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1 JOHDANTO 

Lämpökamera on ollut olemassa jo vuosikymmeniä, mutta vasta lähiaikoina sitä ollaan 

alettu käyttää muun muassa vesistöjen tutkimiseen. Teknologian kehityksen myötä 

lämpökameroista on tullut tehokkaampia työkaluja, ja kooltaan enemmän kompakteja. 

Tämän ansiosta niitä ollaan voitu alkaa käyttää ja hyödyntää paikoissa, missä niitä ei ole 

aikaisemmin käytetty.  

Vesistöjen tutkimisessa lämpökameran hyödyntäminen on kustannustehokas vaihtoehto 

silloin, jos kartoitettava alue on laaja, vaikeapääsyinen tai silloin, kun halutaan 

spatiaalisesti kattavat tulokset. Vesistön lämpötilan ymmärtämisellä on tärkeä merkitys 

koko vesistön ja sen ympäristön ekologian ymmärtämiseen. Vesistön pinnan lämpötila 

antaa tietoa, jolla voidaan arvioida esimerkiksi koko veden kiertoa, mikä on tärkeää 

esimerkiksi maanviljelyksen kannalta. Toisaalta lämpökameran hyödyntämisellä on 

rajoitettakin, esimerkiksi lämpötila-arvojen saaminen pelkästään pinnasta, ja väliaineen 

ja etäisyyden vaikutus saatuihin arvoihin.  

Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan lämpökameran toimintaa ja sen teoriaan liittyviä 

perusteita. Työn tarkoituksena on myös selventää lukijalle mitä lämpökuvaaminen on. 

Työssä käydään läpi muutama esimerkkitapaus, joissa on hyödynnetty lämpökameran 

havaitsemia lämpötila-arvoja eri tarkoituksiin. Työ on kirjallisuuskatsaus.  
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2 LÄMPÖKAMERA 

2.1 Lämpökuvaamisen perusteet 

Lämpökameran toiminta perustuu pintojen lähettämään eli emittoimaan lämpösäteilyyn 

(Paloniitty 2004, s. 15). Jokainen pinta, joka on lämpötilaltaan yli absoluuttisen 

nollapisteen (-273,15 °C), lähettää lämpösäteilyä, mutta tähän säteilyn voimakkuuteen 

vaikuttaa pinnan lämpötila ja kyseisen pinnan tai materiaalin emissiokerroin (Infradex 

2018; Paloniitty 2004, s. 16). Lämpökamera ei siis käytännössä kuvaa vain lämpötilaa 

niin kuin tavallinen lämpömittari, vaan lämpösäteilyä, joka koostuu lämpötilan 

aiheuttamasta säteilystä, pinnan heijastavasta säteilystä sekä jossain tapauksissa pinnan 

tai materiaalin läpi tulevasta säteilystä (Paloniitty 2004, s. 16).  

Materiaalin emissiokerroin voi olla mikä vaan luvun 0–1 väliltä. Emissiokerroin kertoo 

materiaalin pinnan kykyä lähettää lämpösäteilyä suhteessa täydelliseen säteilijään, eli 

mustaan kappaleeseen, jonka emissiokerroin on 1. Mitä alhaisempi emissiokerroin, sitä 

suurempi on materiaalin pinnan heijastavuus ja transmissiivisyys. Toisin sanoen 

emissiokertoimen lähestyessä lukua 0, suurenee pinnan heijastavuus sekä 

transmissiivisyys. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseisen materiaalin lähettämä lämpösäteily 

ei välttämättä ole peräisin itse materiaalista, vaan pinta heijastaa jostain muualta saapuvaa 

lämpösäteilyä kameraa kohti. Kyseinen materiaali ei siis kerro todellista lämpötilaansa 

suuren heijastuvuuden takia. Alhaisen emissiokertoimen materiaaleja on muun muassa 

kiiltävät metallit, jotka heijastavat hyvin ulkopuolelta tulevaa lämpösäteilyä, ja siksi ovat 

lämpötila-arvoiltaan epäluotettavia ja hankalia kuvattavia. Kun pinnan emissiokerroin on 

lähellä yhtä, niin heijastuksen osuus lämpösäteilystä on pieni, ja suuri osa lämpökameran 

havaitsemasta säteilystä on materiaalin itsessään lähettämää lämpösäteilyä. Käytännön 

tapauksissa, joissa tutkittavan materiaalin emissiokerroin on lähellä yhtä, on 

lämpökameralla mitatut lämpöarvot riittävän tarkkoja, eikä heijastavaa tai muuta 

materiaalin läpi kulkevaa säteilyä oteta huomioon. (Paloniitty ym. 2016, s. 16–17) 

Myös väliaine vaikuttaa kameran havaitsemaan lämpösäteilyn määrään. Jos 

lämpökameralla kuvataan erittäin korkealta satelliitista, niin ilmakehällä on vaikutus 

lämpökameran havaitsemaan lämpösäteilyyn. Esimerkiksi pilvisellä säällä otettu 

lämpökamerakuva korkealta satelliitista, ei ole yhtä luotettava, kuin kuva pilvettömällä 

säällä. On kuitenkin olemassa eri kuvausmenetelmiä ja keinoja käsitellä ilmakehän 
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aiheuttamien vaikutusten määrää. Nämä keinot ovat erilaisia algoritmeja, jotka 

käsittelevät tulevan datan sen perusteella mitä tiedetään, ja mitä katsotaan parhaaksi 

kyseiseen tilanteeseen. Nämä algoritmit perustuvat säteilyn siirtoyhtälöön, jolla lasketaan 

säteilyn muuttumista ilmakehässä verrattuna saman säteilyn määrään maan tasalla. Tähän 

yhtälöön vaikuttaa ilmakehän taipumus absorboida, sirottaa ja emittoida maaperästä 

tulevaa lämpösäteilyä. (Li ym. 2013, s. 15–16)  

2.2 Lämpösäteilyn havainnointi lämpökameralla 

Lämpökamera on käytännössä lämpösäteilyn vastaanotin, joka muuttaa kohteen 

lämpösäteilyvoimakkuuden lämpötilatiedoksi, josta lämpökuva muodostetaan 

digitaalisesti (Paloniitty ym. 2016, s. 4).  Digitaalisesti luotu lämpötilakuva voi olla 

lämpötila- ja värisävyasteikon perusteella harmaan eri sävyinä tai eri väreinä (Paloniitty 

ym. 2016, s. 18).  

