiin huoneisiin sekä muutamiin suurempiin saleihin. Kuvassa 8
Tamminiemen huvila on kuvattuna värjättynä pistepilvenä, joka on kerätty sekä sisä- että ulko-
puolelta. Kohteena Tamminiemen huvila oli haastava molemmille menetelmille, koska sen ul-
kopuoli on monelta osalta kasvillisuuden peittämä ja sisällä monet pinnat koostuvat ikkunoista
tai peilipinnoista.
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Kuva 8 Tamminiemen huvila maalaserkeilauspistepilvenä, jota käytettiin tutkimuksessa referenssiai-
neistona.

ZEB-REVO:n toimivuuden ymmärtämiseksi toteutettiin Tamminiemen huvilan mittausten li-
säksi muutamia kokeellisia testejä. Näiden testien mittauskohteina toimivat Seurasaaren maasto,
Dipolin takaseinä sekä Otakaari 4 rakennuksen toisen kerroksen käytävä ja huoneen 301d ovi-
aukko. Ensimmäisenä kohteena oli Seurasaari, joka on Helsingin edustalla oleva saari. Siellä
sijaitsee ulkoilumuseo, lenkkipolkuja ja sen maasto edustaa Suomen luonnon monipuolisuutta
ketojen ja kuivien kangasmetsien muodossa. Seurasaaren mittauskohteena oli lenkkipolku,
jonka varrella sijaitsi muutamia ulkoilumuseon kohteita. Kuvan 9 vasemmassa ylälaidassa on
pieni osa lenkkipolkua kuvaamassa mittauskohteen maastoa.

Toisena kokeellisten testien kohteena oli Aalto-yliopiston päärakennus, Dipoli, joka tunnetaan
monipuolisesta arkkitehtuuristaan. Tarkempana Dipolin mittauskohteena oli pieni osa takasei-
nästä, joka on myös kuvassa 9. Viimeisenä kohteena oli Aalto-yliopiston kampusrakennus, Ota-
kaari 4. Tämä rakennus koostuu luentosaleista ja toimistotiloista. Mittauskohteena rakennus ja-
ettiin kahteen erilliseen mittaukseen. Näistä ensimmäinen toteutettiin toisen kerroksen käytä-
vällä, jossa sijaitsee penkkejä, laatikoita ja kaappeja, kuten kuvan 9 oikeassa yläkulmassa näkyy.
Toinen mittaus painotettiin huoneeseen 301d, joka sijaitsee kolmannen kerroksen toimistotilo-
jen vieressä. Tällöin tarkempana mittauskohteena toimi huoneen oviaukko, joka näkyy kuvan 9
vasemmassa alalaidassa.
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Kuva 9 Vasemmalla ylhäällä Seurasaari (European Tourist Guide, 2017), oikealla ylhäällä Otakaari 4
rakennuksen toisen kerroksen käytävä, vasemmalla alhaalla Otakaari 4 rakennuksen huone 301d ja
oikealla alhaalla Dipolin takaseinä.

4.3 Mittausmenetelmät
Jokaisella mittauskohteella oli omat mittausmenetelmänsä, joten tämä alaluku on jaettu kahteen
osaan. Nämä osat käsittelevät Tamminiemen mittausmenetelmät ja kokeellisten testien mittaus-
menetelmät. Kuitenkin pääpiirteiltään ne koostuivat maastossa suoritettavista mittauksista ja
niiden tulosten analysoinnista. Nämä kaikki kohteet, mittaukset ja analyysit ovat koottuna tau-
lukossa 4.
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Taulukko 4 Kaikki tutkimuksen mittauskohteet ja niissä tehdyt mittaukset sekä analyysit.

Kohde Mittaukset Analyysit

Tamminie-
men huvila

Rakennuksen ulkopuolen ja sisä-
puolen mittaus maalaserkeilaimella

ja ZEB-REVO:lla

Kaarevuusanalyysi, tiheysanalyysi, etäi-
syyseroanalyysi, kohina-analyysi sekä
yhdistettyjen että erillisten pistepilvien

väliset etäisyyserot

Seurasaari ZEB-REVO:lla saman reitin mit-
taus eri nopeuksilla Nopeuden vaikutus mittaustuloksiin

Dipoli Ulkona eri etäisyyksiltä ZEB-
REVO:lla ja maalaserkeilauksella

Mittausetäisyyden vaikutus ulkona ZEB-
REVO:n tarkkuuteen

Otakaari 4

Sisällä eri etäisyyksiltä mittaukset
ZEB-REVO:lla ja maalaserkeilauk-
sella ja oviaukon siirtymämenetel-

män mittaus ZEB-REVO:lla ja
maalaserkeilaimella

Mittausetäisyyden vaikutus sisällä ZEB-
REVO:n tarkkuuteen ja oviaukon siirty-
mämenetelmän vaikutus pistepilven re-

kisteröitymiseen

4.3.1 Tamminiemen mittausmenetelmät
Maastomittaukset suoritettiin Tamminiemen huvilalla puolipilvisenä päivänä kolmen tunnin ai-
kana.  Nämä mittaukset toteutettiin neljässä osassa, jotka olivat maalaserkeilausaineiston keräys
ulkoa ja sisältä sekä sen jälkeen ZEB-REVO:n mittaukset ulkoa ja sisältä. Maalaserkeilauksen
erillisiin mittauksiin kului yhteensä 2h 40 min ja mittausasemia oli sisällä 14 ja ulkona 22 kap-
paletta. Ne toteutettiin kahdella maalaserkeilaimella, jotka olivat Faro Focus 3D ja Trimble
TX5. Mittausasetukset molemmissa keilaimissa oli ulkona 6 mm resoluutiolla kaksinkertaisella
laadulla, jolloin 10 m etäisyydellä lasersäteet jakautuvat 6 mm välein ja sama piste havaittiin
kahteen kertaan. Sisällä vastaavat asetukset olivat 12 mm resoluutio kolminkertaisella laadulla,
jolloin 10 m etäisyydellä lasersäteet jakautuvat 12 mm välein ja sama piste havaittiin kolme
kertaa. Tällaisen laadun avulla saadaan poistettua aineiston kohinaisuutta. Laserkeilaukset re-
kisteröitiin Faro Scene -ohjelmistolla, jolloin jokainen keilaus siivottiin peilien ja ikkunoiden
aiheuttamista kohinoista manuaalisesti ennen pistepilvipohjaista rekisteröintiä. Rekisteröinnin
lopputuloksena koko Tamminiemen pistepilven pisteiden keskivirhe oli 3,1 mm, suurin piste-
virhe oli 7,5 mm ja pienin päällekkäisyys oli 24,1%. Tätä aineistoa käytetiin referenssiaineistona
analysoinnissa.

Maalaserkeilauksien jälkeen mitattiin Tamminiemen huvila sisältä ja ulkoa ZEB-REVO:lla
hyödyntäen suljettuja mittauskierroksia. ZEB-REVO mittauksiin kului noin 16 min, jonka ai-
kana kierrettiin rakennus ulkoa ja sisältä. Tällöin sisältä mitattiin molemmat kerrokset, kun maa-
laserkeilaimella mitattiin vain alakerta. Etenemisnopeus sisällä oli noin 4 km/h ja ulkona noin
3 km/h. Ulkona mittaus suoritettiin kiertämällä huvila myötäpäivään samalla tavalla kuin maa-
laserkeilauskin, jolloin huvilan kasvillisuuden aiheuttaman peitteellisyyden vuoksi mittaus to-
teutettiin läheltä. Erona maalaserkeilausainestoihin oli se, että sisätilan mittaus aloitettiin pää-
oven ulkopuolelta.

Sisällä mittausreitti eteni eteisen kautta yläkertaan, josta siirryttiin alakertaan Kekkosen työhuo-
neen, salin ja takkahuoneen kautta takaisin ulos. Lisäksi mittaus ohitti baarihuoneen oviaukon.
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Tätä liikerataa havainnollistaa kuvan 10 huonejako ja siihen lisätty liikerata. Sisätiloissa ZEB-
REVO -aineisto kerättiin painottaen museokäytäviä, joten kaikkia huoneita ei kierretty koko-
naan. Kuitenkin toisena painotuksen kohteena oli Kekkosen työhuone, joka mitattiin kokonaan.

Lopuksi aineistot rekisteröitiin oletusasetuksin GeoSLAM Desktop -ohjelmistolla, jonka jäl-
keen molemmat aineistot siivottiin manuaalisesti peilien ja ikkunoiden aiheuttamista häiriöistä.
Tämä toteutettiin CloudCompare -ohjelmistolla. Osa häiriöistä kuitenkin jäi havaitsematta,
koska aineistoa käsitellään kokonaisuutena eikä osissa kuten maalaserkeilausta. Siivouksen jäl-
keen aineistosta poistettiin yläkerta, jotta sitä voitiin verrata maalaserkeilausaineistoon.

Kuva 10 Huonejako Tamminiemen huvilan alakerrasta, jonka pohjana on kuvilla värjätty maalaserkei-
lauspistepilvi rakennuksen alakerrasta. Huonejaon lisäksi kuvaan on punaisella merkitty ZEB-REVO:n
mittauksen liikerata.

Aineistojen analysoinnissa verrattiin ZEB-REVO-aineistoa maalaserkeilausaineistoon. Vertaa-
miseen käytettiin CloudCompare-ohjelmistoa ja MicroStation V8i -ohjelmistoa. Analyysi jaet-
tiin kahteen osaan, joissa verrattiin pieniä osia rakennuksesta ja koko rakennuksen pistepilviä
keskenään. Tämän jaon tarkoituksena oli saada tarkemmat tulokset ZEB-REVO:n ja maalaser-
keilauspistepilvien vertailulle. Koko jako on koottuna taulukkoon 5. Näitä pienempiä pistepil-
ven osia verrattiin neljällä eri tavalla, jotka olivat pinnan kaarevuus, pistepilven tiheys, kohi-
naisuus maalaserkeilauspistepilveen nähden ja etäisyysmitat eri kohteiden välillä. Pienemmiksi
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kohteiksi valittiin osa julkisivua, seinä Kekkosen työhuoneesta ja koko alakerran lattia. Lisäksi
koko rakennuksen vertauksessa laskettiin etäisyyserot koko rakennuksen, sisätilojen ja ulkoti-
lojen välillä.

Taulukko 5 Kaikkien kohteiden vertausmenetelmät maalaserkeilauspistepilven ja ZEB-REVO pistepil-
ven välillä.

Vertailumenetelmä Kohde
Rakennuksen osat

Pinnan kaarevuus Julkisivu, Kekkosen työhuoneen seinä ja
lattia

Pistepilven tiheys Julkisivu, Kekkosen työhuoneen seinä ja
lattia

Etäisyyseroanalyysi Julkisivu, Kekkosen työhuoneen seinä ja
lattia

Kohina-analyysi Julkisivu, Kekkosen työhuoneen seinä ja
lattia

Koko rakennus
Yhdistettyjen pistepilvien väliset etäisyys-

erot Koko rakennus

Erillisten pistepilvien väliset etäisyyserot Sisätila sekä ulkotila

Pienempien kohteiden analyysissä pinnan kaarevuus, pistetiheys ja etäisyyserot laskettiin erik-
seen molemmista pistepilvistä. Lisäksi laskettiin kohinataso vertaamalla maalaserkeilausaineis-
toa ja ZEB-REVO -aineistoa. Pinnan kaarevuuden analysoinnissa hyödynnettiin CloudCom-
pare-ohjelmiston (CC) Curvature-työkalua. Tällöin laskenta suoritettiin kaarevuuden keskiar-
vona käyttäen kerneleitä, joiden koko oli julkisivun sekä lattian kohdalla 10 cm ja seinän koh-
dalla 5 cm. Vastaavasti pistepilven tiheys laskettiin CC:lla käyttäen Density-työkalua. Tämä
työkalu laskee pisteiden naapuripisteiden määrän palloina. Laskennassa pallon säteenä käytet-
tiin 5 cm kaikilla kohteilla.

Kuitenkin etäisyyseroanalyysissä etäisyydet mitattiin eri kohteiden ikkunoista, ovista ja huone-
kaluista MicroStation V8i -ohjelmistolla. Tähän käytettiin ohjelmistosta Measure Distance -työ-
kalua tarkemman kohtisuorien etäisyyksien mittaaminen saavuttamiseksi kuin CC:n Point
Picking -työkalulla. Mittaukset suoritettiin kolme kertaa samasta kohteesta, jonka jälkeen las-
kettiin etäisyyden keskiarvo. Etäisyyksien keskiarvoista laskettiin etäisyyserot maalaserkeilaus-
pistepilven ja ZEB-REVO-pistepilven mitattujen etäisyyksien välille. Tämän jälkeen näistä eri
suuntien etäisyyseroista laskettiin vielä keskiarvo, jotta saatiin jokaisen suunnan yleinen ero
pistepilvien välillä. Lisäksi laskettiin kaikkien suuntien keskiarvot koko rakennuksesta ja sisältä.

