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Digitaalisten ilmakuvien käyttö valtion, kuntien, tutkimuslaitosten ja yritysten piirissä 
lisääntyy jatkuvasti. Vielä tällä hetkellä kuvaukset tehdään yleisesti perinteiselle filmille, 
vaikkakin digitaalikamerat ovat paraikaa tulossa markkinoille. Suuria ilmakuvien käyttäjiä 
Suomessa ovat metsätulkintaa tekevät metsäkeskukset sekä Maa- ja metsätalousministeriö 
(MMM), joka Euroopan Unionin velvoittamana pitää yllä peltolohkorekisteriä.
Jotta filmikuvaa voitaisiin käyttää tietokoneella, kuva on muutettava digitaaliseen muotoon 
kuvanlukijalla eli skannerilla. Ilmakuvien skannaukseen käytettävien fotogrammetristen 
skannereiden geometrinen suorituskyky tunnetaan ja hallitaan hyvin, mutta kuvan sävyjen 
laadun seurantaan ei ole ollut menetelmiä.
MMM on valinnut peltolohkorekisterin kuva-aineistoksi lähi-infraa, punaista ja vihreää 
valoa tallentavat väärävärikuvat, jotta samoja kuvia voitaisiin käyttää myös metsien 
tulkintaan. Metsien tulkinta perustuu sävysäädettyihin kuviin, joilta havu- ja lehtipuut 
voidaan erottaa toisistaan. Sävysäätöjen suorittamiseen ei ole ollut ohjeistusta ja sävysäädöt 
ovat riippuneet säätäjän henkilökohtaisista mieltymyksistä.
Tässä työssä kehitettiin ilmakuvan histogrammien tilastoihin perustuva skannauksen 
laadunvalvontamenettely. Työ perustui ilmakuvauksia suorittavilta yrityksiltä saatuihin 
4609 kuvan histogrammeihin, jotka kerättiin Geodeettisessa laitoksessa koodatulla 
HISTOQC-ohjelmalla. Tärkeimmiksi histogrammitilastoiksi todettiin 100%- ja 99%- 
tehokkuus sekä 0% ja 255%-saturaatiot. Näille suureille annettiin hyväksyttävät ja 
suositeltavat raja-arvot kuvauskohtaisille keskiarvoille.
Toiseksi, tässä työssä kehitettiin sävysäädetty mallikuva metsäntulkintaa varten. Mallikuva 
perustui koesäätöihin ja yhdessä metsäntulkinnan asiantuntijoiden kanssa maastossa 
tehtyihin havaintoihin. Kuvan sävysäätöjen tavoitteet olivat seuraavat: 1) saada havu- ja 
lehtipuut erottumaan toisistaan 2) mahdollistaa puulajisuhteiden tulkinta sekametsistä 3) 
hakea avokallioille yms. elottomille kohteille muusta kasvustosta erottuva sävy 4) välttää 
peltojen puhkipalamista (saturaatiota) eli tummien varjossa olevien kohtien muuttumista 
täysin mustiksi.
Kehitetty skannauksen laadunvalvontamenettely on otettu käyttöön kuvantuottajien 
skannausprosesseissa ja luotu sävymallikuva toimitettiin kuvantuottajille ja 
metsäkeskuksille käytettäväksi sävysäädön mallina.
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The use of digital aerial images within goverment, municipalities, research institutes and 
private companies is increasing rapidly. At the moment, most of the images are taken on 
traditional film, but digital aerial cameras are getting more common. Major users of aerial 
images in Finland are forest research institutes and Ministry of Agriculture and Foresty 
(MAF). Obliged by European Union, MAF maintains the Land Parcel Identification 
System.
In order to use film images on computers, they must be digitized with photogrammetric 
scanner. Geometric accuracy of photogrammetric scanners is known and handled well, 
whereas there is no method for the quality control for the radiometric properties of 
scanners.
In order to use same images both in land parcel identification and forest interpretation, 
MAF has chosen to use close infrared film (CLR), which records close infrared, red and 
green wavelengths. Forest interpretation is based on tonally adjusted CIR images, from 
where one can separe coniferous and deciduous tree species. Guidelines for these 
adjustments have been missing or the adjustments are based on subjective criteria.
In this work, quality control system for scanned aerial images based on image histograms 
was created. The foundations of this study were 4609 image histograms from two furnish 
image producers. Histograms were collected with software called HISTOQC, coded at 
Finnish Geodetic Institute. The most important histogram statistics were found to be 100%- 
and 99%-efficiency and 0% and 255%-saturation. Acceptance and recommended criteria 
for these statistics are given.
In the second part of this work, tonally adjusted model-image for forest interpretation was 
created. Model-image was based on test adjustments and ground control with forest 
interpretation specialists. Goals of the image adjustements were following: 1) separate 
coniferous and deciduous trees 2) allow forest species intrerpretation from mixed forests 3) 
find a separe tone for non-organic targets 4) avoid saturation of dark parts of the fields.
The developed method for quality control of scanned images has been taken in use in the 
scanning processes of finnish image producers. The created model-image was delivered to 
image producers and forest research institutes.

Keywords: aerial photographs, radiometry, quality, Language: Finnish
histogram, tonal adjustement



ALKUSANAT

Tässä se nyt on, reilun kolmen vuoden uurastuksen tulos: diplomityö. Aloittaessani 
diplomityön teon Geodeettisessa laitoksessa tammikuussa 2003, en olisi ikinä 
uskonut sen valmistuvan vasta vuonna 2006 ja päätyvän kansiin kesäkuussa 
2007. Pääosa itse tutkimuksesta valmistui kyllä jo vuoden 2003 aikana, mutta työn 
kirjoitusosuus jäi uupumaan. Työkiireiden ja muiden (teko)syiden varjolla 
kirjoitustyön aloitus lykkääntyi ja lykkääntyi, kunnes vihdoin monien vaiheiden 
jälkeen vuodenvaihteessa 2005-06 työ alkoi taas edetä. Edelleen muitakin töitä 
riitti, mutta pääsiäisen ja kevään aikana valoa alkoi näkyä tunnelin päässä. Ja 
vihdoin, palattuani kesälomilta mieli levänneenä ja virkistyneenä, viimeiset 
viilaukset tähän työhön tein heinäkuussa 2006. Diplomityöprojekti on ollut pitkä ja 
vaativa, mutta lopulta myös palkitseva. Toivottavasti olen projektin aikana oppinut 
jotain itsestäni ja työtavoistani ja osaan hyödyntää oppimaani tulevaisuuden 
haasteissa.

Haluan kiittää Geodeettista laitosta ja koko sen henkilökuntaa miellyttävästä 
työympäristöstä ja kannustavasta ilmapiiristä. Erityiskiitos työn ohjauksesta, 
motivoinnista ja kannustuksesta kuuluu TkL Eija Honkavaaralle, jota ilman tämä 
työ ei olisi koskaan valmistunut. Haluan esittää kiitokseni myös seuraaville 
yrityksille ja henkilöille, jotka ovat olleet eri tavoin edistämässä tätä työtä: TKK 
prof. Henrik Haggrén, Anita Laiho-Heikkinen; Maa- ja metsätalousministeriö, Matti 
Vilander; FM-Kartta Oy, Marjut Witikainen, Markku Lepikko; Maanmittauslaitos, 
Risto Ilves; Suomen Kartoitus ja mittaus Oy; Metsätalouden kehittämiskeskus 
Tapio, Raito Paananen, Janne Uuttera; Pohjois-Pohjanmaan Metsäkeskus; 
Pohjois-Karjalan Metsäkeskus; Geoaudit Oy, Jorma Marttinen.

Lopuksi haluan kiittää äitiäni, isääni ja veljeäni kannustuksesta, ystäviäni 
Keskisuomalaisessa Osakunnassa ja Teekkaritenniksessä vapaa-ajan 
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1 JOHDANTO
Digitaalisten ilmakuvien, satelliittikuvien sekä muiden kaukokartoitusaineistojen 
käyttö yleistyy jatkuvasti. Ilmakuvaus on nopea ja joustava tapa hankkia suuri- ja 
keskimittakaavaista kuvamateriaalia lähialueilta, satelliittikuvat ovat kilpailukykyisiä 
tutkittaessa laajoja alueita ja mahdollisesti toisella puolella maapalloa sijaitsevia 
kohteita. Ilmakuvia käyttävät valtio, kunnat, tutkimuslaitokset ja yritykset mitä 
moninaisimpiin tarkoituksiin. Digitaaliset kamerat ovat paraikaa tulossa 
markkinoille, vaikka vielä suurin osa tarkoista fotogrammetrisista kuvauksista 
tehdään filmikameroilla. Suomessa kuvauksia laajaformaattisilla fotogrammetrisilla 
kameroilla suorittavat Maanmittauslaitos (MML), FM-Kartta Oy ja Finnmap - FM 
International; keski- ja pieniformaatisilla filmi- ja digikameroilla kuvauksia 
suorittavia tahoja on useita.

Rakennettuja urbaaneja alueita kuvataan yleensä (oikea)värikameroilla, jotka 
tallentavat kohteen filmille tai digikameran muistiin ihmissilmälle tutussa 
värimaailmassa. Kasvillisuutta kuvattaessa lähi-infrapunasäteilyä tallentava ns. 
väärävärikuva voi olla monella tavoin hyödyllisempi. Kaikki lehtivihreää sisältävät 
kasvit heijastavat huomattavan paljon lähi-infrasäteilyä. Näin kuvilta on helppo 
erottaa kasvillisuus muista elottomista kohteista. Lisäksi metsätalouden kannalta 
on huomattavaa, että havu- ja lehtipuiden lähi-infraheijastus eroaa havaittavasti 
toisistaan mahdollistaen niiden erottelun väärävärikuvalta. Merkittäviä 
väärävärikuvien käyttäjiä Suomessa ovatkin metsäkeskukset ympäri maata.

Vääräväriortokuvien tuotantoprosessiin kuuluvat kuvaus, filmin kehitys ja 
skannaus, orto-oikaisu ja useimmiten sävysäätö. Kuvauksesta ja filmin 
kehityksestä kuvantuottajilla on useiden vuosikymmenten tuoma kokemus. 
Samoin kuvien orto-oikaisu ja geometrinen laatu hallitaan nykyään hyvin. Sen 
sijaan skannereiden tekniikka on kehittynyt huimasti vielä viimeaikoina ja 
tietokoneiden laskentatehon kasvaessa kuvien sävysäätömahdollisuudet ovat 
tulleet entistä monipuolisemmiksi ja yleisemmiksi.

Väärävärikuvien pääasiallinen käyttötapa on tänä päivänä niiden visuaalinen 
tulkinta. Kuvilta halutaan tunnistaa erityyppisiä kohteita kuten peltorajoja tai 
metsätyyppejä. Visuaalisessa tulkinnassa kuvan värisävyillä on erittäin suuri 
merkitys. Vaikka kuva olisi geometrisesti kuinka hyvälaatuinen ja kuvan 
spatiaalinen erotuskyky erinomainen, kohde voi jäädä tulkitsematta jos kuva on 
liian tumma tai sen kirkkaat kohdat ovat palaneet puhki. Kuvan radiometrialla 
tarkoitetaan kuvan värisävyihin liittyviä ominaisuuksia. Filmi- ja 
digitaalikamerapohjaisissa kuvausprosesseissa yhteisiä kuvan värisävyihin 
vaikuttavia tekijöitä ovat kuvausolosuhteet, valotus, optiikka sekä digitaalisen 
kuvan entistäminen ja ehostaminen. Filmipohjaisessa prosessissa tekijöitä ovat 
lisäksi filmityyppi, filmin kehitys ja skannaus eli kuvan digitointi; digiprosessissa
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kameran mahdollisesti modulaarinen rakenne, kuvan jälkiprosessointi ja siihen 
kuuluva kameran radiometriseen laboratoriokalibrointiin perustuva sävykorjaus.

Entistämisessä kuvalta korjataan kuvausolosuhteista, -laitteistosta ja - 
geometriasta johtuvia vääristymiä. Pääosin sävyjä korjaavat 
entistämistoimenpiteet perustuvat vielä numeerisiin ja visuaalisiin menetelmiin, 
mutta fysikaaliseen valon kulun mallinnukseen perustuvia BRDF-menetelmiä 
kehitetään jatkuvasti. Nämä voivat tulevaisuudessa mahdollistaa eriaikaisten ja eri 
sensoreilla otettujen kuvamateriaalien yhdistämisen. Ehostamisessa kuvan sävyjä 
muokataan siten, että kuvalta korostuvat kuvantulkitsijaa kiinnostavat piirteet. 
Nämä muokkaustoimenpiteet ovat olleet lähes pelkästään subjektiivisia ja säätäjän 
mausta sekä kokemuksesta riippuvaisia.

1.1 Taustaa
Nykyaikaiset kuvankäsittelyprosessit perustuvat siihen, että kuvainformaatio on 
digitaalisessa muodossa. Tämän informaation tuottamisessa kriittinen vaihe on 
digitointi. Digitaalikameroissa digitointi tapahtuu sähkömagneettiseen säteilyyn 
reagoivassa CCD-kennossa; filmikameroissa välivaiheena on analogisen filmin 
skannaus eli digitointi. Mikäli skannaus epäonnistuu, mitkään digitoidulle kuvalle 
suoritetut kuvankäsittelyoperaatiot eivät pysty palauttamaan alkuperäistä filmillä 
olevaa informaatiota. Niinpä digitoidun kuvan laatu pitäisi pystyä tarkistamaan 
mahdollisimman hyvin jo skannauksen yhteydessä, jotta skannaus voidaan 
tarvittaessa uusia heti, eikä vasta myöhemmin kuvan toimituksen jälkeen.

Väärävärikuvien tapauksessa kuvien ehostaminen on enemmänkin sääntö kuin 
poikkeus. Ehostamisen voi tehdä joko kuvantuottaja tai kuvan loppukäyttäjä. Jos 
ehostuksen tekee kuvantuottaja, on neuvoteltava loppukäyttäjän kanssa kuvan 
käyttötarkoituksesta. Loppukäyttäjällä voi olla kokemusta aiemmista kuvista, joita 
hän voi antaa kuvatuottajalle sävymalliksi. Myös kuvatuottajalla voi olla omia 
sävymalleja, joita voidaan tarjota loppukäyttäjälle. Kuvatuottajien mukaan 
loppukäyttäjien toiveet ehostuksesta vaihtelevat huomattavasti ja eri asiakkaille on 
toimitettava erilailla säädettyjä kuvia. Osa loppukäyttäjistä taas joutuu tekemään 
kuville lisäsäätöjä, koska kuvatoimittajan tekemät ehostustoimenpiteet eivät ole 
tyydyttäviä.

Euroopan Unioni (EU) velvoittaa valvomaan maataloustukien jakamista. Tämän 
takia Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) ylläpitää peltolohkorekisteriä (FLPIS, 
Finnish Land Parcel Identification System). FLPIS on paikkatietojärjestelmä, joka 
sisältää sijaintitiedon jokaisesta peltolohkosta ja maanviljelijästä, joka on hakenut 
pinta-alaan perustuvia tukia. Keskeinen osa peltolohkorekisteriä on maankattava 
ortokuvatietokanta. Alun perin tietokanta perustui vuosina 1996-1997 kuvattuihin 
mustavalkofilmeihin. Geodeettinen laitos (GL) toimi laadunvalvontakonsulttina. 
Näiden kuvien tuotanto ja laatu on kuvattu perusteellisesti julkaisussa Honkavaara 
ym. (1999). Viiden vuoden välein tapahtuva ortokuvien päivitys aloitettiin 2002
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useiden urakoitsijoiden voinnin. Ortokuvat tuotetaan 1:31 000 mittakaavaisista 
väärävärikuvista. Filmiksi valittiin väri-infra, jotta samoja kuvia voitaisiin käyttää 
myös metsäsovelluksissa ja näin vähentää ministeriön alaisuudessa toimivien 
tahojen tarvitsemia kalliita ilmakuvauksia. MMM päätti käyttää prosessissa 
kattavaa laadunvalvontaa; GL loi laatujärjestelmän (Honkavaara 2004) perustuen 
Euroopan Komission suosituksiin (EC 2004). Laadunvalvonta jakaantuu sisäiseen 
valvontaan, jonka suorittaa urakoitsija, ja ulkoiseen valvontaan, jonka suorittaa 
asiakas yleensä ulkopuolisen laadunvalvontayritys avulla.

FLPIS-projektin yhdeksi tavoitteeksi asetettu väärävärikuvien kaksitahoinen 
hyödyntäminen, peltolohkojen ja metsän ominaisuuksien tulkinta samoilta kuvilta, 
asettaa kovat vaatimukset käytettävien kuvien radiometriselle laadulle. 
Metsäntulkinnan takia on käytettävä väärävärikuvia. Väärävärifilmeiltä on 
suodatettava pois sinisen valon alue, joka taas muodostaa ison osan varjoista 
tulevasta epäsuoran valon informaatiosta. Peltolohkojen tulkinnassa kriittisiä 
kohtia ovat nimenomaan peltojen reunoilla olevat metsistä johtuvat tummat varjot. 
Metsän ominaisuuksien tulkinnassa taas usein kaivataan suuria kontrasteja, jolloin 
edellä mainitut metsien varjot voivat muuttua kokonaan mustiksi. Lisäksi 
kustannussyistä kuvat haluttaisiin säätää vain kertaalleen, mutta visuaalista 
puustotulkintaa suorittavista Metsäkeskuksista mielipiteitä hyvin säädetystä 
väärävärikuvasta löytyi lähes yhtä paljon kuin kuvien käyttäjiä. MMM:n FLPIS- 
projektikokouksessa 6.3.2003 Jorma Marttinen Geoaudit Oy:stä esittikin 
kysymyksen: ”Minkä värinen on oikean värinen väärävärikuva?”

Tehokas työkalu digitaalisten kuvien radiometrisen laadun valvontaan voisi olla 
100%-histogrammitarkastus. Histogrammipohjaisen laadunvalvonnan ideana on 
laskea jokaiselle skannatulle kuvalle histogrammit ja histogrammien tilastolliset 
suureet ja verrata näitä aiemmin määritetyihin raja-arvoihin. Menetelmä on 
tehokkaimmillaan suoritettuna välittömästi skannauksen jälkeen. Menetelmää ei 
ole vielä käytetty FLPIS-laadunvalvontajärjestelmässä, koska tarvittavat raja-arvot 
ovat puuttuneet. Euroopan komissio (EC 2004) antaa suositukset luminanssi- 
histogrammin saturaatiolle ja kontrastille, mutta nämä todettiin riittämättömiksi 
FLPIS-prosessin väärävärikuville.

H istog ra m m itä rkastu s ei kokonaan voi korvata kuvien visuaalista tarkistusta. 
Ensinnäkin epäilyttävät histogrammin ominaisuudet voivat johtua joistakin 
sallituista ilmiöistä (esimerkiksi suuret vesialueet). Niinpä histogrammien 
tarkastusohjelman tulisi kerätä myös pienoiskuvat alkuperäisistä kuvista. Toiseksi 
peräkkäiset kuvanmuokkaukset saattavat aiheuttaa kuvalla ilmiöitä, jotka voidaan 
havaita vain visuaalisesti. FLPIS-prosessin lopputarkastuksessa ulkoinen 
laadunvalvoja tarkastaa ISO-2859-standardin mukaisesti valitun näytekuvajoukon 
visuaalisesti käyttäen sopivaa suurennosta. FLPIS-kuvantuotannon 
laadunvalvontanani on esitetty kuvassa 1. Ortokuvatuotannon laadunvalvontanani 
on vastaavanlainen (Honkavaara 2004).
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tuotanto-
Ulkoincn laadunvalvonta

- auditoinnit
- pistotarkastukset
- raporttien tarkastus
- vastaanottotarkastus

raportti
Ilmakuvaus, 

kuvien kehitys
auditointi

Laadun
valvontatarkasti stutfîs

auditoint Skannaus

Laadun
valvontatarkasti s

tarkasti s

Kuva 1. Digitaalisen kuvantuotannon vaiheet ja laadunvalvonta (kuva Honkavaara 
2004).

1.2 Työn tavoitteet ja rakenne
Tässä työssä tutkittiin pääasiassa filmikameralla tuotettuja skannattuja 
väärävärikuvia. Tutkimuksessa oli mukana myös pieni määrä ”tavallisia” värikuvia. 
Digitaalikameroita käsitellään muutamin osin lähinnä teoriakappaleissa.

Työn tavoitteena oli etsiä objektiivisia tapoja mitata ilmakuvien radiometriaa, 
tuottaa numeerisin ja visuaalisin kriteerein laadukas sävymallikuva sekä kehittää 
automaattinen menetelmä skannattujen ilmakuvien 100%-een
histogrammitarkastukseen. Olemassa olevaa FLPIS-ortokuvien 
laadunvalvontajärjestelmää kehitettiin näiden tulosten perusteella.

Kappaleessa kaksi käsitellään radiometrian ja digitaalisen kuvan perusteita, 
väriavaruuksia, histogrammeja, sävynsäätöä ja laitteiston värihallintaa. 
Kappaleessa kolme käydään läpi koko ilmakuvausprosessi ja siihen vaikuttavat 
fysikaaliset tekijät. Lisäksi käydään läpi laadunvalvontaa ja sen työkaluja. 
Tutkimusmateriaali ja käytetyt menetelmät on kuvattu luvussa neljä.

Tulokset -kappale jakaantuu kolmeen osaan. Ensin tehtiin sävysäädön 
esitutkimus (kappale 5.1), jossa tutkittiin erilaisia väärävärikuvia, niiden 
sävysäätöjä ja laatua erilaisten histogrammitilastojen avulla. Tämän perusteella 
tehtiin sävymallikuva, joka on esitetty kappaleessa 5.2. Sävysäädön 
esitutkimuksessa saatuja tietoja väärävärikuvien histogrammeista käytettiin 
pohjana kappaleen 5.3 työssä, jossa kehitettiin menetelmä skannattujen 
ilmakuvien laadunvalvontaan. Tuloksia analysoidaan kappaleessa 6 ja 
johtopäätökset tehdystä työstä on esitetty kappaleessa 7.
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2 KUVIEN RADIOMETRIA
Kirjallisuudesta löytyy useita määritelmiä termille radiometría. Grahamin ja Kohin 
(2004) mukaan radiometría on ultraviolett!-, näkyvän valon ja infrapuna-alueen 
elektromagneettisen säteilyn mittaamista. Palmer (2003) määrittelee radiometrian 
seuraavasti: "Radiometría on optisen säteilyn mittaamista. Tämä on 
sähkömagneettista säteilyä taajuusalueella 3 x 1011 ja 3 x 1016 Hz. Tämä alue 
vastaa aallonpituusaluetta 0.01 - 1000 цт ja sisältää puheessa yleisesti käytetyt 
alueet ultravioletti, näkyvä valo ja infrapuna. Kaksi tyypillistä radiometrian yksikköä 
ovat wattia / neliömetri ja fotoneja / steradiaania.” Lisäksi Palmer (2003) jatkaa: 
"Fotometria on ihmisen silmän havaitseman sähkömagneettisen säteilyn (valon) 
mittaamista. Fotometria on kuten radiometría, mutta kaikki on painotettu silmän 
spektraalilla herkkyydellä.”

Kuittinen (1993) määrittelee ilmaisimen radiometrisen erotuskyvyn pienimmäksi 
säteilyenergian eroksi, joka laitteella voidaan mitata. Kuvalla nähtävissä oleva 
kontrastin määrä riippuu ilmaisimen radiometrisestä erotuskyvystä. Mitä pienempiä 
eroja kohteesta tulevassa säteilyssä ilmaisin havaitsee, sitä vivahteikkaampi kuva 
kohteesta saadaan

Tässä työssä kuvan radiometrialla tarkoitetaan kuvan väreihin liittyviä 
ominaisuuksia: mm. kuinka monta erilaista värisävyä kuvalla on, kuinka laajan 
sävyalueen kuva sisältää, soveltuvatko kuvan sävyt haluttuun käyttötarkoitukseen.