Kuvassa 1 on neljä kuvaa Leslien kuutiosta, jonka tarkoituksena on havainnollistaa 

lämpösäteilyn eroavaisuuksia pinnan emissiokertoimien vaihteluiden perusteella. Kaksi 

ylimmäisintä kuvaa on otettu lämpökameralla ja kaksi alimmaisinta normaalilla 

kameralla. Lämpökamerakuvissa näkyy selkeästi, kuinka eri lämpösäteilyä lähettävät 

pinnat ovat eri värisiä. Kuution sivut ovat lämpötilaltaan samat joka puolelta, koska 

kuutio täytetään kuumalla vedellä tai kuumennetaan lämpövalolla. Kuitenkin 

lämpösäteilyiltään kuution sivut ovat erilaisia, sillä sivujen pinnat ovat käsitelty eri 

tavoin, jolloin kylkien pintojen emissiokertoimet ovat erilaisia keskenään. Kuvista näkyy 

selkeästi, kuinka täysin tumma ja vaalea sivu emittoivat voimakkaasti lämpösäteilyä ja 

siksi ovat väriltään punaisempia. Toisaalta taas kiillotettu sivu ei heijasta juuri ollenkaan 

kappaleensa itsensä lämpötilasta aiheutuvaa lämpösäteilyä, vaan kyseinen sivu heijastaa 

vieressä olevan käden aiheuttavaa lämpösäteilyä. Tumman ja vaalean sivun 

emissiokertoimien nähdään siis olevan lähempänä arvoa 1, kun taas kiiltävän sivun 

emissiokerroin on lähempänä nollaa. Näin ollen kansi ja kiiltävät sivut vaikuttavat 

lämpösäteilyn perusteella viileämmiltä, vaikka todellisuudessa kuution kaikki kyljet ovat 

samassa lämpötilassa. (Melander ym. 2015, s. 36)  
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Kuva 1. Lämpökameran ja normaalin kameran kuvaa Leslien kuutiosta ja sen eri 

sivuista (Kuiper 2011). 

2.3 Lämpökameran toiminnan perusteet 

Lämpökamera käyttöön vaikuttavia keskeisimpiä asioita on kameran matriisi-ilmaisin ja 

matriisi-ilmaisimen tarjoama resoluutio (Infradex 2018; Paloniitty ym. 2016, s. 20). 

Matriisi-ilmaisimia on kahden tyyppisiä: jäähdytettyjä ja jäähdyttämättömiä. Jäähdytetyn 

matriisi-ilmaisimen toimintalämpötila täytyy pitää viileänä esimerkiksi 

heliumkiertopumpuilla. Jäähdytetty matriisi-ilmaisin ei tarjoa niin pitkäaikaista 

kuvaamismahdollisuutta, kuin jäähdyttämätön matriisi-ilmaisin, koska 

jäähdyttämättömässä ilmaisimessa ei ole jatkuvasti liikkuvia mekaanisia osia. Toisaalta 

taas jäähdyttämätön ilmaisin ei anna mahdollisuutta kuvata erittäin nopeita 

lämpötilailmiöitä. Nykypäivänä jäähdyttämättömän matriisi-ilmaisimen omaavat 

lämpökamerat ovat yleisimmin käytössä. (Infradex 2018) 

Matriisi-ilmaisimen resoluutiolla tarkoitetaan yksittäisten solujen eli pikseleiden määrää 

(Paloniitty ym. 2016, s. 19). Lämpökameran toiminta perustuu siihen, kuinka 

lämpösäteily aiheuttaa yksittäisten pikselien resistiivisen muutoksen (Paloniitty 2004, s. 

20). Paloniityn ym. (2016, s. 20) mukaan mitä enemmän kamera sisältää pikseleitä, sitä 



10 

 

tarkempi ja luotettavampi lämpökameran antama kuva on. Todella monta pikseliä 

omaavilla lämpökameroilla voidaan ottaa kuvaa laajemmasta alueesta, mutta silti 

tarkkuus ei ole heikko. Pikseleiden määrä vaihtelee paljon eri kameramalleissa. 

Halvimmissa kameramalleissa resoluution on 60x80, jolloin pikseleitä on 

kokonaisuudessaan 4800, kun taas kalliimmissa ja edistyneemmissä malleissa resoluutio 

voi olla jopa 1024x768, jolloin pikseleitä on 786 432. 

Kuvaustilanteessa voidaan lämpökameran tyypistä riippuen mitata pintojen yksittäisiä 

lämpötiloja, alueiden keskilämpötiloja, minimi- ja maksimilämpötiloja sekä asetetun 

pintalämpötilatason alittavia alueita. Lämpökameran antamaa kuvaa voidaan analysoida 

reaaliajassa, tai se voidaan tallentaa kameran tallennustilaan jälkikäsittelyä ja analysointia 

varten. (Paloniitty ym. 2016, s. 19–20) 
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3 LÄMPÖKAMERA VESISTÖJEN TUTKIMUKSESSA 

3.1 Miksi käyttää lämpökameraa veden tutkimiseen? 

Pfisterin ym. (2010) mukaan lämpökameran hyödyntäminen voi olla tapauskohtaisesti 

yksinkertainen ja halpa vaihtoehto tutkittaessa veden liikehdintää ja valuntaa maaperässä. 

Tutkiminen perustuu veden emittoimaan lämpösäteilyyn esimerkiksi absoluuttisten 

lämpötila-arvojen kartoituksessa tai lämpötila-anomalien tunnistuksessa. Tutkittavan 

veden täytyy olla lämpötilaltaan ympäristöstään poikkeava, muuten kyseistä 

lämpösäteilyä ei pystytä erottamaan ympärillä olevan vesistön lähettämästä 

lämpösäteilystä (Lee ym. 2016, s. 726). Pfister ym. (2010) mainitsee, että lämpökameralla 

on mahdollista havaita lumipeitteen sulamisesta valuvan veden, sadeveden valuman, 

maanalaisen vuodon ja virtaaman, sekä pintavesivaluman selkeästi ja tarkasti. Myös 

pohjaveden vuotoja ja tihkumisia pinnan läheisyydessä voidaan tutkia lämpökameroiden 

avulla (Mundy ym. 2016, s.1).  

Kuvattavana olevan alueen koko voi vaihdella parista neliösenttimetristä kymmeniin 

neliömetreihin (Pfister ym, 2010). Vaihtoehtoja tutkimiseen on muun muassa 

reaaliaikainen kuvaaminen, eli jatkuva datan kerääminen pieneltä ajanjaksolta jonkin 

hetkellisen vaikutuksen tutkimiseen, tai pitkällä aikavälillä eri aikakausien vaikutuksen 

arvioinnin tutkimiseen perustuva menetelmä (Pfister ym, 2010; Mundy ym, 2016, s. 6). 

