
Valtakunnallinen 
N2000/N60-muunnos



N60/N2000-muunnos

• Maanmittauslaitos toteutti muunnoksen ensisijaisesti 
omiin käyttötarkoituksiinsa

• Kiintopisterekisteriin piti saada kaikille kiintopisteille 
N2000-korkeus

• Muunnoksen avulla laskettiin N2000-korkeus 
kiintopisteille joiden korkeutta ei voitu laskea 
vaaitushavainnoista



Korkeuskiintopisteiden 
luokittelu



Muunnoksen toteutus

• Muunnos on toteutettu Maanmittauslaitoksessa
• Muunnos on määritelty kolmioittain
• Kolmion kärkipisteiden siirtokorjaukset määrittävät 

tason
• Taso määrittelee siirtokorjauksen arvon kolmion 

alueella
• Ei tarvetta monimutkaisemmalle muunnospinnalle



Muunnoksen toteutus

• Muunnoksen tukipisteet valittiin käsin
• Tukipisteinä 1. ja 2. luokan korkeuskiintopisteitä
• Ensisijaisesti pyrittiin käyttämään 1. luokan 

korkeuskiintopisteitä
• 1. luokan korkeuskiintopisteistä ei muodostunut 

riittävän tiheää kolmioverkkoa



Kolmioverkko

• 1051 kolmiota
• 568 tukipistettä
• Käsivarren alueella 

käytetty myös 3. luokan 
korkeuskiintopisteitä

• Virtuaalipisteiden avulla 
muunnos kattaa koko 
Suomen



Tukipisteiden valinta

• Tavoitteena riittävän tiheä kolmioverkko
• Korkeuskiintopisteiden sijainti linjoissa hankaloitti 

kolmioverkon luomista
• Tukipisteen oli oltava stabiili
• Suurin ero järjestelmien välillä 44 cm
• Pienin ero järjestelmien välillä 11,5 cm



Virtuaalipisteet

• Välttämättömiä koko Suomen kattavassa 
muunnoksessa

• Pisteet merialueilla sekä Suomen rajojen 
ulkopuolella

• Virtuaalipisteiden muunnosarvot on määritelty 
lähimpien olemassa olevien muunnospisteiden sekä
maannousumallin avulla



Tiedostomuodot

kolmiot pisteet



• Etsitään muunnoskolmio jonka sisään 
muunnettavan pisteen tasokoordinaatit osuvat

• Lasketaan lineaarisella interpolaatiolla pisteen P 
siirtokorjaus

• ns. barysentriset koordinaatit

Laskenta



Muunnoksen tarkkuudesta

• Muunnoksen tarkkuutta tutkittiin vertaamalla 
muuntamalla saatuja N2000-korkeuksia samojen 
korkeuskiintopisteiden vaaitushavainnoista 
laskettuihin korkeuksiin

• Testi suoritettiin erikseen 1. ja 2. luokan korkeus-
kiintopisteillä

• Muunnoksen tukipisteitä ei otettu tutkimukseen 
mukaan



1. luokan korkeuskiintopisteet

2. luokan korkeuskiintopisteet

Tarkkuuden testaus

Muunnoksen virhe < 5 mm < 10 mm < 15 mm < 20 mm < 30 mm

% testatuista 82,7 96,7 99,1 99,5 100

Muunnoksen virhe < 5 mm < 10 mm < 15 mm < 20 mm < 30 mm

% testatuista 83,8 94,2 97,8 99,4 100



Ongelmalliset alueet

• Itä-Lapissa alue, jossa kulki yksi vanha vaaituslinja 
jota käytettiin muunnoksen realisoinnissa

• Vuonna 2008 vaaittiin uusi 2. luokan linja, joka 
tasoitettiin sekä N60- että N2000-
korkeusjärjestelmissä

• Suoritettiin muunnos N60->N2000, jota verrattiin 
vaaitushavainnoita laskettuun N2000-korkeuteen

• Muunnetun ja lasketun eroksi saatiin 44 mm



Muunnoksen käyttö

• Muunnos saatavilla Geodeettisen laitoksen 
koordinaattimuunnospalvelussa osoitteessa: 
http://coordtrans.fgi.fi

• Koko maan kattava muunnos kahdessa tiedostossa 
(muunnoskolmiot ja muunnoksen tukipisteet)

• Saa käyttää kaikissa sovelluksissa, kunhan 
aineiston lähteenä mainitaan MML