Viimeisenä analyysinä pienemmille kohteille suoritettiin kohina-analyysi, jonka laskenta suori-
tettiin maalaserkeilaukseen nähden CC:llä. Tällöin käytettiin työkalua Cloud to Cloud distance
(C2C), joka vaatii verrattavien pistepilvien sovituksen ennen työkalun käyttöä. Sovitus ZEB-
REVO:n ja maalaserkeilauspistepilven välillä toteutettiin CC:ssa ensin karkeasti sovittamalla ja
sen jälkeen ICP:n (Iterative Closest Point) avulla. Sovituksen jälkeen laskettiin C2C, jonka tuot-
tamaa pistepilveä analysoitiin visuaalisesti.
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Analysoinnissa ei käytetty C2C-työkalun kaikkia ominaisuuksia, koska sillä voidaan laskea
etäisyyseroja usealla tavalla. Tässä tutkimuksessa käytettiin vain paikallisia etäisyysmalleja,
joita on yhteensä neljä. Ne jakautuvat suoraan etäisyyteen ja matemaattisiin etäisyyksiin. Suo-
ralla etäisyydellä tarkoitetaan lähimmän naapurin etäisyyttä, jolloin ohjelma laskee jokaiselle
pisteelle lähimmän pisteen referenssipistepilvestä. Lisäksi se laskee niiden Euklidisen etäisyy-
den, joka on esitetty kuvassa 11. (CloudComapre, 2015)

Kuva 11 Pistepilvien lähimmän naapurin etäisyyden laskenta CloudCompare -ohjelmistossa. Pistepil-
vien välille on merkitty vihreällä viivalla todellinen etäisyys pistepilvien välillä, mutta menetelmä las-
kee Euklidisen eli katkoviivalla merkityn etäisyyden. (CloudCompare, 2015; lähdettä mukaillen)

Etäisyysmallien matemaattiset etäisyysmenetelmät pohjautuvat pienimmän neliön parhaimpaan
tasosovitukseen, jonka avulla laskenta käy läpi naapurit ja lähimmät naapurit. Ensimmäinen
menetelmä on neliöllinen funktio. Menetelmä laskee pienimmän neliöllisen etäisyyden pistepil-
vien välillä käyttäen pienimmän neliön tasoa vain sopivan Z-akselin löytämiseksi. Toinen me-
netelmä hyödyntää suoraan pienimmän neliön tasoa etäisyyden laskemiseksi, jolloin pienimmän
neliön taso sovitetaan referenssipistepilveen ja lasketaan verrattavien pisteiden etäisyydet tähän
tasoon nähden. Kolmas menetelmä on 2,5D-kolmiointi, joka projisoi pisteet pienimmän neliön
tasolle ja laskee niistä Delaunayn kolmioinnin. Menetelmä hyödyntää myös alkuperäisiä 3D-
koordinaatteja kuvaamaan pintamallin solmupisteitä, jolloin saadaan 2,5D-malli projisoinnista
huolimatta. (CloudCompare, 2015)

Kuten etäisyysmallien laskentatavoista havaitaan, ovat neliöllinen funktio ja pienimmän neliön
taso tarkimmat menetelmät. Kuitenkin, jos vaaditaan nopeampaa laskentaa kannattaa suosia
epätarkempia menetelmiä eli lähimmän naapurin etäisyyttä ja 2,5D-kolmiointia. (CloudCom-
pare, 2015) Näistä C2C-etäisyysmenetelmistä käytettiin yksittäisten kohteiden kohdalla vain
lähimmän naapurin laskentaa, jolloin saatiin nopeasti esille aineistojen eroavuudet. Koko raken-
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nuksen etäisyyserojen vertaamiseksi laskettiin muutkin etäisyysmenetelmät, jolloin saatiin ko-
konaiskuva ZEB-REVO:n toiminnasta rakennuksen mallintamisessa maalaserkeilaukseen ver-
rattuna.

Samalla tavalla kuin pienempien kohteiden kohina-analyysissä, sovitettiin koko rakennuksen
pistepilvet toisiinsa etäisyyserojen laskemiseksi. Tämä etäisyyslaskenta suoritettiin kahdella ta-
valla, jotka olivat yhdistettyjen ulko- ja sisätilojen vertaus ja erillinen vertaus. Yhdistetyssä ver-
tauksessa ZEB-REVO -aineistot yhdistettiin karkean sovituksen ja ICP:n avulla, jonka jälkeen
laskettiin C2C kaikilla etäisyysmenetelmillä käyttäen 10 cm sädettä. Erillisessä tapauksessa
maalaserkeilausaineisto jaettiin vastaaviksi ulko- ja sisätiloiksi, jonka jälkeen molemmille suo-
ritettiin C2C. Tällöin kuitenkin laskettiin vain neliöllinen funktio ja pienimmän neliön taso hyö-
dyntäen samaa sädettä. Lopuksi tarkasteltiin tuloksia histogrammien avulla sekä visuaalisesti.

Yhdistetyn ja erillisen vertailun lisäksi tarkasteltiin tarkkuuden muuttumista, kun mitattiin siir-
tymiä ulkotilasta sisätilaan ja takaisin ulkotilaan. Tässä laskettiin ulkotilalle tarkkuus käyttä-
mällä sisätilamittauksen julkisivuaineistoa, joka sovitettiin maalaserkeilausaineistoon. Sovitus
toteutettiin samalla tavalla kuin aikaisemminkin eli ensin karkealla sovituksella ja sitten ICP:n
avulla. Tämän jälkeen laskettiin C2C:n pienimmän neliön tason etäisyysmenetelmä saman suu-
ruisella säteellä kuin muissa koko rakennuksen laskennoissa. Tätä tulosta verrattiin erillisessä
tapauksessa saatuun pelkän sisätilan tuloksiin.

4.3.2 Kokeellisien testien mittausmenetelmät
Mittauskohteen mittausten lisäksi suoritettiin muutamia kokeellisia testejä, kuten nopeustesti,
tarkkuustesti ja oviaukon siirtymä -testi. Seuraavissa alaluvuissa kerrotaan kunkin mittausme-
netelmän vaiheet.

4.3.2.1 Nopeustesti
Nopeustesti suoritettiin Seurasaaressa mittaamalla lenkkipolun ympäristöä ZEB-REVO:lla kol-
mella eri kävelynopeudella, jotka olivat 2,6 km/h, 4,1 km/h ja 4,8 km/h. Rakenteeltaan mittauk-
set toistivat toisiaan, koska ne aloitettiin ja lopetettiin samaan lenkkipolun kohtaan. Kierroksen
pituus oli noin 500 m. Lenkkipolun pituus sekä keskinopeus mitattiin Sport Tracker -nimisellä
sovelluksella. Näiden mittausten tulokset rekisteröitiin oletusasetuksin GeoSLAM Desktop -
ohjelmistolla, jonka jälkeen tuloksia analysoitiin CloudCompare-ohjelmistossa.

Analysoinnissa hyödynnettiin Density-työkalua, tiheyden histogrammia ja karkeaa sekä ICP-
sovitusta. Tällöin pistepilvien tiheydet laskettiin 10 cm säteisen pallon avulla, jonka jälkeen
ohjelman tuottamaa histogrammia analysoitiin visuaalisesti. Histogrammin avulla selvitettiin
naapurien lukumäärä pistepilven noin 97 prosentille pisteistä. Lisäksi analyysissä sovitettiin pis-
tepilviä käyttämällä hitaimman nopeuden pistepilveä referenssinä. Tähän pistepilveen sovitet-
tiin ensin karkeasti muut pistepilvet, jonka jälkeen suoritettiin ICP-sovitus.  Lopuksi näiden tu-
loksia analysoitiin kuvaajien ja visuaalisen tarkastelun avulla.

4.3.2.2 Tarkkuustesti
Tarkkuustesti jaettiin tason tarkkuuteen ulkona ja sisällä. Ulkoisen tarkkuuden aineisto kerättiin
Dipolin takaseinästä, jolloin referenssiaineistoksi kerättiin Faro Focus 3D maalaserkeilaimella
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noin 10 m etäisyydeltä 6 mm resoluutiolla ja kaksinkertaisella laadulla pistepilvi käyttäen neljää
mittausasemaa. Tämä referenssipistepilvi rekisteröitiin Faro Scene -ohjelmistolla pistepilvipoh-
jaisesti, jolloin rekisteröinnin keskivirhe oli 5,2 mm ja pienin päällekkäisyys oli 68,7%. Tämän
jälkeen kerättiin ZEB-REVO-aineistot viideltä eri etäisyydeltä kohteesta, jotka olivat noin 30
m, 20 m, 15 m, 10 m ja 6 m. Jokainen etäisyys mitattiin erikseen suljettuna kierroksena siten,
että toiseen suuntaan edetessä kuljettiin halutulla etäisyydellä ja palatessa kuljettiin kauempaa
kuin haluttu etäisyys. Analysoinnissa ei kuitenkaan erotettu paluusuunnan aikana havaittuja pis-
teitä, joten aineistot sisältävät myös paluusuunnan havainnot.

Ennen aineiston käsittelyä mittaukset rekisteröitiin oletusasetuksilla GeoSLAM Desktop -ohjel-
mistossa. Aineiston analyysissa sovitettiin ZEB-REVO:n pistepilvet maalaserkeilausaineistoon
karkeasti, jonka jälkeen laskettiin ICP-sovitukset. Tutkimuksen kohteena olleen seinän alaosa
rajattiin kuvan 12 mukaiseksi. Tälle seinälle laskettiin omat ICP-sovitukset ja havaintopisteiden
määrät. Lopuksi laskettiin tälle seinälle ja maalaserkeilausaineistolle etäisyyserot C2C:n lähim-
män naapurin etäisyys -menetelmällä.

Vastaavasti sisäisen tarkkuuden aineisto kerättiin Otakaari 4:n toisen kerroksen käytävästä. Täl-
löinkin referenssinä toimi Faro Focus 3D -maalaserkeilaimella kerätty pistepilvi, joka mitattiin
10 m etäisyydeltä kahdella mittausasemalla, 12 mm resoluutiolla ja kolminkertaisella laadulla.
Nämä mittaukset rekisteröitiin pistepilvipohjaisesti Faro Scene -ohjelmistolla, jolloin rekiste-
röinnin keskivirhe oli 1,0854 mm ja pienin päällekkäisyys oli 89,1%. Kuten ulkonakin mitattiin
sisällä ZEB-REVO:n aineisto viideltä eri etäisyydeltä täysin samalla tavalla kuin ulkona. Ai-
neistojen rekisteröinti toteutettiin myös samalla tavalla kuin ulkona.

Lopullisten tulosten analysoinnissa laskettiin ensin koko käytävän sovitus maalaserkeilauspis-
tepilven ja ZEB-REVO -pistepilven välillä. Ensin sovittamalla pistepilvet karkeasti toisiinsa,
jotta saatiin laskettua ICP:n arvot koko pistepilvelle. Tämän sovituksen jälkeen valittiin piste-
pilven osa, johon kuului vain mittauskohteena olleen seinän pääty metrin etäisyyteen saakka

Kuva 12 Punaisilla laatikoilla merkattu tarkkuustestissä vertaillut seinien osat. Vasemmalla puolella
on sisätilan seinä ja oikealla puolella ulkotilan seinä.
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seinästä. Myös tämä käytävän osa sovitettiin jokaisessa tapauksessa ICP:llä maalaserkeilauspis-
tepilveen, jonka jälkeen rajattiin käytävä kuvan 12 punaisen neliön mukaiseksi. Tälle seinälle
laskettiin ICP-sovitus ja sen pisteiden lukumäärä sekä C2C:llä lähimmän naapurin etäisyys.

4.3.2.3 Oviaukon siirtymä -testi
Oviaukon siirtymä -testi suoritettiin Otakaari 4 rakennuksen kolmannessa kerroksessa ZEB-
REVO:lla mittaamalla oviaukkoa kuudella eri tavalla. Nämä tavat ovat listattuna alapuolella:

● Normaali kävelynopeus

● Hidastettu kävelynopeus

● Normaalilla kävelynopeudella ja siirtymä takaperin

● Hidastetulla kävelynopeudella ja siirtymä takaperin

● Normaalilla kävelynopeudella siirtyen sivuttain

● Hidastetulla kävelynopeudella siirtyen sivuittain

Kaikki mittaukset suoritettiin suljettuina kierroksina aloittaen käytävältä, jonka jälkeen
kierrettiin huone 301d ja palattiin takaisin käytävään. Jokaisella tavalla saadut aineistot re-
kisteröitiin oletusasetuksilla GeoSLAM Desktop -ohjelmistolla, jonka jälkeen mittaustu-
lokset sovitettiin yhteen CloudCompare-ohjelmistolla karkeasti ja ICP:n avulla. Sovituksen
referenssinä käytettiin Faro Focus 3D:llä kerättyä pistepilveä, jonka mittaamisessa käytet-
tiin neljää mittausasemaa, 12 mm resoluutiota, kolminkertaista laatua ja lopuksi se rekiste-
röitiin Faro Scene -ohjelmistossa pistepilvipohjaisesti. Rekisteröinnin tuloksena keskivirhe
oli 3,5493 mm ja pienin päällekkäisyys 58,1%. Sovituksen tuloksena saatiin RMS-arvot
jokaiselle menetelmälle, joiden lisäksi jokaisesta pistepilvestä mitattiin oviaukon syvyys,
leveys ja korkeus.

