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BLOM

• Euroopan suurin kartoitusyritys
• liikevaihto 2007 n. 147M EUR
• toimipisteet 11 maassa
• listattu Oslon pörssissä



BLOMIN RESURSSIT

• Blom operoi
– 33 kiinteäsiipistä (omia 21), 4 helikopteria
– 9 laserkeilainta, 1 multispektriskanneri, 20 digitaalista ja filmikameraa 
– ohjelmistot ja tietovarastot

• 1,000 työntekijää
• tuotantolaitokset Romaniassa ja Indonesiassa

GPS-Referenzstation

GPS + INS



BLOM
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Geographic
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Europe UK Southern
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Norway Denmark Sweden Finland Germany UK Italy Spain Portugal Indonesia Romania

Geographic Information



GI LIIKETOIMINTA-ALUEET

Tietokannat,  
Pictometry

Kartoitus ja 
mallinnus

Ilmakuvaus Laserkeilaus

Tietokantasovellukset



Blom Kartan metsäpalvelut

• digitaaliset ortokuvat
– Leica RC30 -filmikameroilla (2)
– Vexcel UltraCamD –digitaalikameroilla (2)

• laserkeilaukset
– Optech Gemini –laserkeilaimilla (2)

• metsävaratietojen tuottaminen
– laser- ja ilmakuvapohjainen tulkinta



DIGITAALISET ORTOKUVAT

• paperisuurennoksista tiedostoihin 90-luvulta alkaen
• vääräväriortokuva 1:30 000
• arkistokuvaa koko Suomesta 
• digikamera v. 2006 alkaen
• CIR ja RGB yhtä aikaa
• GPS/INS: tarkka georeferointi



LASERKEILAUS

• Blom Kartta (FM-Kartta) mukana v. 1997 lähtien
• korkeusmallien tuotannossa v. 2003 lähtien
• painopiste metsäsektorilla
• Blom Kartta Oy tarjoaa laserkeilausta

– lentokoneella Optech Gemini (2 kpl)
– helikopterilla TopEye MK II

• tulkintasovellus pilot-vaiheessa
• v. 2006  100 000 ha metsäkeilauksia



LASERKEILAUS

• aktiivinen mittaus
• tuottaa suoraan geometrista tietoa: pistepilvi



LASERKEILAIN OPTECH GEMINI



Optech Gemini

• Multipulse: 2 pulssia ilmassa yhtä aikaa
• PRF 100 kHz  2 km saakka, 70 kHz 2.5 km saakka



4 PALUUPULSSIA

First Returns

Second Returns

Third Returns

Last Returns

All Returns



TULKINTA

• tavoitteena kaikki tunnukset
• lisäksi kuviointi tai vanhan kuvioinnin päivitys
• suora mittaus vain korkeudesta
• muut tunnukset epäsuorasti
• yleensä vain keskitunnukset
• puulajittaiset tunnukset kehitysvaiheessa
• tulevaisuudessa myös runkolukusarjat



TULKINTAMENETELMÄT

• yksinpuin-menetelmät
– pistetiheys > 5 p/m2
– vähän koealoja

• aluepohjaiset menetelmät
– ruutujako
– kuviopohjainen
– regressiomallit
– ei-parametriset mallit
– pistetiheys 0.5 – 1 p/m2
– paljon koealoja

• yhdistelmämenetelmä
– kaksi keilauskorkeutta











YKSINPUIN-TULKINTA

• puiden segmentointi
– maksiminhaku tai latvussegmentointi

• puille pituus
• puulajin tunnistus

– ilmakuva apuna
– n. 90 % tunnistustarkkuus tällä hetkellä

• läpimitta ja tilavuus malleilla
– paikalliset mallit









MITÄ TULEVAISUUDESSA?

• LAITETEKNIIKKA KEHITTYY
– suurempi pistetiheys
– suurempi lentokorkeus
– Waveform Digitizer

• TULKINTA KEHITTYY

• KEILAUS VALLITSEVA MENETELMÄ LÄHIVUOSINA
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