Tieteellisessä artikkelissaan Haren ym. (2015, s. 157, 163) mainitsee, että dataa voidaan 

syöttää automaattisesti tietokonesovelluksiin, jotka luovat saadun datan perusteella 

kuvaajia ja graafeja. Tämän tapainen sovellus voi olla esimerkiksi Matlab (Mathworks 

Inc.) Matlab-ohjelmalla on myös mahdollista korostaa tiettyjä lämpötila-arvoja kuvasta, 

jolloin datan käsittelystä tulee yksinkertaisempaa silloinkin, kun on laajalti 

lämpökamerakuvaa tarkasteltavana. 

Lämpökameralla ei kuitenkaan voida havaita lämpösäteilyä muuta kuin kohteen pinnalta 

tai sen läheisyydestä tulevasta lämpösäteilystä. Esimerkiksi syvällä veden alla 

tapahtuvista pohjaveden purkauksista ei saada havaintoja lämpökameralla, koska 

lämpösäteily ei välity kameraan asti. Matalista vesistöistä saattaa saada pohjaveden 

purkauksista havaintoja lämpökameralla, mutta saatuihin arvoihin on voinut vaikuttaa 

muun muassa vedenalainen kasvusto, auringon valo ja rannan aiheuttama varjostus. (Hare 

ym. 2015, s. 154)  
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Vesistöt ovat hyvä kohde lämpökameralle juuri siksi, että vesistön emissiivisyyden voi 

olettaa olevan vakio. Esimerkiksi kaikenlaisia pintoja sisältävän kaupunkiympäristön 

aineistoa pitäisi korjata emissiivisyyden osalta, jos haluaa nähdä lämpötilaerot. Veden 

emissiokerroin on 0,95 luokkaa, eli erittäin lähellä ideaalista mustaa kappaletta, mikä 

säteilee pintansa lämpötilaan verrannollista lämpösäteilyä. Tämä veden emissiokerroin 

on arvioitu vedelle, jonka syvyys on yli 50 millimetriä. (Weckström 2005, s. 51) 

Lamaron ym. (2013, s. 492) tekemän tieteellisen tutkimuksen kanssa on käytetty vedelle 

emissiokerrointa 0,9885. Tamborski ym. (2015, s. 205) käyttivät arvoa 0,98. Kuten 

näkyy, joissain tapauksissa täytyy emissiokertoimen arvo selvittää tapauskohtaisesti 

(Weckström 2005, s. 50).  

3.2 Vesistön lämpötilan ymmärtämisen hyöty  

Vesistön lämpötila on yksi tärkeimmistä veden ekologisiin olosuhteisiin vaikuttavista 

parametreistä. Vesistön lämpötila vaikuttaa veden kemiallisiin ominaisuuksiin sekä 

biologisiin prosesseihin vesistön sisällä. Lämpötilan avulla voidaan myös havainnollistaa 

vesistön fysikaalisia ominaisuuksia esimerkiksi analysoimalla veden lämpötilan muutosta 

syvyyden suhteen. Lämpötilaerot veden ja vesistön yläpuolella olevan ilman kanssa 

vaikuttavat lämmön ja kosteuden siirtymiseen, ja ovat siksi tärkeitä kyseisen ympäristön 

hydrologisen syklin ymmärtämiseen. (Reinart ja Reinhold 2008, s. 603)  

Haren ym. (2015, s. 153) mukaan vesistön lämpötilaan vaikuttavat pohjavesivalunnat 

aiheuttavat ongelmia vesistössä eläville eliöille, jotka vaativat tietyn lämpötilan 

elääkseen. Lämpökuvaaminen on hyvä keino havaita näitä lämpötilan muutosta 

aiheuttavia vuotoja. Vuotojen tutkimisen perusteella on mahdollista suojata ja parantaa 

vesistössä elävien eliöiden elinympäristöä. Loheiden ja Gorelickin (2006, s. 3336) 

mukaan pohjavesivirtauksilla on tärkeä merkitys kuivina kausina, etenkin 

maanviljelyksen kannalta, sillä maanviljelyksessä pohjavesivirtauksien aiheuttamat 

valunnat saattavat olla tärkeitä vedenlähteitä kasveille. Pohjavesivirtaamien aiheuttamat 

valunnat saattavat sisältää kasveille elintärkeitä ravinteita. Toisaalta Lee ym. (2016, s. 

725) mainitsevat, että pohjavesivirtaamat voivat tuoda myös maan läpi liuenneita 

kemikaaleja ja epäpuhtauksia vesistöihin. Esimerkiksi rannikkoalueiden vesistöihin 

virtaavien pohjavesipurkaumien on havaittu sisältävän korkeampia 

ravintoainepitoisuuksia, jotka ovat peräisin ihmisen toiminnasta. Korkeat 
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ravintoainepitoisuudet voivat aiheuttaa muutoksia vesistön kasviplanktonin määrään, 

mikä voi johtaa tuntuviin ympäristöongelmiin, kuten leväkukintoihin ja punaisiin 

vuorovesiin.  

Vesistöjen lämpötilavaihtelut vaikuttavat myös kalakantojen elinoloihin. Siksi 

lämpökuvaamisella on mahdollista tarkkailla esimerkiksi jokien lohikalojen 

käyttäytymistä vesistön lämpötila-arvojen vaihdellessa.  Jokien lohikalat hakeutuvat 

kylmemmille vesistöalueille, kun niiden normaalin vesistöalueen lämpötila kasvaa liian 

korkeaksi. Etenkin kesäaikaan tämä lämpötilamuutoksen perusteella tapahtuva 

liikkuminen on havaittavissa. Nämä kylmemmät vesistöalueet syntyvät esimerkiksi 

kohtiin, joissa pohjaveden on havaittu virtaavan vesistöön. Kylmien vesistöalueiden 

havainnoinnin avulla pystytään edistämään kalakantojen elinoloja varmistamalla näiden 

kylmien vesistöalueiden säilyvyys ja koskemattomuus. (Dugdale ym. 2015, s. 43–44, 54)  