Tarkempana etäisyyksien mittauskohtana olivat oven leveyden ja korkeuden kohdalla ovi-
karmien sisäpuolet ja syvyyden kohdalla seinän ulkoreunat. Mittaamiseen käytettiin Mic-
roStation V8i -ohjelmistoa Measure Distance -työkalulla. Tällöin mittaukset suoritettiin jo-
kaisesta kohdasta kolme kertaa, joista laskettiin keskiarvo. ZEB-REVO:n etäisyyksien kes-
kiarvot vähennettiin vastaavista maalaserkeilaimen pistepilvestä mitatuista arvoista. Lo-
puksi näiden laskelmien erot koottiin taulukkoon, jossa vertailtiin etäisyyseroja ja luokitel-
tiin mittaussuuntien kolme pienintä etäisyyttä.
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5 Tulokset
Tässä luvussa on koottu jokaisen mittauksen ja analyysin tulokset yhteen. Nämä tulokset ovat
jaettu alalukuihin kokeellisten testien ja Tamminiemen mittausten mukaan. Lisäksi Tamminie-
men mittaukset jaettiin taulukon 4 mukaisiin alalukuihin.

5.1 Kokeelliset mittaukset
Kokeelliset mittaukset koostuivat kolmesta erilaisesta mittauksesta, joiden tulokset ovat koot-
tuna alapuolelle. Ensimmäisen testin eli nopeustestin mittaustulokset ovat koottuna kuvaajissa
1-3. Kuvaajista 1 ja 2 ilmenee reitin mittausnopeuden vaikutus havaintojen lukumäärään
(kpl/reitti) ja tiheyteen jokaisella kuutiolla (kpl/m3), josta voidaan havaita nopeuden vaikuttavan
lineaarisesti molemmissa tapauksissa, joten arvojen lukumäärä kasvaa nopeuden hidastuessa.
Tulos oli odotettavissa, koska mitä hitaampi mittausnopeus, sitä enemmän aikaa laserkei-
laimella on havaita ympäristöään. Vastaava havainto tehtiin ZEB1:llä vuonna 2014, jolloin ha-
vainnon teki Zlot ym. Lisäksi visuaalisesti tiheyden tuloksia tarkastellessa, havaitaan tiheyden
olevan suurimmillaan laitteen liikeradan läheisyydessä

Pistehavaintojen lukumäärän ja tiheyden lisäksi analysoitiin nopeuden vaikutusta paikannus-
tarkkuuteen. Analyysissä oletettiin hitaimman mittausnopeuden tuottavan tarkimman paikan-
nuksen, joten tätä käytettiin referenssinä. Referenssinä ei käytetty maalaserkeilausta, koska huo-
non sään johdosta siihen ei ollut aikaa. Kuten kuvaajasta 3 voidaan havaita, RMS-arvon kasvaa
lineaarisesti nopeuden kasvaessa. Kasvu on vain muutamia senttejä, mutta tälläkin on jo suuri
merkitys mittaustulokseen. Yhteenvetona nopeustestistä voidaan havaita, että mitä hitaampi no-
peus, sitä enemmän ja tarkempia tuloksia saadaan.
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Kuvaaja 1 ja 2 Nopeuden vaikutusta tiheyteen ja havaintojen lukumäärään.
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Kuvaaja 3 Nopeustestin sovituksen riippuvuus nopeudesta.

Kokeellisten mittausten toisena testinä oli tarkkuustesti, jonka tulokset ovat esitettynä taulu-
kossa 6 ja kuvaajissa 4 ja 5. Näistä voidaan havaita kaikkien arvojen kasvavan 10 metrin etäi-
syydelle asti, jonka jälkeen sisätiloissa arvot jatkavat lineaarisesti kasvaen. Kuitenkaan ulkona
vastaavaa analyysiä ei voida tehdä, koska pistemäärän romahtaessa eivät analyysin muut osat
tuota hyödyllistä tietoa mallinnuksen tarkkuudesta. Yhteisenä piirteenä tarkkuudelle on se, että
yli 10 m etäisyydellä tarkkuus heikkenee huomattavasti. Sen seurauksena laitteen suositusmit-
tausetäisyys kannattaa huomioida kohdetta mallintaessa, jotta lopputulos olisi mahdollisimman
tarkka ja monipuolisesti käytettävissä. Seuraavaksi eritellään tilanteet erillisiksi analyyseiksi,
jotta saadaan selville tarkkuudet näissä olosuhteissa.

Taulukko 6 Tarkkuustestin tulokset sekä ulkoa että sisältä siten, että RMS-tulokset ovat koko kohteen
sovituksesta ja pelkän seinän sovituksesta. Lisäksi havaintojen lukumäärä ja etäisyyserot ovat pelkän
seinän kohdalta.

Etäisyys
(m)

RMS koko
kohteesta

(mm)

RMS sei-
nästä (mm)

Havaintojen
lukumäärä
(kpl/seinä)

Etäisyyskes-
kiarvo (mm)

Keskihajonta
(mm)

Ulkona

30 101,947 0 0 0 0
20 46,4915 3,09793 3 2,842 1,226
15 30,8033 21,9702 71 16,558 13,1
10 24,4901 26,641 373 16,894 19,515
6 22,7143 17,7725 13756 12,563 10,741

Sisällä

30 61,4991 14,3424 308 17,527 15,231
20 36,8141 10,4765 1125 10,625 6,815
15 15,76 9,54298 1400 11,897 11,234
10 11,2548 13,6246 4768 13,002 8,375
6 10,5236 8,23327 9945 8,756 5,634
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Tulosten erillisessä tarkastelussa ulkona mitattujen tarkkuuksien tuloksista nähdään havaittujen
pisteiden lukumäärän romahtavan 10 m kohdalla, jolloin havaintoja on 373 kpl. Tämä luku-
määrä ei kuitenkaan takaa hyvää pohjaa kohteen mallintamiselle, joten ulkona on suositeltavaa
mitata kohteita alle 10 m etäisyydeltä, kuten aikaisemmin todettiin. Tarkastellaan seuraavaksi
ulkona suoritetun tarkkuustestin muita tuloksia, jolloin ZEB-REVO:n pistepilvi sopii huonoim-
millaan maalaserkeilauspistepilveen noin 2,6 cm RMS-virheellä. Tämä sovitus kuitenkin para-
nee etäisyyden kasvaessa yli 10 metriin, mutta havaintojen lukumäärän laskun takia mallinnus-
tarkkuus ei parane. Ulkona sovituksen RMS jää suuremmaksi kuin 1,5 cm.

Tarkemmin pistepilvien tarkkuutta tarkastellessa kuvaajasta 4, havaitaan sama tarkkuuksien pa-
raneminen yli 10 m etäisyyksillä sekä etäisyyskeskiarvoissa että keskihajonnoissa. Kuitenkin
ennen tätä ilmiötä tarkkuus heikkenee. Kuten tuloksista huomataan, 6 m kohdalla tarkkuus on
1,3 cm, joka on hieman parempi kuin 10 m kohdalla. Tällöin tarkkuus alle 10 m etäisyydeltä on
likimäärin vakio. Kuitenkin keskihajonnaltaan tulokset kasvavat lineaarisesti alle 10 m etäisyy-
dellä, jolloin kasvu on melkein sentin luokkaa neljän metrin etäisyyserolla. Keskihajonnan poh-
jalta havaitaan kohinan kasvavan huomattavasti etäisyyden kasvaessa. Näistä syistä ulkotilan
analyysi todistaa alle 10 m etäisyyden olevan hyvä mittausetäisyys.

Kuvaaja 4 Taulukon 6 ulkotilan tulokset visuaalisessa muodossa. Vaaka-akselilla on etäisyydet ja pys-
tyakseleilla on yhteensopivuus ja havaintojen lukumäärä. Näistä etäisyysero kuvaa etäisyyttä maalaser-
keilauspistepilven ja ZEB-REVO pistepilven välillä.
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Vastaavasti sisällä mitattujen tarkkuuksien tuloksista havaitaan tarkkuuden tasolla olevan suurin
lähellä seinää. Tällöin ZEB-REVO:n pistepilvi vastaa 0,8 cm virheellä maalaserkeilauspistepil-
veä, jolloin sen tarkkuus oli 0,9 cm. Muuten vastaavuus kasvaa kuvaajan 5 mukaan lineaarisesti,
mutta 10 m etäisyydellä yhteensopivuus heikkenee useammalla millimetrillä. Tämän jälkeen
tulokset jatkavat lineaarista kasvua, kuitenkin pysyen 1,5 cm sovitusvirheen alapuolella. Tämä
lineaarisuus toistuu etäisyyskeskiarvon ja keskihajonnan kohdilla. Tällöin voidaan kuitenkin
havaita muutamia poikkeamia arvojen heikkenemisestä. Näitä poikkeamia on etäisyyskeskiar-
von kohdalla 15 m ja 20 m etäisyyksillä ja keskihajonnassa 20 m kohdalla.

Poikkeamista huolimatta paras tarkkuus on jälleen 6 m etäisyydellä. Kuten sisällä huomattiin,
tapahtuu sama ilmiö havaittujen pisteiden lukumäärässä kuin ulkona. Tällöin määrä ei kuiten-
kaan suoraan romahda yli 6 m kohdalla, vaan määrä pienenee eksponentiaalisesti etäisyyden
kasvaessa. Yhteenvetona tarkkuustestistä voidaan suositella mittaamaan laitteen suositusetäi-
syydeltä. Tällöin tarkkuus on ulkona noin 1,3 cm ja sisällä noin 0,9 cm. Lisäksi tällöin havain-
toja saadaan kohteesta tarpeeksi, jotta mallintaminen onnistuu tarkasti. Kuitenkin ulkona kohina
on kaksi kertaa suurempaa kuin sisällä, mutta tähän vaikuttaa pinnan materiaali. Tässä tapauk-
sessa materiaalit olivat ulkona ja sisällä täysin erilaiset, joten kohina-arvoista ei voi luoda sel-
keää johtopäätöstä.

Kuvaaja 5 Taulukon 6 sisätilan tulokset visuaalisessa muodossa. Vaaka-akselilla on etäisyydet ja pys-
tyakseleilla on yhteensopivuus ja havaintojen lukumäärä. Näistä etäisyysero kuvaa etäisyyttä maala-
serkeilauspistepilven ja ZEB-REVO pistepilven välillä.
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Kokeellisten mittausten viimeisenä testinä oli oviaukon siirtymä -testi, jonka tulokset ovat koot-
tuna taulukossa 7. Taulukossa on merkattuna vaalean harmaalla sovituksen pienin tulos, jolloin
RMS-arvojen mukaan paras menetelmä siirtyä oviaukoista on jälleenmyyjän mukainen hidas
sivuttainen siirtyminen. Tätä tulosta tukee etäisyyksien mittauserojen tulokset, joista suurin osa
jää muutaman millimetrin luokkaan, mutta eniten pienimpiä etäisyyksiä sai hidas sivuttainen
siirtyminen. Tästä syystä tätä menetelmää käytettiin Tamminiemen aineiston keräämisessä. Li-
säksi tämä tulos tukee laitteen siirtymisen suositusta, koska tällöin laite näkee molemmat tilat
samaan aikaan. Loppujen lopuksi etäisyyksien suuruuserot menetelmien välillä ei ole suuria,
koska ne ovat alle millimetrin suuruisia. Tästä syystä siirtymämenetelmä ei vaikuta suuresti
lopputulokseen. Vaikka hitaan sivuttaisen siirtymisen todettiin olevan paras menetelmä, voi
näistä menetelmistä käyttää mitä vain ja lopputulos säilyy samassa tarkkuudessa.

Taulukko 7 Oviaukon siirtymä -testin tulokset siten, että vaalean harmaa kuvaa pienintä tulosta RMS-
arvoissa. Lisäksi etäisyyseroissa on merkattuna kolme pienintä etäisyyseroa siten, että pienin ero on
vaaleimmalla sävyllä ja suuremmat tummemmilla sävyillä. Negatiiviset arvot tarkoittavat maalaserkei-
lasupistepilven etäisyyksien olevan pienempi kuin ZEB-REVO:n etäisyydet.

Normaali
kävelyno-

peus

Hidastettu
kävelyno-

peus

Normaali
kävelyno-
peus ja ta-

kaperin
siirtymä

Hidastettu
kävelyno-
peus ja ta-

kaperin
siirtymä

Normaali
kävelyno-
peus ja si-
vuttainen
siirtymä

Hidastettu
kävelyno-
peus ja si-
vuttainen
siirtymä

RMS TLS
(mm) 5,02 5,15 5,12 5,15 5,32 4,98

Korkeusero
(mm) 3,83 -0,5 6,6 6,87 -3,2 1,8

Leveysero
(mm) 6,07 13,47 6,3 5,93 4,3 6

Syvyysero
(mm) -8,3 -13 -3,1 -6,4 -7,6 -6,7

Lisäksi oviaukon siirtymä -testissä vahvistettiin ZEB-REVO:n toimivan oviaukon siirtymissä
paremmin kuin maalaserkeilaimen. Ensimmäisen kerran tämän havaitsivat Sepasgozar ym.
vuonna 2014, kun he tutkivat ZEB1:n toimintaa BIM-mallin luonnissa. Tätä lopputulosta tukee
Faro Focus 3D:llä kerätyn aineiston visuaalinen tarkastelu, jossa havaittiin oviaukon yläpuolella
olevan seinän jakautuvan kahteen tasoon, kuvassa 13 valkoisella soikiolla merkittynä. Tällaista
ei havaita ZEB-REVO:n aineistosta, joten se on tarkempi oviaukon mittaamisessa, vaikka sen
antama lopputulos jakautuu suuremmalle leveydelle havaintojen leviämisen vuoksi.
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Kuva 13 Oviaukon maalaserkeilausaineiston yläosa vasemmalla, josta voidaan havaita kahteen tasoon
rekisteröitynyt seinä. Tämä pistepilvi on värjätty, laserkeilaimen integroidun kameran kuvilla. Samasta
kohdasta on oikealla puolella ZEB-REVO:n pistepilvi hitaalla sivuttaisella siirtymällä mitattuna. Sen
värjäys muodostuu pisteen havaitsemisajasta.

