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Kalliorakenteiden digitointi 
valokuvamittauksen avulla

Drone-kuvantaminen yhdessä valokuva-
mittauksen kanssa mahdollistaa kallio-
rakenteiden tarkat värilliset 3D-mallit. 

Malleja voidaan hyödyntää dokumentaationa, 
tutkimuksessa sekä opetuskäytössä. 

Suomessa tehdään kansainvälisesti vertail-
taen poikkeuksellisen paljon kalliorakenta-
mista. Meillä on upeita luontokohteita, jois-
sa kallio esittäytyy moninaisissa väreissään 
ja muodoissaan. Suomessa on myös kallio-
maalauksia neoliittiselta kivikaudelta saakka. 
Useimmat arvokkaista kohteista on tallennet-
tu piirroksin ja valokuvin, mutta nyt valoku-
vamittaus mahdollistaa aivan uudenlaisen ta-
van säilyttää kohteita dokumentaatiota, tut-
kimusta sekä opetuskäyttöä varten.

Teknologiassa kallio kuvannetaan drone-
teknologialla (Kuva 1) ja/tai käsivaralta järjes-
telmäkameroin ja/tai laserskannaamalla. Va-
lokuvamittauksen keinoin näistä valokuvis-
ta voidaan laskea mittatarkka 3D-malli (Kuva 
2). Esimerkkikuvassa on esitetty Viilarintien 
hiidenkouru, joka on noin 6 metriä pitkä ja 
0,5 metriä leveä kouru. Se uhkaa jäädä Raide- 
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Jokerin linjauksen alle, joten Aalto-yliopisto  
kävi digitoimassa sen tutkimus- ja opetus-
käyttöä varten. Tutkimuskäyttöön tehdyssä  
mallissa on 400 miljoonaa pistettä ja siitä ote-
tut näytönkaappaukset muistuttavat erehdyt-
tävästi valokuvia (Kuva 3). Mallista on jul-
kaistu yksinkertaistettu versio älypuhelin- ja 
kotikonekäyttöä varten: https://skfb.ly/6NrKZ.

Samaa teknologiaa voidaan soveltaa pyöri-
vän pöydän avulla näytekuvaukseen. Tällöin 
kamera pysyy paikallaan ja näytettä pyörite-
tään kuvien välillä. Aalto-yliopisto on kokeil-
lut digitointimenetelmää sen mittavan kivi- ja 
mineraalinäytekokoelman digitointiin osana 
EDUROCK-opetuksen kehittämishanketta (Ku-
va 4). Jeremiasz Merkel tekee aiheesta diplo-
mityötä, joka julkaistaan lokakuussa Aalto-
yliopiston sähköisessä järjestelmässä http://
aaltodoc.aalto.fi. Tavoitteena on kehittää säh-
köistä oppimisympäristöä, jossa opiskelijat 
voivat opetetella tunnistamaan kivi- ja mine-
raalinäytteitä sekä myös suorittaa sähköisen 
tentin (Kuva 5).

Aiemmassa MIEDU-opetuksen kehittämis-
hankkeessa digitoitiin 100 m pätkä Aalto- 
yliopiston kampuksen alla sijaitsevaa kallio-
kartoituksen harjoittelutunnelia (Kuva 6). Di-
gitoidusta mallista kehitettiin virtuaalinen op-
pimisympäristö, jossa opiskelijat voivat har-
joitella kallionlaadun kartoittamista ennen 
varsinaista tunneliharjoittelua oikeassa tun-
nelissa. Järjestelmää on kokeiltu 20 opiske-
lijan ja 10 henkilökunnan jäsenen ryhmällä 
ja alustavien tulosten perusteella VR-harjoit-
telu vähentää vastausten hajontaa merkittä-
västi. Tunnelin digitointia voitaisiin hyödyn-
tää myös tunnelinrakentamisessa kalliolaadun 
dokumentoinnissa ja ruiskubetonipaksuuksien  

KUVA 1.  
Valokuvamittaus 
perustuu samasta 
kohteesta useasta 
eri suunnasta 
otettuihin valokuviin.

KUVA 2.  
Viilarintien Hiidenkouru 
(Helsinki) uhkaa jäädä 

Raide-Jokerin alle. Aalto-
yliopisto on digitoinut 
kohteen 3D-malliksi. 