3.3 Lämpökamera miehitetyissä ja miehittämättömissä ilma-aluksissa 

Leen ym. (2016, s.725) mukaan lämpökameroilla voidaan tutkia pohjaveden vuotoa 

esimerkiksi mereen tai järviin myös isommissa mittakaavoissa. Miehittämätöntä 

lennokkia, eli toisin sanoen ”dronea”, käytetään muutamien neliökilometrien kokoisen 

alueen kuvaamiseen, ja miehitettyä ilma-alusta kymmenien neliökilometrien kokoisen 

alueen kuvaamiseen. Droneihin kiinnitettäviä lämpökameroita ja lämpösensoreita 

valmistavan yrityksen Flir Commercial Systems. (2018a) mukaan dronen käyttö on hyvä 

vaihtoehto sen takia, koska se on nopea ottaa käyttöön ja sitä voi ohjata joka kahden 

kilometrin päähän radio-ohjaimella. Lennokista on myös mahdollista lähettää 

reaaliaikaista lämpökameran kuvaa monitoreihin ja muihin työskentelypisteisiin maan 

tasalla. Lennokkien kamerat ovat vaihdettavia ja siksi helposti päivitettäviä uudempiin 

malleihin (FLIR Commercial Systems. 2018b). Leen ym. (2016, s. 726) mukaan 

lennokilla voi myös kuvata korkeuksilta ja alueilta, jotka ovat lähes mahdottomia 

miehitetyille ilma-aluksille, kuten ahtaat tilat tai matala lentokorkeus. Matalan 

lentokorkeuden ansiosta lennokeista otetuissa lämpökamerakuvissa on parempi 

resoluutio kuvattavan alueen alaa kohden. Paremmalla resoluutiolla tarkoitetaan sitä, että 

kuvan lämpötila-arvot ovat tarkempia. Kuitenkin, lennokkien käyttö 

lämpökamerakuvaamiseen on suhteellisen uusi asia, etenkin niiden käyttö vesistöjen 

tutkimiseen.  Kuvassa 2 nähdään esimerkki ilmasta otetuista lämpökamerakuvista Korean 
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Jeju saaren Gongcheonpo rannasta. Kuvissa näkyy, kuinka rannikon maaperästä virtaa 

pohjavesivaluntaa paikalliseen mereen.  

 

Kuva 2. Lämpökamerakuvaa Koreassa sijaitsevasta rannasta (Lee ym. 2016, s. 733). 

Kuvassa 2. vasen kuva on otettu miehitetyllä ilma-aluksella ja oikea kuva drone-

lennokilla. Kuvista näkee selvästi, että oikeanpuoleinen kuva on vasenta 

yksityiskohtaisempi. Tämä johtuu siitä, että miehitetyn ilma-aluksen ottama kuva on 

otettu 1600 metrin korkeudelta ja lennokin kuvat 300 metrin korkeudelta. Tämä tarkoittaa 

sitä, että lennokilla täytyy ottaa useampi kuva kattamaan vastaavan kokoinen pinta-ala 

kuin suuremmasta lentokorkeudesta saatu yksi otos. (Lee ym. 2016, s. 732–733) 

Miehitettyihin ilma-aluksiin kiinnitetyillä lämpökameroilla ei ole alustan kantokyvyn 

kannalta painorajoitusta toisin kuin lennokkeihin kiinnitettävillä. Lämpökamerat 

kuitenkin jatkavat kehitystään ja uusien mallien tullessa markkinoille myös niiden koko 

suhteessa suorituskykyyn tulee paranemaan, joten tällä ongelmalla ei ole niin paljoa 

merkitystä tulevaisuudessa. (Hare ym. 2015, s. 163)  

3.4 Lämpökamera satelliitissa 

Kolmas keino lämpökuvaamiseen taivaalta on Haren ym. (2015, s. 163) mukaan 

satelliittiin käyttöön perustuva lämpökuvaaminen. Silloin lämpökuvaa otetaan erittäin 

korkealta maan kiertoradalta, joten kameran yksittäinen pikseli voi kattaa maanpinnalla 

useita kymmeniä tai satoja metrejä. Tämän takia pieniä muutoksia lämpösäteilyssä on 

lähes mahdoton havaita (Reinart ja Reinhold 2008, s. 604). Satelliitista kuvaamista ei 

käytetä yksittäisten hetkellisten vaikutusten tutkimiseen, vaan jonkun laajamittaisen 
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selkeän vaikutuksen havainnointiin (Hare ym. 2015, s. 153). Reinartin ja Reinholdin 

(2008, s. 603–604) mukaan satelliittiperäinen lämpökuvaaminen on lähtöisin vuodelta 

1979, kun ensimmäinen lämpösäteilyä havaitseva satelliitti lähetettiin maan kiertoradalle. 

Sen jälkeen on lähetetty muutamia muitakin lämpösäteilyä havaitsevia satelliitteja. Yksi 

näistä on esimerkiksi Terra-satelliitti, minkä Nasa lähetti kiertoradalle vuonna 1991. 

Terra-satelliitissa on lämpösäteilyä havaitseva MODIS-sensori (Moderate Resolution 

Imaging Spectroradiometers). MODIS on tehty tarkoitukseltaan vain veden ja maaston 

lähettämän lämpösäteilyn havaitsemiseen, ja sen kameran resoluutio kattaa 250 metristä 

yhden kilometrin kokoisiin havainnekuviin. Sensorin laajan säteilyn havainnointialueen 

ansiosta satelliitista on mahdollista havaita lämpösäteilyä maasta, ilmakehästä ja vedestä 

tai jäästä. Satelliitilla kuvattuja lämpötilahavaintoja ei saa otettua niin usein ja nopeassa 

tahdissa kuin maanpäältä tai ilma-aluksesta käsin tapahtuvassa havainnoinnissa, sillä 

satelliitista tapahtuva havainnointi on riippuvainen satelliitin kiertoajasta. Satelliittien 

kiertoajat vaihtelevat viikoista kuukausiin, ja lisäksi kyseinen lämpösäteilyn havainnointi 

on herkkää kuvaushetken olosuhteille, esimerkiksi pilvisyyden tai muiden 

sääolosuhteiden takia. Nämä kuvaustilaa ja aikaa koskevat rajoitukset tekevät satelliitin 

käytöstä lämpökuvaamiseen haastavan vaihtoehdon.  
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4 ESIMERKKITAPAUKSIA 

4.1 Lämpökamerakuvaamista pohjaveden purkauksista pintaveteen 

makrohuokosten ja maanalaisten huokosten läpi 

Briggs ym. (2016) tekivät tutkimuksen, missä hyödynnettiin lämpökameraa vesistön 

tutkimiseen maan tasalta. Tutkimuksessa analysoitiin pohjaveden virtaamaa pintaveteen 

makrohuokosten ja suon maanalaisten huokosten läpi. Tutkimuksessa perehdyttiin 

lämpötilaerojen havainnointiin pieneltä alueelta pienemmässä mittakaavassa. (Briggs ym. 