2.1 Digitaalinen kuva
Digitaalisella kuvalla tarkoitetaan digitaalisessa, tietokoneen ymmärtämässä 
formaatissa olevaa kuvatiedostoa. Se voi olla luotu esimerkiksi skannaamalla 
perinteinen filmikuva, ottamalla kuva digitaalikameralla tai alusta alkaen 
kuvankäsittelyohjelmalla. Digitaalinen kuva voi olla rasteri- tai vektorimuotoinen. 
Rasterikuva muodostuu säännöllisestä matriisista, jossa jokaisella alkiolla on tietty 
sävyarvo. Vektorikuva muodostuu pisteistä ja niitä yhdistävistä viivoista. (Lillesand 
& Kiefer 2000)

Rasterikuvaformaatteja on useita, ja ne voidaan jakaa kahteen pääryhmään: 
häviötön ja häviöllinen. Häviöttömissä formaateissa kuva säilyy tallennuksen 
yhteydessä muuttumattomana. Tällaisia ovat mm. g if, bmp, png ja tiff. Tiff- 
formaatti voi sisältää myös häviöttömän tai häviöllisen pakkausoption. Häviöllisissä 
formaateissa kuva tallennuksen yhteydessä pakataan siten, että se säilyy 
visuaalisesti lähes muuttumattomana, mutta informaatiota on kadotettu. Tällä 
tavoin tiedostokokoa voidaan pienentää huomattavasti. Häviöllisiä formaatteja ovat 
mm. jpeg, jpeg2000 ja ecw. Kahta jälkimmäistä voi käyttää myös häviöttömillä 
asetuksilla.
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Rasterikuvan yhteydessä puhutaan usein bittisyvyydestä. Tällä tarkoitetaan sitä, 
kuinka monella bitillä yksi sävyärvo ilmoitetaan. Bittisyvyys ilmoitetaan kahden 
potensseina eksponentin vaihdellessa välillä 1-16. Yksibittisellä kuvalla pikselin 
sävyarvo voi olla joko 0 tai 1 eli musta tai valkoinen. Yleisimmin on käytössä 8- 
bittiset kuvat, jolloin saadaan 256 erilaista (harmaa)sävyarvoa. Värikuva 
muodostuu kolmesta samankokoisesta matriisista (värikanavasta), joista jokainen 
kuvaa yhtä kolmesta pääväristä. Yleisimmin nämä ovat punainen, vihreä ja 
sininen, jolloin puhutaan RGB-kuvasta (Red, Green, Blue). Nämä kolme pääväriä 
ovat samat kuin ihmissilmän tappisolujen havaitsemat värit. Muun muassa 
tietokoneiden monitorit ja skannerit käyttävät kuvanmuodostukseen RGB- 
menetelmää. Kolmikanavaisessa kuvassa yhden kuvapikselin sävyarvo 
muodostuu aina kolmen värin kombinaatioista [r, g, b]. Kun jokainen kanava 
esitetään kahdeksalla bitillä, saadaan niin sanottu 24-bittinen täysvärikuva jossa 
voi olla yhteensä (2Л8)Л3=~16.7 miljoonaa sävyä. Erilaiset kaukokartoitussensorit 
voivat tuottaa myös n-kanavainen kuvia, joissa kanavien lukumäärä n voi olla 
hyvinkin suuri, vaikkapa 128. Nykyaikaiset laajaformaattiset digitaalikamerat ovat 
5-kanavaisia (r, g, b, CIR ja PAN, katso taulukko 1). N-kanavaisia kuvia voidaan 
tuottaa myös keinotekoisesti kuvankäsittelyohjelmilla. Visualisointia varten n- 
kanavakuvalta valitaan kolme kanavaa, jotka esitetään RGB-väreillä.

2.1.1 Väriavaruudet
Väriavaruus tarkoittaa värijoukkoa / niitä värejä, jotka voidaan muodostaa jollain 
tietyllä menetelmällä. Yleensä väriavaruudella tarkoitetaan kaikkia niitä värejä, 
jotka voidaan toistaa, käsitellä ja siirtää tuotantoketjussa eteenpäin. Väriavaruuden 
rinnalla käytetään sanoja värialue, värimalli, värintoistoalue, värintoistokyky ja 
väritila (Wikipedia 2006) Laitteen väriavaruudella (gamut) tarkoitetaan niiden 
kaikkien värisävyjen joukkoa, jotka voidaan esittää kyseisellä laitteella; gamut siis 
kertoo laitteen värintoistokyvyn (kuva 2).

Tietokoneella tapahtuvaa kuvankäsittelyprosessia helpottamaan on luotu 
teoreettisia väriavaruuksia, joilla pystytään esittämään numeerisesti kaikki 
mahdolliset olemassa olevat värit. Tällaisia ovat mm. ClElab ja CiExyz. Kaikki 
muut väriavaruudet voidaan esittää näiden osajoukkoina ja niiden välille voidaan 
muodostaa yksikäsitteiset matemaattiset muunnoskaavat. Tätä ominaisuutta 
käytetään hyväksi värinhallinnassa (kappale 2.3). Eri väriavaruuksien perustana 
voi olla mm. matemaattinen yksinkertaisuus, fysikaalinen värinmuodostus, 
soveltuvuus tietokonekäyttöön ja havainnollisuus.

CiExyz (kuva 2) on matemaattinen malli, jolla voidaan esittää kaikki mahdolliset 
sävyt. Kuvasta 2 voidaan myös nähdä, että RGB-monitorin ja CMYK-tulostimen 
gamut eli värintoistokyvyt ovat erilaiset. Ensinnäkin kumpikaan ei pysty toistamaan 
koko väriavaruutta, ja erityisesti kummallakin laitteella on sävyjä, joita toisella ei 
pystytä toistamaan. ClElab on matemaattinen malli, jolla voidaan myöskin esittää 
kaikki mahdolliset sävyt, mutta se soveltuu laskennallisesti paremmin
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tietokonekäyttöön kuin ClExyz, ja on mm. ICC-värinhallinnan (kappale 2.3.1) 
perusväriavaruus. ClElab —koordinaatistossa kahden värin geometrinen etäisyys 
toisistaan on suoraan verrannollinen värien visuaaliseen eroon. RGB on 
additiivinen värimalli. Värisävy muodostetaan sekoittamalla kolmea pääväriä 
yhteen eri suhteissa. Harmaasävyissä jokaista pääväriä on yhtä paljon. Valkoinen 
väri syntyy, kun kaikki päävärit ovat maksimissaan, mustassa ne ovat nollassa 
(kuvat 3 ja 4). Erittäin yleinen ja paljon käytetty malli, sillä mm. monitorit, skannerit 
ja videotykit käyttävät värinmuodostukseen tätä menetelmää. CMY(K) (Cyan, 
Magenta, Yellow, blacK) on subtraktiivinen värimalli (kuva 4). Musta syntyy, kun 
kaikki kolme pääväriä ovat maksimissaan, valkoisessa ei ole yhtään väriä. C=1-R, 
M=1-G, Y=1-B. Yleinen värimalli, sillä mm. värimustesuihkutulostimet käyttävät 
värien muodostukseen tätä mallia. Tulostimissa on yleisesti käytössä CMYK, 
jolloin kolmen päävärin lisäksi käytössä on erillinen musta muste. (Fraser ym. 
2003; Bischof & Leberl 2004)

CIE xyz Color Space

RGB Monitor gamut 
CMYK printing gamut

Kuva 2. Vasemmalla CIE xyz-värijärjestelmä (Kuva Gonzalez & Woods 1992). 
Oikealla RGB-monitorin ja CMYK-tulostimen gamut / väriavaruudet (Kuva Nebulus 
2006)

while

hluck

enin
Kuva 3. RGB-värikuutio. Musta on origossa ja harmaasävyt siitä lävistäjällä (Kuva 
Scowengerdt 1997)
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Kuva 4. RGB:n additiivinen ja CMY(K):n subtraktiivinen värinmuodostus (Kuva 
Gonzalez & Woods 1992)

Tietokoneissa käytetyt RGB ja CMYK -väriavaruudet ovat laskennallisesti selkeitä, 
mutta ne eivät ole ihmiselle kovin intuitiivisia (Mitä väriä esittää esimerkiksi rgb- 
yhdistelmä [136, 141, 101]? (malakiitin vihreä (Resene 2001))). Niinpä on kehitetty 
useita havainnollisuuteen ja fysikaalisiin lähtökohtiin perustuvia väriavaruuksia. 
Tietokonemaailmassa tällaisia kutsutaan värikomposiiteiksi, virtuaalikanaviksi, 
koska ne ovat usein määritelty RGB:n kautta. Useimmissa näissä malleissa 
ideana on, että kahdella muuttujalla, värisävy (Hue, H) ja kylläisyys (tai ’puhtaus’, 
Saturaatio, S), kuvataan värin laatu, minkälainen väri on. Kolmas komponentti 
(useita termejä hiukan eri määrittelyillä, mm. Luminance, L; Brightness, B; Value, 
V; Intensity, I) kertoo valon määrän eli kuvan kirkkauden (Fraser ym. 2003). 
Käytännössä tämä komponentti sisältää kuvan harmaasävyinformaation. 
Kirjallisuudesta löytyy useita määritelmiä näille väriavaruuksille: HSV (Matlab 
2001), HSB (Gonzalez & Woods 1992; Fraser ym. 2003), HSL (Weeks 1996), IHS 
(Conrac 1985; Lillesand & Kiefer 2000) ja YIQ (Weeks 1996; Matlab 2001). 
Väriavaruuksien laajuuksista ja laskennassa välttämättä tapahtuvista 
pyöristyksistä johtuen kuvaukset väriavaruudesta toiseen ja takaisin eivät aina ole 
yksikäsitteisiä.

Tässä työssä on käytetty seuraavia värikomposiittimalleja, jotka löytyivät 
käytetyistä ohjelmistoista. Luminanssi:

L = 0.29x/? + 0.6xG + 0.11xB (1)

Jossa R = punainen, G = vihreä ja В = sininen värikanava.

Adobe Photoshop käyttää tätä kaavaa esittämään kuvan 
harmaasävyhistog rammin (Kosaka 2005). Eri päävärien painotussuhteet 
perustuvat ihmissilmän tappisolujen väriherkkyyteen, joiden kontrasti saavuttaa 
maksiminsa noin aallonpituudella 555 nm, eli vihreässä valossa(kuva 5; Bischof & 
Leberl 2004).
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680nm400шп 480nm 560nm
Wavelength

Kuva 5. Tappisolujen väriherkkyydet. (Kuva Bishof & Leberl 2004)

Kaava (1) on myös hyvin lähellä Matlabin käyttämän HSV-mallin V-kanavaa sekä 
YIQ-mallin Y-kanavaa (kaava (2); Matlab 2001).

RGB -> YIQ:

У" "0.299 0.587 0.144 R
/ = 0.596 -0.274 -0.322 G (2)

Q_ 0.211 -0.523 0.312 _ В

Erdas Imaginen IHS-malli on esitetty kuvassa 6 ja muunnoksien RGB -> IMS ja 
IMS -> RGB kaavat kaavoissa (3)- (20) (Conrac 1985; Erdas 1997). RGB ->IHS:

R, G, В e [0,1.0], M = max[/?, G, В\ m = min[/?, G, ß]

Intensiteetti I (/ e [o,l.o]) :

I = (M+m)/2 (3)

15



Saturaatio S (Se [ОД.О]) :

Jos M = m, S = 0; muuten, (4)

Jos I < 0.5, S = (M - m)/{M + m) (5)

Jos I > 0.5, S = (M - m)/(2 - M - m) (6)

Hue H (H e [o, 360]) :

Jos M = m, H = 0; muuten, (7)

M-R M-G , M-B
r= M ’g = Ы ’Ь= Ы

M-m M-m M-m (8)

Jos r = M, H = 60(2 + b - g) (9)

Jos g = M, H = 60(4 + r-b) (10)

Jos b = M, H = 60(б + g - r) (11)

Huen kaavassa (8) vähintään yksi muuttujista r, g tai b saa arvon 0; tämä vastaa 
väriä, jolla on suurin arvo. Vastaavasti vähintään yksi muuttujista r, g tai b saa 
arvon 1; tämä vastaa väriä, jolla on pienin arvo.

Ja käänteisesti, IHS -> RGB:

/ e [0,1.0} S s[0,1.0\ H e [0,360]

Jos I < 0.5, M = l(l + S) (12)

Jos I > 0.5,M = / + 5-IxS (13)

m = 2x1 -M (14)

Käyttämällä kaavojen (12)-(14) antamia arvoja 
muuttujille R, G, В (R,G,B e [0,1.0]) :

mille ja M:lle saadaan Kaavat

Jos H < 60,
R - m + (M — mfH/60)
G = m (15)
B = M
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(16)

Jos 60 < H < 120,
R = M 
G - m
В = m + (M - mX(l20 - Я)/60)

Jos 120 < Я < 180,
R- M
G = m + (M-m\(H-\20)/60) (17)
В - m

180 < H < 240,
R = m + (M- mX(240 - я)/60)
G = M (18)

В = m

Jos 240 < H < 300,
R = m
G = M (19)
В = m + (M - m\(H - 240)/60)

Jos 300 < H < 360,
R = m
G = m + (M - /ггХ(360 - Я)/б0) (20)

B = M

Käytännössä luminanssi L ja intensiteetti I kuvaavat samaa asiaa hiukan eri 
painotuksin. Kahden erilaisen IHS-järjestelmän periaatteet on esitetty kuvassa 6. 
Kuvassa 7 on Conracin (1985) mallin mukaan tehty väripaletti, jossa I saa arvot 0 - 
1 ja H arvot 0 - 360.
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•"SATURATION

BLACK
0.0

Kuva 6. Kaksi erilaista IHS-järjestelmää. (Kuvat Conrac 1985 ja Lillesand & Kiefer 
2000)

Kuva 7. Conracin (1985) mukaan Matlabilla tehty väripaletti IHS-mallin I ja H 
komponenttien arvoista.

Kuvissa 8 ja 9 on esitetty RGB-kuva ja sen kolme värikanavaa mustavalkoisina, 
kaavan (1) mukaan laskettu luminanssi sekä kaavojen (3) - (10) mukaan lasketut 
intensiteetti-, hue- ja saturaatiokuvat.
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RGB Red

Blue

Luminance

Kuva 8. RGB-kuva ja sen yksittäiset värikanavat sekä kaavan (1) mukaan laskettu 
luminanssi-kuva. (kuva van Gogh: Village streets Auvers (Ateneum, Suomi))
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Kuva 9. RGB-kuvan virtuaalikanavat I, H, S laskettuna kaavojen (3) - (11) 
mukaan (Conrac 1985). Koska huen värit ovat syklisiä, oikean alanurkan kuvassa 
Hue on väritetty kuvan 7 (I = 0.5) mukaan.

2.1.2 Histogrammi
Tilastollisen määritelmän mukaan histogrammi kertoo kvantitatiivisen, määrällisen 
datan jakautumisen joihinkin luokkiin. Kuvaajassa x-akselilla on tutkittava suure ja 
у-akselilla joko absoluuttinen määrä tai prosenttiosuus (Quang A & The Hong 
2006).

Kuvan histogrammi kertoo kuvapikseleiden jakauman sen perusteella, kuinka 
monta kappaletta kutakin sävyärvoa on. Kuvahistogrammin x-akselilla ovat 
värisävyt (usein 0-255) ja у-akselilla sävyjen lukumäärä tai niiden prosentuaalinen 
osuus. Erityisesti histogrammi ei sisällä mitään tietoa pikseleiden sijainnista 
kuvalla; kahdella selvästi erilaisella kuvalla voi olla identtiset (kuva 10) ja 
visuaalisesti samanlaisilla kuvilla erilaiset histogrammit Ainoastaan, mikäli kaksi 
kuvaa ovat täysin samanlaisia, myös niiden histogrammit ovat samanlaisia, ja 
mikäli histogrammit ovat erilaisia, myös kuvat ovat erilaisia. Joskus voi kuitenkin 
olla mahdollista tulkita kuvan spatiaalista sisältöä histogrammin avulla. Esimerkiksi 
ilmakuvan vahvasti kaksihuippuinen histogrammi yleensä viittaa kahteen
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dominoivaan maastotyyppiin kuten maahan ja veteen (Schowengerdt 1997) (kuva
11).

Kuva 10. Kolme erilaista harmaasävykuvaa ja samanlainen histogrammi (Kuva 
Kosaka 2005)
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Kuva 11. Väärävärikuva Keski-Suomesta ja sen (kaksihuippuiset) histogrämmit 
(Kuva Yritys A)

Yleisimmin käytetyt histogrammit ovat R (punainen), G (vihreä) ja В (sininen). 
Koska RGB-mallia käytetään tuottamaan kolmikanavainen kuvakomposiitti 
värimonitoreissa ja skannereissa, R, G ja B-histogrammit ovat laskennallisesti 
kaikkein tehokkaimpia muodostaa. Muiden komposiittikanavien histogrammit 
voivat antaa kuvasta tietoa, jota olisi vaikeaa tai jopa mahdotonta tulkita suoraan
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RGB-histogrammeista. Luminanssi-hi'stogrammista voidaan nähdä kuvalla olevien 
täysin mustien ja valkoisten pikseleiden lukumäärä. Hue-histogrammista voidaan 
seurata sävynmuokkausoperaatioiden vaikutusta ja se antaa paremman 
käsityksen kuvan yleisestä värimaailmasta kuin RGB-histogrammit (Koutsias ym. 
2000). Histogrammi voidaan laskea joko koko kuvalle tai sen osalle.

Histogrammeista voidaan laskea useita tilastollisia suureita (määritelmät ovat 8- 
bittiselle kuvalle, jonka sävyärvot ovat välillä 0-255):

■ Keskiarvo. Kertoo sävyjen keskiarvon.
■ Keskihajonta. Kertoo, kuinka leveälle sävyt ovat jakautuneet keskiarvon 

ympärille.
■ Variaatiokerroin. Kertoo sävyarvojen prosentuaalisen jakauman (= 

keskihajonta / keskiarvo).
■ EK-variaatiokerroin. (= keskihajonta / 256 (EC 2004)).
■ Mediaani. Kertoo histogrammin keskikohdan. Sen molemmilla puolilla on 

sama määrä sävyärvoja.
■ Moodi. Kertoo eniten esiintyvän sävyarvon.
■ Käyttämättömät sävyä rvot. Kertoo, kuinka monta sävyarvoa 256:sta on 

käyttämättä. Voidaan ilmoittaa myös prosentteina.
■ Tehokkuus (myös 100%-tehokkuus tai dynamiikka). Kertoo, kuinka monta 

sävyarvoa on käytetty 256:sta mahdollisesta (8bit-kanava).
■ xx%-tehokkuus. Kertoo, kuinka leveä on xx% kuvan kaikista sävyärvoista 

sisältävä histogrammin osa.
■ Minimi. Pienin käytetty sävyärvo.
■ Maksimi. Suurin käytetty sävyä rvo.
■ Käyttämättömät keskellä. Kuinka monta käyttämätöntä sävyarvoa on 

minimin ja maksimin välissä.
■ Hännät (0<hännät<1, esimerkiksi 0.001, 0.999), Kertoo kohdan, jossa ko. 

osuus sävyä rvoja on histogrammin vasemmalla puolella.
■ 0 & 255. Kertoo 0 ja 255 sävyarvojen lukumäärän.
■ 0% ja 255% (saturaatio). Kertoo sävyarvojen 0 ja 255 prosentuaalisen 

osuuden koko kuvalta.

Näiden tilastojen merkitys ilmakuvilta lasketuille histogrammeille on kerrottu 
tarkemmin kappaleessa 3.5.2.
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2.2 Sävyarvojen muokkaus
Sävysäädöllä tarkoitetaan kuvan sävyarvojen muokkaamista erilaisilla 
kuvankäsittelyfunktioilla. Perus kuluttajakameroilla otetuille kuville ihmiset tekevät 
usein visuaalisiin kriteereihin perustuvia ehostustoimenpiteitä ennen kuvien 
arkistoimista perhealbumeihin. Ilmakuville tehtävät sävysäädön vaiheet voidaan 
taas jakaa kahteen osaan, entistämiseen ja ehostamiseen. Näistä operaatioista 
kerrotaan tarkemmin kappaleessa 3.3.

Matemaattisesti ajateltuna kuvankäsittelyfunktio on siirtofunktio (transfer function), 
jonka avulla jokaiselle kuvapikselille lasketaan uusi sävyarvo. Nämä siirtofunktiot 
eli sävynsäätöoperaatiot voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan: pikselikohtaisiin, 
paikallisiin ja globaaleihin operaatioihin. Pikselikohtaisissa operaatioissa 
yksittäisen kuvapikselin sävyä muokataan tietyllä tavalla riippumatta pikselin 
sijainnista ja sen naapuripikseleistä. Paikallisissa operaatioissa pikselin uusi 
sävyarvo määräytyy sen naapuripikseleiden perusteella. Globaaleissa 
operaatioissa pikselin uuteen sävyarvoon vaikuttavat alkuperäisen kuvan kaikki 
pikselit riippuen niiden sävystä ja sijainnista kuvalla. (Bischof & Leberl 2004)

Pikselikohtaiset operaatiot voidaan esittää yksinkertaisen taulukon avulla. Siinä 
ilmoitetaan jokaista sävyarvoa vastaava uusi arvo. Tällaista taulukkoa kutsutaan 
yleisesti LUTiksi (Look Up Table). Operaatioita voidaan seurata, määritellä, 
suorittaa ja havainnollistaa histogrammien ja (Adobe Photoshopin) curves-käyrän 
avulla (kuvat 12, 13 ja 43). Adobe Photoshopin curves-käyrää vastaavia työkaluja 
löytyy eri nimillä yleisimmistä kuvankäsittelyohjelmistoista. Yleisimpiä 
pikselikohtaisia operaatioita ovat kuvan kirkkauden ja kontrastin säätö. Kirkkauden 
säädössä jokaiseen sävyarvoon lisätään tai siitä vähennetään vakioarvo ja 
ääripäät kuvautuvat joko maksimi- tai minimiarvoksi. Kontrastisäädössä tummia 
sävyarvoja tummennetaan ja kirkkaita vaalennetaan, eli kuvan histogrammia 
venytetään laajemmalle alueelle (Kuva 12). Histogrammin ääripäiden yli menevät 
osat kuvautuvat jälleen joko maksimi- tai minimiarvoiksi. Lisäksi voidaan tehdä 
erilaisia epälineaarisia muokkauksia, esimerkiksi gamma-korjaus ja histogrammin 
tasoitus. Siinä pyritään levittämään histogrammi kattamaan tasaisesti kaikki 
sävyarvot. Pikselikohtaiset operaatiot voivat olla joko palautuvia, eli operaation voi 
tehdä käänteisesti ja palauttaa kuvan alkuperäiseen muotoon, tai 
palautumattomia, jolloin kuvan on sävyinformaatio on muuttunut pysyvästi. Näillä 
operaatioilla voidaan tahallisesti tai tahattomasti vaikuttaa kuvalla esiintyvien 
sävyjen määrään. Yksinkertaisella kuvauksella 8-bittinen 256 sävyä sisältävä kuva 
voidaan muuttaa 1-bittiseksi mustavalkoiseksi kuvaksi.

Operaatiot voidaan yleistää kolmikanavaisille RGB-kuville. Niitä voidaan tehdä 
riippumattomasti jokaiselle kanavalle erikseen tai sama operaatio voidaan tehdä 
jokaiselle kanavalle. Käytännössä eri kuvankäsittelyohjelmien koko kuvaa 
koskevat säätöoperaatiot toteutetaan ohjelman sisäisesti jokaiselle kanavalle 
erikseen.
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(a) Histogram
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[
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t
0 256 Display levels (DN')

Kuva 12. Erilaisia histogrammi-muokkauksia. (Kuva Lillesand & Kiefer 2000)

Paikallisissa operaatioissa kuvapikselin uusi arvo lasketaan sitä ympäröivien 
naapuripikseleiden avulla. Kaavassa (21) on esimerkinomaisesti esitetty 
pehmennys-filtteri (alipäästösuodatus) ja Gaussin filtteri. Ympäristö voi olla 
vaihtelevan muotoinen ja kokoinen. Tyypillisiä paikallisia operaatioita ovat mm. 
pehmennys, terävöitys, reunojen etsintä ja bi-lineaarinen interpolointi. Paikalliset 
operaatiot ovat käytännössä peruuttamattomia.

Pehmennys- ja Gaussin filtterit:

II
-e

T 1 l"
1 1 1 ,h = 1/16

"1 2 1"
2 4 2

1 1 1 1 2 1
(21)

Globaaleja operaatioita voidaan kutsua kuvamuunnoksiksi. Näissä kuva 
muunnetaan paikkatasosta esimerkiksi taajuustasoon, jossa 
kuvanmuokkausoperaatiot tehdään, ja lopuksi tehdään käänteismuunnos takaisin 
palkkatasoon. Tällaisia kuvanmuunnoksia ovat mm. Lowpass- ja bandpass 
kohinanvähennysfiltterit, wavelet-muunnokset, Karhunen-Löwe -muunnos sekä 
yleisesti ottaen kaikki Fourier-muunnokseen perustuvat operaatiot. (Bischof & 
Leberl 2004)
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Sävynsäätöoperaatiot vaikuttavat kuvan histogrammiin eri tavoin. Pikselikohtaisten 
operaatioiden vaikutus voidaan joissain tapauksissa havaita histogrammeissa. 
Esimerkiksi kontrastin lisääminen ja gamma-säätö voivat aiheuttaa histogrammin 
keskelle tyhjiä aukkoja ja lisätä histogrammin ääriarvojen lukumäärää. Paikallisten 
ja globaalien operaatioiden vaikutusta histogrammiin voi olla lähes mahdotonta 
havaita tai ennustaa.

2.2.1 Sävysäätö Adobe Photoshopilla
Adobe Photoshop (v 7.0) on erittäin monipuolinen kuvankäsittelyohjelma jota on 
mahdollista käyttää mitä moninaisimpiin kuvankäsittelyoperaatioihin. Tässä työssä 
tutustuttiin vain pikselikohtaisiin operaatioihin ja työkaluihin, jotka vaikuttivat koko 
kuva-alueeseen samalla tavalla. Lisäksi kriteerinä oli, että käytettyjen toimintojen 
kaikki vaikutukset kuvan sävyarvoihin olivat tiedossa ja käyttäjän hallittavissa. Näin 
pois rajautuivat mm. kaikki automaattiset säädöt, erilaiset filtterit sekä kuvaa 
pikseleittäin tai alueittain säätävät toiminnot. Jäljelle jäi kaksi työkalua, Levels ja 
Curves, joiden käyttötapa selostetaan seuraavassa.