5.2 Mittauskohteen tulokset
Tamminiemen analyysien tulokset ovat koottuina seuraavissa alaluvuissa. Ensimmäisenä ana-
lyysinä oli kaarevuusanalyysi, jotta saatiin selville mitä kohteita voidaan ZEB-REVO:lla tun-
nistaa. Nämä tulokset ovat esitettynä kuvissa 14-16. Toisena analyysinä oli tiheysanalyysi, jossa
selvitettiin, kuinka tasaisesti ZEB-REVO:n pistepilvi leviää kohteen pinnalle. Nämä tulokset
ovat kuvissa 17-19. Näiden analyysien lisäksi analysoitiin eri kohteiden etäisyyksiä, jotta saatiin
ZEB-REVO:n kohteiden mallinnustarkkuus maalaserkeilauspistepilveen verrattuna. Nämä koh-
teet ovat kuvattuna kuvassa 20.

Viimeisenä erillisten kohteiden analyysissä oli kohinatason analyysi. Tämä analyysi kertoi ai-
neiston kohinaisuuden maalaserkeilausaineistoon nähden. Kohina-analyysin tulokset ovat ku-
vassa 21. Näiden yksittäisten kohteiden analysointien jälkeen on koko rakennuksen analysoin-
nin tulokset sekä rakennuksen ulko- että sisäpuolen tulokset. Näistä tuloksista saadaan selville,
kuinka ZEB-REVO soveltuu koko rakennuksen sekä pelkästään rakennuksen sisätilan ja/tai ul-
kotilan mallintamiseen.
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Ennen analyysejä havaittiin jokaisen kohteen pistepilvissä eroja mittaushavaintojen määrässä.
Kaikissa tapauksissa maalaserkeilauspistepilvi oli suurempi kuin ZEB-REVO:n pistepilvi. Esi-
merkiksi julkisivun maalaserkeilauspistepilvi sisälsi 14 485 597 pistettä ja ZEB-REVO -aineisto
454 457 pistettä. Syynä erolle oli ZEB-REVO:n heikomman mittausnopeuden lisäksi mit-
tausetäisyys kohteesta. Tämä etäisyys oli pieni, jotta kohteen ympärillä olevat kasvit eivät estäisi
näkyvyyttä kohteeseen. Tästä syystä ZEB-REVO ei kyennyt mittaamaan niin montaa pistettä
rakennuksen yläosasta kuin maalaserkeilain, vaikka maalaserkeilauskin suoritettiin osittain hy-
vin läheltä rakennusta.

Vastaavasti lattian maalaserkeilauspistepilvi sisälsi enemmän pisteitä kuin ZEB-REVO -ai-
neisto, kuten seuraavista arvoista havaitaan. Tällöin maalaserkeilauspistepilven pistemäärä on
17 581 318 pistettä ja ZEB-REVO:n pistemäärä on 548 499 pistettä. Tämän suurimpana vaikut-
tajana oli se, että ZEB-REVO:lla ei kierretty kaikkia samoja kohtia yhtä tarkasti kuin maalaser-
keilaimella. Vastaava suuruusero löytyi myös Kekkosen työhuoneen seinän kohdalla, jolloin
maalaserkeilausaineistossa on 5 836 169 pistettä ja ZEB-REVO:n aineistossa on 158 948 pis-
tettä. Tämä ero johtuu suurimmaksi osaksi mittausmenetelmän mittausnopeudesta ja mit-
tausetäisyydestä.

5.2.1 Kaarevuusanalyysi
Ensimmäisessä analyysissä eli kaarevuusanalyysissä tarkasteltiin jokaista kohdetta erikseen,
jolloin visuaalisesti havaittiin kuvissa 14-16 esitetyistä tuloksista eroja pistepilvien välillä.
Näistä ensimmäisenä tarkastellaan julkisivua, jolloin ZEB-REVO -aineistosta voidaan havaita
kaarevina kohteina rännit, ikkunapokat, kivijalan raja ja osa kivijalan kivistä. Myös muutaman
betonirakenteen reuna on mahdollista havaita. Maalaserkeilausaineistosta voidaan havaita näi-
den lisäksi myös loppujen betonirakenteiden saumakohdat ja kaikki kivijalan kivet. Nämä koh-
teet voi havaita kuvasta 14.

Kekkosen työhuoneen seinän ZEB-REVO -aineistosta voi havaita kaapin, oviaukon ja taulun,
mutta sähkörasiat ja ilmastointiventtiili jäävät havaitsematta. Nämä voidaan kuitenkin havaita
maalaserkeilausaineistosta, kuten kuvassa 15 näkyy. Lisäksi maalaserkeilausaineistosta voidaan
havaita sohvan päällisen epätasaisuudet, joita ZEB-REVO:lla ei havaita. Näiden kohteiden ha-
vaitsemista ZEB-REVO:lla voisi helpottaa pistepilven värjääminen fotorealistiseksi, koska
nämä kohteet ovat melko pieniä muuten erotettavaksi ZEB-REVO:n mittaustarkkuudella. Vii-
meisenä kohteena on lattia, jonka kaarevuusanalyysissä voidaan erottaa melko paljon samoja
kohteita maalaserkeilauspistepilven ja ZEB-REVO pistepilven välillä kuten julkisivunkin koh-
dalla. Näitä kohteita ovat matot, seinät ja huonekalujen jalat. Nämäkin kohteet ovat merkittynä
kuvaan 16. Syynä jalkojen aiheuttamaan kaarevuuteen on se, että lattian rajaus sisälsi myös
hieman seiniä, jotta lattia saatiin kokonaisuutena analyysiin.
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Kuva 14 Julkisivun kaarevuusanalyysien tulokset siten, että yläpuolella ZEB-REVO:n pistepilvi ja ala-
puolella maalaserkeilaimen pistepilvi. Jotta kaarevuuden pienetkin erot erotetaan, on havainnot skaa-
lattu logaritmisesti ja tällöin yksikkö on log(1/m). Lisäksi kuvaan on merkitty nuolilla visuaalisen ha-
vainnoinnin havainnot.
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Kuva 15 Kekkosen työhuoneen seinän kaarevuusanalyysien tulokset siten, että yläpuolella ZEB-
REVO:n pistepilvi ja alapuolella maalaserkeilaimen pistepilvi. Jotta kaarevuuden pienetkin erot erote-
taan, on havainnot skaalattu logaritmisesti ja tällöin yksikkö on log(1/m). Lisäksi kuvaan on merkitty
nuolilla visuaalisen havainnoinnin havainnot.
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Kuva 16 Lattian kaarevuusanalyysien tulokset siten, että yläpuolella ZEB-REVO:n pistepilvi ja alapuo-
lella maalaserkeilaimen pistepilvi. Jotta kaarevuuden pienetkin erot erotetaan, on havainnot skaalattu
logaritmisesti ja tällöin yksikkö on log(1/m). Lisäksi kuvaan on merkitty nuolilla visuaalisen havain-
noinnin havainnot.
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Loppujen lopuksi havainnoista huomataan kuinka ZEB-REVO:n mittaustarkkuus ei yllä milli-
metrien tasolle, joten pienimmistä kohteista saatetaan havaita vain muutama piste, jolloin koh-
teet jäävät tunnistamatta. Tästä syystä ZEB-REVO ei sovellu pienten kohteiden kartoittamiseen,
ainakaan ilman kuvista saatuja väriarvoja pistepilvessä. Tällaiset pienet kohteet ovat alle 10 cm
leveydestä ja alle 2 cm syvyydestä. Kartoittamiseen kuitenkin vaikuttaa kohteen tasomaisuus,
koska pinnan ja kohteen välisen tasoeron kasvaessa kohteen havaitseminen voi onnistua parem-
min. Esimerkiksi julkisivusta ZEB-REVO:lla tunnistettiin kivijalan kiviä, joiden ero tasosta oli
suurempi kuin 2 cm. Lisäksi voidaan havaita ZEB-REVO:n kaarevuuden vaihtelevan kokonai-
suudessaan vähemmän kuin maalaserkeilaimella mitatun pistepilven. Tämä havaitaan kuvista,
maalaserkeilauksen tuloksista voi tunnistaa värisävyjä vihreästä, keltaiseen, oranssiin ja punai-
seen, kun ZEB-REVO:n tuloksista voi tunnistaa värisävyjä vain keltaisesta oranssiin ja punai-
seen.

Erilaisten kohteiden kaarevuuksien havaitsemisen lisäksi kaarevuusanalyysistä voidaan selvit-
tää mittausasetelmia. Molempien keilainten asento voidaan havaita sekä julkisivun että seinän
pistepilvistä. Julkisivun pistepilvessä ZEB-REVO:n asento havaitaan vasemmassa laidassa kaa-
rimaisina kuvioina, koska keilain oli hetkellisesti lähellä kohdetta. Samassa kohdassa maalaser-
keilausaineistossa on maalaserkeilaimen aiheuttama ympyrä kuvio. Tämäkin johtuu siitä, että
keilain oli lähellä seinää. Samat kuviot löytyvät seinien pistepilvistä, jolloin kaarikuvion voi
havaita ZEB-REVO:n pistepilven oikealla puolella. Vastaavasti maalaserkeilauksen ympyräku-
vion voi havaita maalaserkeilauksen pistepilvestä molemmin puolin oviaukkoa. Lattian koh-
dalla vain maalaserkeilausaineitosta voi havaita keilaimen asennon. Keilaimen asennon lisäksi,
voidaan visuaalisessa tarkastelussa huomata osan Kekkosen työhuoneen kaapista puuttuvan.
Tälle puutteelle syynä on liian nopea kääntyminen kaapin ohi, jolloin sen vasemmanpuoleinen
kylki jäi havaitsematta.

5.2.2 Tiheysanalyysi
Kaarevuusanalyysin jälkeen tarkastellaan tiheysanalyysien tuloksia, jotka ovat kuvissa 17-19.
Ensimmäisenä tarkastelun kohteena on jälleen julkisivu, kuvassa 17, jonka tiheysanalyysissä
suurimmalla osalla ZEB-REVO:n pisteistä on noin 23 naapuria/m3. Tällöin vastaavalla alueella
maalaserkeilausaineistossa naapureita on 753 kpl. Visuaalinen alanyysi kuitenkin paljastaa
ZEB-REVO:n pistetiheyden kasvavan, mitä lähempänä laite on ollut mitattua kohdetta ja koh-
dissa, joissa laitetta on käännelty eri kulmiin mitattuun kohteeseen nähden. Tämän voi havaita
kaarikuviona kohteen pinnassa, kuten aikaisemminkin, mutta nyt kaarikuvio on levinnyt isom-
malle alueelle kuin vain vasempaan reunaan. Samalla tavalla tiheys kasvaa portaikon kohdalla,
mutta tämän selittää se, että portaat käveltiin edestakaisin. Kuvasta on myös havaittavissa,
kuinka pistetiheys harvenee mitä korkeammalle julkisivua noustaan. Myös maalaserkeilausai-
neistossa on tiheämpiä kohtia laitteen ollessa lähempänä mitattua kohdetta. Sama havainto voi-
daan tehdä kaikista maalaserkeilausaineistojen tuloksista.

Seuraavaksi lattian tiheysanalyysiä tarkastellessa havaitaan ZEB-REVO:n tiheyden olevan suu-
rimmillaan solmupisteissä, jotka mitattiin useampaan kertaan. Tällainen solmupiste on havait-
tavissa muun muassa eteisessä, kuten kuvasta 18 voi havaita. Lisäksi pistetiheys ZEB-REVO:lla
kasvaa mitä lähempänä ollaan laiteen kulkemaa liikerataa, kuten todettiin jo nopeustestissä. Lu-
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kuarvoina pistetiheys ZEB-REVO:lla suurimmalla osalla pisteistä on 48 naapuria/m3 ja maala-
serkeilaimella 1671 naapuria/m3. Vastaavasti Kekkosen työhuoneen seinän tiheysanalyysissä
havaitaan ZEB-REVO:n aineistossa suurimmalla osalla pisteistä olevan 93 naapuria/m3 ja maa-
laserkeilausaineistossa vastaava luku on 2593 naapuria/m3. Lisäksi voidaan havaita tiheyden
olevan suurin oikeanpuoleisessa ovessa, kuvasta 19. Syynä tälle on se, että tilaan siirryttiin si-
vuttain siten, että laite oli kohti oikeanpuolista ovea. Lisäksi seinän kohdalla toistuu sama tihey-
den kasvaminen kuin julkisivun kohdalla, koska laitetta käänneltiin huonetta mitatessa. Tihey-
den yhteenvetona havaitaan sen kasvavan mitä lähempänä kohde on keilauksen liikerataa. Sa-
malla kuitenkin kokonaistiheys vaihtelee suuresti, koska pisteiden jakauma ei ole kovinkaan
tasainen.