Yksinkertaistettu malli on 
katsottavissa osoitteessa 

https://skfb.ly/6NrKZ.
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KUVA 4.  
Myös kivi- ja mineraalinäytteitä voidaan digitoida valokuvamittauksen keinoin.

mittauksessa. Menetelmän käyttö edellyttää, 
että perää valaistaan työvaloilla, mutta se ei 
edellytä perustason järjestelmäkameraa kal-
liimpaa laitteistoa. Kuvat täytyy ottaa eri pai-
koista ja kuvien täytyy olla riittävästi päällek-
käin. Aalto-yliopisto on laatinut menetelmän 
käytöstä kuvalliset ohjeet.

Menetelmää kehitettiin ydinjätehuollon 
KARMO-tutkimushankkeen aikana. Kalliora-
kenteiden valokuvamittaus toimii siten, että  
dronen, järjestelmäkameran tai pyörivän pöy-
dän avulla kohteesta otetaan suuri määrä 
tarkkoja kuvia monesta eri suunnasta. Joko 
kamera tai kohde liikkuu kuvien välillä. Tie-
tokoneohjelma päättelee kuvassa olevien mit-
takaavariippumattomien piirteiden perusteella 
mistä kuvat on otettu ja laskee kohteen kolmi- 
ulotteisen muodon. Tästä syntyy mittatarkka 
värillinen 3D-malli, joka voidaan lisäksi teks-
turoida riippuen käyttötarkoituksesta. Mene-
telmän suuri pistetiheys ja hyvä toistettavuus 
mahdollistavat tarkat mittaukset. Esimerkiksi 
RAKKA-tutkimushankkeessa, joka tutkii ve-
den virtaavuutta kallion raoissa, teknologialla 
on digitoitu kallion rakopintoja niiden virtaa-
vuuden ennustamista varten.

Aalto-yliopistosta lähtöisin oleva startup- 
yritys Fractuscan Oy on hyödyntänyt tekno-
logiaa maanteiden lähellä olevien kallioleik-
kausten kuvantamiseen ja niiden kivenpu-
toamisriskin arviointiin (Kuva 7). Valokuva-
mittauksen avulla kallioleikkaukset voidaan 
dokumentoida, rakopinnat tunnistaa ja kine-
maattisella laskennalla laskea kuinka toden-
näköisesti kivet päätyvät tiealueelle. Mene-
telmää voidaan hyödyntää mm. kallioleik-
kausten digitoinnissa sekä ennakoivassa 
kunnossapidossa. Menetelmää on kokeiltu 
myös avolouhosten turvallisuuden arviointiin.

Valokuvamittaus mahdollistaa uudenlaisen  
tavan digitoida kalliorakenteita dokumentaa-
tiota, tutkimuskäyttöä ja opetuskäyttöä varten.  
Kun laitteiden hinnat laskevat ja niitä käyttää 
yhä useampi, niiden hyödyntäminen lisään-
tyy. Jo nyt valokuvamittauksen ohjelmistot 
ovat helppokäyttöisiä, luotettavia ja tarkko-
ja. Yksi merkittävä hyödyntämistapa on vir-
tuaalitodellisuus erityisesti koulutus- ja ope-
tuskäytössä. Valokuvamittauksella tuotetut 
mallit sopivat myös kalliomekaanisen lasken-
nan lähtötiedoiksi ja niitä voidaan hyödyntää 
mittauksessa, sekä pinta-alojen ja tilavuuk-
sien määrittämisessä. Teknologian avulla on 
vasta raapaistu pintaa ja lähivuosina tulemme 
näkemään mihin kaikkeen uutta teknologiaa 
voidaan hyödyntää. 

KUVA 3.  
Hiidenkourun 3D-mallin tarkkuus muistuttaa erehdyttävästi valokuvaa.
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KUVA 5.  
Digitoituja kivi- ja mineraalinäytteitä voidaan hyödyntää opetuksessa monipuolisesti. 
Kuvassa EDUROCK-virtuaalitodellisuusjärjestelmä. Lisätietoja: https://onlinelearning.
aalto.fi/pilot/edurock-educational-virtual-rock-collection
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KUVA 6.  
MIEDU-hankkeessa Aalto-yliopiston kallion kartoitustunnelin (vas.) ensimmäiset 100 
metriä digitoitiin (kesk.) ja mallista muodostettiin virtuaalinen opetusympäristö (oik.) 
kalliokartoituksen harjoittelua varten. Lisätietoja: https://onlinelearning.aalto.fi/pilot/miedu
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KUVA 7.  
Fractuscan Oy on hyödyntänyt valokuvamittausta kallioleikkausten digitointiin (vas.), 
rakopintojen tunnistamiseen (kesk.) sekä kinemaattiseen kivenputoamatarkasteluun (oik.). 
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