2.2.1.1 Levels
Levels-ikkuna näyttää kerrallaan aina yhden histogrammin (red, green, blue tai 
yhdistetty RGB, jolloin säädöt vaikuttavat samalla tavalla kaikkiin kolmeen 
kanavaan) ja kolme liukusäädintä (shadows, midtones, highlights), joilla siihen voi 
vaikuttaa (kuva 13). Säätö tapahtuu joko hiirellä tai antamalla sopiva lukuarvo 
valintaikkunaan. Koska midtones-säädön vaikutusta kuvan pikseliarvoihin ei 
pystytty vedenpitävästi selvittämään, sitä ei säätöprosessissa käytetty. 
Histogrammi esittää ko. kanavalla sävyärvojen 0-255 jakauman. Shadows- 
säätimellä kerrotaan, mistä arvosta (0-255) säädetyn kuvan histogrammin tumma 
pää laitetaan alkamaan, ja vastaavasti highlights, mistä arvosta (0-255) kirkas pää. 
Käytännössä alkuperäisestä histogrammista rajataan halutun kokoiset alueet 
tummasta ja kirkkaasta päästä pois ja jäljelle jäänyt osa levitetään lineaarisesti 
välille 0-255. Näin kuvan kontrasti lisääntyy, eli tummat kohdat tulevat vielä 
tummemmiksi ja vaaleat vaaleammiksi. Säätöjen vaikutuksen alkuperäiseen 
kuvaan näkee koko ajan. Kun säädön aikana pitää alt-näppäintä pohjassa, voi 
nähdä, kuinka suuri osa kuvapikseleistä säätyy histogrammissa ääriarvoihin 
nollaan tai 255. Oikein käytettynä levels ei hukkaa ollenkaan alkuperäisen kuvan 
sävyarvoja. Säädön jälkeen histogrammin muoto pysyy lähes entisellään, mutta 
siihen ilmestyy enemmän tai vähemmän rakoja eli käyttämättömiä sävyarvoja 
tasaisesti koko sävyalueelle. Tarvittaessa tekemänsä säädöt voi tallentaa, ja sitten 
käyttää niitä sellaisenaan toiseen kuvaan.
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2.2.1.2 Curves
Kuten Level-säädössä, curves-työkalussa valitaan aluksi, säädetäänkö kerralla 
yksittäistä värikanavaa vaiko kaikkia yhtäaikaa. Säätöikkunassa vaaka-akselilla on 
alkuperäisen kuvan ja pystyakselilla säädetyn kuvan sävyärvot (0-255) (kuva 13). 
Akselien välissä kulkeva käyrä määrää kuvauksen vanhojen ja uusien sävyarvojen 
välillä. Niin kauan kuin käyrä kulkee nurkasta nurkkaan ja on joko aidosti kasvava 
tai vähenevä, kuvaus on (teoriassa) yksikäsitteinen, muulloin sävyarvojen määrä 
vähenee ja sävyt saattavat muuttua hyvinkin epäluonnollisen näköisiksi. 
Käytännössä 8-bittisyydestä johtuen sävyjen määrä voi vähentyä jo melko 
pienilläkin säädöillä. Käyrälle voi asettaa maksimissaan 14 lukituspistettä, joiden 
kautta käyrän on kuljettava; ohjelma pitää huolen siitä, että käyrä pysyy 
mahdollisimman sileänä ilman teräviä kulmia. Pisteiden paikat voi määrätä joko 
hiirellä tai antamalla tarkat numeroarvot. Lisäksi käyrän tai sen osan voi piirtää 
vapaalla kädellä kulkemaan juuri niin kuin haluaa. Työkalulla pystyy tekemään 
(lähes) samat säädöt kuin Levels:llä sekä säätämään sävyjä paljon vapaammin ja 
kontrolloidummin. Säädön jälkeen histogrammin muoto on voinut muuttua 
paljonkin, ja rakoja voi olla epäsäännöllisesti. Myös curves:n säätöasetukset voi 
tallentaa ja käyttää toiseen kuvaan.

*J
OK

Reset

Load..

Save...

Auto

Options...

S f S
W Preview

Channel: | RGB il 1Ж1ГЛ
Reset

load.,. I

Save... I

Smooth I

Auto

Options... I

/ f f
|V Preview

Kuva 13. Adobe Photoshopin Levels-ja Curves -työkalut

2.3 Värinhallinta

2.3.1 Perusidea
Monitorit, tulostimet eli printterit ja kuvanlukijat eli skannerit pystyvät toistamaan 
vain rajoitetun osan koko väriavaruudesta eli kaikista mahdollisista väreistä. 
Laitteiden toistamat väriavaruudet ovat eri kokoisia ja riippuvat 
värinmuodostustavasta. CMYK-printteri ei pysty toistamaan kaikkia samoja 
värisävyjä kuin RGB-monitori ja päinvastoin (kuva 2). Lisäksi jokainen laite on 
yksilöllinen; sama kuva saattaa näyttää selvästi erilaiselta kahdella identtisellä 
monitorilla johtuen monitorien säädöistä, ympäristön valaistuksesta, yksilöllisistä 
eroista yms. (Fraser ym. 2003; ICC 2006; PrePress Center 2006).
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Värinhallinnalla pyritään saavuttamaan mahdollisimman hyvä ennustettavuus 
värivastaavuudessa eri laitteiden välillä. Kun värinhallintaa käytetään koko 
kuvantuotantoketjussa, saadaan ei-toivotut sävyerot minimoitua ja toisaalta 
värintoiston laajuus maksimoitua. Kuvassa 14 on esitetty laiteriippumattoman 
värimuunnoksen idea.

IDIDI

= each a device-to-standard colour space
Kuva 14. Laiteriippumattoman värimuunnoksen idea. (Kuva ICC 2006)

2.3.2 Kalibrointi ja profilointi
Monitorin kalibroinnissa säädetään fyysisesti laitteen kirkkaus, kontrasti ja 
väritasapaino siten, että monitori pystyy toistamaan mahdollisimman laajan 
sävyalueen. Säätöjen apuna voidaan käyttää tarkoitusta varten tehtyjä 
kalibrointikuvioita tai erityisiä ohjelmia.

Mikäli halutaan, että kuva toistuu (lähes) samanlaisena myös muilla näytöillä ja 
printtereillä, on luotava laitekohtaiset profiilit. Suositeltava ratkaisu on ottaa 
käyttöön ICC-värinhallinta (ICC 2006). Tämä vaatii erillisen (kaupallisen) 
ohjelmiston ja kalibrointilaitteiston. Eräs vaihtoehto on käyttää Adobe Photoshopin 
mukana tulevaa Adobe Gamma -ohjelmaa, jonka säädöt perustuvat vain käyttäjän 
näköhavaintoihin.

Monet kalibrointilaitteistot ja ohjelmat on tarkoitettu käytettäviksi 
kuvaputkinäyttöjen kanssa. Yleistymässä olevat litteät LCD-näytöt eivät 
välttämättä sovellu kalibroitavaksi ja ovat siten huono valinta tarkkaa värihallintaa 
vaativiin prosesseihin.
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2.3.3 ICC-profiili
ICC-prof¡il¡ on tiedosto, joka kuvailee laitteen värintoisto-ominaisuuksia 
tunnetuissa, vakioiduissa olosuhteissa (PrePress Center 2006). Tiedostossa on 
kuvaus standard ¡väriavaruudesta laitteen väriavaruuteen. Se määrittää, kuinka 
laite toistaa kunkin standardiväriavaruuden värin. ICC-profiilin voi tehdä 
skannerille, digitaalikameralle, kuvaruudulle, vedostimelle ja 
painokone/painopaperi-yhdistelmälle. ICC on kansainvälinen standardi, jonka 
avulla eri laitteet saadaan "ymmärtämään toistensa värieroja" sekä saadaan erot 
minimoitua profiileiden kesken tapahtuvien värimuunnosten avulla.

Kun kuvankäsittelyssä käytetään värinhallintaa, kuvatiedostoon voidaan liittää 
mukaan profiili, joka kertoo, miltä kuva on näyttänyt kyseisellä laitteistolla.

2.4 Laadun arviointi
Kuvan laatu ja laadun arviointikriteerit riippuvat kuvan suunnitellusta 
käyttötarkoituksesta. Kuva voi olla tarkoitettu pelkästään visuaalisesti katseltavaksi 
tai sitä voidaan käyttää tarkkoihin numeerisiin luokitteluihin ja automaattisiin 
prosesseihin. Näissä tapauksissa kriteerit hyväksyttävälle laadulle voivat olla 
hyvinkin erilaisia. (Rosenfeld & Как 1982)

Kuvalta voidaan erikseen mitata geometrista, spatiaalista ja radiometristä laatua. 
Yksittäin nämä eivät kuitenkaan kerro koko totuutta kuvan laadusta, sillä yhdessä 
nämä kolme kriteeriä muodostavat monimutkaisen laatukokonaisuuden. 
Esimerkiksi visuaalisessa kuvantulkinnassa kaikki kolme komponenttia vaikuttavat 
tulkinnan lopputulokseen. Kuvan ominaisuuksia yleispätevästi kuvaavia 
laatukriteereitä ei voida antaa (Kuittinen 1993). Yleisesti hyväksytty laadun mittari, 
joka yhdistää sekä radiometristä että spatiaalista tietoa on MTF (Modulation 
Transfer Function, modulaation siirtofunktio, katso kaava 25). Se kuvaa, kuinka 
optinen systeemi vaikuttaa kuvan kontrastiin spatiaalisen taajuuden funktiona 
(Graham & Koh 2004). Kuvassa 15 on esitetty digitaalisen ilmakuvakamera 
DMC:n kolmen eri kuvablokin keskiarvo-MTF-käyrät.

Average MTF, Flight direction -------d1_g5

-------d1_g8a

-------d1 g8b

lp/pixel

Kuva 15. DMC-kameralla kuvattujen kolmen testiblokin keskiarvo-MTF-käyrät 
lentosuuntaa vastaan olevista viivoista. Pystyakselina kontrasti, vaaka-akselilla lp / 
pixel = viivaparia per pikseli (kuva Honkavaara ym. 2006a)
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Kuvien radiometristä laatua ja radiometristen muokkausten vaikutusta kuvan 
sävyihin voidaan arvioida ja mitata monella tapaa, mm. visuaalisesti tai 
numeerisesti, absoluuttisesti tai suhteellisesti. MTF:n lisäksi muita numeerisia 
menetelmiä ovat mm. kontrasti ja histogrammeihin perustuvat tilastolliset suureet 
(kappaleet 2.1.2 ja 3.3). Histogrammien tulkinnassa on hyvä tietää kuvalle tehdyt 
muokkaustoimenpiteet, sillä jotkut operaatiot, mm. bi-lineaarinen interpolointi, 
saattavat muuttaa histogrammin siistin näköiseksi, vaikka kuvan laatu tai 
informaatiosisältö eivät olisikaan parantuneet. Visuaalinen arviointi voi perustua 
vain yhteen kuvaan, tai kuvaa voidaan vertailla mallikuvaan tai suurempaan 
kuvajoukkoon. Arviointikriteerit voivat olla subjektiivisia arvioijan kokemuksesta ja 
mausta riippuvia, tai objektiivisia, esimerkiksi erityyppisten kohteiden 
erottuvuuksia. Kuittisen (1993) mukaan kuvan sävyjen osalta parhaat laadun 
kriteerit ovat alkuperäisen (tai muokatun) kuvan keskimääräiset kontrastit 
(histogrammi) sekä kuvan sävyjen esittämiseen käytettyjen bittien määrä.

Kuvan laatua voidaan arvioida myös kuvaamalla erilaisia tunnettuja geometrisia, 
spatiaalisia tai radiometrisiä testikohteita laboratoriossa tai maastossa. 
Geometrisiä kohteita ovat esimerkiksi tarkasti sijainniltaan tunnetut kohteet, 
spatiaalisia kohteita erilaiset viivakuviot ja Siemens-tähdet. Radiometrisiä kohteita 
ovat esimerkiksi erilaiset väritaulut, pressut ja luonnonkohteet, joiden spektraaliset 
ominaisuudet tunnetaan. Honkavaara ym. (2006b) esittelee Geodeettisen 
laitoksen monipuolisen ja ainutlaatuisen Sjökullan testikentän.

Riippumatta laadunarviointitavasta, kriteerit voidaan asettaa joko koko kuvalle, 
kuvan osille tai erilaisille kohteille. Arvioinnin ongelmana on usein sopivien raja- ja 
kynnysarvojen löytäminen käytetylle laatumittarille. Ilmakuvauksen tapauksessa 
kriteerit voidaan asettaa joko jokaiselle kuvalle erikseen tai kuvauskohtaisille 
keskiarvosuureille. On myös mietittävä, riittääkö ilmakuvausblokin tapauksessa 
vain yhden kuvan tarkistaminen ja säätäminen varmistamaan koko blokin kuvien 
laadun.
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3 ILMAKUVAUSPROSESSI
3.1 Sähkömagneettinen säteily
Kaukokartoitus perustuu tarkasteltavan kohteen lähettämän tai heijastaman 
sähkömagneettisen säteilyn havainnoimiseen ilmasta. Erilaisia 
kaukokartoitustuotteita ovat ilma- ja satelliittikuvat, videokuvat sekä tutka-, 
laserskannaus- ja spektrometriaineistot (Hujala 2002). Kaukokartoitusinstrumentit 
voidaan jakaa passiivisiin ja aktiivisiin: passiiviset havainnoivat jostain ulkoisesta 
lähteestä, yleensä auringosta, lähtöisin olevaa kohteesta heijastunutta 
sähkömagneettista säteilyä; aktiiviset instrumentit lähettävät itse signaalin, joka 
heijastuu kohteesta ja jonka instrumentti havaitsee. Auringonsäteily sisältää 
näkyvän valon ohella infrapunasäteilyä sekä ultravioletti- ja röntgensäteilyä. 
Useimmiten fotogrammetrisessa kaukokartoituksessa havainnoidaan vain näkyvän 
valon ja infrapunasäteilyn alueita. Tyypilliset ilmakuvauksessa käytetyt 
aallonpituusalueet on esitetty taulukossa 1 (Lillesand & Kiefer 2000; Fraser ym. 
2003, Graham & Koh 2004). Metsiä kuvataan usein ns. väärävärikuville (Color 
infrared, CIR tai Near infrared, NIR), joissa lähi-infra kuvataan punaisella, 
punainen vihreällä ja vihreä sinisellä värillä (Schowengerdt 1997; Tokola ym. 
1998; Kukko 2002). Tyypillisen väärävärifilmin spektriset herkkyyskäyrät on 
esitetty kuvassa 16 ja kahden erilaisen digitaalikameran herkkyyskäyrät kuvassa 
17.

Taulukko 1. Tyypilliset ilmakuvauksessa käytetyt aallonpituusalueet.

Kanava Alue (nm)
Pankromaattinen 360 - 720

Sininen 360 - 500
Vihreä 500 - 600

Punainen 600 - 720
Lähi-infra 720-950

Aallonpituus (nm)
400 450 500 550 600 650 70C 7S0 800 850 900

suodin

---------------- I nfrapuna herkkä kerros -------------Fuñársele herkkä kerros

...............Vihreälle herkkä kerros

Kuva 16. Kodak NIR 2443 väärävärifilmin emulsiokerrosten spektriset herkkyydet 
ja niitä vastaavat aallonpituusalueet. Keltasuotimella on leikattu pois siniset sävyt. 
(Kuva Tokola ym. 1998, värit Hujala 2003)
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UltraCamD herkkyydet
20.0

Aallonpituus

ADS40 herkkyydet

--------PAN

Red
Green _ 
Blue

x 0.4

Aallonpituus

Kuva 17. Vexcel UltraCamD- ja Leica ADS40-digitaalikameroiden spektriset 
herkkyydet (Vexcel 2006; Leica 2006)

3.1.1 Kohteiden ominaissäteily
Kohteeseen tuleva sähkömagneettinen säteily heijastuu, absorptoituu kohteeseen 
tai läpäisee kohteen. Heijastuneen säteilyn suureena käytetään usein radianssia 
[W/ (sr m2)], joka kertoo tietyltä säteilylähteen alueelta tiettyyn suuntaan lähtevän 
säteilytehon. Heijastuneen säteilyn energian suhdetta saapuvan säteilyn 
energiaan nimitetään heijastussuhteeksi eli reflektanssiksi, joka on yksikötön 
suure. Eri aallonpituuksien reflektanssit yhdessä muodostavat ominaissäteilyn eli 
ominaisspektrin kuvaajan, joka on kohteelle tyypillinen. Kohteen ominaisspektrin 
tuntemus auttaa mm. seuraavissa asioissa: voidaan arvioida, erottuuko kohde 
kuvalla, osataan valita kohteen erottumisen kannalta soveltuvimmat spektrin 
alueet eli instrumentin värikanavat, valita sopiva kaukokartoitusjärjestelmä sekä 
paras vuoden- ja vuorokaudenaika kohteen havaitsemiselle sekä ennustaa, minkä 
värisinä tai sävyisinä kohteet näkyvät kuvalla. Kuvasta 18 voidaan havaita, että 
havu- ja lehtimetsien ominaisspektri on näkyvän valon alueella suunnilleen 
samanlaista, mutta lehtimetsä heijastaa huomattavasti enemmän lähi-infra-alueen 
säteilyä kuin havumetsä. Näin metsän kuvauksessa kannattaa käyttää infrapuna-
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valolle herkkää sensoria, jolloin kuvalta voidaan erottaa havu- ja lehtipuut 
toisistaan erisävyisinä. Lehtivihreässä näkyvän valon ja infrapuna-alueen rajalla 
tapahtuvaa voimakasta heijastuksen nousua sanotaan kulminaatioksi (red edge). 
Kasvillisuuden ominaissäteily vaihtelee myös vuodenajan ja kasvien 
kehitysvaiheen mukaan. Vanhassa ja uudistuskypsässä metsikössä punaisen ja 
lähi-infran reflektanssit ovat minimissään. Lisäksi erilaiset kasvitaudit ja 
ilmansaasteet vaikuttavat kasvien ominaisspektriin. Elottomien kohteiden 
reflektanssikäyrät ovat tasaisempia, sillä lähi-infrapunasäteilyn heijastuminen on 
vähäisempää suhteessa näkyvän valon heijastumiseen. (Auvinen ym. 1997, 
Tokola ym. 1998; Lillesand & Kiefer 2000).

Deciduous trees 
(Maple)

Coniferous trees 
(Pine)

Red
0.6 0.7
Wavelength (цт)

{Note range of 
spectral values)

vihreä punainen lahi-infra

QÙ________i----------1----------------1-------------LJ
390 522 654 786 918

Aallonpituus, nm

Kuva 18. Puiden ominaisspektri. (Kuvat Lillesand & Kiefer 2000; Miina 1994)

3.2 Ilmakuvan radiometriseen laatuun vaikuttavat tekijät
Tässä kappaleessa käsitellään ilmakuvan radiometriseen laatuun vaikuttavat 
tekijät kuvauksesta siihen vaiheeseen, että kuva on saatettu digitaaliseen 
muotoonsa. Tämän jälkeen tehtävien entistämis- ja ehostamisoperaatioiden 
vaikutus kuvan radiometriseen laatuun on käsitelty seuraavassa kappaleessa 
(3.3).
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Ilmakuvakameran tallentamaan sähkömagneettiseen säteilyyn vaikuttavat useat 
geometriset ja radiometriset ominaisuudet, jotka voivat heikentää kuvan 
spektraalia ja spatiaalista laatua monin tavoin. Pellikka (1998) jakaa radiometriaan 
ja geometriaan vaikuttavat tekijät viiteen luokkaan:

1. Sensoriin ja kuvaussysteemiin liittyvät tekijät
2. Maanpinnan BRDF:n liittyvät tekijät
3. Ilmakehän ominaisuudet
4. Topografiset tekijät
5. Ajalliset tekijät

Lillesand & Kiefer (2000) luettelee datan keruuseen liittyvät elementit seuraavasti: 
a) energian lähteet, b) energia etenee ilmakehässä, c) energia vuorovaikuttaa 
maanpinnan kohteiden kanssa, d) energia kulkee uudestaan ilmakehässä, e) 
sensori rekisteröi energian, f) sensori muuttaa energian kuvaksi ja / tai 
digitaaliseen muotoon. Tämän jälkeen on vuorossa datan käsittely. Koko prosessi 
on esitetty kuvassa 19.
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Kuva 19. Kaukokartoitusprosessi (Kuva Lillesand & Kiefer 2000)

3.2.1 Yleiset tekijät
Energianlähteen eli auringon päivittäiset ja vuotuiset liikkeet asettavat rajoituksia 
ilmakuvaukselle. Päivittäistä kuvausaikaa rajoittaa auringon korkeuskulma, jonka 
tulisi analogisissa kuvauksissa olla vähintään 33° (FKS 1995). Uudet 
radiometrisesti laadukkaammat digitaaliset ilmakuvakamerat mahdollistavat 
kuvauksen myös huonommassakin valaistuksessa. Koko vuoden osalta sopivat 
kuvausajankohdat Keski-Suomessa on esitetty kuvassa 20. Kartoituskuvakuksia 
tehdään paljon keväällä ennen lehtien puhkeamista, jolloin maanpinta näkyy 
kasvillisuuden alta mahdollisimman hyvin. Metsä kuva ukset edellyttävät lehden 
kehityksen olevan riittävän pitkällä, kunnes syksyllä elokuun alkupuolella 
kasvillisuuden lähi-infraheijastus alkaa vähetä nopeasti. (Auvinen ym. 1997)
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Kuva 20. Ilmakuvauksiin valaistuksen puolesta soveltuvat ajat Suomen 
keskiosissa (Kuva Auvinen ym. 1997)

Sensorin havaitsemaan säteilyyn vaikuttavat säteilyn etenemä matka 
ilmakehässä, säteilyn aallonpituus sekä säteilyn voimakkuus. Tärkeimmät 
ilmakehän vuorovaikutusmekanismit säteilyn kanssa ovat sironta ja absorptio. 
Lisäksi säteily voi taittua ilmakehän eri kerroksissa. Sironta on säteilyn satunnaista 
heijastumista ilmakehän pienistä hiukkasista. Rayleigh-sirontaa tapahtuu, kun 
hiukkaset ovat selvästi pienempiä kuin säteilyn aallonpituus. Sen voimakkuus on 
käänteisesti verrannollinen aallonpituuden neljänteen potenssiin, joten se on 
vahvinta lyhyillä aallonpituuksilla. Tästä syystä mm. taivas on sininen. Rayleigh- 
sironnan aiheuttamaa efektiä ilmakehässä sanotaan uduksi (haze). Tämä utu 
aiheuttaa ilmakuville häiriöitä jotka vähentävät kuvan terävyyttä ja kontrastia. Udun 
aiheuttamia häiriöitä kuvalla voidaan välttää käyttämällä sopivaa lyhyet 
aallonpituusalueet poistavaa suodinta eli filtteriä sensorin edessä. Kun ilmakehän 
hiukkaset ovat suunnilleen samaa kokoluokkaa kuin säteilyn aallonpituus, 
tapahtuu Mie-sirontaa. Yleisin syy tälle on ilmakehän epäpuhtaudet kuten savu, 
pöly, teollisuuden päästöt ja vesi. Absorption tärkeimpiä aiheuttajia ovat vesihöyry, 
hiilidioksidi ja otsoni. Nämä kaasut absorboivat sähkömagneettista säteilyä hyvin 
selkeillä aallonpituusalueilla. Siksi käytettyjen sensorien herkkyysalue kannattaa 
valita järkevästi. Ilmakehässä tapahtuneen sironnan vuoksi maahan tulee myös 
hajavaloa, jonka ansiosta mm. varjoisista paikoista voidaan parhaassa 
tapauksessa erottaa yksityiskohtia. (Lillesand & Kiefer 2000; Read & Graham 
2002)

Sähkömagneettisen säteilyn vuorovaikutus maanpinnan, kasvuston ja rakenteiden 
kanssa on monimuotoinen. Tuleva energia voi absorboitua, heijastua ja läpäistä 
kohteen. Kohteen rakenne ja materiaali vaikuttavat sensorille asti päätyvän 
heijastuneen säteilyn määrään. Heijastuminen voi olla peilimäistä tai diffuusia, tai 
näiden kahden väliltä. Täydellisesti diffuusia pintaa, jolloin säteily siroaa tasaisesti 
kaikkiin suuntiin, kutsutaan Lambertin pinnaksi ja se on tasaisen kirkas kaikista 
suunnista katsottuna (Schowengerdt 1997). Kasvillisuus on kaukana Lambertin
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pinnasta, eli kuvausgeometria samoin kuin kasvillisuuden rakenne vaikuttavat 
merkittävästi valaistukseen ja aiheuttavat bidirektionaalisia heijastusvaikutuksia. 
Bidirektionaalinen heijastus näkyy ilmakuvilla myötä- ja vastavalon alueina, toisin 
sanoen kuvan kirkkaus on huomattavasti suurempi auringosta poispäin olevalla 
myötävalon kuva-alueella tavallisesti vähentyen vastavalon alueella. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että projektiokeskuksen toisella puolella kamera näkee 
kohteiden auringon valaiseman puolen kun taas toisella puolella kamera näkee 
kohteiden varjoisan puolen. Tämän takia osa kuvasta on vaalea ja osa kuvasta on 
tumma (Honkavaara 2004; kuva 21). Tähän ilmiöön on useita syitä. 
Keskusprojektiosta johtuen puut kuvautuvat ilmakuvan reunoille mentäessä 
enenevässä määrin sivulta päin, jolloin samanlaisen puuston säteilyarvot kuvalla 
vaihtelevat. Puut ”kaatuvat” myötävalon alueella kokonaan tai osittain varjojensa 
päälle. Vastavalon alueella varjot sen sijaan näkyvät (Pellikka 1998; Holopainen 
ym. 2000). Näitä ominaisuuksia kuvataan Kaksisuuntaisheijastuvuusfunktiolla 
(BRDF, Bidirectional Reflectance Distribution Function). Se on matemaattinen 
malli, joka kuvaa reflektanssin riippuvuutta valaistus- ja havaintogeometriasta sekä 
sähkömagneettisen säteilyn aallonpituudesta (Lillesand & Kiefer 2000; Lucht & 
Schaaf 2000). Sen syntyyn vaikuttaa useita tekijöitä kuten peiliheijastus, 
pintasironta, tilavuussironta, mikroskooppinen takaisinsironta ja auringon kimallus 
aaltoilevasta vedestä. Kasvillisuuden BRDF:n vaikuttaa mm. valaistusgeometria, 
sensorigeometria, kasvusto ja aluskasvillisuus (latvus, runko ja varsi, lehvästö ja 
lehdet) sekä maaperä (tekstuuri, väri, kosteus) (Kukko 2002). BRDF-geometria on 
esitetty kuvassa 22. Myös maanpinnan kaltevuus ja muoto vaikuttavat 
heijastuneeseen säteilyyn.