2016)   

4.1.1 Tutkimuksen taustaa 

Briggs ym. (2016) pohjustavat tutkimustaan toteamalla, kuinka pohjaveden lämpötilat 

eroavat vahvasti pintavedestä etenkin kesän ja talven kuukausina, pois lukien 

päiväntasaajan alueilla. Siksi pohjaveden virtaama-alueita on mahdollista havaita 

poikkeavan lämpiminä tai kylminä kohtina riippuen vuodenajasta. Näitä kohtia on 

mahdollista havaita lämpökuvaamisen ansiosta. Lämpökameralla on aikaisemmin tutkittu 

pohjaveden valuntaa vesistöön sekä vesistöjen lämpötilaltaan poikkeavia kohtia, mutta 

Briggs ym. (2016) tekemä tutkimus ensimmäisenä hyödyntää lämpökuvaamista 

pohjavesivirtaaman tutkimiseen pienemmässä mittakaavassa esimerkiksi 

makrohuokosten läpi.  

Tutkimus tehtiin 6. marraskuuta 2015 Tidmarsh Farms nimisellä alueella, joka sijaitsee 

Massachusettsin osavaltiossa USA:ssa. Dataa kerättiin myöhään iltapäivällä paikasta, 

jossa tiedettiin tapahtuvan pohjavesivirtaamista pintaveteen. Tämä alue sijaitsi suoalueen 

pääkuivausuoman länsirannalla. Uoman ranta koostuu turpeen alapuolella olevista pientä 

hienojakoista hiekkaa sisältävistä alueista, joiden päällä kasvaa runsaasti suurta 

kasvustoa. Lämpösäteilykuvaa kerättiin videoimalla aluetta FLIR T640bx kameralla 

(FLIR Systems, Inc.). Kamera suunnattiin koillisen suuntaan noin puolen metrin 

korkeuteen, antaen noin yhden metrin etäisyyden kuvattavaan kohteeseen. Lämpökuva 

koostui 640x480 pikselin resoluutiosta, eli yksi pikseli vastasi maastossa noin millimetrin 

resoluutiota. Veden emissiokertoimeksi asetettiin arvo 0,98. (Briggs ym. 2016)  

Nämä lämpösäteilyhavainnot videoitiin kameralla, jonka sensori koostui kaiken 

kaikkiaan 307 200 yksittäisestä pikselistä. Suuri pikselimäärä mahdollisti 
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pohjavesivirtauksien havaitsemisen sekä suuressa että pienessä mittakaavassa. Millään 

muulla keinolla ei olisi ollut mahdollista analysoida kyseisiä virtauksia tällä tarkkuudella 

tutkimuksen tekohetkellä. (Briggs ym. 2016)  

4.1.2 Tulokset 

Tutkimuksen datan perusteella tehdyssä videossa ilmestyy aluksi normaali valokuva 

tutkitusta alueesta, joka auttaa lukijaa ymmärtämään analysoitavan alueen mitat ja 

ympäristön monimuotoisuuden. Tämän jälkeen normaaliin valokuvaan kohdistetaan 

lämpökameran lämpösäteilyä havainnollistava kuva alueesta, mihin on merkattu 

videotaltioinnin ottamia tärkeitä havaintoja (katso esim. kuva 3). (Briggs ym. 2016) 

Näitä lämpökamerakuvaan merkattuja havaintoja ovat muun muassa suon turvekerroksen 

huokosputkien pohjavesivirtaama (peat pipe discharge), kylmän pohjaveden ja 

normaalilämpöisen pintaveden virtauksien sekoituskuviot (mixing, plunging of cold 

water), makrohuokosten läpi virtaava pohjavesi (macropore discharge) sekä satunnainen 

kaasupurkauma makrohuokosista (possible gas ebullition). (Briggs ym. 2016)  

Lämpökamerakuvan etualalla on selkeästi erottuva pohjavesivirtausalue, joka sijaitsee 

noin 8 senttiä syvässä vedessä. Pohjavettä virtaa vesistöön halkaisijaltaan noin 2,5 senttiä 

paksun turvekerroksen läpi kulkevan huokosputken kautta. Pohjavesivirtauksen havaittu 

lämpötila on 10,5 celsiusasteen luokkaa, mikä vastaa odotuksia alueen pohjavedelle. 

Pohjaveden lämpötila eroaa huomattavasti muun uoman veden lämpötilasta, joka on noin 

23 celsiusastetta. Tämä lämpötilaero kertoo sen, että uoman veden ja pohjaveden välillä 

ei tapahdu lämmönvaihtumista. Vesien selkeä lämpötilaero mahdollistaa helpon 

pohjaveden havainnoinnin lämpökameralla. Vastapäivään kiertäviä sekoituskuvioita 

havaitaan hitaasti laskevien sivuvesien ja pääuoman virtauksen välillä. Tämä 

sekoituskuvio jatkuu lämpökameran kuvan ulkopuolelle kokonaisuudessaan noin 2 

metrin pituudelle. (Briggs ym. 2016)  

Muutamia hienojakoisempia pohjavesipurkauksia esiintyy analysoitavalla alueella 

rannan lähellä sekä ylävirtaan. Näiden makrohuokosista virtaavan veden lämpötila on 

noin 20 celsiusastetta, mikä on lämpötilaltaan korkeampi kuin pohjaveden lämpötila. 

Makrohuokosten läpi virtaava vesi on kuitenkin samaa pohjavettä kuin turvekerroksen 

läpi huokosputken kautta virtaava vesi. Kyseinen vesi on lämpimämpää siksi, koska 

makrohuokosten läpi virtaavan veden ja yläpuolella olevan vesipatsaan välillä tapahtuu 
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lämmönvaihtumista. Lämmönvaihtumista tapahtuu myös huokoisen väliaineen läpi. 

Lämpökuvassa esiintyy myös satunnaisia kaasukuplien aiheuttamia pieniä, kylmiä kohtia. 

Näitä kylmiä kohtia on helpompi havaita videolta kuin kuvasta, sillä niitä syntyy sekä 

katoaa toistuvasti analysoitavalla alueella. (Briggs ym. 2016) 

 

Kuva 3. Normaali- ja lämpökamerakuvaa Tidmarsh Farmsin uovan rannanläheisyydestä 

(Briggs ym. 2016). 

