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Koordinaattimuunnospalvelusta 
lyhyesti 
  Ilmainen palvelu on ollut tarjolla syksystä 2008 lähtien. 
  Web-sovellus suoriutuu Suomessa käytössä olevien 

kansallisten koordinaatistojen välisistä 
koordinaattimuunnoksista. 

  Koordinaattimuunnosten kaavat ovat ”tarkat”. 
  Tarkoitettu vain koordinaattien muuttamiseen, ei 

kohdemuotoisten aineistojen tai kuvien muuttamiseen. 
  Palvelun kautta voi ladata koordinaatistoihin ja 

koordinaattimuunnoksiin liittyvää aineistoa. 
  Aineistojen lataaminen vaatii rekisteröitymisen. 
  Tuettuja kieliä ovat suomi ja englanti. 



Tuetut koordinaatistot 

  kkj 
  Kaistojen 0-5 tasokoordinaatistot 
  Maantieteellinen kkj (2D). 

  EUREF-FIN  
  Geodeettinen (2D/3D) & suorakulmainen karteesinen 
  ETRS-TM35FIN & ETRS-TM -kaistat 34 - 36 
  ETRS-GK -kaistat 19 – 31 
  ETRS-LAEA & ETRS-LCC 

  Korkeusjärjestelmät  
  N2000, N60 ja N43 
  Ellipsoidinen korkeus GRS80-ellipsoidista  

(EUREF-FIN -korkeus) 



Koordinaattimuunnokset 

  Palvelu käyttää JH154:n mukaisia 
koordinaattimuunnoskaavoja EUREF-FIN 
ja kkj-koordinaatistojen välillä 
  Affiininen kolmioittainen muunnos 

  Palvelu käyttää JH154:n mukaisia 
koordinaattimuunnoskaavoja konversioissa 
  Hirvonen, R. A (1970). The Use of 

Subroutines in Geodetic Computations, 
Maanmittaus (*). 

  ETRS-LAEA ja ETRS-LCC –
koordinaatistojen projektiokaavat ovat 
yleisesti hyväksytyt 
  Snyder, J. P. (1987). US Geological Survey 

Professional Paper 1395, 4thEd, ss. 107-109 

  Hooijberg, M. (1997). Practical Geodesy, ss. 
133-139. 

*) http://www.gfz-potsdam.de/bib/pub/digi/krueger2.pdf 



Korkeusmuunnokset (1) 

  N60-koordinaattien muunnossa ellipsoidisiksi korkeuksiksi, 
ja toisin päin, käytetään FIN2000-geoidimallia. 

  N2000-koordinaattien muunnossa ellipsoidisiksi 
korkeuksiksi, ja toisin päin, käytetään FIN2005N00-
geoidimallia. 

  N60- ja N2000-koordinaattien muunnoksessa käytetään 
Maanmittauslaitoksen laskemaa kolmioittaista muunnosta. 

  N43-koordinaattien muunnettaessa N60-koordinaateiksi 
käytetään kolmioittaista muunnosta. 

  Esim.  
  N43<->N2000 = N43 <-> N60 <-> N2000 
  N43<-> h(GRS80) = N43 <-> N60 <-> h(GRS80) 

  NN ei ole tuettu tai näillä näkymin tulossa. 



Korkeusmuunnokset –  
N60-N2000 



Korkeusmuunnokset –  
N43-N60 (1) 
  N43-N60 muunnos on laskettu MML:n korkeusjärjestelmäkartan (v. 

1985) karttalehdille laskettujen siirtokorjausten kautta. 
  Muunnos ei toistaiseksi ylety Lappiin. 



Korkeusmuunnokset –  
N43-N60 (2) 



Yksittäisten koordinaattien 
muuntaminen 
  Yksittäisiä koordinaatteja voi muuttaa max. 10 

kirjoittamalla arvot lomakkeen tekstikenttiin. 
  Yksinkertainen vaihtoehto tiedostojen muuntamiselle. 
  Lähtö- ja kohdekoordinaatisto valitaan hierarkisesti 

  Datum (kkj/EUREF) 
  Koordinaatisto (Erikseen tasokoordinaatistojen kaistat) 
  Tasokoordinaatiston tapauksessa kaista 
  Korkeusjärjestelmä 

  Tuloskoordinaattien esitystarkkuus on aina 0.1 mm, johon 
myös asteiden desimaalit pyöristetään. 

  Desimaalierottimena on piste/pilkku. 
  Yksikkönä on metri/aste. 
  Koordinaattien järjestys perustuu koordinaatiston 

akseliston kätisyyteen. 