Kuva 21. Myötävalo/vastavalo-ilmiö. Vasemmalla kaaviokuva ilmakuvan kohteista, 
kun valo tulee vasemman alanurkan suunnasta (kuva FM-Kartta Oy, Pekka 
Savolainen, 1998). Oikealla valokuvat kuusimetsästä, kun valo tulee havaitsijan 
takaa (myötävalo) ja edestä (vastavalo) (kuva Lucht & Schaaf 2000)
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Kuva 22. BRDF-havaintogeometria. i on valonlähteen zenuttikulma, s havaitsijan 
zeniittikulma, ф0 ja ф ovat vastaavat atsimuuttikulmat. Jos kohde on
atsimuuttikulman suhteen isotrooppinen, vain erotuksella \ф-ф0\ on merkitystä.
Päätaso määritellään siten, että erotus \ф-ф0\ - 0° tai 180°.

Yleinen ongelma kuvilla on säteittäinen kuvan tummuminen siirryttäessä kuvan 
keskustasta kohti reunoja. Tätä ilmiötä kutsutaan nimellä light fa Hoff, ja se 
muodostuu cos4-lain mukaisesta kameraoptiikan aiheuttamasta vääristymästä ja 
vignetoitumisesta, eli kameran sulkijan aiheuttamasta varjosta kuvatasolle 
(Pellikka 1998). Light fal loff -ilmiön vaikutusta pystytään nykyään pienentämään 
huomattavasti laadukkailla linsseillä ja filttereillä. Kuvan rekisteröintihetkellä 
yleisistä kameran ominaisuuksista kuvan muodostumiseen vaikuttavat valotuksen 
ja aukon säätö sekä polttoväli. Vaikka kuvan valotusaika olisi hyvinkin lyhyt, 
kuvauskone ehtii liikkumaan sen aikana jonkin verran. Tätä liikettä varten 
kameroissa on kuvaliikkeen kompensaattori (FMC, forward motion compensation), 
joka siirtää filmiä tai CCD-kennoa sopivalla nopeudella valotushetkellä 
(mekaaninen FMC), tai kontrolloi CCD-kennojen valotusta lentonopeuden mukaan 
(elektroninen FMC; TDI, time delayed integration). Linssisysteemin vaikutukset 
kuvanmuodostukseen on käsitellyt kattavasti Fiete (2004).

Kuvaushetkellä kuvan laatuun vaikuttaa myös kameran asennon stabiilisuus. 
Joskus kamera on asennettu lentokoneessa gyrostabiloituun alustaan, joka pyrkii 
kompensoimaan koneen pieniä lennon aikaisia kallistelulta.

Kuvan jatkokäsittelyn laatuun voivat vaikuttaa lentokoneessa olevat inertia- ja 
GPS-laitteet, joilla tallennetaan lennonaikainen sijainti ja koneen liikkeet. Jotkut 
kuvausjärjestelmät ovat jopa täysin riippuvaisia näistä laitteista; jos tietoa 
lentokoneen asennosta ja sijainnista kuvaushetkellä ei ole, kuvat jäävät 
käyttökelvottomiksi.
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3.2.2 Filmipohjainen prosessi
Valokuvafilmi koostuu pohjasta, joka on päällystetty valoherkällä pintakerroksella, 
emulsiolla. Alunperin pohjana käytettiin lasilevyjä, mutta nykyaikaiset filmipohjat 
tehdään synteettisistä polymeereistä kuten polyesteristä. Filmipohjalle asetettuja 
vaatimuksia ovat kosteudensietokyky, jäykkyys, kestävyys ja erityisesti muodon 
vakaus (dimensional stability). Fotogrammetristen filmien muodonmuutoksien tulisi 
olla pieniä ja mahdollisimman säännöllisiä. Yleisimmät filmin muotovirheet ovat 
filmin epätasaisuus (un-flatness) ja filmin vääristyminen (distortion). 
Kuvanottohetkellä epätasaisuus pyritään poistamaan imulevyllä, joka vetää filmin 
tasaisesti vasten kuvatasoa. Vääristymisiä syntyy emulsion liikkeistä kamerassa, 
kehityksen aikana ja varastoinnissa. Emulsio laajenee ja kutistuu kosteuden- ja 
lämpötilanvaihteluiden mukaan, ja filmin pohja pyrkii vastustamaan näitä 
muodonmuutoksia. (Read & Graham 2002; Graham & Koh 2004)

Yleisimmät filmityypit ovat pankromaattinen, infrapuna, väri, ja vääräväri. Kaikkia 
tyyppejä on saatavilla sekä positiivi- että negatiivifilmeinä. Filmityypin lisäksi on 
valittava filmin herkkyys eli nopeus (EAFS, effective aerial film speed). 
Filmiemulsion raekoko vaikuttaa sen herkkyyteen: mitä suurempi raekoko sitä 
herkempi filmi. Pienempi raekoko taas tuottaa paremman spatiaalisen tarkkuuden. 
Filmin ominaisuuksien mukaan kameraan on mahdollista asentaa erilaisia 
suotimia, jotka estävät haluttujen sähkömagneettisen säteilyn aallonpituusalueiden 
päätymisen filmille asti. Filmin kehityksellä on erittäin suuri merkitys lopullisen 
kuvan laadun kannalta. Kehitys voidaan jakaa kuuteen vaiheeseen: esikatselu, 
kehitys, keskeytys, kiinnitys, pesu ja kuivaus. Eri filmityyppien prosessoinnin ja 
värinmuodostuksen vaiheet on esitetty kuvassa 23. Nurminen (2002) esittelee 
kattavasti yleisesti Suomessa käytettävät filmit ja niiden ominaisuudet.
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Kuva 23. Väri-ja ¡nfrapunafilmien kehityksen vaiheet (Kuva Graham & Koh 2004)

Parhaiten filmin radiometrisiä ominaisuuksia kuvaa sen mustumakäyrä. Käyrä 
esittää riippuvuuden materiaalin valotuksen ja sen mustumisen (tummumisen) 
välillä. Käyrä on yksilöllinen jokaiselle filmille ja filmin eri värikerroksille. Filmin 
vaste säteilyenergialle on logaritminen. Kuvassa 24 on esitetty kahden erilaisen 
filmin mustumakäyrät. Useimmilla filmeillä paras alue laadukkaalle 
kuvanmuodostukselle on mustumakäyrän lineaarinen keskiosa. Kohteet, jotka 
tallentuvat käyrän ääripäissä joko yli- tai alivalottuvat. Näillä alueilla eri 
valaisuarvot (exposure levels) kuvautuvat lähes samoiksi mustuma-arvoiksi, mikä 
vaikeuttaa niiden erottamista toisistaan. (Lillesand & Kiefer 1994; Read & Graham 
2002)
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Kuva 24. Kahden erilaisen filmin mustumakäyrät. Filmillä 2 on laajempi 
herkkyysalue (exposure latitude) mutta huonompi radiometrinen resoluutio kuin 
filmillä 1 (Kuva Lillesand & Kiefer 2000)

Jotta filmi saataisiin digitaaliseen muotoon, se täytyy digitoida. Skannerissa filmi 
valaistaan ja A/D-muunnos tapahtuu CCD-kennon avulla. Laadukkaaseen 
ilmakuvien skannaukseen on käytettävä erityistä fotogrammetrista skanneria. Sen 
on Grahamin ja Kohin (2004) mukaan täytettävä seuraavat vaatimukset: a) kyky 
käsitellä vähintään 23 cm x 23 cm dokumentteja; b) geometrinen tarkkuus (RMS) 
vähintään 4-5 pm; c) hyvä radiometrinen ja spektraalinen suorituskyky vähintään 
8-bittisellä A/D-muunnoksella per kanava; d) skannerin pikselikoko vähintään 15 
pm tai pienempi; e) skannausohjelmiston riittävä toiminnallisuus, joka mahdollistaa 
erilaisten parametrien asetuksen, erilaisia kalibrointeja ja mahdollisesti muita 
fotogrammetrisia toimintoja (esim. sisäisen orientoinnin); valinnaisena f) 
mahdollistaa rullafilmien skannauksen. Tärkein näistä ominaisuuksista on korkea 
geometrinen tarkkuus, sen jälkeen tulevat pieni skannauspikselikoko ja 
rullafilmioptio.

Laadukas skanneri ei vielä takaa laadukasta skannausta. Kuvan sisällön 
perusteella säädettäviä parametreja ovat mm. valotu ksen säätöjä mahdollisesti 12 
bitillä per kanava tehdyn skannauksen muunnos 8-bittiseksi. Valotuksen säätö 
tehdään usein manuaalisesti osoittamalla kuvalta täysin musta ja täysin valkoinen 
kohde, jotka määräävät halutun dynaamisen alueen. Tämä alue pyritään 
levittämään koko kuvahistogrammin levyiseksi, jolloin kuvalla oleva informaatio 
tulee hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Koska ilmakuvien tapauksessa
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skannausparametrien säätö jokaiselle kuvalle olisi turhan työlästä, käytetään usein 
samoja asetuksia aina yhden kuvauksen kuville. Tällöin täytyy valita koko 
kuvablokkia mahdollisimman hyvin edustava yksi tai useampi kuva, joiden 
perusteella parametrit säädetään. Tämä menetelmä tuottaa kuvien jatkokäsittelyä 
helpottavan tasasävyisen kuvamateriaalin. Menetelmän ongelma on, että 
parametrit on asetettava hiukan varman päälle, jotta voidaan välttää muiden 
kuvien tummien ja kirkkaiden kohteiden mahdollinen puhkipalaminen. 
Skannauksen radiometrisen laadun valvontaa käsitellään tässä työssä 
kappaleissa 5.3, 6.4 ja 7.1.

Jokaisessa filmin käsittelyvaiheessa filmille saattaa päästä pölyä ja muita roskia tai 
se voi naarmuuntua. Lisäksi filmiä täytyy säilyttää huolellisesti, sillä ajan kuluessa 
se voi reagoida mm. valoon, kosteuteen ja lämpötilaan.

3.2.3 Digitaalikameraan perustuva prosessi
Digitaalisissa kameroissa sähkömagneettinen säteily muuntuu digitaaliseen 
muotoon CCD- tai CMOS-sensorin avulla. Jälkimmäistä ei tällä hetkellä käytetä 
laajaformaattisissa fotogrammetrisissa kameroissa. CCD-sensori muodostuu 
puolijohteista, jotka muuntavat siihen osuneiden fotonien energian helposti 
mitattaviksi elektroneiksi muodostaen radiometrisen intensiteettiarvon. Toisin kuin 
ihmissilmä ja tiimipohjaiset materiaalit, CCD-sensorin vaste sähkömagneettiselle 
säteilylle on lineaarinen (Graham & Koh 2002). Tämä on hyödyllistä erityisesti 
mitattaessa radiometristä informaatiota ilmakuvilta. Yksittäiset sensorielementit, 
pikselit, voivat olla joko rivissä tai matriisimuodossa muodostaen kokonaisen 
kennon. Kennon tärkeimmät parametrit ovat pikseleiden määrä ja pikseleiden 
koko. Suurin kennon koko vuonna 2003 oli noin 9000 x 9000 pikseliä (Reulke 
2003), nykyään jo yli 14000 x 14000 pikseliä. Pikseleiden koko vaihtelee 5-15 
mikronin välillä. Rivikameran toimintaperiaate on esitetty kuvassa 25.

Piipohjaisen CCD-kennon luonnollinen spektraali herkkyys on noin 400 - 1000nm. 
Tämä alue kattaa hyvin fotogrammetriset tarpeet ja mahdollistaa pan kromaattiset, 
lähi-infrapuna, RGB- ja väärävärikuvat. Tyypillisesti korkealuokkaisen CCD- 
kennon dynaaminen alue on 12 bittiä, A/D-muunnos tehdään 14 bitillä ja kuva 
tallennetaan 16 bitillä / pikseli. Yksikennoisissa kuluttajaluokan kameroissa sekä 
keskiformaattisissa fotogrammetrisissa kameroissa värikuva muodostetaan siten, 
että kennolla on sopivilla filttereillä päällystettyjä pikseleitä, jotka rekisteröivät 
erikseen eri värien aallonpituuksia ns. Bayer-matriisissa. Laajaformaattisissa 
fotogrammetrisissa matriisikameroissa on omat kennot erikseen jokaiselle värille. 
Kennoille valo voi tulla joko yhden optiikan ja beam splitterin läpi, tai joka kennolle 
voi olla oma optiikkansa. Koska yksi kenno ei nykytekniikalla voi vielä olla kovin 
suuri, kuva voidaan muodostaa yhdistämällä useiden kennojen kuva yhdeksi 
suureksi kuvaksi. (Graham & Koh 2002, Boland 2004) Esimerkki usean CCD- 
kennon kamerasta on esitetty kuvassa 26.

41



CCD-kennojen laatuominaisuuksia ovat vialliset pikselit sekä kohina. Koska 
täydellisesti toimivan suuren matriisimuotoisen CCD-kennon valmistaminen on 
erittäin vaikeaa, suurilla kennoilla sallitaan yksittäisiä toimimattomia pikseleitä tai 
jopa pikselirivejä. Yleensä tällaisista pikseleistä aiheutuvat aukot kuvalla pystytään 
poistamaan laskennallisesti. Vaikka kenno olisi täysin pimeässä tilassa, sen 
pikselit reagoivat lämpöliikkeeseen aiheuttaen haamusävyarvoja kennolle (dark 
current). Tätä ilmiötä voidaan vähentää joko lyhentämällä kennon valotusaikaa tai 
jäähdyttämällä kennoa. Kohinaa syntyy myös kennoa ympäröivästä 
elektroniikasta. Sensoreissa voi käyttää elektronista suljinta, mutta kaikissa 
laajaformaattisissa fotogrammetrisissa kameroissa käytetään mekaanista suljinta 
(Boland 2004).

Laajaformaattisille digikameroille suoritetaan ennen kameran toimitusta 
asiakkaalle radiometrinen laboratoriokalibrointi. Siinä etsitään CCD-kennojen 
vialliset pikselit, mitataan yksittäisten pikseleiden kohina- ja saturaatiotasot, 
mitataan kennon lineaarisuus ja korjataan light fa Hoff -ilmiöstä johtuva kuvan 
tummuminen siirryttäessä keskustasta reunoja kohti. Nämä tiedot tallennetaan, ja 
niiden tietoja käytetään kuvan jälkiprosessoinnissa.

Digitaalikamera tallentaa kuvaushetkellä datan raakaformaattiin (raw), joka 
sisältää suoraan CCD-kennolta tulleen informaation. Jotta tästä raakakuvasta 
saataisiin aikaan lopullinen kuva, on tehtävä jälkiprosessointia. Sen perusvaiheet 
(Boland 2004) ovat seuraavat: 1) yksittäisten pikseleiden välisten erojen 
tasoittaminen paremman radiometrisen laadun aikaansaamiseksi; 2) sävyarvojen 
interpolointi toimimattomille pikseleille; 3) multi-head -kameroilla yksittäisten 
kennojen kuvien yhdistäminen isoksi virtuaalikuvaksi; 4) korjaukset kameran 
optiikasta johtuville virheille; 5) mahdollinen gamma-korjaus; 6) värikuville 
mahdollinen pan-terävöitys. Prosessoinnin vaiheet 1, 2 ja 4 perustuvat kameran 
laboratoriokalibrointitietoihin, eikä operaattori voi niihin vaikuttaa. Viimeisissä 
vaiheissa päätetään, minkälaiseen formaattiin lopulliset kuvat tehdään, ja 
tehdäänkö kuville erilaisia radiometrisiä muokkauksia. Kuvaformaattivaihtoehtoina 
on yleensä erilaiset värikombinaatiot (pan, rgb, cir, pan-terävöitetyt rgb ja cir), 
bittimäärä (8 vai 16 bittiä per kanava), pakkaamaton vai pakattu kuva. 
Radiometrisiä muokkauksia täytyy tehdä, jos lineaarisesta CCD-informaatiosta 
halutaan saada aikaan visuaalisesti hyvännäköisiä kuvia. Näitä muokkauksia 
voidaan tehdä joko erikseen joka kuvalle tai samat muokkaukset kaikille kuville.
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Kuva 25. Leica ADS40 rivisensorikameran kuvanmuodostusperiaate (Kuva Leica 
2006)

Kuva 26. Laajaformaattikamera Vexcel UltraCamD:n PAN-kuvan 
muodostusperiaate yhdeksästä eri CCD-kennosta (Kuva Vexcel 2006)
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3.3 Ilmakuvien entistäminen ja ehostaminen
Skannattua filmikuvaa tai prosessoitua digikameran kuvaa harvoin käytetään 
sellaisenaan. Yleisesti jälkikäsittelytoimenpiteet jaetaan kahteen osaan: 1) kuvan 
oikaisu ja entisöinti, 2) kuvan ehostaminen (Rosenfeld & Как 1992; Gonzalez & 
Woods 1992; Lillesand & Kiefer 2000). Nämä toimenpiteet voi tehdä kuvatuottaja 
kokonaan, osittain kuvatuottaja ja osittain asiakas tai asiakas kokonaan. 
Yleisimmät vaihtoehdot ovat, että kuvatuottaja toimittaa kuvat joko täysin 
säätämättöminä, perus entistämistoimet (katso seuraava kappale) tehtyinä tai 
täysin sävysäädettyinä.

3.3.1 Entistäminen
Yleinen oikaisutoimenpide on orto-oikaisu. Sen tuloksena on ortokuva, eli 
ilmakuva, joka vastaa karttaa geometrialtaan. Ortokuvasta on poistettu maaston 
korkeuseroista ja keskusprojektiosta johtuvat geometriset vääristymät. Ortokuvan 
tuottamiseen tarvitaan maaston korkeusmalli. Oikaisun vaiheita ovat 
koordinaattimuunnos sekä interpolointi. Koordinaatistomuunnos esittää 
alkuperäisen ja muunnetun kuvan välisen yhteyden. Koska lasketut pikselisijainnit 
eivät ole kokonaislukuja, ortokuvan sävyärvot tulee määrittää interpoloimalla (FKS 
2005). Ortokuvan histogrammia tarkasteltaessa tulee huomioida, että tehty 
interpolointi saattaa kadottaa jäljet aiemmin tehdyistä sävysäätöoperaatioista.

Entistämisessä koitetaan korjata kuvausolosuhteista ja laitteistosta johtuvat virheet 
ja häiriöt siten, että lopputuloksena olisi mahdollisimman hyvin kuvaushetkeä 
vastaava kuva. Tällaisia virheitä ovat mm. myötävalo/ vastavalo-ilmiö (kuva 21) ja 
light falloff. Toimenpiteet voidaan tehdä joko perustuen aitoon heijastustietoon 
maastosta ja kuvausgeometriasta käyttäen BRDF-mallia, tai laskennallisesti kuvan 
sisäisiä sävyeroja tasoittaen. Jälkimmäisessä tavassa voidaan käyttää 
perinteisistä kuvankäsittelyohjelmistoista kuten Adobe Photoshopista löytyviä 
työkaluja. Näiden käytön laatu perustuu usein kuvankäsittelijän kokemukseen ja 
visuaaliseen tarkasteluun.

Fysikaalisesti oikein tapa entistää kuva olisi käyttää BRDF-pohjaisia malleja, joissa 
käytetään hyväksi tietoja kohteen maastoreflektansseista ja ilmakehän 
ominaisuuksista kuvaushetkellä. Näiden tietojen perusteella kuvan sävyä rvot 
voidaan muuntaa todellisiksi fysikaalisiksi suureiksi, kuten radiansseiksi tai 
reflektansseiksi. Tällaisia menetelmiä ovat mm. empirical line method ja 
radiometrinen kalibrointi (Moran ym. 2001; Pagnutti ym. 2003; Edirisinghe ym. 
2004; Spreckels ym. 2005).

Kuvatoimittajan tekemät perus entistämistoimenpiteet ovat useimmiten 
myötävalo/vastavalo-ilmiön ja light falloff:n korjaaminen sekä mahdollisesti orto- 
oikaisu ja mosaikointi.
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3.3.2 Ehostaminen
Yksittäisiä ortokuvia voidaan yhdistää kuvamosaiikeiksi. Vaikka yksittäiset 
orto kuvat olisi entistetty tasasävyisiksi, kuvien välillä sävyerot voivat olla vielä 
merkittäviä, ja ne korostuvat kuvamosaiikkien saumakohdissa. Nämä kuvien 
väliset saumat voivat olla joko suoria tai ne voivat seurata maastokohteita. Mikäli 
tavoitteena on tasasävyinen ja saumaton kuvamosaiikki, kuvien väliset saumat 
voidaan tasoittaa ohjelmallisesti. Eräs tapa on valita sauman ympäriltä esimerkiksi 
viisi pikseliä leveä alue, jolla sävyt keskiarvoistetaan automaattisesti. FKS (2005) 
antaa ohjeita ortokuva- ja ortokuvamosiikkituotannolle ja käytölle Suomessa.

Kaikille ilmakuville voidaan tehdä kappaleessa 2.2 kuvailtuja 
ehostamistoimenpiteitä. Ehostamisessa kuva pyritään säätämään optimaaliseksi 
jotain tiettyä tarkoitusta varten. Siinä haluttu informaatio tuodaan paremmin esille, 
mutta samalla saatetaan kadottaa jotain muuta tietoa kuvalta. Kuittisen (1993) 
mukaan tällainen kuvanmuokkaus ei tuo mitään uutta tietoa kuvalle, vaan 
pelkistää sitä tulkinnan helpottamiseksi. Voimakkaita ehostustoimenpiteitä 
suoritettaessa on pidettävä mielessä, että kuvalta voidaan pysyvästi kadottaa 
tärkeääkin informaatiota. Niinpä kuvan käyttötarkoitus on tiedettävä tarkkaan, jotta 
sillä säilyisi haluttu tieto. Oleellista on myös, että sävysäädöt tehdään kalibroidulla 
tietokonelaitteistolla.

Perinteiseen kuvankäsittelyyn verrattuna ilmakuvauksen erityispiirre ovat 
metsäsovelluksissa käytettävät väärävärikuvat, joiden fysikaalinen tausta on 
kuvattu kappaleessa 3.1. Väärävärikuville tehtyjen ehostustoimenpiteiden 
tavoitteena on helpottaa kuvilta tapahtuvaa visuaalista tulkintaa, joissa pyritään 
mm. tunnistamaan eri puulajeja ja arvioimaan puulajisuhteita. Yksi tällaisen kuvan 
säätöprosessi on kuvattu kappaleessa 5.2. Sävysäätöjen perustana voi joko 
asiakkaalla tai kuvatuottajalla olla oma mallikuva, tai kuvatuottaja voi tarjota 
asiakkaalle useita erilailla säädettyjä vaihtoehtoja. Itse sävysäätö perustuu 
nykyään paljon visuaalisiin ja subjektiivisiin kriteereihin.

3.4 Radiometrisen laadun komponentit
Radiometrisen laadun komponentteja ovat mm. dynaaminen alue, pikselisyvyys, 
radiometrinen resoluutio eli erotuskyky, rakeisuus ym. kohina, sävyarvon 
oikeellisuus, kontrastit ja kosmeettinen laatu.

Dynaaminen alue (dynamic range, DR) tarkoittaa kuvan vaaleimman ja 
tummimman sävyn eroa. Filmillä se tarkoittaa tummimman ja kirkkaimman 
havaittavan densiteetin (kaava 22; Graham & Ko h 2004) välistä erotusta. 
Vastaavasti CCD-kennon dynaaminen alue tarkoittaa pienimmän ja suurimman 
kennolta tulevan signaalin välistä erotusta. Dynaaminen alue (DR) voidaan 
ilmaista myös näiden maksimi- ja minimiarvojen suhteena, ja kun siitä otetaan 
kymmenkantainen logaritmi ja kerrotaan 20:llä, saadaan dynamiikan yksiköksi 
desibeli (kaava 23, Graham & Koh 2002).
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Densiteetti D:

D = log(/0//) (22)

.missä I0 on tulevan ja I heijastuneen valon intensiteetti.

Dynaaminen alue DR:

Z« = 20xlog(Ar„/Ar_J (23)

.missä Nsat on signaalin saturaatiotason jännite ja Nnoise on 
kohinakynnyksen jännite.