4.2 Lämpötila-arvojen havainnointi satelliitista kuvatusta 

lämpökamerakuvasta 

Simon ym. (2014) tekivät tutkimuksen, jossa analysoitiin kahden makean veden vesistön 

pinnalta tapahtuvaa lämpösäteilyä. Lämpökamerahavainnot tehtiin satelliitista. Saatuun 

dataan käytettiin korjausalgoritmia, jotta havaitut arvot olisivat kvantitatiivisesti 

käyttökelpoisia. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kyseisen korjausalgoritmin 

pätevyys tässä pintalämpötilan havainnointitapauksessa. (Simon ym. 2014) 

4.2.1 Tutkimuksen taustaa 

Simon ym. (2014) kirjoittavat, että vedenpinnan lämpötila on avaintekijä vesistöjen 

termodynamiikan ymmärtämiseen, ja että satelliittikuvaamisen hyödyntäminen kyseisten 

lämpötilahavaintojen saamiseksi on hyvä vaihtoehto. Saatu data täytyy kuitenkin 

muokata korjausalgoritmeilla, sillä ilmakehävaikutukset aiheuttavat muutoksia saatuihin 

havaintoihin. Simon ym. (2014) käyttivät ja analysoivat tutkimuksessaan mono-channel 

-korjausalgoritmia. Tällä algoritmilla muokataan yhden aallonpituuskaistan 

lämpökameralla saatua lämpösäteilydataa. (Simon ym. 2014)  
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Alun perin mono-channel -algoritmin kehittivät Jimenez-munoz ja Jose (2003), ja sen 

jälkeen Jimenez-Munoz ym. (2009) kehittivät sitä satelliitilla kuvattavien 

lämpökamerahavaintojen analysointiin. 

Emissiivisyyden muutokset vesistössä yhtä pikseliä kohti ovat niin suhteellisesti pieniä, 

että niitä ei tarvitse huomioida. Ilmakehän aiheuttamat emissio- ja absorptiomuutokset 

ovat yleensä niin suuria, että niiden vaikutus täytyy huomioida. Ilmakehän vaikutusta 

voitaisiin arvioida myös vertaamalla satelliitista tehtyjä havaintoja maanpinnalta 

tehtyihin havaintoihin, eli in situ -havaintoihin. Tässä tutkimuksessa Simon ym. (2014) 

ovat tehneet havaintoja vain satelliittihavaintoihin perustuen, sekä arvioineet ilmakehän 

vaikutuksia hyödyntämällä vain satelliitin lämpökamerakuvaa sekä tilastoja ilmakehän 

eli atmosfäärin vesihöyrystä. (Simon ym. 2014)  

Tutkimusalueiksi valittiin kaksi Ranskassa sijaitsevaa tekojärveä: Bimontjärvi sekä 

Barioussesjärvi. Tutkimuksessa hyödynnettiin myös usean ranskalaisen organisaation 

keräämää kenttämittausdataa. Tutkimuksen satelliittihavainnot olivat vapaasti saatavilla 

olevaa Landsat-dataa. Kyseessä oli Landsat-7 satelliitti, eli tarkkuudeltaan yksi pikseli 

vastasi 60 metriä luonnossa, mutta saatu data interpoloitiin vastaamaan 30 metriä 

luonnossa. Tutkittuja tuloksia verrattiin maan pinnalta mitattuihin todellisiin vedenpinnan 

lämpötila-arvoihin, jotka havaittiin tietyistä kohdista molemmista vesistöistä. 

Barioussesjärven lämpökamerakuvat ja maanpinnalta havaitut lämpötila-arvot saatiin 

aikataulultaan havaittua jopa alle minuutin viiveellä toisistaan. Bimontjärven tapauksessa 

lämpökamerakuvien ja maanpinnalta havaittujen lämpötila-arvojen 

havainnointiaikatauluissa saattoi olla kahdenkin päivän. Tutkimuksessa tultiin 

päätökseen, että jos lämpökamerakuvan ja maanpinnan havaintojen aikataulullinen ero 

on yli 3 päivää, niin kyseiset arvot eivät enää ole vertailukelpoisia. Atmosfäärin 

vesihöyrytilastojen aineistosta tutkittiin arvoja, jotka olivat päivämäärältään samana 

päivänä havaittuja, kuin maanpinnalta kuvatut lämpötila-arvot. Näin saatiin minimoitua 

kuvien päivämäärien erojen aiheuttamat virheet. Tutkimuksessa oletettiin siis, että 

maanpinnalta saatujen havaintojen ja satelliitista kuvattujen havaintojen välisenä 

ajanjaksona vesistön pintalämpötila ei olisi muuttunut merkittävästi. (Simon ym. 2014)  

Algoritmia käytettiin, jotta saatiin lineaarinen likiarvo vedenpinnan lämpötilan ja 

arvioidun lämpötila-arvon välillä. Arvioituun lämpötila-arvoon yhdistettiin simuloitu 

ilmakehän vaikutus ja atmosfäärin vesihöyrytilastot, jotta saatiin analysoitua ilmakehän 
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läpäisevyys, kohottava ilmakehän säteily sekä alentava ilmakehän säteily. Tutkimuksessa 

käytetty emissiokerroin vedelle oli 0,9885. (Simon ym. 2014)  

Kuvassa 4 näkyy havainnollistettuna tutkimuksen kulkukaavio. Kaaviossa esiintyvällä 

uudelleen projisoinnilla tarkoitetaan sitä, että lämpökamerakuvat muutettiin vastaamaan 

kaksiulotteista karttakuvaa, sillä havainnot ilman muokkaamista eivät vastaisi 

todellisuutta.  Tutkimuksessa lämpökamerakuvia pyrittiin rajaamaan siten, että havainnot 

ovat vain vesistön lähettämät lämpötila-arvot. Rajauksen aikaansaamiseksi tarvittiin 

maasto-olosuhdekarttojen materiaalia. Turhien pikseleiden poistolla tarkoitetaan sitä, että 

poistetaan ne lämpötila-arvot, joihin sääolosuhteet vaikuttivat liian haitallisesti. 

Poistettujen pikseleiden hyödyntäminen olisi tuonut virhettä laskettuihin lopputuloksiin. 

(Simon ym. 2014)  

 

Kuva 4. Tutkimuksen havainnoinnin ja analysoinnin työnkulku (mukaillen Simon ym. 