Kuva 17 Julkisivun tiheysanalyysin tulokset siten, että yläpuolella on ZEB-REVO:n aineisto ja alapuo-
lella maalaserkeilausaineisto. Laskennassa käytettiin 5 cm sädettä ja tulokset ovat esitettynä naapu-
ria/m3.
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Kuva 18 Lattian tiheysanalyysin tulokset siten, että yläpuolella on ZEB-REVO:n aineisto ja alapuolella
maalaserkeilausaineisto. Laskennassa käytettiin 5 cm sädettä ja tulokset ovat esitettynä naapuria/m3.
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Kuva 19 Kekkosen työhuoneen seinän tiheysanalyysin tulokset siten, että yläpuolella on ZEB-REVO:n
aineisto ja alapuolella maalaserkeilausaineisto. Laskennassa käytettiin 5 cm sädettä ja tulokset ovat
esitettynä naapuria/m3.
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5.2.3 Etäisyyseroanalyysi
Kolmantena analyysina tarkasteltiin eri suuntaisten kohteiden etäisyyserojen jakautumista 3D-
avaruuteen, jolloin nämä suunnat olivat leveys, syvyys ja korkeus.  Tästä saatiin selville ZEB-
REVO:n tarkkuus koko rakennuksen alueelta laskemalla eri kohteiden etäisyyksiä. Tämän las-
kennan tulokset ovat esitettyinä kuvaajassa 6, jossa 3D-avaruus on jaettu leveyden, korkeuden
ja syvyyden mukaan. Tällöin leveys kuvaa julkisivun suuntaisia kohteita ja syvyys kuvaa raken-
nuksen päätyjen suuntaisia kohteita. Muilta osin leveyden ja syvyyden mittaukset tehtiin sa-
malla tavalla. Lisäksi kuvaajan 6 mitatut kohteet ovat merkattuina kuvassa 20.

Kuvaaja 6 Mitattujen kohteiden etäisyyserot maalaserkeilausaineiston ja ZEB-REVO -aineiston välillä.
Etäisyyserot ovat jaettu kolmeen eri ulottuvuuteen ja näistä ulottuvuuksista on laskettu keskiarvoinen
etäisyysero, joka on merkattu keltaisella kuvaajaan. Lisäksi kaikki kohteet merkittiin lyhentein siten,
että julkisivun kohteet alkavat j-kirjaimella, Kekkosen työhuoneen seinän kohteet s-kirjaimella ja lat-
tian kohteet l-kirjaimella. Kirjaimen lisäksi jokainen kohde sisältää numeron ja nämä numerot ovat
esitettynä kuvassa 20.

Kuva 20 Etäisyysmittausten kohdat jokaisesta pienemmästä kohteesta on merkitty oransilla viivalla,
jonka lisäksi ne on yksilöidysti nimetty. Nämä nimet vastaavat kuvaajan 6 arvoja. Nämä pienemmät
kohteet ovat esitettynä kuvassa seuraavasti; vasemmalla on julkisivun, keskellä on Kekkosen työhuo-
neen seinän ja oikealla on lattian mittauskohdat.



58

Näitä tuloksia tarkastellessa huomataan kohteiden etäisyyksien erot maalaserkeilausaineiston ja
ZEB-REVO -aineiston välillä vaihtelevan sekä negatiivisella että positiivisella puolella. Vaih-
telusta 41% on negatiivisia eli mittaustulos on ZEB-REVO:n pistepilvestä suurempi kuin maa-
laserkeilauspistepilvestä. Tämä tulos kuitenkin saadaan vain kohdista, joissa ZEB-REVO -ai-
neisto on harvaa, kuten salin leveys, Kekkosen työhuoneen taulun ja kaapin leveydet sekä työ-
huoneen oviaukon korkeus. Oviaukon kohdalla ero voi myös johtua melko suuresta kohinasta
oviaukon lattiassa. Näiden etäisyyksien keskiarvoista havaitaan ZEB-REVO:n antamien tulos-
ten olevan laitteen valmistajan antaman tarkkuuden piirissä.

Tarkemmin tarkastellessa ovat ne suuruusluokaltaan seuraavat; leveys 24 mm, korkeus 31 mm
ja syvyys 17 mm. Näistä havaitaan syvyyssuuntaisen etäisyyden olevan tarkin. Toisaalta samaan
tulokseen päästään leveyssuunnassa, kun poistetaan julkisivulla olevan kellarin ikkunan, kuvaa-
jan 6 kohteen J3, vaikutus. Tällöin leveyden keskiarvoksi tulee 18 mm. Samalla tavalla korkeu-
den keskiarvosta voidaan poistaa suurimman eron aiheuttava oven korkeus, jolloin keskiarvo
laskee arvoon 22 mm. Tällöinkin korkeus antaa noin puoli senttiä suuremman tuloksen kuin
muut ulottuvuudet.

Loppujen lopuksi syvyys ja leveys ovat tarkimmat ulottuvuudet, mutta kokonaisuuden yhteen-
sopivuuden saamiseksi laskettiin kaikkien suuntien keskiarvo. Tämä keskiarvo on 24 mm, jonka
lisäksi laskettiin vastaava arvo sisätilojen tuloksista. Tällöin arvoksi sisätilojen ulottuvuuksille
saadaan 20 mm, mutta poistamalla oven kohinainen tulos saadaan arvoksi 16 mm. Vastaavaa
arvoa ei lasketa ulkotiloille, koska mitattuja arvoja on vain kahdessa ulottuvuudessa. Tästä
syystä ulkotilojen tulos ei kertoisi todellista informaatiota. Yhteenvetona havaitaan sisätilan
tarkkuuden olevan noin 16 mm ja koko rakennuksen noin 24 mm.  Näitä arvoja voidaan verrata
ICP-sovituksen arvoihin, jotka laskentaan koko rakennuksesta.

5.2.4 Kohina-analyysi
Viimeisenä erillisten kohteiden analysoinnissa suoritetaan kohina-analyysi, jota ennen maala-
serkeilaus ja ZEB-REVO pistepilvet tulee sovittaa yhteen. Tällöin tuloksiksi saadaan, julkisi-
vulle RMS 0,016 m, lattialle RMS 0,009 m ja seinälle RMS 0,006 m. Sovitettujen aineistojen
laskennan tulokset ovat taulukossa 8.

Taulukko 8 Sovituksen ja etäisyyserojen tulokset maalaserkeilauspistepilven ja ZEB-REVO pistepilven
välillä.

Kohde RMS (m) Etäisyyskeskiarvo (mm) Keskihajonta (mm)
Julkisivu 0,015815 8,149 8,134

Lattia 0,0093159 6,681 16,798
Seinä 0,00552778 14,248 19,264

Näistä tuloksista voidaan havaita ZEB-REVO:n istuvuus maalaserkeilausaineistoon nähden.
Tällöin julkisivun kohdalla voidaan havaita aineistojen vastaavan tosiaan melko hyvin, koska
ero pistepilvien välillä on 15,81 mm ja etäisyyksien keskiarvo on 8,14 mm. Lisäksi julkisivun
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kohina on vähäistä, koska keskihajonta on myös 8 mm luokkaa. Kuitenkin visuaalisella tarkas-
telulla voi huomata suurimpien etäisyyserojen olevan ikkunanpokien kohdalla, koska näistä
kohdista ei ole maalaserkeilausaineistoa. Tästä syystä ei ole suoraan kyse kohinasta.

Kuten julkisivun, niin lattiankin aineistot vastaavat etäisyyskeskiarvollisesti hyvin toisiaan,
mutta RMS-arvoltaan tulos on puoli senttimetriä tarkempi. Kuitenkin sen keskihajonta on suu-
rempi, koska maalaserkeilausaineistottomat kohdat kasvattavat sitä. Aineiston puute johtuu
siitä, että maalaserkeilain ei kykene omasta mittausasemastaan havaitsemaan kaikkia samoja
kohtia kuin liikkuva ZEB-REVO. Viimeisenä kohina-analyysin tarkastelussa on Kekkosen työ-
huoneen seinä. Sitä verratessa muihin kohteisiin on vastaavuus heikompi etäisyyserojen muo-
dossa, mutta RMS-arvoltaan tulos on tarkin. Jälleen suurimmat erot pistepilvien välillä löytyvät
kohdista, joissa ei ole maalaserkeilausaineistoa. Virhearvojen kasvun aiheuttaa myös se, että
mittausten välillä oviaukon oikeanpuolinen ovi liikkui, joten tältä kohdalta etäisyydet ovat jo
isommat. Näistä syistä kohina on suurempaa kuin muissa tapauksissa. Loppujen lopuksi seinän
aineistoa ei sovi hyödyntää kohina-analyysin yhteenvedossa, koska mittausten välillä kohde
liikkui ja aiheutti siten kohinaa lopputulokseen. Tarkastellaan kohteita vielä visuaalisesti ennen
lopullisen yhteenvedon tekemistä.

Näiden laskennallisten tulosten jälkeen voidaan tarkastella kohinaa visuaalisesti kuvan 21 tu-
losten mukaan. Visuaalisesti kohina julkisivussa ja seinässä ovat saman suuruiset, mikäli ei huo-
mioida oven aiheuttamaa kohinaa. Tämä yhtäläisyys voidaan havaita näiden kohteiden kohdalla
kuvan 21 skaaloista, joissa kohinaisuus on suurimmalla osalla alle 1,6 cm. Julkisivun kohdalla
kohina kuitenkin ilmenee eniten ikkunoiden kohdalla. Tällöin suurimmat erot ilmenevät alaker-
ran ikkunoiden oikeissa syvennyksissä ja portaikon kohdalla. Nämä voivat johtua keilaimen
liikeradasta. Muuten kohina on hyvin hajanaista, mutta ikkunoiden syvennyksissä kohina ilme-
nee leviämisenä.

Seinän kohdalla kohina ilmenee eniten oviaukon ja huonekalujen kohdalla. Oviaukon kohinat
johtuvat liikkuneesta ovesta, mutta sen lisäksi pistepilvestä löytyy muitakin kohinaisia kohtia.
Näitä kohtia ovat kaapinpäällinen ja sohvan alusta. Samoin kuin julkisivun kohdalla ovat nämä
kohinat kuitenkin hajanaisia irtopisteitä. Seinän ja julkisivun kohdalla ZEB-REVO:n kohina on
helppo havaita, kun maalaserkeilausaineistossa on vähän kohinaa sille tehdyn manuaalisen sii-
vouksen vuoksi.

Kuitenkin lattian esikäsittelyssä havaittiin suurta kohinaisuutta lattian alapuolella, kuten kuvasta
22 voi havaita. Tästä syystä ZEB-REVO:n aineiston kohinan määritys on haastavaa. Tuloksen
saamiseksi maalaserkeilauspistepilvi siivottiin karkeasti, jonka jälkeen visuaalisesti havaitaan
ZEB-REVO pistepilven kohinan jakautuvan vain lattian yläpuolelle. Tästä huolimatta suurim-
malla osalla pisteitä kohinan lukuarvo oli suurempi kuin julkisivulla ja seinällä, kuten kuvan 21
lattian väriskaalasta voidaan havaita. Tarkemmalla tarkastelulla havaitaan suurimpien kohina
kohtien olevan peilipintojen aiheuttamia, mutta aineisto sisältää myös muutamia harvoista pis-
teistä koostuvia kohinakohtia.
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Kuva 21 Suora etäisyyserojen analyysi ja aineiston kohinaisuus siten, että vasemmalla ylhäällä on jul-
kisivu, vasemmalla alhaalla Kekkosen työhuoneen seinä ja oikealla lattia. Kaikissa kuvissa valkoinen
tai harmaa kuvaa maalaserkeilausaineistoa ja värikäs ZEB-REVO -aineisto etäisyyseroja maalaserkei-
lausaineistosta. Nämä erot ovat esitettynä metreinä ja suurimman osan etäisyysero on pienempi kuin
kuvissa korostetut lukuarvot.

Kuva 22 Lattian poikkileikkausta, jossa punaisella on merkitty selvät kohinapisteet ja valkoisella muut.
Tällöin etäisyysero kohinapisteiden ja lattiapinnan välillä on suurimmillaan noin 30 cm.