Pikselisyvyys kertoo, kuinka monella bitillä yksi pikseli tallennetaan. Yleisimmin 
käytetään joko 8 tai 16 bittiä, jolloin pikselillä voi olla 256 tai 65536 erilaista arvoa. 
Dynaaminen alue jaetaan pikselisyvyyden määräämään osaan sävyjä.

Radiometrinen erotuskyky kertoo, kuinka pieniä säteilyenergian eroja laitteella 
pystytään havaitsemaan. Kuvalla tämä kertoo, kuinka pieniä valotuksen eroja siltä 
voidaan erottaa. Radiometrinen erotuskyky on filmeillä kääntäen verrannollinen 
kontrastiin (kuva 24; Lillesand & Kiefer 2000).

Kohteiden erottuvuuden mittareina käytetään erilaisia kontrasteja, jotka ilmoittavat 
kohteesta ja sen taustasta tulevien säteilymäärien suhteita eri tavoin laskettuna 
(kaavat 24 ja 25) (Graham & Koh 2004). Kun lasketaan kohteen modulaatio ennen 
(M¡,¡ = input) ja jälkeen (M0, o = output), näiden suhde Mo/M¡ taajuuden funktiona 
antaa modulaation siirtofunktion (MTF, kappale 2.4 ja kuva 15).

Kontrastisuhde K:

K = (24)
f „m

Modulaatio M:

/да+лда
(25)

.missä f(X¡) on kohteen arvo kuvalla ja fb(X¡) on taustan arvo kuvalla.

Filmimateriaalin ominaisuus on rakeisuus, ja mitä herkempi filmi on sitä suurempi 
on filmin raekoko. Tämä rakeisuus asettaa rajat filmin skannauksen pikselikoolle; 
jonkin raja-arvon jälkeen kuvan infomaatiosisältö ei enää kasva vaikka
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pikselikokoa pienennettäisiin. CCD-kennon ominaisuus on kohina, joka riippuu 
lämpötilasta, kennoa ympäröivästä elektroniikasta ja valotusajasta. Kohinan 
määrää voidaan ilmaista signaali/kohina -suhteella (signal to noise ratio). Kuvalle 
se voidaan laskea homogeenisen kohteen sävyarvojen keskiarvon ja 
keskihajonnan suhteena, ja se voidaan muuntaa desibeleiksi kaavalla (23) 
(Pellikka 1998).

Sävyarvon oikeellisuus voi olla suhteellista tai absoluuttista. Sävyarvo voi olla 
virheellinen suhteessa ympäröiviin pikseleihin tai se voi olla kuvautunut kokonaan 
väärin. Esimerkiksi kirkkaat kohteet kuvalla vaikuttavat myös kohdetta ympäröivien 
pikseleiden sävyarvoihin niitä suurentaen. Lisäksi kuvalla voi olla monista muista 
tekijöistä aiheutuvia häiriöitä tai virheitä, jotka vääristävät sävyarvoa. Erityisen 
tärkeäksi sävyarvon oikeellisuus muuttuu silloin, kun kuvan sävyt kalibroidaan 
aidoiksi fysikaalisiksi suureiksi, esim. reflektansseiksi. Tällöin sävyn oikeellisuus 
voidaan tarkistaa maastomittauksilla.

3.5 Laadunvalvonta
Edellisissä kappaleissa lueteltiin ilmakuvausprosessin vaiheet ja useita ilmakuvan 
laatuun vaikuttavia tekijöitä. Jotta lopullinen kuvatuote olisi varmasti asiakkaan 
toivomusten mukainen, laadunvalvontaa ja varmistusta täytyy suorittaa jokaisessa 
prosessin vaiheessa. Suomessa perinteinen tiimipohjainen ilmakuvauksen 
suorittaminen on ohjeistettu kattavasti Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen 
seura ry:n julkaisussa 1/1995: Suositukset Suomessa tehtävälle mittaus- ja 
kartoitusilmakuvaukselle (FKS 1995). Ortokuvatuotannon ohjeistus ensisijaisesti 
analogikuville on käsitelty julkaisussa FKS 1/2005: Ohjeita ortokuvien tuotannolle 
ja käytölle Suomessa (FKS 2005).

3.5.1 Radiometrisen laadun valvonta
Kun kuvauslento suoritetaan suositusten mukaisissa olosuhteissa, radiometrisen 
laadun kannalta kuvausprosessin kriittisimmät vaiheet ovat valotuksen säätö, 
filmikuvan kehitys ja skannaus, digikuvan jälkiprosessointi, sekä kuvien oikaisu, 
entistäminen ja ehostaminen. Näiden vaiheiden suorittamiseen löytyy vain jotain 
ohjeistuksia, mm. Euroopan komissio (EC 2004) ja FKS (2005).

Tällä hetkellä ilmakuvien skannausta Suomessa tekevät yritykset valvovat 
skannauksen laatua lähinnä omaan kokemukseensa perustuen. Usein 
skannausparametrit asetetaan hiukan varman päälle, jotta kuvilla vältettäisiin 
kirkkaiden ja tummien alueiden puhkipalaminen. Nykyaikaiset skannausohjelmistot 
mahdollistaisivat myös erilaisten ehostamisoperaatioiden suorittamisen 
skannauksen yhteydessä, mutta näitä toimintoja ei Suomessa käytetä.

FM-Kartta Oy:n Marjut W¡likaisen mukaan asiakkaille tärkeimpiä asioita ilmakuvilla 
ovat visuaaliset asiat. Niinpä kuvatoimittajan ja asiakkaan kannattaa sopia 
tarkkaan, kuka mitkäkin entistämis- ja ehostamistoimenpiteet (kpl 3.3) tekee.
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Digitaali-ilmakuvaus on vielä sen verran tuore asia, että laajaa käyttökokemusta 
uusista kameroista ei ole vielä ehtinyt kertyä. Niinpä, lukuunottamatta 
kameravalmistajien omia ohjeita prosessointiohjelmien teknisestä käytöstä, 
kattavaa ohjeistusta ja puolueettomia laatukriteerejä digikuvien prosessoinnille ei 
ole olemassa.

3.5.2 Histogrammit Ilmakuvan laadunvalvonnassa
Kappaleessa 2.1.2 käsiteltiin yleisesti kuvan histogrammeja ja niiltä laskettavia 
tilastoja. Tässä kappaleessa käsitellään näitä tilastoja laskettuna erityisesti 
ilmakuvien histogrammeista, sekä mitä nämä kertovat ilmakuvan laadusta ja 
ominaisuuksista kuvankäsittelyn eri vaiheissa. Filmipohjaisten ilmakuvien 
tapauksessa on pidettävä huolta siitä, että histogrammeihin ei oteta mukaan 
filmistä johtuvia kuvan reunalla olevia mustia alueita. Hue-kanavan histogrammin 
tilastoja laskiessa on otettava huomioon, että Huen asteikko on syklinen, 
histogrammin vasen ja oikea reuna ovat siis vierekkäisiä sävyjä.

Keskiarvo kertoo R-, G-, B- ja Luminanssi-histogrammeilla olevien sävyjen 
keskiarvon ja keskihajonta näiden histogrammien keskimääräisen leveyden. 
Kokenut ilmakuvien käyttäjä saattaa osata jo näiden lukujen avulla päätellä 
ilmakuvan keskimääräisen sävymaailman, mutta keskimääräiselle käyttäjälle 
kanavakohtaiset keskiarvot eivät paljoa kuvasta kerro. Yksihuippuisella 
histogrammilla pieni keskiarvo viittaa tummaan kuvaan ja pieni keskihajonta 
kapeaan sävyalaan. Mutta mikäli kuvalla on suuria vesialueita ja histogrammeista 
tulee kaksihuippuisia kuten kuvassa 11, keskiarvot antavat kuvan värimaailmasta 
virheellisen kuvan ja keskihajonnoista tulee valheellisen suuria. Paremmin kuvan 
keskimääräistä sävymaailmaa kuvaa Hue-kanavasta laskettu keskiarvo, sillä sen 
voi suoraan yhdistää kuvan 7 mukaisesti tiettyyn värisävyyn. Schowengerdtin 
(1997) mukaan histogrammin keskihajontaa voidaan käyttää kuvan kontrastin 
mittana.

Variaatiokerroin kertoo sävyjen prosentuaalisen jakauman ja se voidaan laskea 
joko kaavalla keskihajonta / keskiarvo tai keskihajonta / 256 (8-bittisistä kuvista 
lasketulle histogrammille). Jälkimmäiselle kaavalle Euroopan komissio (EC 2004) 
antaa suosituksen, jonka mukaan Luminanssi-kanavan histogrammin 
variaatiokertoimen pitäisi olla välillä 0.1 - 0.2. Suosituksen merkitys jäi tämän työn 
aikana epäselväksi.

Moodi kertoo kuvalla useimmiten esiintyvän sävyarvon ja se on usein hyvin lähellä 
keskiarvoa. Mikäli moodi eroaa selvästi keskiarvosta, kuvalla on yksittäinen piikki 
jotain sävyä. Kontrastia lisäävien kuvankäsittelyoperaatioiden jälkeen moodi voi 
sijaita histogrammin jommalla kummalla reunalla, sillä voimakas kontrastin 
lisääminen tiivistää kuvan sävyarvoja histogrammin reunoilla. Myös täysin mustiksi
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kuvautuneet vesialueet voivat aiheuttaa huomattavan piikin histogrammin 
tummaan päähän, jolloin moodi saa arvon 0.

Histogrammin tehokkuus (myös 100%-tehokkuus ja dynamiikka) kertoo, kuinka 
monta sävyarvoa on käytetty 256:sta mahdollisesta (8-bittinen kuva). Skannatun 
ilmakuvan kohdalla tämä arvo on yksi indikaattori skannauksen onnistumisesta eli 
siitä, kuinka hyvin filmillä oleva sävyinformatio on siirtynyt digitaaliseen muotoon. 
Pieni tehokkuus tarkoittaa kapeaa sävyalaa ja voi rajoitaa kuvalle tehtäviä 
säätötoimenpiteitä. Laskemalla histogrammin tehokkuus ennen ja jälkeen 
kuvankäsittelyoperaatiota, voidaan seurata ko. operaation vaikutusta kuvan 
informaatiosisältöön. Mikäli tehokkuus on selvästi pienentynyt, kuvalta on 
kadonnut informaatiota. Käyttämättömät sävyärvot on tehokkuuden vastakohta, 
256 miinus tehokkuus.

xx%-tehokkuus kertoo, kuinka leveä on xx% kuvan sävyarvoista sisältävä 
histogrammin osa. Tässä työssä xx on usein 99 tai 98. 99%-tehokkuudesta 
histogrammin molemmista reunoista jätetään 0.5% sävyarvoista pois ja lasketaan 
jäljelle jääneen osan leveys. Näin kannattaa tehdä siksi, että ilmakuvilla on usein 
histogrammin reunoilla merkityksettömän pieniä määriä tummia ja vaaleita 
sävyarvoja, jotka valheellisesti kasvattaisivat histogrammin tehokkuutta, jos se 
laskettaisiin minimi- ja maksimisävyarvoista. Mikäli histogrammin keskellä on 
paljon tyhjiä kohtia, saattaa 99%-tehokkuus olla suurempi kuin (100%-) tehokkuus.

0- ja 255-saturaatio kertovat ko. sävyarvojen lukumäärän histogrammilla ja 
vastaavasti 0%-ja 255%-saturaatio näiden prosentuaalisen osuuden koko kuvalta. 
Nämä ovat erityisen hyödyllisiä luminanssille, jolla sävyarvot 0 ja 255 tarkoittavat 
mustaa ja valkoista. Suuret saturaatioluvut viittavat kuvan puhkipalamiseen, eli 
jotkut alueet kuvalta ovat muuttuneet täysin mustiksi tai valkoisiksi. Euroopan 
komission (EC 2004) mukaan luminanssi-kanavan histogrammien saturaatioarvot 
saisivat olla enintään 0.5%. Yksittäisten värikanavien saturaatio ei vielä ole niin 
vaarallista, sillä pikselin sävyärvo muodostuu kolmen kanavan kombinaatiosta.
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4 MATERIAALIT JA MENETELMÄT
Metsäsovelluksissa käytetään Suomessa miltei ainoastaan väärävärikuvia, ja 
niihin perustuu myös MMM:n LPIS-projekti. Oikeavärikuvien sävyjä voidaan 
arvioida helpommin visuaalisesti, mutta väärävärikuvien tehokas käyttö vaatii 
laadun arviointiin tarkempia menetelmiä. Niinpä tutkimuksen kuvamateriaalista 
pääosa oli 1:31 000 mittakaavaisia vääräväri-ilmakuvia, vaikkakin mukana oli 
myös muutamia oikeavärikuvia.

Tutkimus tehtiin läheisessä yhteistyössä kolmen suomalaisen kuvatuottajan 
(yritykset А, В ja C), Maa- ja metsätalousministeriön, Pohjois-Pohjanmaan ja 
Pohjois-Karjalan Metsäkeskusten, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion sekä 
Geoaudit Oy:n kanssa.

4.1 Materiaalit

4.1.1 Sävysäädön esitutkimus ja sävymallikuva
Sävysäätötutkimusta varten pyydettiin useita kuvantuottajia ja kuvien 
loppukäyttäjiä toimittamaan heidän mielestään laadukas metsätulkintaa varten 
säädetty väärävärikuva, sekä mahdollisuuksien mukaan alkuperäinen säätämätön 
kuva. Lisäksi kuvantuottajia pyydettiin toimittamaan sävysäädetty väärävärikuva, 
joka soveltuisi paremmin peltolohkojen tulkintaan. Näiden toivomusten perusteella 
saatiin kolmelta kuvantuottajalta ja kahdelta metsäkeskukselta yhteensä 18 
sävysäädettyä väärävärikuvaa (taulukko 2). Materiaalin perusteella oli tavoitteena 
määrittää optimaalinen sävymallikuva ja tutkia sävyjen sekä sävysäätöjen 
vaikutusta kuvien laatuun. Yhteistyötahot toimittivat kuvia seuraavasti:

■ Yritys A toimitti ei-mosaikoidun ortokuvapalan säätämättömänä ja metsä- 
sekä peltolohkotulkintaa varten sävysäädettyinä. Sävysäädetyistä versioista 
ensin tehtiin peltokuva, ja siitä jatkosäädöillä metsä kuva.

■ Yritys В toimitti alkuperäisen skannatun ilmakuvan, siitä tehdyn ortokuvan 
sekä metsätulkintaa varten säädetyn ortokuvan. Kuvan kuvausmittakaava 
oli 1:31 000 ja kuvauskorkeus noin 4700m.

■ Yritys C toimitti kolmesta ortokuvasta mosaikoidun säätämättömän kuvan, 
siitä säädetyn metsäkuvan, kokeellisesti säädetyn peltokuvan sekä lisäksi 
kirkassäädetyn kuvan ilman erikseen määriteltyä käyttötarkoitusta.

■ Pohjois-Karjalan Metsäkeskus toimitti säätämättömän ilmakuvan ja 
metsätulkintaa varten säädetyn kuvan.
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■ Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus toimitti kolme kappaletta kuvatoimittajan 
säätämämiä ilmakuvia metsätulkintaan ja niistä itse säädetyt parannetut 
versiot sekä kaikista versioista laadukkaalle paperille tehdyt tulosteet.

Kaikki kuvat saatiin tiff-muodossa, paitsi Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen 
kuvat ecw-pakattuina. Kuvien lisäksi saatiin selostuksia tehdyistä 
säätötoimenpiteistä ja kommentteja kuvien soveltuvuudesta eri käyttötarkoituksiin. 
Tarkemmat tiedot kuvista on esitetty taulukossa 2 ja esimerkkipalat saaduista 
kuvista kuvissa 28 ja 29.

Yritys A toimitti myös 40kpl skannattua negatiiviprosessilla kehitettyä 
väärävärikuvaa, joilta tutkittiin vuodenajan ja maantieteellisen sijainnin vaikutusta 
ilmakuvan sävyihin. Kuvat oli otettu eripuolilta Suomea (10 Keski-Suomesta, 10 
Pohjois-Karjalasta, 10 Pohjois-Pohjanmaalta, 10 Lapista) eri vuodenaikoina 
(jokaiselta alueelta 5 alku- ja 5 loppukesästä 2002). Tarkemmat tiedot kuvista on 
esitetty taulukossa 3, pienoiskuvat kaikista ilmakuvista löytyvät liitteestä 4. Kuvien 
mittakaava oli 1:31000, kuva us korkeus noin 4700 m, skannaustarkkuus 14 
mikronia ja kuvaformaatti tiff.

Sävymallikuvan pohjaksi tilattiin Yritys A:lta kesän 2003 metsäkuvauksista 
mahdollisimman tuore 1:31 000 -mittakaavainen 14 mikronilla skannattu 16448 x 
16448 pikselin kokoinen väärävärikuva pääkaupunkiseudun ympäristöstä 
(pienoiskuva liitteessä 4). Alueen piti myös sisältää riittävän monipuolisesti metsää 
ja muita maastokohteita. Kriteerit täyttävä kuva löytyi Tuusulan Ruotsinkylästä, 
aivan Helsinki-Vantaan lentokentän pohjoispuolelta, kuvausajankohta oli 
16.6.2003 klo 9.18.

Kaikkien tutkittujen ilmakuvien kuvauspaikat on esitetty kuvassa 27.

Taulukko 2. Firmoilta saadut sävysäädetyt kuvat. PKA = Pohjois-Karjalan 
Metsäkeskus, PPO = Pohjois-Pohjanmaan Metsäkeskus. Prosessi tarkoittaa 
käytettyä filmin kehitysprosessia, sijainnissa numero viittaa karttalehden 
(neljänneksen) numeroon.

Yritys PVM klo Versiot Prosessi sijainti
A 15.6.2002 12,55 3: orto, pelto, 

metsä
negatiivi Puolanka,

3442

В 10.7.2002 13.50 3: orig. ilma, 
orto, metsä

positiivi 222112A

C 6.6.2002 12.57 4: orto, pelto, 
metsä, kirkas

negatiivi 113210A

PKA 16.6.2002 - 2: orig. ilma, 
metsä

negatiivi 422111B

PPO - -
3x2:

kuvatoimittaja,
metsä

negatiivi
243408C,
243308A,
243307D
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Taulukko 3. Yritykseltä A saadut skannatut ilmakuvat. Filmi Kodak 1443 vääräväri 
(negatiivi kehitysprosessi), skanneri Leica Geosystems DSW600 12-bit, 14 
mikronin skannaus.

Sijainti Karttalehti KPL alkukesä loppukesä
Keski-Suomi 3223 10 31.5.02 13.7.02

Pohjois-Karjala 4323 10 16.6.02 30.7.02
Poh¡o¡s-Poh¡anmaa 2431 10 31.5.02 30.7.02

Lappi 3741 / 3732 10 12.6.02 13.8.02
Etelä-Suomi, Tuusula 204305 1 16.6.03 -

■ Yritys A 
Ш Yritys В
■ Yritys C
□ Pohjois-Karjalan Metsäkeskus
□ Pohjois-Pohjanmaan Metsäkeskus 
Ш Skannatut ilmakuvat, yritys A

Kuva 27. Sävysäädön esitutkimuksessa käytettyjen kuvien sijainti (kartan pohja 
Maanmittauslaitos)
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Kuva 28. Esimerkkikuvapalat yrityksiltä saaduista sävysäädetyistä ilmakuvista. 
Ylärivi: Yritys A:n originaali, peltosäädetty ja metsäsäädetty kuva. Toinen rivi: 
Yritys B:n ilmakuva, ortokuva ja säädetty kuva. Kolmas rivi: Yritys C:n originaali, 
metsäsäädetty, kokeellisesti peltosäädetty ja alimmalla rivillä kirkassäädetty kuva. 
Eri kuvien välillä voi olla mittakaavaeroja.
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Kuva 29. Esimerkkikuvapalat Metsäkeskuksilta saaduista kuvista. Ylärivillä 
Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen kuvatoimittajan säätämät kuvat ja 
keskirivissä metsäkeskuksessa säädetyt kuvat. Alin rivi: Pohjois-Karjalan 
Metsäkeskuksen originaali ja metsäsäädetty kuva. Eri kuvien välillä voi olla 
mittakaavaeroja.

4.1.2 Histogrammitutkimus
Histogrammitutkimus perustui yritys A:n 41:een skannattuun väärävärikuvaan, ja 
4609 ilmakuvan (Yritys A 1136kpl, yritys В 3473kpl) histogrammeihin, jotka 
kerättiin tämän työn yhteydessä koodatulla HISTOQC-ohjelmalla yritysten A ja В 
kuvapalvelimilta. Skannaus suoritettiin joko 10 tai 12 bitillä per kanava ja kuvat 
muunnettiin tallennuksen yhteydessä muotoon 8 bittiä per kanava. Tutkimuksen 
aikana yritys В päivitti skannerinsa 10-bittisestä 12-bittiseksi ja vaihtoi 
väärävärifilmin kehityksen positiiviprosessista negatiiviprosessiksi. Pääosa 
tutkimuksesta perustui vuoden 2003 kuvien histogrammeihin. Vuoden 2004 kuvien
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histogrammeja yritys В:Itä käytettiin vain pienehkössä jatkotutkimuksessa. Kooste 
tutkimuksessa käytetyistä histogrammeista on esitetty taulukossa 4. Käytetyt 
skannerit on esitetty taulukossa 5.

Taulukko 4. Ilmakuvat, joista yritykset A ja В toimittivat histogrammeja. Maa = 
kuvausmaa, h = lentokorkeus (noin), f = kameran polttoväli. Väri-neg on väri- 
negatiivi ja väri-pos on väri-positiivifilmi. Väärävärikuvien (CIR) kohdalla neg ja pos 
viittaavat kehitysprosessiin. Käytetyt skannerit on kerrottu taulukossa 5.

Yritys Vuosi KPL Maa h(m) f (mm) Filmi Skanneri Tarkkuus
A 2003 5 SW E 900 - Agfa X-100 (väri-neg.) S2 14 fjm
A 2003 48 FIN 2400 - Avi Chr 200 (väri-pos.) S1 14 jjm
A 2003 18 FIN 840 - Avi Chr 200 (väri-pos.) S2 14 yum
A 2003 277 FIN 4600 153 Kodak 1443 (CIR-neg.) S1 14 A/m
A 2003 557 FIN 4600 153 Kodak 1443 (CIR-neg.) S2 14 x/m
A 2003 3 LTU 1800 - Kodak 1443 (CIR-neg.) S1 14 fjm
A 2003 3 LTU 4700 153 Kodak 1443 (CIR-neg.) S1 14//m
A 2003 131 LTU 4600 153 Kodak 1443 (CIR-neg.) S2 14 //m
A 2003 2 SWE 2100 - Kodak 2444 (väri-neg.) S1 14 A/m
A 2003 92 SWE 2300 - Kodak 2444 (väri-neg.) S2 14 A/m
В 2002 96 FIN 4700 153 Kodak 1443 (CIR-pos.) S3a 20 A/m
В 2003 911 FIN 4700 153 Kodak 1443 (CIR-pos.) S3b 20 A/m
В 2003 608 FIN 4700 153 Kodak 1443 (CIR-pos.) S3b 14 A/m
В 2004 30 FIN 1700 214.07 Kodak 1443 (CIR-neg.) S3b 14 A/m
В 2004 20 FIN 3000 214.07 Kodak 1443 (CIR-neg.) S3b 14 A/m
В 2004 1614 FIN 4700 153.03 Kodak 1443 (CIR-neg.) S3b 14 A/m
В 2004 194 FIN 6600 214.11 Kodak 1443 (CIR-neg.) S3b 14 A/m

Taulukko 5. Skannerit
Skanneri Malli Bittejä Yritys

S1 Zeiss SCAI 10 A
S2 Leica Geosystems DSW600 12 A

S3a Leica Geosystems DSW600 10 В
S3b Leica Geosystems DSW600 12 В

4.2 Menetelmät
Tutkimuksissa käytettiin seuraavia ohjelmia: Matlab 6 release 12 + Image 
Processing Toolbox, Erdas Imagine 8.5 ja 8.7, IrfanView 3.8 ja Microsoft Excel 
2000. Sävysäätötutkimuksessa käytettiin Adobe Photoshop versio 7.0.1 :tä ja 
tehtyjen operaatioiden vaikutusta histogrammeihin seurattiin Geodeettisessa 
laitoksessa koodatulla HISTOQC-ohjelmalla. Sävysäädössä käytettyjen 
tietokoneiden monitorit kalibroitiin ja profiloitiin GretagMacbethin Eye One Match v. 
2.0.1 -laitteistolla.

Alustavat histogrammitutkimukset tehtiin Matlabilla ja Erdas Imaginera. 
Suurikokoisten ilmakuvien kanssa Matlabilla tuli ongelmia muistin riittävyyden 
kanssa, niinpä vastaava ohjelma tehtiin Imaginen Model Makerilla. Ohjelmat 
lukevat sisäänsä kuvan, ja laskevat niistä punaisen, vihreän ja sinisen kanavan
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histogrammit sekä luminanssi-, intensiteetti-, hue- ja saturaatio- virtuaalikanavien 
Histogrammit. Näistä histogrammeista laskettiin Matlabilla luvuissa 2.1.2 ja 3.5.2 
mainittuja tilastoja, jotka siirrettiin Exceliin jatkoanalyysiä varten. Tätä työtä varten 
koodattuja Matlab-funktioita löytyy liitteestä 1 ja Imaginen Model Maker -malli 
liitteestä 2.