Koordinaattitiedostojen 
muuntaminen 
  Sisältää enemmän vaihtoehtoja suhteessa yksittäisten 

koordinaattien muuntamiseen 
  Tuloskoordinaattien esitystarkkuus (1m – 0.1 mm) 
  Kulmien yksiköt (asteet, radiaanit, goonit) ja esitysmuodot 
  Otsakerivi(t) 
  Pisteiden tunnisteet ja niitä seuraavat tiedot 
  Koordinaattien käänteinen järjestys 
  Tuloskoordinaateissa rivin, sarakkeen ja desimaalien erottimet 
  Ilmansuunnan tunniste koordinaattiarvon perään (N,S,E,W) 

  ASCII-lähtötiedoston arvot päätellään pitkälti 
automaattisesti 
  Rivinerotin voi olla LF (\n, 0x0A), CRLF (\r\n, 0x0D 0x0A) tai CR (\r, 0x0D) 
  Desimaalierottimena piste tai pilkku 
  Sarake-erottimena ovat tyhjät välit (välilyönti, tabulaattori) 

  Muunnettu tiedosto palautetaan suoraan käyttäjälle. 



Ladattavat aineistot –  
Kolmioittainen  affiininen muunnos 

Parametri Esimerkkiarvo 
1. Kärkipisteen tunniste 1 

2. Kärkipisteen tunniste 39 

3. Kärkipisteen tunniste 66 

Kolmion tunniste 1278 

a1 -0.0000041547146677 

a2 0.9995960042236450 

ΔE -2998727.0210 

b1 0.9995935741323370 

b2 0.0000068555931313 

ΔN -111.7490 

Parametri Esimerkkiarvo 
Kärkipisteen tunniste 131 

kkj x 6652430.684 

kkj y 3284859.82 

ETRS-TM35 E 6649637.325 

ETRS-TM35 N 284777.842 



Ladattavat aineistot – Kolmioittainen 
affiininen muunnos hilana (1) 

  Palvelun kautta voi ladata haluamansa Suomen rajojen 
sisällä olevan alueen kolmioittaisen muunnoksen 
näytteistettynä tasaväliseksi hilaksi. 

  Hilojen resoluutiot ovat välillä 1km - 10km (0.02°-0.1°). 
  Virallisena suosituksena on käyttää tarvittaessa 

hilamuunnosta tarkinta mahdollista resoluutiota, koska 
alkuperäisen muunnoksen tarkkuus kärsii aina hilana. 

  Hila-, lähtö- ja kohdekoordinaatisto ovat valittavissa. 
  Kolmioverkon ulkopuolisilla hilapisteillä ei ole 

approksimoituja muunnosparametreja, koska hilaa ei ole 
tarkoitettu käytettävän Suomen rajojen ulkopuolella. 



Ladattavat aineistot – Kolmioittainen 
affiininen muunnos hilana (2) 

Kuva 4. Hila, jonka resoluutio on 
100km x 100km ja hilakoordinaatisto 
on ETRS-TM35FIN, asetettuna 
kolmioittaisen affiinisen muunnoksen 
kolmioverkon päälle. 

Kuva 5. Kolmioittaisen affiinisen  
muunnoksen ja 10km x 10km  
hilalla lasketun muunnoksen  
erotus. 



Ladattavat aineistot - 
Geoidimallit 
  Palvelun kautta voi ladata FIN2000- ja 

FIN2005N00-geoidimallit. 
  Kumpikin malli on ladattavissa 3 eri 

ASCII-muodossa. 
  Mallien hilakoordinaatistona on  

EUREF-FIN. 
  Jokainen hila kattaa koko Suomen 

alueen. 
  Hilojen koko ei ole valittavissa. 
  Hiloista on kuvaukset pdf-tiedostona. 
  HN60=hEUREF-FIN – NFIN2000-hilasta interpoloimalla 

  H*
N2000=hEUREF-FIN – ζFIN2005N00-hilasta interp. 

Kuva 6. FIN2005N00- 
geoidimallin (kvasi)geoidin  
korkeudet. 



Muunnospalvelun muut 
ominaisuudet 
  Muunnospalvelun kautta voi ladata myös  
  N60 ja N2000 korkeusjärjestelmien välisen 

kolmioittaisen muunnoksen. 
  N43 ja N60 korkeusjärjestelmien välisen kolmioittaisen 

muunnoksen. 

  Palvelu sisältää linkkejä koordinaatistoihin 
liittyvään kirjallisuuteen. 

  Usein kysytyt kysymykset sisältää vastauksia 
kysymyksiin, joita niin yksityiset henkilöt kuin 
myös yritykset ovat eniten viime aikoina 
kysyneet, kuten WGS84:n käytöstä.  