Kuten aikaisemmin todettiin, jätetään seinäaineiston tulokset pois yhteenvedosta, jotta yksittäi-
nen selkeä virhelähde ei vaikuta lopputulokseen. Tämän seurauksena voidaan koko kohina-ana-
lyysissä todeta ZEB-REVO-aineiston olevan vähäkohinaista, koska sen keskihajonnat ovat sel-
västi alle 2 cm ja suurin osa kohinasta on selkeitä hajapisteitä. Vaikkakin keskihajonnan luku-
arvoihin vaikuttavat myös kohdat, joissa ei ole maalaserkeilausaineistoa. Loppujen lopuksi
ZEB-REVO:n pistepilvi on havaintojen leviämisen vuoksi paljon kohinaisempi kuin maalaser-
keilausaineisto, mutta keskiarvoistamalla pistepilveä sopivalla solulla saatetaan päästä suhteel-
lisen hyvään tulokseen. Esimerkiksi lattian keskiarvoistaminen korkeussuunnassa 2 cm2 solulla
voisi tarkentaa tulosta riittävästi.
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5.2.5 Yhdistettyjen pistepilvien väliset etäisyyserot
Näiden pienempien kohteiden analysoinnin jälkeen tarkastellaan koko rakennusta kokonaisuu-
tena. Ennen kokonaisen rakennuksen analyysiä tulee ZEB-REVO:n ulkotilan ja sisätilan aineis-
tot yhdistää toisiinsa. Tällöin yhdistyksen RMS on 0,01067 m, jonka jälkeen maalaserkeilauk-
sen ja ZEB-REVO:n pistepilvien sovituksen RMS on 0,0242283 m. Lisäksi voidaan havaita,
että yhdistysten jälkeen maalaserkeilauspistepilvessä on noin 206 000 000 pistettä enemmän
kuin ZEB-REVO:n pistepilvessä, koska ZEB-REVO:n pistemäärä on 10 056 197 pistettä ja
maalaserkeilauksen pistemäärä on 216 586 779 pistettä. Näiden vaiheiden jälkeen toteutettiin
koko rakennuksen yhteensovitukset, joiden etäisyysmenetelmien tarkastelun tulokset ovat esi-
tettynä taulukossa 9.

Taulukko 9 Eri etäisyysmenetelmien laskennan tulokset, kun säteenä on 10 cm.

Menetelmä Etäisyyskeskiarvo (mm) Keskihajonta (mm)

Neliöllinen funktio 18,69 32,566

Pienimmän neliön taso 17,17 27,666

2,5D kolmiointi 21,317 45,682

Lähimmän naapurin etäisyys 22,18 45,7

Tästä taulukosta voidaan havaita luvussa 4.3.1 mainitut etäisyysmenetelmien tarkkuuserot. Ku-
ten näissä tarkkuuseroissa, voidaan tuloksista havaita neliöllisen funktion ja pienimmän neliön
tason olevan tarkimmat menetelmät. Näiden virhearvojen erot ovat etäisyyskeskiarvoltaan vain
muutamia millejä pienempiä kuin muut, mutta keskihajonnan suhteen ero onkin jo useamman
senttimetrin suuruinen. Tästä syystä tarkastellaan numeerisesti ja visuaalisesti vain näiden tar-
kempien menetelmien tuloksia, jotka ovat kuvissa 23 ja 24.

Pelkkiä lukuarvoja tarkastellessa todetaan ZEB-REVO pistepilven vastaavan RMS-arvoltaan
etäisyyseroanalyysissä saatua koko rakennuksen etäisyyksien keskiarvoa. Nämä molemmat tu-
lokset ovat noin 24 mm. Tästä syystä voidaan sanoa yhteensopivuuden olevan kohtalainen,
koska tarkkuus on muutaman senttimetrin luokkaa. Kuitenkin etäisyysmenetelmien tulosten
pohjalta voidaan todeta vastaavuuden olevan parempi kuin RMS arvo antaa ymmärtää. Keski-
hajonnasta nähdään kohinan olevan huomattavaa. Loppujen lopuksi nämä lukuarvot eivät anna
tarpeeksi tarkkaa tulosta siitä, kuinka ZEB-REVO soveltuu koko rakennuksen mallintamiseen.

Tarkemman ymmärryksen saamiseksi tarkastellaan tuloksia myös visuaalisesti. Kuten kuvasta
23 voidaan havaita, neliöllinen funktio ja pienimmän neliön taso eroavat maalaserkeilausaineis-
tosta eniten niissä kohdissa, joista ei ole saatu kerättyä maalaserkeilausaineistoa, kuten jo aikai-
semmissa analyyseissä havaittiin. Näitä kohtia ovat keittiön oven katos, eteisen portaikon yläosa
sekä terassin kaide ja lattia. Lisäksi suurempia eroja voidaan havaita ikkunoiden, Kekkosen työ-
huoneen siirtyneen oven ja takkahuoneen viereisessä seinän kohdalla. Näille eroille voidaan
melkein kaikille tunnistaa aiheuttajat, kuten maalaserkeilausaineiston puutos, kohteen liike mit-
tausten välillä tai ikkuna. Kuitenkin takkahuoneen viereiselle seinän erolle, joka on merkitty
kuvaan 23 liilalla ympyrällä, ei ole selkeää aiheuttajaa havaittavissa, koska seinän edustalla oli
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vain matala pensas. Tällaisen peitteellisyyden ei kuitenkaan tulisi aiheuttaa siirtymää koko sei-
nälle, varsinkaan kun muualla takaseinässä ei ole siirtymiä, vaikka se on yhtä peitteinen kuin
takkahuoneen nurkka.

Kuva 23 Koko rakennuksen alakerta siten, että yläpuolella on Neliöllisen funktion tulos ja alapuolella
Pienimmän neliön tason tulos. Valkoisella on maalaserkeilauspistepilvi ja värillisellä on ZEB-REVO:n
pistepilvi. Lisäksi punaisilla ympyröillä on merkattu kohdat, joissa maalaserkeilausaineisto puuttuu ja
liiloilla ympyröillä on merkattuna kohdat joissa pistepilvet eroavat suuresti toisistaan.
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Vastaavasti kattoja tarkastellessa kuvassa 24 havaitaan sama takkahuoneen seinän ero kuin ala-
kerran kohdalla, mutta muuten erot eivät ole suuria. Tämän seinän lisäksi voidaan havaita sa-
mansuuntaisen toisen seinän suuri ero, jota ei havaita pelkällä alakerran poikkileikkauksen tut-
kimuksella. Viistomaisella perspektiivillä tämä etäisyysero on kuitenkin selvästi havaittavissa
koko seinän alueella. Kattojen visuaalisesta tarkastelusta huomataan tämän eron olevan noin
seitsemän senttimetriä molempien seinien kohdalla. Näiden havaintojen seurauksena voidaan
todeta ZEB-REVO:n toimivan kohtalaisesti koko rakennuksen mallinnuksessa, kun mallinnet-
tava kohde on peitteinen. Kuitenkin sisätilojen kohdalla mallinnus voi olla tarkempaa, koska
sen visuaalisessa tarkastelussa suurimmat erot johtuivat selkeistä lähteistä.

Kuva 24 Koko rakennuksen katot alhaalta päin siten, että vasemmalla puolella on Neliöllisen funktion
tulos ja oikealla puolella Pienimmän neliön tason tulos. Punaisilla soikioilla on merkattu yli 7 cm erot
maalaserkeilauspistepilven ja ZEB-REVO pistepilven välillä.



64

5.2.6 Erillisten pistepilvien väliset etäisyyserot
ZEB-REVO:n mallinnussoveltuvuuden tarkentamiseksi tutkitaan myös erillisesti sisätilojen ja
ulkotilojen vastaavuutta maalaserkeilausaineistoon nähden. Erillisellä laskennalla ZEB-
REVO:n pistepilvien RMS-arvot ovat ulkoseinien kohdalla 0,0244962 m ja sisällä 0,0146547
m. Näistä arvoista huomataan ulkoseinän arvon olevan hieman suurempi kuin yhdistetyssä pis-
tepilvessä, mutta sisällä RMS on huomattavasti pienempi. Kun samoja arvoja verrataan etäi-
syyseroanalyysin tuloksiin, havaitaan molempien arvojen olevan saman suuruiset. Koko raken-
nuksen analyysin seurauksena lasketaan vain neliöllisen funktion ja pienimmän neliön tason
tulokset, joiden voi huomata vastaavan toisiaan. Tästä syystä tarkastellaan vain pienimmän ne-
liön tasoa, koska sen sovituksen virhearvot ovat molemmissa tapauksissa pienemmät. Kuten
voidaan havaita taulukosta 10, sisätila vastaa maalaserkeilausaineistoa ulkotilaa tarkemmin.
Tämä ero pistepilvien välillä on jopa kaksinkertainen. Kuitenkin keskihajonnaltaan molemmat
tulokset ovat hyvin saman suuruiset eli ulkotilalla ei ole suurta vaikutusta kohinaan.

Taulukko 10 Erillisten sovituksien virhearvot sekä sisältä että ulkoa kerätyistä aineistoista 10 cm sä-
teellä.

Menetelmä Etäisyyskeskiarvo (mm) Keskihajonta (mm)
Sisältä

Neliöllinen funktio 9,331 26,366
Pienimmän neliön taso 8,884 24,726

Ulkoa
Neliöllinen funktio 18,746 34,741

Pienimmän neliön taso 16,664 27,840

Tarkastellaan näitäkin tuloksia visuaalisesti ZEB-REVO:n suurimpien ongelmakohtien tunnis-
tamiseksi. Pienimmän neliön tason tulosta visuaalisesti tarkastellessa muutetaan väriarvojen
skaalausta siten, että suurimmat etäisyyserot ovat kaikki samalla sävyllä. Kuvassa 25 on tämän
tulos sisätilojen ja ulkoseinien kohdalla. Skaalauksen jälkeen tutkitaan tarkemmin molempia
aineistoja, jolloin havaitaan histogrammien pohjalta suurimman osan eli noin 92% pistepilvestä
olevan 1,5 cm etäisyydellä maalaserkeilausaineistosta sisätiloissa. Vastaava luku on sisätilojen
kattojen kohdalla 1,3 cm ja ulkona etupihan kohdalla 3,4 cm sekä takapihalla 3,6 cm.

Tarkastelemalla 1,5 cm poikkeaman ylittäneitä kohtia sisätiloissa, havaitaan suurimpien erojen
sijoittuvan kahden tyyppisiin kohtiin. Näistä kohdista ensimmäiset ovat ikkunoita, puutteellisia
maalaserkeilauspistepilviä tai Kekkosen työhuoneen liikkunut ovi. Esimerkit tällaisista eroista
on merkitty kuvan 25 vasemman ylänurkan kuvaan punaisilla ympyröillä, joita ovat eteisen por-
taikon yläpää ja työhuoneen liikkunut ovi. Toinen poikkeamia aiheuttava kohde ovat peilipin-
nat. Nämä on merkitty valkoisilla ympyröillä samaan kuvaan. Tällaisia esineitä olivat flyygeli,
lasipöytä ja peilit. Kuvan 25 vasemman ylänurkan kuvan merkittyjen kohteiden ulkopuolella
ovat ikkunat ja muutamat pienistä esineistä johtuvat etäisyyserot.

Vastaavasti sisätilojen katon kohdalla yli 1,3 cm poikkeamat löytyvät ikkunoiden kohdalta sekä
katon syvennyksiin sijoitetuista lampuista. Nämä voi havaita kuvan 25 oikean ylälaidan kuvasta
punaisina pistepilvinä. Kuten aikaisemmin havaittiin, on ulkotiloissa etäisyysero suurimmalla
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osalla pistepilveä suurempi kuin sisätiloissa. Tämä ero on noin kahden senttimetrin suuruinen,
joka johtuu maalaserkeilausaineiston puutteesta tai kasvillisuuden aiheuttamasta kohinasta. Ku-
vassa 25 tällaiset kohteet ovat merkitty ulkoseiniin punaisilla ympyröillä. Aikaisempien listat-
tujen aiheuttajien lisäksi ikkunat aiheuttavat suuria etäisyyseroja kuten sisälläkin. Lisäksi voi-
daan havaita sama seinän suuri ero kuin koko rakennuksen analyysissä. Tämä seinä on merkitty
kuvan 25 oikeanpuolen alimpaan kuvaan valkoisella soikiolla.

Loppujen lopuksi näiden tulosten pohjalta voidaan todeta ZEB-REVO:n soveltuvan hyvin ra-
kennuksen sisätilojen mallintamiseen, koska sisätilan tarkkuus on vain pari milliä suurempi kuin
luvussa 2 annettu raja-arvo. Samoin ulkotilojen tarkkuus on vain pari millimetriä suurempi,
mutta visuaalisessa havainnoinnissa ulkotiloista löydettiin siirtymä. Tästä syystä ulkotilojen
kohdalla mallinnus on heikompi, joka johtuu osittain olosuhteista. Kuitenkaan tämän yhden sei-
nän suurta eroa ei voida jättää huomioimatta, joten tarkastellaan suurta eroa vielä tarkemmin.
Lisäksi tarkastellaan tarkkuutta saman mittauksen sisä- ja ulkotilan tuloksissa sekä sisätilassa
seinien tarkkuutta ennen lopullista yhteenvetoa.

