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1920

Valtakunnalliset kolmiomittaukset
alkavat.
Helsingin järjestelmä
(vanha valtion järjestelmä) 
otetaan käyttöön.

1970

Valtakuntaa kartoitetaan.

Kiintopisteitä tarvitaan ensisijaisesti 
ilmakuvausten tukipisteiksi.

Kiintopisteet ovat erittäin tärkeitä karttojen 
saamiseksi tarkasti koordinaatistoon.

Kartastokoordinaattijärjestelmä
otetaan käyttöön.

Kolmiomittaukset jatkuvat.

1990

Kolmiomittaukset loppuvat.
Kiintopisteitä aletaan mitata GPS-
mittauksin.

2000
EUREF-FIN koordinaatisto 
otetaan valtakunnallisesti 
käyttöön

RTK-GPS menetelmä käytännön 
kartastotöissä.
• tunnettuja kiintopisteitä 
tarvitaan tiheästi

Geotrim Oy lanseeraa VRS-verkon

Geodeettinen laitos mittaa 
EUREF-FIN koordinaatiston 
perustan

• lähes kaikki mittaaminen hyödyntää VRS-verkkoa
• kiintopisteitä ei kartoitusmittauksissa enää tarvita
• kiintopisteitä käytetään muunnosparametrien 
määrittämiseen ja ilmakuvauksen varmistamiseen

Menetelmän merkittävyys



Geodeettisen laitoksen 12 Finnref – GPS asemaa

EUREF-FIN koordinaatiston rakenne ja käyttäjät 2012

Geodeettisen laitoksen mittaama t
EUREF-FIN pisteet (n. 440 pistettä)
E1 luokka

MML:n, MKL:n
E2 ja E3 luokat (n. 5700 pistettä)

Geotrim Oy:n
VRS-verkko
(n. 100 pysyvää GPS 
asemaa)

• MML:n kiintopisterekisteri
• MML:n ilmakuvauksen varmistus 
(georeferoinnin varmistus)
• kunnat määrittäessään muunnosparameterejä
•muuttumassa vanhanaikaiseksi menetelmäksi     
koordinaatiston ylläpidossa ???

”Virallinen
EUREF-FIN”

•MML käyttää (toimitustuotanto)
• MML:n ilmakuvaus käyttää (suora georeferointi)
• kunnat, konsultit ja muut mittaajat
•Arviolta yli 95 % GPS mittaajista käyttää 

”Käytännön
EUREF-FIN”

Valtio ylläpitää Kaupallinen yritys ylläpitää

Käyttö marginaalista ? Käyttö erittäin merkittävää



VRS-verkon ja ETRS89-kiintopisteiden 
yhteensopivuus

• Maanmittauslaitoksen kiintopistemittausaineistosta laskettu vertailu
• Aineistoa vuosilta 2007-2010
• Tunnetulla kiintopisteella mitattu staattista GPS-dataa -> laskettu sitomalla 

kolmeen lähimpään VRS-tukiasemaan
• Verrattu verkkomaisesti hierarkisesti laskettuja koordinaatteja VRS-tukiasemiin

sidottuihin koordinaatteihin
• 598 pistettä
• Testialueet: Keski-Suomi (94), Kuusamo (56),  Forssa (63), Ahvenanmaa (30), 

Enontekiö (12), Inari (50), Joensuu (171), Tornio (51), Turku (71)

• Keskimääräinen ero tasossa 1,02 cm
• Keskihajonta 0,62

• Ei merkittäviä alueellisia vaihteluja 



VRS-verkon ja ETRS89-kiintopisteiden 
yhteensopivuus

• Testialueet: Keski-Suomi (94), Kuusamo (56),  Forssa (63), Ahvenanmaa 
(30), Enontekiö (12), Inari (50), Joensuu (171), Tornio (51), Turku (71)