2014) 

4.2.2 Tulokset 

Tutkimuksen tuloksissa otettiin tarkasteluun vain 14 tilastollista pistettä. Näistä pisteistä 

kolmella oli kahden päivän aikataulullinen viive toisiinsa, ja yhdellä oli yhden päivän 

viive. Kaikissa näissä 14 pisteessä käytetyt atmosfäärin vesihöyryarvot olivat matala- tai 

normaaliluokkaisia, koska on havaittu, että mono-channel -korjausalgoritmi antaa silloin 

tarkimpia arvoja. (Simon ym. 2014)  
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Algoritmia hyödynnettiin viiteen eri lämpökamerakuvasarjaan vesistöistä. Parhaalla 

kuvasarjalla arvot vaihtelivat algoritmin hyödyntämisen jälkeen vain -3,21 celsiusasteesta 

+2,32 celsiusasteeseen, kun laskettuja arvoja verrattiin todellisiin maanpinnalta 

mitattuihin arvoihin. Muiden kuvasarjojen arvot vaihtelivat -4,11 celsiusasteesta +0,21 

celsiusasteeseen. Samanlaisia arvoja saatiin, vaikka neljä pistettä poistettiin analyysistä, 

joiden aika viive oli yksi päivä tai enemmän. (Simon ym. 2014)  

Tutkimuksen tuloksista havaitaan siis, että mono-channel algoritmin hyödyntäminen 

lämpökamerakuvien korjaamisessa on hyvä keino satelliitista kuvattujen vesistöjen 

pintalämpötilojen havainnointiin ja analysointiin. Kaikkien kuvasarjojen 14 tilastopistettä 

osoittivat suhteellisen alhaisia keskineliövirheitä, mikä kertoo siitä, että saadut tulokset 

ovat luotettavia ja hyviä. Tuloksien virheisiin vaikuttavia tekijöitä olivat aikaviiveen 

aiheuttama virhe, veden syvyyden aiheuttama muutos pinnan lämpötila-arvoihin, 

atmosfäärin vesihöyrytilastojen todenmukaisuus, maanpinnalta mitattujen lämpötila-

arvojen todenmukaisuus sekä maanpinnalta ja satelliitista kuvattujen lämpötila-arvojen 

pikseleiden maaston kattavuuden ero. Toisaalta käytettävissä olevien tilastopisteiden 

rajallinen määrä ei salli virheen yksityiskohtaisempaa määrittämistä.  Myös satelliitista 

otettujen ja maanpinnalta otettujen mittausten välissä olevan ajanjakson aikana 

tapahtuvien lämpötilavaihtelujen katsottiin olevan merkitsemättömiä, mutta tämä ei aina 

pidä paikkaansa. Siksi olisi tärkeää tarkkailla ja arvioida säätilaa ja sen vaikutuksia ennen 

kuin valitsee aikaerojen viiveen maksimiarvot havainnoille. (Simon ym. 2014)  

Kuvassa 5 on havainnollistava kuvaaja tutkimuksessa tehdyistä tuloksista. Kuvaajassa 

esiintyy parhaan saavutetun kuvasarjan lämpötila-arvot verrattuna maanpinnalta 

mitattuihin lämpötila-arvoihin. Kuvassa esiintyvät 14 mustaa neliötä havainnollistavat 

tutkimuksen 14 tilastopistettä, joiden algoritmin avulla laskettua lämpötila-arvo on 

verrattu todelliseen maanpinnalta mitattuun lämpötila-arvoon. Mitä lähempänä piste on 

keskisuoraa, sitä tarkempi on lasketun lämpötila-arvon tulos verrattuna kyseisen 

tilastopisteen maanpinnalta mitattuun lämpötila-arvoon. Punainen katkoviiva kuvassa 

esittää tilastopisteiden välistä lineaarista regressioanalyysiä. Kyseinen viiva auttaa 

havainnoimaan, kuinka lähellä algoritmin avulla korjatut arvot ovat todellisia 

maanpinnalta mitattuja arvoja. Kuvaajan ympyröidyillä tilastopisteillä tarkoitetaan niitä 

pisteitä, joiden kuvien aikaviive oli kaksi päivää. Kolmiolla on merkattu se piste, jolla 

aikaviive oli yksi päivä. (Simon ym. 2014)  
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Kuva 5. Satelliitista kuvattujen arvojen suhde maanpinnalta kuvattuihin (mukaillen 

Simon ym. 2014). 

4.3 Pohjaveden pinnankorkeuden arviointi lämpökameralla 

Deitchman ja Loheide (2009) suorittivat tutkimuksen, jossa tarkoituksena oli havaita 

pohjaveden pinnankorkeus pienen jokivarren rannassa ja sen läheisyydessä. 

Tutkimuksessa analysoitiin saturoituneen eli vedellä kyllästetyn maakerroksen 

pohjavesivirtauksia ja verrattiin kyllästyneen maakerroksen lämpötila-arvoja 

kyllästymättömän maakerroksen lämpötilaan. Tutkimuksen odotettiin antavan vastauksia 

lämpökameran hyödyllisyydestä pohjavesivirtauksien tutkimiseen joen rannassa ja 

rantojen pohjaveden pinnankorkeuden arvioimiseen. (Deitchman ja Loheide 2009) 

4.3.1 Tutkimuksen taustaa 

Tutkimus suoritettiin Amerikassa keskilännen pohjoispuolella, missä pohjaveden 

lämpötila eroaa selkeästi maanpinnan ja jokien veden lämpötilasta. Dataa kerättiin 

jokivarren rannasta kesäkuussa 2008. Lämpökamerana käytettiin FLIR Systems A320 

kameraan, jonka resoluutio on 320x240. Lämpökamerakuvissa hyödynnettiin 

mittakeppiä selkeyttämään etäisyyksiä. Kuvia otettiin 24 tunnin ajan viisi kuvaa per 

minuutti tahdilla. Heti 24 tunnin lämpökamerakuvaamisen jälkeen maakerroksien kosteus 
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mitattiin theta-ilmaisimella. Maakerroksien kosteuden ja lämpötilojen perusteella 

analysoitiin kyllästyneen ja kyllästymättömän maakerroksen rajapinta sekä pohjaveden 

pinnan sijainti. Tutkimuksessa Deitchman ja Loheide (2009) käyttivät emissiokertoimena 

arvoa 0,96. Emissiokertoimen arvoon on huomioitu ilman vesihöyrypitoisuus, etäisyys 

kamerasta jokivarren rantaan sekä viherkasvillisuus. (Deitchman ja Loheide 2009) 

4.3.2 Tulokset 

Tutkimuksessa saadun datan perusteella luotiin kuvaaja (kts kuva 6), jossa ilmenee 

lämpötila-arvoja ja niiden muutoksia sijainnin perusteella. Kuvaajissa esiintyy selkeitä 

lämpötilaeroja ja näiden erojen perusteella piirrettiin punaisia viivoja kuvaamaan 

kyllästynyttä ja kyllästymätöntä maakerrosta. Kylmempi alue kuvasti kyllästynyttä 

aluetta ja lämpimämpi kyllästymätöntä aluetta. Punaisten viivojen leikkauskohdassa 

analysoitiin olevan kyllästyneen ja kyllästymättömän maakerroksen rajapinta sekä 

pohjaveden pinnankorkeus. Pohjaveden pinnankorkeus arvioitiin senttimetreinä 

lämpökamerakuvassa esiintyvän mittakepin avulla.  

 

Kuva 6. Lämpökamerakuva jokivarren rannasta sekä lämpötila-arvojen perusteella tehty 

kuvaaja (Deitchman ja Loheide 2009). 