Kuva 25 Ylempi kuvapari kuvaa sisätilojen etäisyyseroja poikkileikkauksina alakerrasta ja katon sisä-
puolesta. Alempi kuvapari kuvaa ulkoseinien etäisyyseroja siten, että vasemmalla on rakennuksen etu-
osa ja oikealla on rakennuksen takaosa. Lisäksi kuviin on lisätty punaisia ympyröitä kuvaamaan puut-
teista johtuvia etäisyyseroja ja valkoisia ympyröitä kuvaamaan sisätiloissa peilipinnoista johtuvia etäi-
syyseroja sekä ulkona seinän siirtymä.
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Tarkastellessa kuvan 25 takaseinän valkoisella ympyrällä merkattua kohtaa, havaitaan seinän
siirtyneen reilusti kauemmas maalaserkeilauspistepilvestä. Tämä havainto löytyi jo koko raken-
nuksen analyysissä, joten tämä ilmiö johtuu ZEB-REVO:n SLAM-algoritmista. Tästä tarkaste-
lusta on suurennus kuvassa 26, jossa tilanne on kuvattuna kohtisuorasti salin seinään nähden.
Kuvasta havaitaan siirtymän alkaneen salin oikeanpuoleisista ikkunoista, mutta se kasvaa siir-
tyessä kohti takkahuoneen viereistä seinää. Lukuarvoina siirtymän etäisyys maalaserkeilauspis-
tepilveen on salin reunimmaisen ikkunan kohdalla noin 4,4 cm ja seinän kohdalla noin 5,1 cm.
Syynä tälle siirtymälle voi olla aikaisemmin todettu pensas, joka sijaitsee seinän edustalla. Tä-
män siirtymän vuoksi ZEB-REVO ei sovellu peitteisen rakennuksen mallintamiseen ainakaan
oletusasetuksilla lasketulla rekisteröinnillä. GeoSLAM Desktop -ohjelmistossa on kuitenkin
monia muitakin menetelmiä rekisteröidä mittaukset, joten jokin toinen rekisteröintimenetelmä
voi mahdollisesti korjata tämän siirtymän. Toisaalta myös koko rakennuksen mittaaminen yh-
dellä keilauksella voi estää siirtymien syntymisen.

Kuva 26 Suurennos takaseinän ongelmakohdasta kohtisuorasti. Valkoisena on maalaserkeilauspiste-
pilvi ja värillisenä ZEB-REVO:n pistepilvi.

Lisäksi tarkastellessa samalla mittauksella mitattujen sisä- ja ulkotilan tarkkuutta taulukossa 11
havaitaan tulosten olevan saman suuruiset. Pieninä eroina ovat RMS-arvo ja keskihajonta.
RMS-arvoon vaikuttavat sisätilan mittausmenetelmät, ZEB-REVO:lla ei esimerkiksi mitattu
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kaikkia samoja kohteita kuin maalaserkeilaimella. Toisaalta keskihajonnan pienenemisen ul-
kona aiheuttaa virhelähteiden väheneminen, jolloin tässä tapauksessa kohinaa ei synny niin pal-
joa kuin sisällä. Kuitenkin näistä havainnoista huolimatta tarkkuus tilasta toiseen siirtyessä py-
syy samana, vaikka siirryttäisiin ulos tai sisälle.

Taulukko 11 Saman mittauksen aikana sisällä ja ulkona mitatun aineiston sopivuus maalaserkeilausai-
neistoon nähden.

Menetelmä RMS (m) Etäisyyskeskiarvo (mm) Keskihajonta (mm)
Sisältä

Pienimmän neliön taso 0,0146547 8,884 24,726
Ulkoa

Pienimmän neliön taso 0,0072737 8,884 18,075

Lopuksi tarkastellaan visuaalisesti hieman sisätilan seinien tarkkuutta, jolloin voidaan havaita
ZEB-REVO-pistepilven tarkkuudet seinien kohdalla. Esimerkkinä näistä havainnoista on kuva
27, josta voidaan havaita kahdella tavalla jakautuvia seinän pisteitä. Näistä ensimmäiset ovat
merkattu suorakaiteilla, jolloin ZEB-REVO:n havainnot jakautuvat molemmin puolin maala-
serkeilauspistepilven havaintoja. Tällöin suurin osa siitä on maalaserkeilausaineiston seinän
kohdalla tai sen sisäpuolella. Mutta pelkkää ZEB-REVO-pistepilveä tarkastellessa havaitaan si-
niseksi värjättyjen pisteiden vastaavan täysin maalaserkeilausaineistoa.

Samaa kuvaa tarkastellessa havaitaan joidenkin seinien havaintojen jakautuvan melkein koko-
naan maalaserkeilausaineiston seinän ulkopuolelle, jolloin ZEB-REVO:n seinä sijoittuu enem-
män huoneen puolelle kuin maalaserkeilausaineistossa. Tästä esimerkkeinä kuvan 27 merkitse-
mättömät seinät. Tällöin havaintojen leviäminen on myös suurempaa. Ilmiön selittävänä teki-
jänä voi olla liian nopea seinän ohitus tai liian pitkä mittausetäisyys. Nämä samat havainnot
toistuvat kaikkialla sisätiloissa.

Kuva 27 Eteisen, salin ja Kekkosen työhuoneen seinien nurkkia suurennettuna siten, että vasemmalla on
pelkkä ZEB-REVO pistepilvi ja oikealla on valkoinen maalaserkeilauspistepilvi ja värikäs ZEB-REVO
pistepilvi. ZEB-REVO:n pistepilven värjäys koostuu pienimmän neliön tason etäisyyksien tuloksista. Li-
säksi punaisilla suorakaiteilla on merkitty tasaisesti jakautuneet havainnot.
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Näistä tarkemmista seinien tarkasteluista havaitaan peitteellisten kohteiden tuottavan ongelmia
SLAM-algoritmille. Lisäksi sisätiloissa vielä tarkemman tuloksen saamiseksi kannattaa edetä
tasaisella nopeudella ja kääntyä hitaasti. Tällöin varmistetaan kaikkien ympäristöpiirteiden ha-
vaitseminen. Loppujen lopuksi ZEB-REVO soveltuu hyvin rakennuksen sisätilojen mallintami-
seen, kun mitataan kohde tasaisella etenemisellä. Tällöin lopputulos sopii tarpeeksi hyvin maa-
laserkeilauksen pistepilveen, joten ZEB-REVO:a voidaan käyttää muun muassa BIM-mallien
toteuttamiseen. Tällöin kuitenkin pienimmät kohteet saattavat jäädä havaitsematta. Rakennusten
ulkopuolen mittaamisessa ZEB-REVO:n soveltuvuus on huomattavasti heikompi kuin maala-
serkeilaimella, koska aineistoon ilmestyi siirtymä. Tästä syystä suosittelisin ZEB-REVO:n käyt-
töä harkitusti ulkotilojen BIM-mallinnuksessa, koska näitä siirtymiä voi olla vaikea tunnistaa
ilman referenssiaineistoa. Mikäli ZEB-REVO on ainoa käytettävä laite mallin tuottamiseen,
olisi suositeltavaa mitata joitain referenssietäisyyksiä kohteesta, jotta mahdolliset siirtymät voi-
daan havaita.
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6 Yhteenveto
Luvun 5 tuloksista havaitaan vastaukset kaikkiin aikaisemmin esitettyihin tutkimusongelmiin.
Näiden tulosten pohjalta saatiin vastaus myös päätutkimusongelmaan, jonka mukaan ZEB-
REVO soveltuu joihinkin rakennuksen mallintamisiin, mutta ei kaikkein tarkimmissa tapauk-
sissa. Kun verrataan Tamminiemestä saatuja koko rakennuksen tai rakennuksen osan tarkkuuk-
sia luvun 2 taulukon 1 ohjeellisiin raja-arvoihin, huomataan arvojen olevan muutamia millimet-
rejä suurempia kuin nämä ohjeelliset raja-arvot. Nämä tulokset ovat koottuna taulukossa 12.
Esimerkiksi koko rakennuksen mallinnustarkkuudeksi saatiin noin 1,7 cm, joka on noin 4 mm
suurempi kuin raja-arvo. Tällöin voidaan sanoa ZEB-REVO:n toimivan BIM-mallien luonnissa,
jos tarkkuuden ei tarvitse olla ohjeellisten arvojen sisällä. Tätä tulosta tukevat myös luvussa
5.2.6 saadut rakennuksen osien tarkkuudet, jotka ovat sisällä noin 0,9 cm ja ulkona noin 1,7 cm.
Näiden ero raja-arvoon on ulkona samassa luokassa kuin koko rakennuksen kohdalla, mutta
sisällä ero on noin 3 mm. Näistä tuloksista yhteenvetona, ZEB-REVO:lla voi tehdä BIM-malleja
senttimetrien tarkkuudella.

Kuitenkin näihin tuloksiin vaikuttaa visuaalisessa tarkastelussa havaittu seinän siirtymä, joten
tutkimuksessa selvitettiin myös kohteen mittaamista yhdellä mittauskierroksella. Tällöin viit-
teellisenä tutkimusongelman 4 tuloksena saatiin tarkkuuden säilyminen sisätilan ja ulkotilan vä-
lillä. Tämä tarkkuus oli 0,9 cm ja sitä verrattiin koko rakennuksen ohjeelliseen mallinnuksen
raja-arvoon. Tällöin taulukon 12 optimaalisen kohteen tuloksista havaitaan tarkkuuden olevan
selvästi pienempi. Kuitenkin sisätilan raja-arvoon verratessa arvo on muutaman millimetrin suu-
rempi.

Näiden tulosten yhteenvetona voidaan sanoa ZEB-REVO:n sopivan rakennuksen BIM-mallin
tuottamiseen hyvin, mutta sisätiloissa tarkkuus on hieman raja-arvoja suurempi. Kuitenkin täl-
lainen hyvä BIM-malli saadaan aikaiseksi vain optimaalisista kohteista, jolloin luvussa 3.3.3
esitellyt ZEB-REVO:n rajoitteet vältetään. Kuitenkin tässä tutkimuksessa mittauskohteen kas-
villisuuden aiheuttama peitteellisyys muuttaa kohteen optimaalisesta epäoptimaaliseksi. Tällöin
mallinnuksen tarkkuus heikkeni noin 0,8 cm. ZEB-REVO tuottaa kuitenkin hyvän mallinnus-
tarkkuuden ajankäyttöön suhteutettuna maalaserkeilaimeen verratessa.

Taulukko 12 Erot tutkimuksen tulosten ja BIM-mallien raja-arvojen välillä sekä epäoptimaalisessa ti-
lanteessa että optimaalisessa tilanteessa. Tässä epäoptimaalinen kohde johtuu kohteen kasvillisuuden
aiheuttamasta peitteellisyydestä.

Tarkkuus (mm) Ero raja-arvoon noin (mm)
Epäoptimaalinen kohde

Koko rakennuksen mallinnus 17,17 +4
Rakennuksen julkisivun mallinnus 16,66 +4

Optimaalinen kohde
Rakennuksen julkisivun mallinnus 8,88 -4
Rakennuksen sisätilojen mallinnus 8,88 +3



70

Sisä- ja ulkotilojen mallinnusta vertailtiin maalaserkeilaukseen myös tarkemmin. Tällöin saatiin
tarkentavia huomioita tutkimusongelmiin 2 ja 3. Kuten luvussa 5.2.6 havaittiin, saadaan sisäti-
loissa tarkempia tuloksia ZEB-REVO:lla kuin ulkotiloissa. Tämän havainnon voi todeta taulu-
kosta 10, jossa suoritetun sovituksen virhearvot ovat ulkona kaksi kertaa suuremmat kuin sisällä.
Tästä huolimatta havaitaan kohinan säilyvän saman suuruisena eri tiloissa.

Toisaalta tarkastellessa näiden tilojen tarkkuuksia taulukon 12 pohjalta havaitaan ulkotilan tark-
kuuden johtuvan kohteesta. Mikäli ulkotilan kohde on optimaalinen voi tarkkuus olla yhtä suuri
kuin sisällä. Tällöin mallinnuksen kannalta ulkotiloista saadaan tarkempia BIM-malleja kuin
sisätiloista, kun verrataan tarkkuuksien arvoja raja-arvoihin. Nämä erot raja-arvoon ovat ulko-
tilassa -4 mm ja sisällä +3 mm. Tätä tulosta tukevat myös tarkkuustestin tulokset, joiden mukaan
kuuden metrin etäisyydeltä tarkkuus on ulkona noin 1,3 cm ja sisällä noin 0,9 cm. Verratessa
näitä myös luvun 2 taulukkoon 1, huomataan ulkona mittauksen sopivan hyvin rakennuksen
BIM-mallintamiseen. Kuitenkin sisällä tarkkuus jää hieman ohjeellisten raja-arvojen ulkopuo-
lella, joten sisätilojen BIM-mallintaminen ZEB-REVO:lla onnistuu näitä arvoja matalammalla
tarkkuudella.

Sisätilojen ja ulkotilojen mallintamisen yhteenvetona voidaan sanoa sisätilojen tarkkuuden ole-
van kohteesta riippumatta raja-arvoja heikompi. Tästä syystä BIM-malli sisältä ei onnistu raja-
arvojen sisällä edes optimaalisella kohteella, joten malleja ei voi käyttää kaikkiin sovelluksiin.
Ulkotilojen kohdalla myös kohde vaikuttaa tarkkuuteen, koska optimaalisella kohteella voidaan
saavuttaa raja-arvoja korkeampi tarkkuus ja epäoptimaalisella niitä hieman heikompi. Näistä
syistä ulkoa BIM-mallin tuottaminen sovellukseen vaihtelee kohteen mukaan, koska kaikista
kohteista ei saada tarpeeksi tarkkaa mallia aikaiseksi.