4.2.1 HISTOQC-ohjelma
Näiden tulosten perusteella Eija Honkavaara koodasi C++ kielellä HISTOQC- 
nimisen (Histogram Quality Control) ohjelman, jolla voidaan kerätä histogrammeja 
ja niiden tilastoja skannatuista ilmakuvista. Se toimii Windows-pohjaisissa 
käyttöjärjestelmissä DOS-ikkunassa ja sitä voidaan käyttää joko komentoriviltä tai 
interaktiivisesti. HISTOQC laskee annetuista kuvista R, G, В ja L-histogrammit ja 
niistä luvuissa 2.1.2 ja 3.5.2 lueteltuja tilastoja. Lisäksi se antaa kaikista kuvista 
lasketut keskiarvotilastot 0% ja 255%-saturaatiosta, 100% ja 99%-tehokkuuksista 
sekä sävyjen keskiarvoista ja keskihajonnoista. Näille keskiarvotilastoille voi antaa 
halutut raja-arvot, joihin keskiarvoja verrataan. Ohjelmasta koodattiin myös versio, 
joka laskee Conracin (1985) mukaiset IHS-kuvien histogrammit, mutta se 
osoittautui turhan hitaaksi operatiiviseen käyttöön. Filmillä esiintyvät mustat reunat 
voi rajata pois histogrammilaskennassa. Esimerkit HISTOQC:n tuottamista 
tulostiedostoista löytyvät liitteessä 5. HISTOQC lähetettiin testi käyttöön yrityksille 
A ja В käytettäväksi skannauksen laadunvalvonnassa. Yritykset lähettivät 
ohjelman tuottamat histogrammit ja tilastot takaisin analysoitavaksi. Yritys A sai 
ohjelmaversion, jossa ei vielä ollut luminanssi-kanavan laskentaa. Yrityksen В 
versiossa se jo oli. Suuren tiedostokoon takia yritykseltä A saaduille 40:lle 
ilmakuvalle laskettiin histogrammit HISTOQC:llä. Ohjelma otettiin käyttöön LPIS- 
projektin laadunvalvonnassa kuvatoimittajilla ja Geoaudit Oy:ssä.
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5 TULOKSET
Väärävärikuvia (CIR) koskevia tuloksia lukiessa kannattaa pitää mielessä 
kuvanmuodostuksen periaate, joka on esitetty kappaleessa 3.2.2 (katso myös 
kuvat 16 ja 23). Tuloksia esiteltäessä käytetyt väärävärikuvien R-, G- ja B-kanavat 
kuvaavat siis lähi-infran, punaisen ja vihreän aallonpituusalueen informaatiota.

5.1 Sävysäädön esitutkimus
Visuaalisiin metsä- ja peltotu Iki ntatarkoitu ksii n soveltuvan optimaalisesti 
sävysäädetyn väärävärikuvan määrittämiseksi tehtiin alustava tutkimus, jossa 
käytettiin kolmelta kuvatuottajalta ja kahdelta metsäkeskukselta saatuja ilmakuvia 
(kuvat 28 ja 29). Jokaiselle kuvalle laskettiin R, G, B, I, H, S ja L -histogrammit 
(kuvat 30 - 34) ja niistä tilastoja Matlabilla ja Erdas Imaginella. Kuvilta rajattiin 100 
x 100 pikselin kokoisia paloja, jotka sisälsivät vain joko metsää tai peltoa. Näille 
kuvapaloille laskettiin samat histogrammit ja tilastot kuin koko kuville. Kuvissa 35, 
36 ja 37 on esimerkkejä erilaisista metsä- ja peltopaloista. Kaikki tutkitut metsä- ja 
peltopalat löytyvät liitteestä 3. Esimerkkinä yritys A:n yhden pelto- ja yhden 
metsäpalan histogrammit löytyvät kuvasta 38. Jotta kuvissa 30 - 34 ja 38 olevien 
samojen kuvien RGB- ja IHS-histogrammit olisivat paremmin vertailukelpoisia, on 
kuvan luminanssi-kanavan histogrammi esitetty molemmissa kaavioissa.

Yritys A, originas li kuva

Yritys A, originaalikuva

100 150 200 250

Yritys A, metsä kuva

Yritys A, peltokuva

Kuva 30. Yritykseltä A saatujen kuvien histogrammit. R = punainen, G = vihreä, В 
= sininen, L = luminanssi, I = intensiteetti, H = hue, S = saturaatio.
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Yritys В, originaslikuva Yritys В, ortokuva Yritys В, metsä kuva
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Yritys B, originaalikuva
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Kuva 31. Yritykseltä В saatujen kuvien histogrammit.

Yritys C, originaalikuva Yritys C, metsä kuva Yritys C, kirkaskuva
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Kuva 32. Yritykseltä C: saatujen kuvien histogrammit. Kokeellisesti peltosäädetyn 
(kpl 4.1.1, kuva 28) kuvan histogrammit olivat käytännössä samanlaisia kuin 
metsäsäädetyn kuvan.
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PRO A, originaalikuva PRO C, originaalikuva PPO D, originaalikuva
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PPO D, originaalikuva
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Kuva 33. Pohjois-Pohjanmaan Metsäkeskukselta saatujen kuvien histogrammit.
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РКА, originaalikuva
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Kuva 34. Pohjois-Karjalan Metsäkeskukselta saatujen kuvien histogrammit.

Metsä Pelto Metsä Pelto

Kuva 35. Sarakkeet vasemmalta: Yritys A metsäpala ja peltopala, yritys В 
metsäpala ja peltopala. Riveillä eri versiot samasta kuvasta.
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Metsä

Pelto
Kuva 36. Sarakkeet vasemmalta: yritys C:n alkuperäinen, pelto-, metsä- ja 
kirkassäädetyt kuvapalat. Ylärivillä metsäpalat ja alarivillä peltopalat.

Orig.

Sääd.

Orig.

Sääd.

PKA PPO-A PPO-C PPO-D

Kuva 37. Kuvapaloja metsäkeskusten kuvilta. Kaksi ylintä riviä ovat peltopaloja, 
kaksi alinta riviä metsäpaloja. PKA = Pohjois-Karjalan Metsäkeskus, PPO = 
Pohjois-Pohjanmaan Metsäkeskus. Eri kuvien välillä voi olla mittakaavaeroja.
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Yritys A orig, metsäpala

50 100 150 200 250

Yritys A pelto, metsäpala

Yritys A pelto, metsäpala

Kuva 38. Kuvassa 35 olevien yritys A:n metsä- ja peltopalojen histogrammit.

Histogrammeista laskettiin seunaavat tilastot: keskiarvo (kuva 39), keskihajonta, 
varianssi, variaatiokerroin (kuva 40), mediaani, moodi (kuva 39), 100%-tehokkuus 
(kuva 40), käyttämättömät sävyärvot, käyttämättömät sävyärvot keskellä, minimi, 
maksimi, hännät 0.5 %, 1.0 %, 99 %, 99.5 %, 0- ja 255-saturaatio sekä koko 
kuvalta erilaisten sävyjen lukumäärä (erilaiset [r,g,b]-kombinaatiot, kuva 41). 
Keskiarvot kuvien 35 - 37 metsä- ja peltopaloille ovat kuvassa 42. Taulukko koko 
kuvista lasketuista tilastoista löytyy Niteestä 6.
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Kuva 39. Tutkittujen kuvien sävyjen keskiarvot ja moodit R-, G-, B-, L-, I-, H- ja S- 
kanavien histogrammeille.
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Kuva 40. Tutkittujen kuvien kanavakohtaiset variaatiokertoimet ja käytettyjen 
sävyarvojen lukumäärä (100%-tehokkuus).
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Kuva 41. Värisävyjen lukumäärä koko kuvilla.
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Metsäpalojen keskiarvot Peltopalojen keskiarvot

Yritys A Yritys В Yritys C FK) A FK) C FK) D Yritys A Yritys В Yritys C PK) A PR) C PPO D

Kuva 42. Kuvien 35, 36 ja 37 metsä-ja peltopalojen sävyjen keskiarvot.

Yrityksen A eripuolilta Suomea eri ajankohtina otettujen 40:n skannatun ilmakuvan 
avulla pyrittiin löytämään kuvausajankohdasta ja / tai maantieteellisestä sijainnista 
riippuvia tilastoja. Materiaalille laskettiin kuvakohtaisia (kuva 43) ja 
kuvauskohtaisla tilastoja (kuva 44).

Punainen Vihreä

o
1%
4%

□ 90% 
4% 
1%0

PPO I К-s I К-s I РКА I РКА I Lappi | Lappi |ts|

200
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100

50

0

Sininen

■o
■ 1%
■ 4% 
□ 90%
■ 4%
■ 1%■ 0

Lappi |ts

Lappi |t<

Luminanssi

Kuva 43. Yritys A:n 40 skannatun väärävärikuvan histogrammien jakaumat 
kanavittain. Kukin legendan väri näyttää, kuinka leveällä alueella ko. 
prosenttiosuus histogrammlsta sijaitsee. PPO = Pohjois-Pohjanmaa, K-S = Keski- 
Suomi, PKA = Pohjois-Karjala, ts = Tuusula. X-akselin numerot kertovat 
kuvauspäivän.
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Kuva 44. Kuvauskohtaisia keskiarvotilastoja yritys A: n 41 skannatusta 
ilmakuvasta.

5.2 Sävymallikuva
Sävysäädön esitutkimuksessa tutkitut metsätulkintaan tarkoitetu kuvat olivat 
värimaailmaltaan kirjavia, mutta sinällään laadukkaita. Vaikka kuvien ja 
kuvapalojen Histogrammit ja niistä lasketut tilastot kertojatkin paljon kuvien 
sävyjen ominaisuuksista, pelkästään niiden perusteella ei voitu yksikäsitteisesti 
määrittää optimaalisesti säädettyä kuvaa. Lisäksi, vaikka tutkittujen 40:n eri 
aikoina eripuolilta Suomea otettujen ilmakuvien histogrammitilastot erosivat 
toisistaan, ne eivät antaneet viitteitä siitä, etteikö kuvia voisi sävysäätää 
metsätulkintaa varten samannäköisiksi.

Niinpä edellä esitetyn sävysäädön esitutkimuksen ja yhteistyökumppaneilta 
saadun palautteen perusteella päätettiin, että optimaalisesti säädettyä 
väärävärikuvaa ei määritettäisi numeeristen suureiden perusteella, vaan pyrittäisiin 
luomaan radiometrisesi! ja visuaalisesti korkealaatuinen mallikuva. Tällainen 
mallikuva olisi helppo ottaa käyttöön kuvantuottajien ja loppukäyttäjien jo 
olemassaoleviin prosesseihin.
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5.2.1 Sävymallin pohjakuvan valinta
Mallikuvan lähtökohdaksi haluttiin mahdollisimman tuore kesällä otettu 
väärävärikuva sellaiselta alueelta, joka sisältäisi riittävästi erilaisia metsätyyppejä 
ja jonne olisi mahdollista matkustaa pienellä vaivalla paikanpäälle. Nämä kriteerit 
täyttävä kuva löytyi yritys A:n kesän 2003 kuvauksista Etelä-Suomesta Tuusulasta 
(kuva 45). Kuvalla näkyi selvästi va stava lo- m yötä va lo -ilmiön aiheuttama sävyjen 
muutos tummemmasta vaaleampaan. Tätä kuvausgeometriasta johtuvaa 
sävyvääristymää ei lähdetty korjaamaan, vaan eripuolita kuvaa rajattiin 6 
kappaletta 3000 x 3000 pikselin kokoisia alueita (kuva 45). Alueen koko määräytyi 
siten, että sillä ei vielä havaittavasti näkynyt vastavalo-myötävalo -ilmiötä, mutta 
se kuitenkin sisälsi kattavasti monenlaista kasvustoa ja maastotyyppejä.

Kuva 45. Vasemmalla sävymallikuvan pohjana ollut ilmakuva, oikealla testialueet 
sävymallikuvaa varten. (Alkuperäinen kuva yritys A)

5.2.2 Sävymallin säätö
Teorian mukaan (kpl 3.1.1 ja kuva 18) havu- ja lehtipuiden infrapunaheijastukset 
ovat erisuuruisia, ja myös kuusien ja mäntyjen heijastukset eroavat hiukan 
toisistaan. Säätötoimenpiteiden vaikutusta seuratessa kannattaa pitää mielessä, 
että kuvalla punainen kanava kuvaa lähi-infran aallonpituusaluetta, vihreä punaista 
ja sininen vihreätä aallonpituusaluetta.
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Sävysäätöjen tavoitteet olivat seuraavat:

- Saada havu- ja lehtipuut erottumaan toisistaan ja säätää punaisen ja 
vihreän sävyt siten, että sekametsistä pystyisi tulkitsemaan puulajisuhteet 
oikein

- Hakea avokalloille, hakkuuaukeille yms. elottomille kohteille muusta 
kasvustosta erottuva sävy

- Välttää peltojen puhkipalamista eli saturaatiota tummilla sävyalueilla

Sävysäädöissä käytettyjen tietokoneiden monitorit kalibroitiin ja profiloitiin, jotta 
voitaisiin eliminoida laitteiston vaikutus lopullisessa sävymallikuvassa.

Kuvapalan säätö aloitettiin levels-työkalulla (kuva 13) poistamalla R-, G- ja B- 
kanavilta käyttämättömät sävyärvot histogrammien reunoilta ja venyttämällä jäljelle 
jääneet sävyä rvot kattamaan koko sävyala. Näin kuvan kontrasti lisääntyi. Tämän 
jälkeen itse sävysäätö tehtiin Curves -työkalulla (kuva 13) muokkaamalla jokaisen 
kanavan histogrammia yksitellen (kuva 46). Punaisella kanavalla tumman pään 
sävyjä tiivistettiin kapeammalle alueelle ja vastaavasti kirkkaita sävyjä venytettiin 
leveämmälle, jotta lehtimetsät saataisiin erottumaan havumetsistä. Samoin 
sinisellä kanavalla sävyjä tiivistettiin tummassa päässä ja venytettiin kirkkaassa 
päässä, jotta punertavan sävyisen lehtimetsän ja vihreän havumetsän sävyt 
saataisiin kohdalleen. Sinisellä kanavalla kirkkaimpien arvojen (225-255) kohdalla 
oleva mutka korostaa avokallioiden sävyä. Vihreälle kanavalle tehtiin vain 
hienosäätöjä. Säätöjen vaikutukset on esitetty kuvassa 47.

Kuva 46. Sävymallikuvan Curves-säädöt.
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Kuva 47. Säätöjen vaikutus. Ylä rivi vasemmalta: alkuperäinen kuva; levels- 
säädettynä; punaisen kanavan curves-säätö; alarivi vasemmalta: sinisen kanavan 
curves-säätö; vihreän kanavan curves-säätö eli lopullinen kuva.

Samat säätötoimenpiteet tehtiin yksitellen jokaiselle kuudelle testialueelle (kuva 
45) pyrkien visuaalisesti mahdollisimman tyydyttävään lopputulokseen. Koska 
optimaalisten sävyjen hakeminen on subjektiivista, tehtiin lisäksi jokaisesta 
testialueesta ensimmäistä versiota selvästi vihertävämmät ja punertavammat 
versiot (kuva 48).

Kuva 48. Kolme eritavalla säädettyä versiota testialueesta nro 4.
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5.2.3 Maastokäynti
Jotta sävysäädön subjektiivisuudesta päästäisiin eroon ja saataisiin erilaisille 
sävyille ja sävyeroille maaston luonnollisista piirteistä johtuvat syyt, päätettiin 
tehdä maastokäynti ilmakuvan kattamalle alueelle. Kuudesta alueesta valittiin 
maastokäynnin kohteiksi alueet numero 4, 5 ja 6, jotka peruskartan perusteella 
pystyi autolla ja jalkaisin mahdollisimman hyvin tutkimaan. Maastokäynnille 
mukaan kutsuttiin kaksi metsäalan asiantuntijaa Metsätalouden kehittämiskeskus 
Tapiosta. Materiaaliksi mukaan otettiin värilasertulosteina kolme erilailla säädettyä 
kuvaa kustakin alueesta, peruskartta, digitaalikamera, ja muistiinpanovälineet.

Alueilla tehtiin mahdollisimman kattavat kierrokset jalkaisin vertaillen eri tavoin 
säädettyjen versioiden antamaa vaikutelmaa kasvuston rakenteesta todelliseen 
maastossa havaittuun tilanteeseen. Erityisesti kiinnitettiin huomiota synkkiin 
kuusimetsiin (kuva 51), eri-ikäisiin sekametsiin (kuva 50), lehtimetsiin (kuva 52), 
hakkuuaukeisiin, peltoihin ja avokallioihin (kuva 49). Asiantuntijoiden avulla 
arvioitiin sekametsien puulajisuhteita luonnossa ja sitä, miltä vastaavan metsän 
pitäisi näyttää ilmakuvalla. Mielenkiintoisista kohteista otettiin kuva digikameralla, 
kuvanottopaikka ja -suunta merkittiin karttaan ja kirjattiin ylös lyhyt kuvaus 
kohteesta.

Kuva 49. Avokallio kuvauspaikalla nro 17
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Kuva 50. Sekametsää kuvauspaikalla nro 20.

гХшШшт.
Kuva 51. Peltoa ja kuusimetsää.

Kuva 52. Nuorta koivikkoa kuvauspaikalla nro 32.
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5.2.4 Lopullinen sävymallikuva, sen laatu ja informaatiohukka
Maastokäynnillä tehtyjen havaintojen perusteella tehtiin hienosäätöjä kolmelle 
tutkitulle alueelle. Näistä säädetyistä versioista valittiin monipuolisimman 
maastonsa perusteella alue numero 5 lopullisen sävymallikuvan pohjaksi. 
Tavoitteena oli optimaalisesti säädetty ilmakuva, joka soveltuisi sekä metsä- että 
peltopuolen ammattilaisille. Näiden tahojen tarpeet ja toiveet olivat osittain 
ristiriitaisia. Metsäpuoli halusi suuria kontrasteja ja selkeät sävyerot lehti- ja 
havupuiden välille, peltopuolelle tärkeintä oli peltolohkojen rajojen erottuminen 
kaikkialla, erityisesti myös metsänreunan aiheuttaman varjon kohdalla.

Sävymallikuvassa varjojen puhkipalamista seurattiin vertaamalla säädettyjen 
versioiden histogrammien tehokkuutta eli käytettyjen sävyarvojen lukumäärää 
alkuperäiseen säätämättömään kuvaan. Jotta havu- ja lehtipuut saatiin erottumaan 
toisistaan vaadittiin melko voimakaita säätöjä curves-työkalulla erityisesti punaisen 
ja sinisen kanavan tummissa päissä (kuva 46). Tämä kavensi tummien sävyjen 
määrää ja siten aiheutti yksityiskohtien katoamista tummissa varjoissa. Esimerkki 
varjojen tummumisesta on esitetty kuvassa 53.

Kuva 53. Metsän varjo pellolla ennen ja jälkeen sävysäätöjä.

Kun sävymalli oli saatu säädettyä mahdollisimman optimaaliseksi metsäntulkinnan 
kannalta, laskettiin kullakin kanavalla tapahtunut informaatiohukka eli 
histogrammin tehokkuuden pieneneminen. Tämän jälkeen säätöjä pyrittiin 
lieventämään kriittisimmillä alueilla siten, että informaatiohukka vähenisi ja samalla 
kuvan sävyt säilyisivät mahdollisimman muuttumattomina. Usean 
iteraatiokierroksen jälkeen todettiin, että infomaatiohukkaa ei enää voitu vähentää 
ilman että kuvan sävyt kärsisivät huomattavasti. Näin saatiin aikaiseksi lopullinen 
sävymallikuva. Absoluuttisesti erilaisten sävyjen määrä ([r,g,b] -kombinaatiot) 
muuttui alkuperäisen kuvan 483234:sta sävymallikuvan 255837:een. 
Sävymallikuva on esitetty kuvassa 54, informaatiohukka verrattuna alkuperäiseen 
kuvaan kuvassa 55 ja alkuperäisen sekä säädetyn kuvan histogrammit kuvassa 
56. Esimerkkejä erilaisista kohteista sävymallikuvalla on esitetty kuvassa 57.
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Kuva 54. Lopullinen sävymallikuva.

Käytetyt sävyä rv ot kanavittain

orig R malli R ori g G malli G ori g В malli В

Kuva 55. Alkuperäisen ja sävysäädetyn mallilkuvan sävyarvojen määrä 
värikanavittain.
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Kuva 56. Vasemmalla alkuperäisen ilmakuvan ja oikealla sävysäädetyn 
sävymallikuvan histogrammit.
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Kuva 57. Yksityiskohtia sävymallikuvasta. Ylärivi vasemmalta: kuusimetsää, 
mäntymetsää, lehtimetsää; alarivi vasemmalta: sekametsää ja avokallioita, 
uudistusala eli hakkuuaukea.

5.2.5 Sävymallin soveltuvuus
Sävymallin käyttökelpoisuutta erilaisille kuville testattiin yritys A:Itä saaduista 
40:stä eri aikaan eripuolella Suomea otetuista väärävärikuvista (taulukko 3 ja liite 
4). Kuvilta rajattiin 3000 x 3000 pikselin kokoinen edustava alue, jolla vastavalo- 
myötävaloilmiö ei näkynyt merkittävästi. Testikuvat pyrittiin säätämään 
mahdollisimman tarkkaan sävymallin mukaisiksi. Säätöjen aikana sävymallikuva 
oli koko ajan näkyvillä säädettävän kuvan vierellä, jolloin erilaisten kohteiden 
vertailu sävymalliin oli helppoa. Esimerkkipaloja testisäädetyistä kuvista on esitetty 
kuvissa 58-61.
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Kuva 58. Kuvapalat Kaski-Suomesta 31.5. ja 13.7.2002

Kuva 59. Kuvapalat Pohjois-Karjalasta 16.6. ja 30.7.2002

Kuva 60. Kuvapalat Pohjois-Pohjanmaalta 31.5. ja 30.7.2002

Kuva 61. Kuvapalat lapista 12.6. ja 13.8.2002
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5.3 Histogrammitutkimus
Yrityksen A kuvapalvelimelta data kerättiin ensimmäisellä versiolla HISTOQC- 
ohjelmasta, joten vain R-, G-, ja B-histogrammit ja niiden tilastot saatiin kerättyä. 
Yrityksen В kuvapalvelimelta kerätty data sisälsi myös L-histogrammit.

Erityyppiset filmit tuottivat selvästi toisistaan erottuvat histogrammit. Kaikissa 
tutkituissa kuvissa RGB-histogrammit olivat tyypillisesti yksihuippuisia. Värifilmeillä 
tämä huippu sijaitsi usein histogrammin tummemmassa ja väärävärifilmeillä 
histogrammin kirkkaammassa puoliskossa. Jälkimmäinen selittyy kasvuston 
vahvalla lähi-infran ja vihreän aallonpituusalueen heijastuksella. Väärävärifilmin 
histogrammi saattaa olla kaksihuippuinen, jos kuvalla on suuria vesialueita. 
Kuvassa 62 näkyy erityyppisten filmien histogrammeja.

Analysoinnissa histogrammimateriaali koostettiin kuvakohtaisiin (kuvat 63 ja 64), 
lentokohtaisiin (kuva 65), skannerikohtaisiin (kuva 66) ja filmityyppikohtaisiin 
joukkoihin. Pääpaino tutkimuksessa oli väärävärifilmeissä. Jokaiselle joukolle 
laskettiin seuraavat tilastot: 100%-tehokkuus, 99%-tehokkuus, 0%-saturaatio, 
255%-saturaatio, keskiarvo, keskihajonta, minimi ja maksimi.

Cl R-positl lvi prosessi

Värinegatiivi-filmi

CIR-negatiiviprosessi

Kuva 62. Erityyppisten filmien histogrammeja. Y-akseleiden skaalat vaihtelevat, 
koska histogrammit on laskettu erikokoisista kuvista.
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99%-tehokkuus100%-tehokkuus

MoodiKeskiarvot
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Kuva 63. Yritys A:n neljän lennon kuvakohtaisia tilastoja. CIR-n = väärävärlfllml ja 
negatiiviprosessi, en = värinegatllvl.

150 •«

o.o <»••••»

0% -saturaatio

♦♦♦♦♦

99% -tehokkuus

Keskiarvot

iSooooSoi

Moodi

Kuva 64. Yritys B:n kuvakohtaisia tilastoja. CIR-positiiviprosessi.
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Kuva 65. Yritys A:n Lentokohtaisia tilastoja. Vasemmalla 100%-tehokkuuden, 
99%-tehokkuuden, keskiarvon ja keskihajonnan lentokohtaiset keskiarvot. Oikealla 
vastaavien tilastojen lentokohtaiset minimit ja maksimit. X-akselilla ylin luku kertoo 
kuvauksen numeron, toinen kuvien lukumäärän ja kolmas filmityypin.
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n-s3bn-s3b n-s3bn-s3b

Yritys ВY ritys A

99%-Tehokkuus

n-s3bn-s3bn-s3bn-s3b

Yritys ВYritys A

Kuva 66. 100%- ja 99%-tehokkuuksien keskiarvot väärävärifilmeille. X-akselille 
ylin luku kertoo kuvien lukumäärän. Toisella rivillä n = negatiivi- ja p = 
positiiviprosessi;. s1, s2, s3a ja s3b viittaavat skannereihin (taulukko 5). pix14 ja 
pix20 kertovat skannausresoluutioon (pm) ja alin numero kuvauskorkeuden (m). 
Kuvauskorkeuksissa 4600 ja 4700 kameran polttoväli oli 153 mm, muissa 214 
mm.