Tutkimuksessa havaittiin, että selkeimmät lämpötilaerot kyllästyneelle ja 

kyllästymättömälle maakerrokselle saatiin hetkinä, jolloin ilman lämpötila oli 

korkeimmillaan. Tämä johtui kyllästyneen maakerroksen suuremmasta 

lämpökapasiteetista. Maakerroksen lämpökapasiteetti on suurempi siksi, koska se sisältää 

enemmän vettä. Kyllästynyt maakerros ei lämpene niin herkästi kuin kyllästymätön 

maakerros, ja siksi lämpötilaerot ovat suurimmillaan ilman lämpötilan ollessa 

korkeimmillaan. (Deitchman ja Loheide 2009) 
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Maakerroksien kosteusmittauksien ja lämpökameralla kuvattujen lämpötila-arvojen 

perusteella pohjaveden pinnakorkeus analysoitiin olevan 54 senttimetriä vesistön pinnan 

yläpuolella. Pelkästään lämpötila-arvojen perusteella pystyttiin arvioimaan pohjaveden 

pinnankorkeus, mutta kosteusmittausten avulla voitiin kyseinen arvio todeta varmaksi. 

Tutkimuksessa tultiin tulokseen, että lämpökameralla havaittujen lämpötila-arvojen 

perusteella pystytään arvioimaan pohjaveden pinnankorkeus tarkasti, kunhan havainnot 

tehdään alueella, missä pohjaveden lämpötila eroaa muiden pintojen lämpötilasta. 

Deitchman ja Loheide tulivat lopputulokseen, että lämpökamerakuvaaminen on hyvä 

keino analysoimaan vesistöön pohjavesivirtausta aiheuttavan alueen havainnointiin.  

(Deitchman ja Loheide 2009) 
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5 YHTEENVETO 

Lämpökameroita on useita erilaisia, joita voidaan asettaa erilaisille alustoille. Näitä ovat 

muun muassa maanpinnalla käsin kuvaaminen, drone-lennokista kuvaaminen ja satelliitin 

käyttöön perustuva lämpökuvaaminen. Lämpökamera käsitteenä ei ole niin 

yksinkertainen kuin miltä se kuulostaa, sillä lämpökamera ei suoraan mittaa lämpötilaa, 

vaan lämpökamera havaitsee kuvattavan pinnan emittoimaa lämpösäteilyä, mihin 

vaikuttaa tutkittavan materiaalin emissiivisyys. Eri materiaalia olevilla pinnoilla on eri 

emissiivisyys ja joissain tapauksissa kappale voi heijastaa lämpösäteilyä pinnan 

läheisyydestä, eikä kappaleesta itsestään. Kappaleen emittoimaan lämpösäteilyyn 

vaikuttaa myös väliaine ja lämpökameran etäisyys kuvattavasta kohteesta, sillä 

lämpösäteilyn aallot eivät kulkeudu kameraan asti sellaisina kuin ne kappaleen pinnasta 

lähtevät. Näissä tapauksissa väliaineen ja emissiivisyyden vaikutukset on mahdollisesti 

korjattava esimerkiksi korjausalgoritmeilla sekä sillä, että kuvattavan kohteen pinnan 

materiaalierot eivät vaihtelisi. 

Lämpökamera sopii vesistöjen tutkimiseen hyvin, koska veden emissiivisyys ei juurikaan 

vaihtele, kun havainnointeja tehdään laajaltakin alueelta. Eli vedestä havaitut lämpötila-

arvot pitävät tarkasti paikkaansa, jos väliaine ja etäisyydet eivät vaikuta haitallisesti 

kuvaushetkellä. Lämpökameran käyttö vesistöjen tutkimiseen on tapauskohtaisesti halpa 

ja helppo keino saada vesistön lämpötila-arvoja. Lämpökameralla voidaan myös arvioida 

pohjavesivirtaamaa vesistöön selkeästi, ja joissain tapauksissa lämpökameralla 

havainnointi on ainoa keino tarkastella kyseistä pohjavesivirtaamaa.  

Tässä kandidaantyössä lämpökameran käyttöä vesistön tutkimuksessa esiteltiin ottamalla 

esimerkeiksi tutkimukset: lämpökamerakuvaamista pohjaveden purkauksista pintaveteen 

makrohuokosten ja maanalaisten huokosten läpi (Briggs ym. 2016), lämpötila-arvojen 

havainnointi satelliitista kuvatusta lämpökamerakuvasta (Simon ym. 2014) ja pohjaveden 

pinnankorkeuden arviointi lämpökameralla (Deitchman ja Loheide 2009). Briggs ym. 

(2016) tekemässä tutkimuksessa havaittiin lämpötilaeroja vesistössä lämpökameralla. 

Saatujen arvojen perusteella pystyttiin tutkimaan pienessä mittakaavassa mistä 

lämpötilaerot johtuivat ja miten sekä mistä pohjavettä virtasi tutkittavaan vesistöön. 

Simon ym. (2014) tekemässä tutkimuksessa arvioitiin korjausalgoritmia satelliitista 

havaittuihin lämpötila-arvoihin. Tutkimus antoi kuvaa siitä, miten satelliitin käyttöön 

perustuva lämpökamerakuvaaminen käytännössä tapahtuu, ja miten väliaineen ja 
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etäisyyden vaikutuksia voidaan korjata. Viimeisenä tutkimuksena oli Deitchman ja 

Loheiden (2009) tekemä tutkimus, missä lämpökameraa hyödynnettiin paikantamaan 

vesistöön pohjavesivirtaamaa aiheuttava pohjaveden pinnankorkeus. Tuloksista saatiin 

selkeästi esille, kuinka lämpökameraa pystytään hyödyntämään saturoituneen ja ei 

saturoidun maakerroksien havainnointiin vesistön läheisyydessä.  

Lämpökameran käytössä hyviä puolia on sen käytön yksinkertaisuus tapauskohtaisesti 

sekä havaintojen tarkat arvot. Koko ajan kehittyvän teknologian ansiosta 

lämpökameroiden tarkkuus ja kustannustehokkuus tulee edistymään. Toisaalta tulee 

huomioida heikkoudet. Väliaineen ja etäisyyden vaikutuksia voi olla vaikea arvioida 

tapauskohtaisesti. Kuvattava alue saattaa olla myös pinnoiltaan eroavaa, jolloin 

emissiivisyyden vaikutuksia pitäisi korjata. Heikkoutena on myös se, että heikon 

resoluution omaavilla lämpökameroilla ei saa havaittua niin tarkkoja arvoja kuin suuri 

resoluutioisilla kameroilla.
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