Kuten edellä havaittiin, riippuu BIM-mallien tuottaminen ZEB-REVO:lla kohteesta ja sen so-
pivuudesta laitteen SLAM-algoritmille. Tässä tutkimuksessa havaittiin kohteen olevan epäopti-
maalinen algoritmille, koska Tamminiemen ulkopuolen kohdalla havaitaan kahden seinän siir-
tyneen. Toisin sanoen ZEB-REVO:n SLAM-algoritmi ei kyennyt paikantamaan kohteita tar-
kasti yhteen. Syytä tälle ongelmalle ei täysin varmasti saatu selville, koska rekisteröinti suori-
tettiin kolmannen osapuolen suljetussa ohjelmassa. Tästä syystä ongelmista ei saada tietoa re-
kisteröinnin aikana tai sen jälkeen, kuten Eyre ym. totesivat vuonna 2016.

Tämän siirtymän minimointi useammalla tavalla voi kuitenkin olla mahdollista, esimerkiksi
mittaustavan tai rekisteröintimenetelmän vaihtamisella. Mittaustapaa muuttamalla koko koh-
teen yhtenäiseksi mittaukseksi tai ulkopuolen mittaukseksi nopeammalla ja kauemmalta etäi-
syydeltä voisi minimoida siirtymän. Näiden tapojen valitsemisen takana ovat ajatukset useam-
pien yhtenäisten maamerkkien havainnoinnista ja mittauksen nopeuttamisesta, koska luvussa 3
mainittiin SLAM-algoritmin tarkkuuden heikkenevän mittausajan kasvaessa. Kuitenkin nämä
menetelmät vaatisivat kokonaan uudet mittaukset, joten toisena vaihtoehtona on erilainen ai-
neiston rekisteröinti. Tämä on mahdollista toteuttaa GeoSLAM Desktop -ohjelmiston muilla
rekisteröinti asetuksilla kuin oletusasetuksilla. Kuitenkaan siirtymän aiheuttaja ei selviä kuin
uudella tutkimuksella, joten laitteen käyttäjä voi varmistua kohteen optimaalisuudesta vain te-
kemällä jo luvussa 5.2.6 mainittuja referenssietäisyyksien mittauksia.
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Näiden havaintojen lisäksi tämän tutkimuksen aikana selvisi muutamia mittausasetelmaan liit-
tyviä piirteitä, jotka tulee huomioida ZEB-REVO:lla kohdetta mitatessa. Ensimmäinen huomio
on rauhallinen etenemisnopeus useampien ja tarkempien havaintojen saamiseksi. Tällöin myös
SLAM-algoritmille jää enemmän aikaa havaita samoja kohteita eri sijainneista, jolloin pistepil-
ven rekisteröiminen paranee. Rauhallinen etenemisnopeus varmistaa myös aineiston yhtenäi-
syyden, kun yksittäiset nurkat eivät jää ilman havaintoja. Toisena huomiona ZEB-REVO:n käy-
tölle on mittausetäisyys. Tässä tutkimuksessa vahvistettiin laitevalmistajan suositus alle 10 met-
rin mittausetäisyydestä. Etäisyyden kasvaessa tätä suuremmaksi havaittiin mittaustarkkuuden
heikkenevän ja kohinan lisääntyvän.

Viimeisenä huomioitavana tekijänä mittausasetelmassa on mittaustiheys. Tutkimuksessa havait-
tiin tiheyden olevan suurin lähellä laitteen liikerataa, joten mahdollisimman tiheän pistepilven
saamiseksi on suositeltavaa mitata läheltä kohdetta. Lisäksi laitteella on mahdollista kasvattaa
tietyn kohdan tiheyttä pitämällä laitetta hetkellisesti paikallaan, kävelemällä kohteen ohi use-
ampaan kertaan tai mittaamalla kohdetta eri korkeuksilta. Myös etenemisnopeuden hidastami-
nen lisää tiheyttä, kuten Zlot ym. totesivat jo vuonna 2014. Tutkimuksen aikana havaittiin eri
korkeuksilta tehtyjen mittausten aineiston keräämiseen parhaan tavan olevan kierrosmenetelmä,
jolloin kerätään aineisto ensin yhdeltä korkeudelta ja sitten toiselta. Tällöin äkilliset vaihdokset
korkeudessa eivät aiheuta SLAM-algoritmille virhettä. Kuitenkin tiheyden kasvatusmenetel-
mistä huolimatta tiheys jää huomattavasti pienemmäksi kuin maalaserkeilaimella mitatessa.

Viimeiseksi käydään läpi erinäisten tekijöiden vaikutusta ZEB-REVO:n mittaustarkkuuteen.
Näistä ensimmäisenä havaittiin eri oviaukon siirtymämenetelmien vaikutus lopputulokseen,
joka vastaa samalla tutkimusongelmaan 6. Tällöin huomattiin tämän vaikutuksen olevan alle
millimetrin luokkaa, vaikka parhaimmaksi menetelmäksi havaittiinkin hidas sivuttainen siir-
tymä. Tästä syystä siirtymämenetelmä ei vaikuta SLAM-algoritmiin. Samalla havaittiin ZEB-
REVO:n olevan maalaserkeilainta parempi oviaukkojen rekisteröimisessä. Tällöin maalaserkei-
lain muodostaa useamman tason seinän sisälle, mitä ei tapahdu ZEB-REVO:lla mitatessa.

Toisena tekijänä on havaittavan kohteen koko. Tällöin pienten kohteiden, jotka ovat alle 10 cm
leveitä ja alle 2 cm syviä, havaitseminen on vaikeaa. Suurimpana syynä tällä on liian pieni sy-
vyysero kohteen ja kohteen takana olevan tason välillä. Tällöin näiden pienten kohteiden ha-
vainnot katoavat kohinan alle. Tästä syystä ZEB-REVO:n mittaustarkkuus on huomattavasti
heikompi kuin maalaserkeilaimen. Kuitenkin kuten jo tuloksissa todettiin, pienempien kohtei-
den havaitseminen saattaa helpottua käyttämällä värjättyä pistepilveä, jota ZEB-REVO ei tuota.

Kolmantena tekijänä havaittiin ZEB-REVO:n kohinaisuuden olevan vähäistä, koska keskiha-
jonnaltaan arvot olivat alle 2 cm ja visuaalisesti tarkasteltuna kohina ilmeni hajapisteinä. Kui-
tenkin maalaserkeilausaineistoon verratessa tulos on kohinaisempi, koska ZEB-REVO:n piste-
pilvi leviää suuremmalle alueelle. Tämän voi kuitenkin korjata keskiarvoistamalla pistepilven
tasoja. Neljäntenä tekijänä on SLAM-algoritmin tarkkuus rekisteröinnissä, joka täydentää tut-
kimusongelman 5 vastausta. Tämä voidaan havaita luvun 5.2.5 ZEB-REVO mittausten yhteen-
sovituksen virheestä, joka oli 1 cm. Tästä voidaan huomata yhteensovituksen virheen olevan
suhteellisen suuri, koska tämän tutkimuksen kohdalla kohteen peitteellisyys aiheutti SLAM-
algoritmille ongelmia. Kuitenkin toisissa ZEB-REVO:n mittauksissa, joita toteutettiin samanai-
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kaisesti tämän tutkimuksen ohessa, saatiin yhteensovituksen virhe jopa millimetrien tasolle. Vii-
meisenä tekijänä havaittiin ZEB-REVO:n olevan tarkimmillaan vaakasuuntaisissa etäisyyk-
sissä, joiden ero maalaserkeilausaineistoon nähden oli keskiarvoltaan noin 18 mm. Näitä suuntia
heikommaksi jäi korkeus, koska sen vastaava arvo oli puoli senttimetriä suurempi.
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7 Johtopäätökset
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää SLAM-menetelmän käsiskannereiden soveltu-
vuutta rakennuksen geometrian mallintamiseen. Näitä ongelmia lähestyttiin jakamalla tutkimus
erillisiin analyyseihin, joiden pohjalta saatiin tulokset tutkimusongelmiin. Ensimmäisten tutki-
musongelmien (1-4) tuloksien pohjalta rakennuksen geometrian mallintamisen tarkkuus riippuu
kohteesta, mutta pääpiirteiltään sisätilojen mallinnukset ovat heikkolaatuisempia kuin ohjeelli-
set raja-arvot suosittelisivat.  Ulkotilojen kohdalla mallinnus voi olla kohteesta riippuen joko
raja-arvoja huomattavasti tarkempi tai heikompi. Toisin sanoen BIM-mallin tuottaminen ZEB-
REVO:n aineistosta on mahdollista senttimetrien tarkkuudella, joten nämä mallit eivät sovellu
kaikkein tarkimman mallinnuksen sovelluksiin. Tästä huolimatta ZEB-REVO soveltuu moniin
rakennuksen geometrian mallinnuksiin, joista muutamia on listattuna seuraavissa kappaleissa.

Lisäksi tutkimuksessa havaittiin pistepilven tarkkuuden pysyvän samana, kun mitataan kohdetta
yhtenäisellä mittauksella sisältä ja ulkoa. Viidennen tutkimusongelman tulosten pohjalta havait-
tiin SLAM-algoritmin paikantamisen riippuvan myös kohteesta. Sisätiloissa paikannus onnistui
hyvin ja ulkona hieman heikommin. Kuitenkin näiden kohteiden yhteensovituksen tarkkuus oli
yhden senttimetrin luokkaa, ja tarkkuuden parantaminen on mahdollista kohteesta riippuen.  Li-
säksi viimeisen tutkimusongelman tuloksien pohjalta paras oviaukon siirtymämenetelmä on hi-
das sivuttainen siirtymä, mutta erot menetelmien välillä olivat pieniä, joten siirtymämenetel-
mällä ei ole merkittävää vaikutusta tarkkuuteen. Tutkimusongelmien vastauksien lisäksi tutki-
muksen tuloksista selvisi tarkan mittaussuunnitelman parantavan mallinnusta.

ZEB-REVO soveltuu rakennuksen geometrian mallintamiseen, kun huomioidaan vaadittava
tarkkuus ja mittausnopeus lopputuloksen kannalta. Näitä malleja voidaan käyttää moniin tarkoi-
tuksiin kuten aikasarjoihin, suunnitteluun, kohteen ominaisuuksien analysointiin, teollisuuteen
ja kulttuuriperintökohteiden arkistointiin. Suunnittelussa ZEB-REVO antaa nopeasti mittatar-
kan geometrian kohteesta, jolloin kohteen sisustus tai liiketilan suunnittelu on helppo toteuttaa.
Vastaavasti ominaisuuksien analysoinnissa ZEB-REVO helpottaa kohteen analysointia esimer-
kiksi helppokulkuisuuden tutkimisessa. Lisäksi ZEB-REVO:a voidaan hyödyntää moniin tar-
koituksiin teollisuudessa. Tärkeimpänä hyötynä ZEB-REVO:lla on sen nopeus, joten mallin
kohteesta saa aikaiseksi todella nopeasti.

Näistä monista käyttötarkoituksista huolimatta ZEB-REVO ei vielä kokonaan syrjäytä maala-
serkeilausta, koska sillä on vielä monia rajoittavia tekijöitä. Näitä tekijöitä ovat värjätyn piste-
pilven puute, SLAM-algoritmin puutteet ja kolmannen osapuolen rekisteröinti. Suurimpana te-
kijänä on SLAM-algoritmin puutteet, joita ovat rakenteettomien, liikkuvien ja isojen tilojen ai-
heuttamat ongelmat. Tätä tukevat tutkimuksen ohella mitatut ympäristöt, joissa ZEB-REVO ei
toimi, kuten suuret hallit ja ahtaat toimistokäytävät. Näiden vaikutusta voidaan kuitenkin vä-
hentää välttelemällä liikkuvia kohteita ja lisäämällä sopivan kokoisia piirteitä isoihin ja raken-
teettomiin tiloihin. Lisäksi ZEB-REVO:n rajoitteena on kolmannen osapuolen rekisteröinti,
jonka takia mahdolliset rekisteröinnin virheet eivät tule julki käyttäjälle. Tämä kuitenkin takaa
nopean mallin, kun käyttäjän ei itse tarvitse rekisteröidä mittauksiaan. Ensimmäinen askel näi-
den rajoitteiden poistamiseksi onkin jo otettu, kun laitteen päivityksessä siihen on lisätty reaali-
aikainen laskenta ja näyttö.
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Tutkimus onnistui hyvin, mutta tarkemmalla mittaussuunnitelmalla olisi voinut kerätä moni-
puolisempaa aineistoa kohteesta. Tällaisia aineistoja olisivat olleet koko rakennuksen mittaami-
nen sisältä ja ulkoa yhdellä mittauskierroksella ja ulkopuolen mittaaminen useammalla tavalla.
Lisäksi nopeustestille olisi voinut lisätä useampia nopeuksia eri liikkumistavoilla ja kerätä maa-
laserkeilaimella referenssiaineiston, jotta tulokset olisivat luotettavampia. Näiden puutteiden
vuoksi suosittelisin kyseisten tapausten toteuttamista jatkotutkimuksina. Lisäksi jatkotutkimuk-
sissa voisi selvittää GeoSLAM Desktop -ohjelmiston rekisteröintimenetelmien vaikutusta, pis-
tepilven värjäystä, pistepilven leviämisen keskiarvoistamista sekä laitteen akun kestoa. Näiden
lisäksi jatkotutkimuksissa tulisi suorittaa tarkkuustesti toistamiseen, käyttäen samaa materiaalia
sisällä ja ulkona mitatessa.
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