5.3.1 Yritys A
Yritys A:n R-, G- ja В-kanavien 100%-tehokkuudet vaihtelivat väärävärifilmeillä 
(negatiiviprosessi) ja molemmantyyppisillä värifilmeillä välillä 157 - 256 ja 
tehokkuuksien keskiarvo oli 228. Vastaavat luvut 99%-tehokkuudelle olivat 75 - 
230 ja 170. Tehokkuuden kuva-kohtaisista kaikkien lentojen kaavioista löytyi 
jokunen lento, joilla oli huomattavan heikko tehokkuus. Keskusteluissa Yritys A:n 
kanssa selvisi, että nämä lennot oli skannattu vahingossa normaalista
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menettelystä poikkeavalla tavalla, eikä tätä tapaa enää käytetä. Kuvassa 66 
voidaan havaita pieni ero yritys A:n kahden eri skannerin (Zeiss SCAI ja Leica 
Geosystems DSW600, katso taulukko 5) tuottamissa tehokkuustilastoissa. Eron 
merkittävyyden toteaminen vaatisi tarkempaa tilastollista testausta.

Saturaatio histogrammin tummassa (0%) ja kirkkaassa päässä (255%) oli 0 kaikilla 
kanavilla. Niinpä, vaikka L-histogrammia ei lasketukaan, voidaan päätellä, että 
näillä kuvilla ei ollut lainkaan täysin mustia tai valkoisia pikseleitä, eli L-kanavan 
0% ja 255%-saturaatiot ovat 0.

5.3.2 Yritys В
Yritys B:n väärävärifilmien (positiiviprosessi) R-,G-,B- ja L-kanavien tehokkuudet 
vaihtelivat välillä 178 - 256 ja keskiarvo oli 254. Vastaavat arvot 99%- 
tehokkuudelle olivat 124 - 253 ja 195. Kuvassa 66 voidaan havaita pieni muutos 
99%-tehokkuudessa, kun skanneri (Leica Geosystems DSW600, taulukko 5) on 
päivitetty 10-bittisestä 12-bittiseksi.

255%-saturaatio oli lähes 0 kaikille kanaville, suurin yksittäinen maksimi oli 0.35% 
sinisellä kanavalla. 0%-saturaation maksimit olivat 18% punaiselle, 61% vihreälle, 
25% siniselle ja 25% luminanssille, ja vastaavat keskiarvot olivat 0.7%, 3.3%, 
0.7% ja 0.4%. Joidenkin kuvien suuri saturaatio selittyy suurilla vesialueilla, jotka 
olivat täysin mustia. Saturaation vaikutuksia oli havaittavissa myös moodin 
kuvakohtaisissa tilastoissa (kuva 64), kun yksittäisillä kuvilla esiintyi eniten 
sävyärvoa 0.

6000:sta metristä kapeammalla optiikalla (polttoväli 214 mm) otettujen kuvien 
99%-tehokkuudet näyttivät olevan hieman pienempiä verrattuna samalla optiikalla 
tehtyihin kuvauksiin 1700m ja 3000m korkeuksista sekä normaaleihin kuvauksiin 
4700m korkeudesta 153 mm optiikalla (kuva 66). Jotta voitaisiin tilastollisesti 
testata, onko kuvauskorkeuden ja optiikan vaikutus kuvan histogrammin 99%- 
tehokkuuteen merkittävä, tarvittaisiin laajempaa materiaalia eri 
kuvauskorkeuksilta.

5.3.3 Värikanavan vaikutus tehokkuuteen
Tutkittujen väärävärikuvien 100%- ja erityisesti 99%-tehokkuus vaihteli selvästi 
värikanavan mukaan. Paras tehokkuus oli punaisella (lähi-infra), seuraavaksi 
vihreällä (punainen) ja heikoin sinisellä (vihreä) kanavalla (kuvat 43, 44, 63, 64, 
65, 66 ja 67 sekä taulukko 6). Kanavien tehokkuuserot johtuvat pääosin siitä, että 
väärävärifilmin jokainen emulsiokerros on herkkä siniselle valolle, joka joudutaan 
suodattamaan pois filtterillä (kuvat 16 ja 23). Niinpä filmille asti vihreätä valoa 
päätyy vain kapealta aallonpituusalueelta, vaikka luonnonkohteissa paljon vihreää 
onkin. Vastaavasti filmin lähi-infralle herkkä kerros eli punainen kanava saa 
säteilyä laajimmalta aallonpituusalueelta tuottaen histogrammeille parhaan 
tehokkuuden.
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5.3.4 99%- vai 98%-tehokkuus
Kun histogrammitukimus oli jo pääosin tehty heräsi vielä kysymys, kuvaako 
histogrammin tehokasta sävyalaa paremmin 99%- vai 98%-tehokkuus. Asian 
selvittämiseksi saatiin yritys B:ltä negatiiviprosessilla tuotettuja väärävärikuvien 
histogrammeja vuoden 2004 kuvauksista. Vertailudatana käytettiin yritys A:n 
histogrammeja vuoden 2003 kuvauksista. Histogrammeille laskettiin 100%-, 99%- 
ja 98%-tehokkuudet, näistä lentokohtaiset keskiarvot, keskihajonnat, minimit ja 
maksimit. Lisäksi laskettiin koko materiaalista keskiarvot ja keskihajonnat ja 99%- 
ja 98%-tehokkuuksien erotus. Kuvauskohtaiset kaaviot R-, G-, B- ja L-kanavien 
histogrammien jakaumille on esitetty kuvassa 67. Kooste tilastoista löytyy 
taulukosta 6.

Taulukko 6. Väärävärikuvien 100%-, 99%- ja 98%-tehokkuuksien kanavakohtaiset
keskiarvot (KA) ja keskihajonnat (KH).

CIR 100% tehokkuus 99% tehokkuus 98% tehokkuus 99-98%
KA KH KA KH KA KH KA KH

Yritys A R 235.6 9.5 196.2 16.3 189.1 19.9 7.1 6.2
N = 557 G 230.7 9.7 172.4 22.8 162.4 24.3 10.0 3.2
h ~ 4600 В 218.6 21.5 143.6 28.7 133.8 28.3 9.9 2.4
Yritys В R 253.7 3.1 211.1 16.4 204.3 20.4 6.8 6.4
N = 1614 G 252.3 5.0 162.0 18.5 148.9 19.1 13.0 4.8
h - 4700 В 251.6 6.2 160.2 14.0 150.4 14.3 9.8 2.2

L 250.9 5.2 170.1 15.7 159.7 16.9 10.5 4.0
Yritys В R 255.0 0.0 214.7 10.8 206.1 13.0 8.6 3.6
N = 30 G 254.9 0.3 205.5 14.1 193.4 19.5 12.1 6.3
h -1700 В 254.9 0.5 198.3 6.7 191.3 8.0 7.0 1.9

L 254.3 0.8 201.1 11.6 190.7 14.3 10.5 3.8
Yritys В R 255.0 0.0 213.3 11.9 203.6 14.2 9.7 5.0
N = 20 G 255.0 0.0 196.3 10.4 183.7 14.5 12.7 4.9
h=3000 В 256.0 0.0 186.8 5.2 177.9 5.8 9.0 1.5

L 254.7 1.1 193.6 8.2 182.2 9.2 11.4 2.3
Yritys В R 255.0 1.3 179.3 17.0 168.5 18.8 10.8 4.9
N = 194 G 254.2 2.4 143.9 12.3 129.5 11.9 14.4 2.8
h -6000 В 253.9 2.8 130.2 5.4 121.0 5.1 9.1 1.0

L 249.8 4.0 143.2 10.2 131.3 9.9 11.9 2.5
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Kuva 67. Yritys В: Itä saadun vuoden 2004 materiaalin lentokohtaiset 
histogrammijakaumat. X-akselilla ylin luku kertoo kuvauksen, toinen kuvien 
lukumäärän ja alin kuvauskorkeuden (m).
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6 ANALYYSI
6.1 Sävysäädön esitutkimus
Tutkittujen yrityksiltä saatujen kuvien sävymaailma vaihteli suuresti ja jokainen 
metsätulkintaan tarkoitettu kuva oli selvästi omannäköisensä. Samasta kuvasta 
peltolohko- ja metsätulkintaa varten tehdyt versiot erosivat vain vähän toisistaan, 
lähinnä metsätulkintaversioiden kontrastit olivat suurempia.

Sävysäädön esitutkimuksen konkreettisin tulos oli, että tavoitteena ollutta 
sävymallikuvaa on erittäin vaikea määritellä pelkästään numeeristen suureiden 
avulla. RGB-histogrammit ja niiden ominaisuudet eivät yksikäsitteisesti määrää 
kuvan sävymaailmaa, kuten teorian mukaan oli odotettavissakin (kappale 2.1.2 ja 
kuva 10). IHS-malli ja sen histogrammit taas voisivat soveltua sävymaailman 
määritykseen paremmin, mutta nekin vaihtelivat paljon kuvan sisällön mukaan. 
Histogrammien ominaisuuksiin perehtymisestä oli kuitenkin huomattavasti hyötyä 
tutkimuksen toisessa osassa, jossa kehitettiin mittareita skannauksen 
laadunvalvontaan.

Jo visuaalisesti oli havaittavissa, että metsä- ja peltopalojen sävyt vaihtelivat 
huomattavasti. Erityisesti pellot saattoivat olla lähes minkä värisiä tahansa. Tämä 
johtunee peltojen erilaisista muokkausvaiheista, kasvukauden vaiheesta, 
kasvilajista, kosteudesta ja monista muista tekijöistä. Tämä sävyjen vaihtelu näkyi 
myös kuvapaloista lasketuissa histogrammeissa ja tilastoissa.

40:stä eri ajankohtina ja eripuolilta Suomea otetuista kuvista ei löytynyt selkeästi 
kuvausjankohdasta riippuvia suureita. Yhden kuvauksen kuvat olivat toistensa 
kaltaisia ja joskus eri kuvaukset oli mahdollista erottaa toisistaan (kuva 44). 
Kuvausten erottuvuus johtui useimmiten veden määrästä kuvilla. Visuaalisin 
kriteerein arvioituina Lapista otetut kuvat (liite 4) erottuivat selkeästi joukosta 
verrattuna muiden alueiden kuviin johtuen kuvilla olevista laajoista suoalueista.

6.1.1 Sävysäädettyjen kuvien laatu
Tutkituista kuvista laskettujen histogrammien ja tilastojen perusteella voidaan 
sanoa, että jokaisen kuvan radiometrinen laatu oli hyvä, vaikka visuaalisesti kuvien 
sävyt olivat erilaisia. Niinpä myös kuvien tulkittavuus vaihteli.

Materiaalin kapeudesta johtuen kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei voitu 
tehdä, mutta seuraavanlaisia asioita tuli ilmi:

• Vaikka alkuperäiset säätämättömät kuvat muistuttavatkin paljon toisiaan, 
jokaisen firman metsäkäyttöön säädetty kuva on aivan oman näköisensä ja 
värimaailmat selvästi erilaisia.
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• Numeerisesti (ja osoittein myös visuaalisesti) tarkasteltuna lievimmät 
sävysäädöt olivat yritys B:n kuvassa, voimakkaimmat yritys C:llä ja yritys A 
oli lähempänä C:tä.

• Yritysten А, В ja C kuvilla ei havaittu saturaatiota eli ns. puhkipalamisia 
sävyskaalan kirkkaassa eikä tummassa päässä. Metsäkeskusten kuvilla 
isot vesialueet aiheuttivat piikit histogrammien tummaan päähän.

• Sävysäätöjen yhteydessä yhdeltäkään kuvalta ei kadonnut radiometristä 
informaatiota (erilaisia värisävyjä) mitenkään merkittävissä määrin

Kaikki metsäkäyttöön säädetyt kuvat olivat siis suurista kontrasteista huolimatta 
numeerisen tarkastelun perusteella hyvälaatuisia ja siinä mielessä voisivat 
soveltua myös peltopuolen käyttöön. Kuvien loppukäyttäjän kannalta ihmetystä 
kuitenkin aiheuttanee kuvien täysin erilaiset sävymaailmat.

6.2 Sävymalli
Luotu sävymallikuva on yksi vaihtoehto käytettäväksi metsäntulkintaan 
tarkoitettujen kuvien sävysäädössä. Se ei ole optimaalinen kaikkiin tarkoituksiin, 
mutta se perustuu tarkkaan maastotietoon ja infomaatiosisällön perusteella 
optimoituihin sävysäätöihin, ja on siten radiometrisesti hyvälaatuinen vaihtoehto 
subjektiivisiin kriteereihin perustuville mallikuville. Kappaleessa 5.2.4 mainittu 
informaation häviäminen oli odotettua ja johtui metsätulkinnassa tarvittavasta 
vahvasta kontrastista. Tästä syystä MMM päätti käyttää peltolohkojen tulkinnassa 
alkuperäisiä sävysäätämättömiä kuvia.

Lappia lukuunottamatta testisäädöt eripuolilta maata otetuille kuville onnistuivat 
vähintäänkin kohtuullisesti. Voidaankin todeta, että sävymalli soveltuu 
käytettäväksi suurimmassa osassa Suomea. Lapissa ongelmia aiheutti muusta 
Suomesta selvästi poikkeava kasvusto ja laajat suoalueet, jolloin säätöjen 
vertaaminen sävymalliin hankaloitui huomattavasti.

Sävymallin ei ole tarkoitus olla referenssi, joka jokaisen säädetyn ilmakuvan olisi 
vähintään saavutettava, vaan enemminkin yksi puolueettomasti ja mahdollisimman 
objektiivisesti luotu yleiskäyttöinen malli, jota ilmakuvia säädettäessä voidaan 
tavoitella. Varmasti löytyy tilanteita, joissa on järkevämpää säätää kuva aivan 
toisella tavoin, erisävyiseksi, suuremmalla tai pienemmällä kontrastilla sen 
mukaan, mitä kuvalta halutaan.

6.2.1 Suositukset sävymallin käytöstä
Kuvien sävysäätö ja tulkintatyö on tehtävä kalibroidulla ja profiloidulla laitteistolla, 
jotta voidaan eliminoida työskentely-ympäristön vaikutus lopputulokseen ja kuvaa 
voidaan tarkastella muuttumattomana paikasta ja laitteistosta riippumatta. Itse 
sävysäätö tulisi suorittaa vain kerran, sillä useat peräkkäiset säädöt voivat
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kadottaa kuvalta informaatiota. Sävysäätöjä tehtäessä säädettävän kuvan vierellä 
olisi pidettävä sävymallikuvaa, ja vertailtava erityyppisten kohteiden sävyjä kuvilta 
sopivalla suurennoksella. Lisäksi kuvalle tehdyt säätötoimenpiteet tulisi 
dokumentoida ja toimittaa kuvan mukana, jotta käyttäjä voisi paremmin arvioida 
kuvan soveltuvuutta omiin käyttötarkoituksiinsa.

Tässä työssä luotu sävymallikuva ja ohjeistus sen käytöstä toimitettiin Maa- ja 
metsätalousministeriöön, kuvantuottajille sekä metsäkeskuksille käytettäväksi 
mallikuvana väärävärikuvien sävysäädössä. Sävymallista ja väärävärikuvien 
sävysäädöstä pidettiin esitelmiä metsäkeskuksissa ilmakuvia käyttäville 
metsämiehille sekä erillinen sävysäätökoulutus Suomalaisessa 
insinööritoimistossa (SITO).

6.2.2 Sävymallin tulevaisuus
Tehty sävymallikuva perustui tiimipohjaiseen väärävärikuvaan, jossa informaatiota 
oli 8 bittiä per kanava ja säädöt tehtiin peruuttamattomasti alkuperäiselle kuvalle. 
Sävymallin ja muiden eri tarkoituksiin soveltuvien säätöjen käyttö voisi olla 
joustavampaa, mikäli ohjelmistot mahdollistaisivat säätöjen latauksen alkuperäisen 
kuvan päälle lennossa ja vain kyseisen työskentelysession ajaksi. Tällöin 
alkuperäinen kuva ja sen informaatio olisi tallessa ja erilaisten säätötoimenpiteiden 
vaikutukset näkyisivät vain käyttäjän monitorilla.

Viimeaikoina digitaalikamerat ovat lyöneet vahvasti läpi fotogrammetriassa ja tällä 
hetkellä lähes kaikilla kuvantuottajilla on käytössään jokin laaja- tai 
keskiformaattinen digikamera. Muunmuassa suurin osa MMM:n LPIS-projektissa 
käytettävistä kuvista tulee olemaan vuodesta 2007 alkaen digikuvia. 
Digisensoreiden laajempi dynamiikka mahdollistaa voimakkaammat 
sävysäätötoimenpiteet ilman pelkoa informaatiohukasta. Lähtökohdaltaan tässä 
työssä tehty sävymallikuva soveltuu myös digitaalikamerakuvien visuaalisen 
sävysäädön mallikuvaksi. Käytännössä väärävärifilmin ja digisensoreiden 
erilaisten spektristen herkkyyksien (kuvat 16 ja 17), erilaisen dynamiikan ja kuvien 
erilaisen jälkiprosessoinnin johdosta sävymalli täytyisi tehdä alusta alkaen uusiksi, 
mahdollisesti erikseen jokaiselle digikameralle.

Fysikaalisesti paras tapa tuottaa kuvia erilaisiin tulkintatarkoituksiin olisi käyttää 
radiometrisesti kalibroituja sensoreita. Tämän mahdollistavat digikameroiden 
CCD-kennon lineaarisuus ja maastossa kerätty tieto kuvauskohteen BRDF- 
ominaisuuksista sekä kuvaushetken säästä. Tällöin digikuvan sävyä rvot 
muunnetaan todellisiksi fysikaalisiksi suureiksi kuten radiansseiksi ja 
reflektansseiksi. Näin kalibroiduille kuville voidaan soveltaa kaukokartoituksesta 
tuttuja numerisia luokittelu- ja tulkintamenetelmiä.
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6.3 Histogrammit
Pelkästään kuvan erilaisia histogrammeja tarkastelemalla on vaikea sanoa mitään 
kuvan laadusta. Ainoastaan huonolaatuisen ilmakuvan voi varmasti tunnistaa, 
mikäli kuvan histogrammit ovat erityisen kapeat eli kuvan informaatiosisältö on 
huono. Vertailemalla alkuperäisen säätämättömän ja sävysäädetyn kuvien 
histogrammeja, voidaan jonkin verran arvioida säätöjen voimakkuutta. Esimerkiksi 
kuvassa 31 yritys B:llä histogrammit ovat sävysäädössä muuttuneet vain hiukan, 
kun taas yrityksen C kuvalle on tehty selvästi voimakkaampia säätötoimenpiteitä 
(histogrammit kuvassa 32). Histogrammin "piikikkyys” tai ”harvuus”, eli tyhjät 
kohdat keskellä histogrammia on lähinnä merkki siitä, että kuvalle on tehty säätöjä. 
Toisaalta sileä histogrammi ei tarkoita säätämätöntä kuvaa, koska joissain 
säätöoperaatioissa koko kuvan sävyt saatetaan laskea uusiksi (esim. 
keskiarvofiltteröinti), jolloin kuvalle syntyy uusia inerpoloituja sävyjä ja 
histogrammista voi tulla alkuperäistä leveämpi ja sileämmän näköinen. Kuvan 
informaatiosisältö ei kuitenkaan ole lisääntynyt, mutta kuvan tulkittavuus on voinut 
parantua.

Luminanssi-histogrammi antaa yleiskuvan kuvan kirkkaudesta ja sen ääripäät 
kertovat kuvalla olevien mustien ja valkoisten pikselien lukumäärän. Luminanssin 
laskutavasta johtuen se muistuttaa paljon vihreän kanavan histogrammia. IHS- 
mallin intensiteetti-histogrammi kertoo käytännössä saman asian kuin luminanssi. 
Hue-histogrammi on selkeimmin sidoksissa suoraan kuvan sävyihin. Siitä voi 
periaatteessa suoraan nähdä kuvalla olevien värimäärien suhteet. Saturaatio- 
histogrammia on vaikeampi tulkita. Periaatteessa se kertoo, kuinka ”puhtaita” 
värejä kuvalla on.

6.3.1 Tilastot
Histogrammin keskiarvon, keskihajonnan, mediaanin ja moodin matemaattinen 
merkitys on selkeä, mutta niiden käyttö kuvan ominaisuuksien määrittämiseen on 
hankalaa. Selkeimmin kuvan sävyistä ne kertovat hue-histogrammista laskettuina, 
jolloin voi päätellä summittaisen kuvan sävyalueen. Variaatiokertoimen merkitys 
kuvan ominaisuuksien tulkinnassa jäi tässä työssä epäselväksi. Absoluuttisesti 
erilaisten sävyjen lukumäärä on sinänsä mielenkiintoinen suure, mutta kuvan 
laatuun sillä ei ole suoraa vaikutusta. Matala erilaisten sävyjen lukumäärä voi 
viitata voimakkaisiin säätötoimenpiteisiin ja harvaan histogrammiin (Yritys C:n 
kuvat kuvissa 32 ja 41). Selkeimmin säätämättömän kuvan informaatiosisältöön 
liittyvät 100%-tehokkuus (ja käyttämättömät sävyärvot), xx%-tehokkuus, minimi, 
maksimi sekä 0%- ja 255%-saturaatio. Sävysäädetyille kuville näiden tilastojen 
merkitys on pienempi.

Koska IHS-mallin hue-kanavan arvot ovat syklisiä, siitä lasketun histogrammin ja 
sen tilastojen merkitys eroaa muista kanavista. Esimerkiksi keskiarvon, 
tehokkuuden ja käyttämättömien sävyarvojen, 99%-tehokkuuden ja moodin 
laskutavat pitäisi jollain tapaa sovittaa sykliselle datalle sopiviksi.
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6.4 Histogrammit skannauksen laadunvalvonnassa
100% h ¡ stog ra m m ¡ta rka stu kse n tarkoituksena on varmistaa skannattujen 
ilmakuvien mahdollisimman monipuolinen jatkokäyttö. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että filmillä oleva informaatio on mahdollisimman hyvin 
muunnettava digitaaliseen muotoon. Digitaalisella kuvalla informaatio esiintyy 
sävyarvoina, ja niiden määrää voidaan mitata histogrammien avulla.

Tutkimuksessa tärkeimmiksi laadunvalvontatilastoiksi todettiin tehokkuus, 99%- 
tehokkuus sekä 0%- ja 255%-saturaatiot. Tehokkuus ja saturaatio tarkastelevat 
histogrammia vastakkaisista lähtökohdista; kun tehokkuus on huipussaan 
saturaatio saattaa kasvaa suureksi. Tehokkuuden ja 99%-tehokkuuden ero on 
siinä, että tehokkuutta on helpompi valvoa ja kontrolloida skannausprosessin 
aikana, mutta 99%-tehokkuus kuvaa paremmin histogrammin hyödyntämistä. 
Tehokkuus saattaa sisältää merkityksettömän pieniä määriä joitakin sävyarvoja, 
jotka jäävät pois 99%-tehokkuudessa. Optimaalisessa tilanteessa kaikkien 
histogrammien tehokkuus olisi 256 ja niissä olisi vain vähän sävyarvoja 0 & 255. 
Käytännössä, koska skannausprosessissa useita kuvia skannataan samoilla 
parametreillä, tästä tavoitteesta joudutaan usein joustamaan. Lisäksi 
histogrammien kuva- ja lentokohtaiset keskiarvo- ja keskihajontataulukot voivat 
auttaa havaitsemaan poikkeuksellisia kuvia ja kuvauksia.

0%- ja 255%-saturaatiota esiintyi käytännössä vain postiiviprosessilla kehitetyillä 
väärävärikuvilla. Siinä vedet ja mahdolliset pilvet sekä roskat kuvautuvat mustiksi. 
Saturation puute negatiiviprosessilla kehitetyillä väärävärikuvilla on toisaalta hyvä 
asia, mutta toisaalta kertoo varman päälle säädetyistä skannausparametreistä.

Yleisesti ottaen aina yhden lennon kuvien tilastot olivat melko yhteneviä, vaikka 
skannausparametrit oli säädetty käyttäen vain muutamaa lennon kuvaa. Tämä 
viittaa siihen, että skannausparametrien säätäminen perustuen vain muutamiin 
lennon kuviin johtaa hyväksyttäviin skannaustilastoihin koko lennon osalta.

6.4.1 Suositukset
Suositeltava tapa 8 bittiä per kanava kuvien skannauksen laadunvalvontaan on 
seuraava. Kuvat on kehitettävä ja skannattava mahdollisimman pian kuvauksen 
jälkeen, jotta mahdolliset pilalle menneet kuvaukset ja yksittäiset kuvat voidaan 
havaita ja tarpeen mukaan vielä uusia. Skannauksen yhteydessä jokaisesta 
kuvasta lasketaan heti R-, G-, B- ja L-histogrammit siten, että kuvien mustat 
reunukset jätetään laskennan ulkopuolelle. Näille histogrammeille lasketaan 
seuraavat tilastot: tehokkuus, 99%-tehokkuus, 0%- ja 255%-saturaatio, keskiarvo, 
keskihajonta, minimi ja maksimi. Kuvakohtaisista tilastoista lasketaan 
lentokohtaiset keskiarvot, keskihajonnat, minimit ja maksimit. Näitä keskiarvoja 
verrataan taulukon 7 raja-arvoihin. Mikäli lentokohtaiset keskiarvot tehokkuuksien 
osalta ylittävät ja saturaatioiden osalta alittavat hyväksyttävän raja-arvon, 
hyväksytään skannaus. Poikkeukset raja-arvoista voidaan hyväksyä, mikäli niiden
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voidaan osoittaa johtuvan selkeästi tietyntyyppisestä kohteesta kuvalla, kuten 
esimerkiksi suurista vesialueista. Oleellista on aina yhden kuvauksen 
skannaaminen mahdollisimman samoilla parametreillä. Näin saadaan ko. 
kuvauksesta homogeenistä aineistoa ja lopputuotteen keskimääräinen laatu 
paranee. Tässä yksi kuvaus tarkoittaa samalle filmille samoissa olosuhteissa 
saman päivän aikana tehtyä kuvausta. Numeerisista tilastoista kannattaa myös 
tehdä kappaleessa 5.3 esitettyjä kuva- ja lentokohtaisia taulukoita. Näistä 
yksittäisten poikkeavien kuvien havaitseminen on helpompaa kuin pelkkiä 
numeerisia tilastoja katsomalla. Raportti lasketuista lentokohtaisista tilastoista ja 
kaikki kuviin liittyvät laaturaportit annetaan kuvien toimituksen yhteydessä kuvien 
käyttäjälle.