• Ei merkittäviä alueellisia vaihteluja 
– Keski-Suomi  ka ero 1,1 cm; keskihajonta 0,6 cm; hajonta 0,2…2,8 cm
– Kuusamo ka ero 0,9 cm; keskihajonta 0,8 cm; hajonta 0,2…5,8 cm
– Tornio ka ero 1,1 cm; keskihajonta 0,6 cm; hajonta 0,2…3,0 cm
– Enontekiö ka ero 1,8 cm; keskihajonta 0,7 cm; hajonta 0,7…2,7 cm
– Inari ka ero 1,0 cm; keskihajonta 0,4 cm; hajonta 0,1…2,1 cm
– Ahvenanmaa ka ero 1,2 cm; keskihajonta 0,3 cm; hajonta 0,7…2,0 cm
– Forssa ka ero 1,0 cm; keskihajonta 0,5 cm; hajonta 0,2…2,5 cm
– Turku ka ero 0,8 cm; keskihajonta 0,5 cm; hajonta 0,0…2,5 cm
– Joensuu 1,0 cm; keskihajonta 0,7 cm; hajonta 0,0…4,2 cm



VRS-verkon ja ETRS89-kiintopisteiden 
yhteensopivuus

• ETRS89 koordinaatistossa ei näyttäisi olevan mittausluokasta riippuvia 
deformaatioita

• Aineistossa oli 35 kpl E1 luokan pistettä -> keskimääräinen tarkkuus 1,20 cm
• 237 kpl E2 luokan pistettä -> keskimääräinen tarkkuus 1,08 cm
• 326 kpl E3 luokan pistettä -> keskimääräinen tarkkuus 0,94 cm

• Tulos on jopa ”järjenvastainen”, mutta johtunee E1 luokan pisteiden pienestä 
lukumäärästä testissä.

• Deformaatiot ovat paikallisia ja sijoittuvat koordinaatiston reunalle (itärajalle)



VRS-verkon ja ETRS89-kiintopisteiden 
yhteensopivuus

Yhteenveto
• Kiintopistejärjestelmä ja VRS ovat saman koordinaatiston erillisiä realisaatioita, 

jotka ovat käytännössä yhteneviä

• VRS-verkko on kiintopisteistöä homogeenisempi !!!
– Yksittäisen kiintopisteen koordinaatit voivat olla pielessä jopa senttimetrejä
– Käytännössä E1-E3 luokan kiintopisteet ovat yhtä tarkkoja
– VRS-verkon tukiasemin hyödyntäminen staattisessa GNSS-mittaamisessa mahdollista

• VRS-verkon ja muiden vastaavien verkkojen haasteet
– Maankuoren liikkeet ja niiden huomioiminen tukiasemien koordinaateissa
– Liikkeitä on monitoroitava -> GL suorittaa laskennan

• Myös muita GNSS-verkkoja voi hyödyntää vastaavasti (Leican verkko)
• Pasi Häkli GL:stä jatkanee analysointia ja tutkimusta
• Uuden JHS:n ohjeistus mittaukseen



Perinteiset kiintopisteet ja niiden mittaaminen

• Perinteisiä valtakunnallisia kiintopistemittauksia tekee 
nykyään enää vain Maanmittauslaitos
– Vuodesta 2012 alkaen noin 150 ETRS89 -pistettä / vuosi lähinnä 

mittausrutiinin säilyttämiseksi
– Kiintopisteiden tarve romahtanut?
– Toiveita?

• Paikallisia kiintopistemittauksia tekevät
– Kunnat
– Konsultit
– Yms.?



Maanmittauslaitoksen ylläpitämä 
kiintopisterekisteri



Maanmittauslaitoksen ylläpitämä 
kiintopisterekisteri

• Geodeettisen laitoksen pisteet
• Merenkulkulaitoksen pisteet (nyk. LiVi)
• Maanmittauslaitoksen pisteet
• Tulevaisuudessa kuntien pisteitä???

– Mielipiteitä?



Maanmittauslaitoksen ylläpitämä 
kiintopisterekisteri



Maanmittauslaitoksen ylläpitämä 
kiintopisterekisteri

• Rekisterissä 9178 E1-E3 luokan ETRS89 pistettä
• Rekisterissä 24 686 1.-3. luokan kkj-pistettä

joista 6973 on sekä että -> potentiaalisia muunnospisteitä. 



Maanmittauslaitoksen ylläpitämä 
kiintopisterekisteri

• Periaatteessa kiintopisteaineistot vapautuivat vapaaseen 
käyttöön 1.5.2012 -> toteutusaikataulu epäselvä

• Nykyään kiintopistetietoja saa ammattilaisen karttapaikalta
• Tilaamalla sähköpostitse kiintopisteet@maanmittauslaitos.fi

(maksullinen)



Keskustelua ja kysymyksiä?



kolmiomittausdokumentteja 
mahdollista vielä ostaa

kysy!
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