Tutkimusten perusteella päädyttiin antamaan R-, G-, B- ja L-kanavien 
histogrammeille seuraavat lentokohtaisten keskiarvojen raja-arvot (Taulukko 7):

Taulukko 7. Raja-arvot lentokohtaisille histogrammi-tilastoille.
Suositus Hyväksyttävä

Tehokkuus 230 210
99%-tehokkuus 160 140
0-ja 255 saturaatio 0 0.5

Euroopan komissio (EC. 2004) antaa saman suosituksen L-kanavan saturaatiolle. 
Tässä kuvattu skannauksen laadunvalvontamenettely on jatkuva prosessi, jota 
kehitetään kokemuksen karttuessa. Kun 100%-histogrammitarkastus on otettu 
täyteen operationaaliseen käyttöön, kuvan 64 mukaisia skanneri- ja filmityyppin 
mukaan jaoteltua dataa voidaan käyttää tässä työssä annettujen suositusten 
hienosäätöön.

HISTOQC-ohjelma mahdollistaa edellä kuvatun laadunvalvontamenettelyn. 
Optimaalisempaa tosin olisi, jos skannausohjelma itsessään tekisi vastaavat laskut 
ja tuottaisi suositellut tilastot. Hyödyllistä olisi myös, mikäli jo skannausparametrien 
säätövaiheessa saataisiin tutkittavasta kuvasta tehokkuus- ja saturaatiotilastot.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET

7.1 Skannauksen laadunvalvonta
100% skannattujen ilmakuvien histogrammitarkastus on erittäin suositeltavaa. 
Histogrammien ja niiden tilastojen laskeminen on tehokas ja nopea prosessi. 
Käytön helpottamiseksi histogrammikontrolli pitäisi liittää suoraan 
skannausohjelmistoon. Jokaisesta skannatusta filmistä pitäisi muodostaa 
kuvakohtaiset kaaviot tehokkuudesta, 99%-tehokkuudesta sekä saturaatiosta, ja 
näistä tulisi laskea koostetilastot. Toleranssit ylittävistä kuvista täytyisi saada 
erillinen varoitus. Oleellisimmat tilastot tulisi arkistoida, sillä pitkällä aikavälillä tämä 
data antaa arvokasta tietoa skannausprosessista ja sitä voidaan käyttää 
skannausparametrien optimointiin. Tilastot helpottavat myös käyttämään tietoa 
kuvausolosuhteista skannausparametrien säädössä.

Vastaavia tilastoja voisi laskea myös sävysäätämättömistä ortokuvista. Tällöin 
kuvien päälle voitaisiin laittaa vektoriaineistoon perustuvat pelto-, metsä- ja 
vesimaskit ja kullekin kohdetyypille voitaisiin laskea omat histogrammitilastot. 
Tämä mahdollistaisi entistä vertailukelpoisempien tilastojen tuottamisen.

Kappaleessa 6.4.1 annetut suositukset raja-arvoista eivät ole mitenkään lopullisia 
vaan niitä tulisi parantaa kunhan 100%-histogrammitarkastus on otettu täyteen 
operationaaliseen käyttöön. 100%-histogrammitarkastuksen lisäksi 
kokonaisvaltaisen laadunvalvontasysteemin tulisi sisältää myös kuvajoukon 
visuaalinen tarkistus, koska kaikkia radiometrisiä virheitä ei voida havaita 
histog rammoista.

Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista laskea HISTOQC-ohjelmalla uusien 
digitaalikameroiden tuottamien kuvien tilastoja ja verrata niitä tässä työssä 
esitettyihin tuloksiin.

7.2 Sävymallikuva
Numeeristen suositusten antaminen koko kuvan sävyille tai erityyppisten 
kohteiden sävyille osoittautui vaikeaksi. Metsätulkinnassa oleellinen havu- ja 
lehtipuiden erotteleminen voi onnistua visuaalisesti monensävyisiltä kuvilta. 
Metsätulkinta ja peltolohkojen tulkinta asettavat ristiriitaiset vaatimukset ortokuvien 
radiometriselle säädölle. Käytännöllisin tapa halutunlaisen radiometrian 
esittämiseen nykyisillä laitteistoilla on sävymallikuva. Yksi kuva ei voi olla 
optimaalinen kaikkiin tarkoituksiin, niinpä eri käyttötavat ja jopa käyttäjät saattavat 
vaatia omanlaisensa mallikuvan. Tässä työssä esitettiin metsätulkintaan soveltuva 
sävymallikuva.

Kuvien loppukäyttäjälle on oleellista saada juuri hänen työhönsä mahdollisimman 
hyvin soveltuva ilmakuva. Sävysäädöt voidaan tehdä kokonaan valmiiksi
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kuvatuottajalla tai kuvat voi säätää loppukäyttäjä itse. Mikäli säädöt tehdään 
kuvatuottajalla, täytyy heidän keskustella tarkasti loppukäyttäjän tarpeista. 
Sävymallikuvaa voidaan käyttää pohjana näissä keskusteluissa. Mikäli samaa 
kuvaa halutaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin, sävysäädöissä joudutaan 
mahdollisesti tekemään kompromisseja tai sitten kuva on säädettävä erikseen 
kaikkiin käyttötarkoituksiin.

Monitorien kalibrointi ja profilointi on erityisen tärkeää kuvantuottajille ja myös 
loppukäyttäjille siitä on suuri hyöty. Kun koko ketju skannauksesta loppukäyttäjän 
monitorille tai tulostimelle on kalibroitu ja profiloitu, kuva toistuu kaikkialla 
halutunlaisena.

Keski- ja laajaformaattisten digitaalikameroiden yleistymisen ansiosta kuvien 
radiometriset ominaisuudet ovat fotogrammetriassa nousemassa aivan uuteen 
merkitykseen. Kameroiden absloluuttisen kalibroinnin ansiosta perinteisten 
visuaalisten kuvatulkintamenetelmien rinnalle on tulossa kaukokartoituksessa 
käytetyt numeeriset luokittelu- ja tulkintamenettelyt.
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1. Koodatut Matlab-funktiot

function ihs=rgb2ihs83(kuva) 6
7

in=size(kuva); 8
ihs=kuva; 9
ihs(:, :, : )=0; 10

11
for i=l:in(l) 12

for j=l:in(2) 13
14

R=double(kuva(i,3,l)); 15
G=double(kuva(i,j,2)); 16
B=double(kuva(i,3,3)); 17
M=max(max(R,G),B); 18
m=min(min(R,G),B); 19

20
I=(M+m)/2; % Intesiteetti 21

22
if (M==m) 23

3=0; 24
H=0; 25

else 26
if (1<=127.5) 4 Saturaatio 27

S=(M-m)/(И+m); 28
else 29

S=(M-m)/(510-M-m); 30
end 31

4 Hue 32
r=(M-R)/(M-m) ; 33
g= (M-G)/(M-m); 34
b=(M-B)/(M-m); 35

36
if ((R > M-0.001)&(R < M+0.001)) 37

H=(42.5*(2+b-g)); 38
end 39
if ((G > M-0.001)4(G < M+0.001)) 40

H=(42.5*(4+r-b)); 41
end 42
if ((B > M-0.001)4(B < M+0.001)) 43

h=42.5*(6+g-r) ; 44
if h >= 255 45

H=(h-255); 46
else 47

H=h; 48
end 49

end 50
end 51
I=uint8(round(I)); 52
H=uint8(round(H)); 53
S=uint8(round(S*255)); 54

55
ihs(i,j,l)=I; 56
ihs[i,3,2)=H; 57
ihs(i,3,3)=S; 58

end 4 for j 59
if mod(i,500)==0 60

i 61
end 62

end 4 for i 63

function rgb=ihs2rgb82(kuva)

in=size(kuva); 
rgb=kuva; 
rgb(:)=0;

for i=l:in(l)
for j=l:in(2)

I=double(kuva(i,3,1))/255; 
H=double(kuva(i,3,2))*360/255; 
S=double(kuva(i,3,3))/255;

if I<=0.5 
M=1+1*3;

else
M=I+S-I*S;

end
m=2*I-M; 
if H<60

R=m+(M-m)*(H/60);
G=m;
B=M;

elseif H>=60 4 H<120 
R=M;
G=m;
B=m+(M-m)*((120-H)/60); 

elseif H>=120 & H<180 
R=M;
G=m+(M-m)*((H-120)/60); 
B=m;

elseif H>=180 4 H<240
R=m+(M-m)*((240-H)/60); 
G=M;
B=m;

elseif H>=240 & H<300 
R=m;
G=M;
B=m+(M-m)*((H-240)/60); 

elseif H>=300 4 H<=360 
R=m;
G=m+(M-m)*((360-H)/60); 
B=M;

end

R=uint8(round(R*255));
G=uint8( round(G*255));
B=uint8(round(B*255));

rgb(i,3,l)=R; 
rgb(i,3,2)=G; 
rgb(i,3,3)=B;

end 4 3
if mod(i,500)==0 

i
end

end 4 i

1.1 Vasemmalla RGB-to-IHS-ja oikealla IHS-to-RGB-muunnokset
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% Laskee uint8-kuvalle R,G,B,I,H,S ja L -histogrammit ja niistä tilastot.
% Tallentaa histot ja tilastot omiin tiedostoihinsa vakiohakemistoon.
4 Välituloksena kuvasta lasketaan ihs-muunnos

function histo=histogrammit(load,save)

kuva=imread(load);

in=size(kuva);

histo=zeros(256,7);

histo(:,1)=imhist(kuva(:,:,1)); 
histo(:,2)=imhist(kuva(:,:,2)); 
histo( : ,3)=imhist(kuva(:,:,3));

kuva_ihs=r gb 2ihs8 3(kuva);

histo(:,4)=irnhist(kuva_ihs(:,:,!)); 
histo(:,5)=imhist(kuva_ihs(:,:,2)); 
histo( : ,6)=imhist(kuva_ihs(:,:,3));

clear kuva_ihs;

for i=l:in(l) 
for j=l:in(2)

A=(double(kuva(i,j,1))*0.299+double(kuva(i,j,2))*0.587+double(kuva(i,j,3))*0.114); 
histo(round(A+l),7)=histo(round(A+l),7)+1; 

end
end

s=[1d:\Lauri\Temp\tmp\1 save '.dat']; 

dlmwrite(s,histo);

u=['d:\Lauri\Temp\tmp\1 save '-s.dat']; 

stat3(histo,u);

1.2 Matlab-funktio R,G,B>L,I,H ja S -histogrammien laskennalle
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% laskee annetulle his togt алий!-tiedostolle (n х m matriisille) tilas tomatr i i s in kokoa 11 x m

% Tallentaa nämä tilastot annettuun tiedostoon 
4 Käyttöesimerkki:

4 tulos=stat2(histogrammi,1c:\datat\stat\tilastot.dat') 

function tulos=stat3(histo,save)

si=size(histo); 
tulos=zeros(11,si(2) ) ;

for i=l:si(2) 
ка=0; 
kh=0; 
med=0; 
pros=0;
maks=max(histo(:,i)); 
summa=sum(histo(:,i));

for j=l:si(l)
ka=ka+(3-l)*histo(j,i); 
pros=pros+histo(3,i)/summa;

if (tulos(5,i)==0) & (pros >= 0.5) 
tulos(5,i)=j;

end
if (tulos(7,i)==0) & (pros > 0.005) 

tulos(7,i)=j;
end
if (pros < 0.995) 

tulos(8,i)=j;
end
if (tulos(9,i)==0) & (pros > 0.01) 

tulos(9,i)=3;
end
if (pros < 0.99) 

tulos(10,i)=3 ;
end
if histo(3,i)~=0

tulos(6,i)=tulos(6,i)+l;
end
if histo(3,i)==maks 

tulos(11,i)=3 ;
end

end

tulos(l,i)=ka/summa;

4 käydään läpi kaikki histogrammit (eli sarakkeet)

% lasketaan kaikkien pikseleiden lukumäärä

4 käydään läpi kaikki histogrammin arvot (eli rivit)

4 lasketaan histogrammin prosentuaalinen kertymä

4 mediaani lasketaan, kun kertymä on >=50%
% mediaani

% 0.5%:n ra3a

% 99.5%:n ra3a

% 1.0%:n ra3a

% 99%:n ra3a

4 dynamiikka (alkiot!=0 lkm)

% moodi

% keskiarvo

for 3=1:si(1)
kh=kh+his to(3,i)*((3-1)-tulos(l,i))A2;

end
tulos(3,i)=(1/(summa-1))*kh; % varianssi
tulos(2,i)=sqrt(tulos(3,i)); % keskiha3onta
tulos(4,i)=tulos(2,i)/tulos(l,i); % variaatiokerroin

end

dlmwrite(save,tulos);

1.3 Mäti ab-funktio histogrammin tilastojen laskentaan



Liite 2. Erdas Imagine Model Maker -malli
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Kuva 2.1 Erdas Imagine Model Maker-malli kuvan R,G,B,L,I,H ja S-histogrammien 
laskentaan.



Liite 3. Esitutkimuksessa käytetyt kuvapalat

Kuva 3.1 Sarakkeet vasemmalta: Yritys A: orto, metsä, pelto; Yritys B: orig. ilma, 
orto, metsä. Neljä ylintä riviä ovat metsäpaloja, viisi alinta riviä peltopaloja.



Kuva 3.2 Sarakkeet vasemmalta: Yritys C: orto, metsä, pelto, kirkas. Viisi ylintä 
riviä ovat metsäpaloja, viisi alinta riviä peltopaloja.



Kuva 3.3 Oikean alanurkan 8 kuvapalaa: Pohjois-Karjalan Metsäkeskus, 
vasemmalla alkuperäisestä ja oikealla metsäsäädetystä kuvasta irrotetut palat. 
Muut kuvapalat Pohjois-Pohjanmaan Metsäkeskus, vasemmalla kuvatoimittajan ja 
oikealla metsäkeskuksen säätämät kuvapalat.



Liite 4. Yritykseltä A saadut skannatut ilmakuvat

02201 _3285 M 02201.3286 tif

02201 _2089 bf 02201 _2090 tif

Kuva 4.1 Kuvat numero 02201_3282 - 3286: Pohjois-Pohjanmaa, 31.5.2002 
kuvat numero 02201_2086 - 2090: Pohjois-Pohjanmaa, 30.7.2002



02215,3318 M 02215 3318 ti« 02215,3320 M

02215,3321 bf 02215,3322 bf

02217 1749 bf 02217 1750 bf02217,1748 bf

02217,1751 bf 02217,1752 bf

Kuva 4.2 Kuvat numero 02215_3318 - 3322: Keski-Suomi, 31.5.2002; kuvat 
numero 02217_1748 - 1752: Keski-Suomi, 13.7.2002



Kuva 4.3 Kuvat numero 02220_7905 - 7909: Pohjois-Karjala, 16.6.2002; kuvat 
numero 02220_4924-4928: Pohjois-Karjala, 30.7.2002



02226.9409 tif 02226.9410 bf 02226.9411 Uf

02226.9412 tif 02226.9413trf 03204_4732 Uf

Kuva 4.4 Kuvat numero 02226.6553 - 6557: Lappi, 12.6.2002; kuvat numero 
02226.9409 - 9413: Lappi, 18.8.2002; kuva numero 03204.4732: Etelä-Suomi, 
Tuusula, 16.6.2003



Liite 5. HISTOQC-ohjelman tulostiedostot

Kuva 5.1 HISTOQC-ohjelman tuottama logi-tieto yhdestä kuvasta

Number of histograms: 32
0 14.58O-saturation % (toi average min max) Red 0.5 0.72875

O-saturation % (toi average min max) Green 0.5 0.80844 0 15.57
O-saturation % (toi average min max) Blue 0.5 2.7375 0 22.94
O-saturation % (toi average min max) Luminance 0.5 0.2225 0 5.35
255-saturation % (toi average min max) Red 0.5 0.32906 0 4.32
255-saturation % (toi average min max) Green 0.5 0.1675 0 4.97
255-saturation % (toi average min max) Blue 0.5 0.30063 0 8.7
255-saturation % (toi average min max) Luminance 0.5 0.00594 0 0.11
100-efficiency DN (toi average min max) Red 230 150.187 51 256
100-efficiency DN (toi average min max) Green 230 126.875 41 238
100-efficiency DN (toi average min max) Blue 230 125.75 34 241
100-efficiency DN (toi average min max) Luminance 230 135.125 35 240
99-efficiency DN (toi average min max) Red 160 131.875 37 248
99-efficiency DN (tol average min max) Green 160 107.344 28 220
99-efficiency DN (tol average min max) Blue 160 103.875 22 212
99-efficiency DN (tol average min max) Luminance 160 109.219 21 213
Average DN (average min max) Red 143.308 62.4182 229.202
Average DN (average min max) Green 127.548 46.1669 237.293
Average DN (average min max) Blue 106.454 23.7826 233.251
Average DN (average min max) Luminance 129.358 50.7792 230.688
St dev DN (average min max) Red 29.9058 7.06395 79.8609
St dev DN (average min max) Green 24.6533 5.72735 71.6231
St dev DN (average min max) Blue 23.4468 4.41635 57.2373
St dev DN (average min max) Luminance 25.1089 4.2368 71.5764

Kuva 5.2 HISTOQC-ohjelman tuottamat keskiarvotilastot 32 histogrammista
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Kuva 5.3 HISTOQC-ohjelman tuottamaa histogrammi-tilastoa. Esimerkissä 
mukana vain punaisen värikanavan tiedot.
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Liite 6. Sävysäädettyjen kuvien histogrammitilastoja
Taulukko 6.1. Histogrammitilastoja yrityksiltä saaduista kuvista.

Channel Image tOOEffi 99Effi OSatu ration 255Satu ration Min Max Average Median Stdev Varcoeff
Blue Yritys Aorto 229 155 0.000 0.000 25 254 144.62 151 38.93 0.269

Yritys A pelto 249 202 0.000 0.000 6 255 84.85 83 47.17 0.556
Yritys A metsä 240 224 0.000 0.000 3 255 72.12 60 52.88 0.733
Yritys В orig. 254 192 0.000 0.000 0 253 95.20 97 49.10 0.516
Yritys В orto 256 192 0.000 0.009 0 255 107.14 105 43.36 0.405
Yritys В metsä 203 208 0.001 0.023 0 255 75.79 68 46.76 0.617
Yritys C orto 227 142 0.000 0.000 24 250 117.05 120 32.90 0.281
Yritys C metsä 216 140 0.000 0.000 15 248 98.83 100 32.37 0.327
Yritys C pelto 206 139 0.000 0.000 10 247 85.30 86 31.88 0.374
Yritys C kirkas 119 254 1.772 0.581 0 255 84.05 77 59.60 0.709
RKAorig. 243 143 0.000 0.000 10 253 78.68 81 33.56 0.426
PKAmetsä 151 172 16.177 0.041 0 255 44.04 38 38.42 0.872
PRO Aorig. 256 203 0.099 0.001 0 255 82.21 76 47.27 0.575
PPOAmetsä 256 228 0.037 0.061 0 255 94.84 88 52.18 0.550
PPO C orig. 256 125 16.039 0.000 0 255 35.65 33 28.96 0.812
PPO C metsä 256 247 7.066 0.250 0 255 77.35 73 55.52 0.718
PPO D orig. 256 221 13.686 0.010 0 255 70.43 61 60.71 0.862
PPO D metsä 256 247 4.354 0.237 0 255 88.31 81 69.44 0.786

Green Yritys Aorto 229 142 0.000 0.000 13 250 91.43 92 32.87 0.359
Yritys A pelto 184 181 0.000 0.000 15 254 103.00 105 40.59 0.394
Yritys A metsä 231 212 0.000 0.000 11 254 107.77 106 54.71 0.508
Yritys В orig. 255 216 0.005 0.000 0 254 93.52 92 43.89 0.469
Yritys В orto 256 211 0.000 0.003 0 255 104.87 98 42.85 0.409
Yritys В metsä 214 193 0.000 0.003 0 255 132.25 128 39.28 0.297
Yritys C orto 240 146 0.000 0.000 10 250 93.40 93 32.58 0.349
Yritys C metsä 161 216 0.000 0.000 7 254 114.14 113 57.73 0.506
Yritys C pelto 164 215 0.000 0.000 6 254 109.46 106 57.60 0.526
Yritys C kirkas 145 254 0.683 0.564 0 255 112.43 113 62.81 0.559
PKAorig. 242 133 0.000 0.000 11 253 61.92 62 27.78 0.449
PKAmetsä 154 197 20.194 0.030 0 255 68.33 73 49.04 0.718
PPO Aorig. 255 210 0.000 0.020 0 255 118.02 113 51.15 0.433
PPOAmetsä 256 224 0.017 0.011 0 255 106.36 101 54.34 0.511
PPO C orig. 256 160 1.582 0.000 0 255 62.53 62 35.21 0.563
PPO C metsä 256 248 1.082 0.257 0 255 99.52 98 55.38 0.556
PPO D orig. 256 245 4.477 0.098 0 255 142.54 163 71.11 0.499
PPO D metsä 256 240 10.574 0.070 0 255 116.64 131 73.20 0.628

Luminance Yritys Aorto 234 148 0.000 0.000 11 250 102.44 107 35.73 0.349
Yritys Apello 244 179 0.000 0.000 9 253 97.05 100 42.49 0.438
Yritys A metsä 249 209 0.000 0.000 6 254 97.86 96 53.71 0.549
Yritys В orig. 254 207 0.001 0.000 0 253 108.25 115 46.33 0.428
Yritys В orto 254 194 0.000 0.001 2 255 119.02 120 38.95 0.327
Yritys В metsä 256 193 0.000 0.003 0 255 124.82 128 39.51 0.317
Yritys C orto 242 148 0.000 0.000 9 250 100.25 103 33.61 0.335
Yritys C metsä 248 212 0.000 0.000 6 253 105.62 99 59.55 0.564
Yritys C pelto 249 212 0.000 0.000 5 253 99.57 92 58.65 0.589
Yritys C kirkas 256 245 0.682 0.193 0 255 101.52 99 62.70 0.618
PKAorig. 244 132 0.000 0.000 10 253 71.79 74 31.96 0.445
PKAmetsä 256 182 15.890 0.021 0 255 69.02 73 48.79 0.707
PPO Aorig. 255 214 0.000 0.000 1 255 108.52 102 55.03 0.507
PPOAmetsä 256 224 0.017 0.001 0 255 103.13 96 57.47 0.557
PPO C orig. 255 156 0.576 0.000 0 254 65.22 65 35.60 0.546
PPO C metsä 256 234 0.684 0.004 0 255 96.32 95 54.41 0.565
PPO D orig. 256 233 4.929 0.000 0 255 128.23 144 69.10 0.539
PPOD metsä 256 239 8.872 0.008 0 255 114.19 126 74.84 0.655

Red Yritys Aorto 248 169 0.000 0.000 1 253 109.64 120 43.20 0.394
Yritys A pelto 255 187 0.000 0.000 0 254 91.68 96 47.95 0.523
Yritys A metsä 242 215 0.000 0.000 0 254 89.88 86 57.51 0.640
Yritys В orig. 254 211 0.046 0.000 0 253 143.81 165 60.00 0.417
Yritys В orto 256 188 0.000 0.017 0 255 153.01 163 44.33 0.290
Yritys В metsä 207 209 0.000 0.033 0 255 130.58 139 52.11 0.399
Yritys C orto 251 164 0.000 0.000 0 250 108.99 115 38.54 0.354
Yritys C metsä 118 241 0.008 0.000 0 254 93.14 65 80.91 0.869
Yritys C pelto 117 240 0.016 0.000 0 254 87.26 56 78.66 0.901
Yritys C kirkas 122 254 2.301 0.587 0 255 88.40 75 70.32 0.796
PKAorig. 246 152 0.000 0.000 8 253 90.21 97 42.26 0.468
PKAmetsä 163 195 15.410 0.022 0 255 81.33 85 56.35 0.693
PPO Aorig. 256 245 0.888 0.129 0 255 101.59 86 71.30 0.702
PPO A metsä 256 246 0.952 0.163 0 255 101.62 87 71.34 0.702
PPO C orig. 256 190 0.923 0.000 0 255 83.47 82 42.90 0.514
PPOC metsä 256 247 1.891 0.282 0 255 98.91 96 57.71 0.583
PPO D orig. 256 238 6.559 0.034 0 255 123.74 136 74.59 0.603
PPO D metsä 256 254 12.291 1.147 0 255 120.85 129 86.04 0.712


