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GPS:n käyttö suunnistuskartoituksessa

• Sisältöä:

– Välineet: maastonavigaatori + perinteinen 

kartoitusvälineistö (ei siis PC:tä maastossa) …

– Ohjelmat: MapSource ja OCAD 8

– Perusmenetelmänä ”paikkavakioitu koordinaatisto”

– Koordinaatistoista:  YKJ – WKS84 … 

– Esim- kartoitus ’tyhjästä’

– GPS Tarkkuuksista…

– Kotiin vietävää…
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Maastonavigaattori Garmin GPSmap 60CS

Maastokelpoinen ja

monipuolinen ’paikkamittari’

Tarkkuus antennin kanssa ok

Akku/paristo kesto n. 12 h

Korkeus ilmanpaineesta! ~1m

Uudempi GPSmap 60CSx

• varustettu Sirf-III sirulla

• merkittävästi tarkempi

• antenni ei välttämätön 

Peruskäyttö maastossa:

jatkuva reitin seuranta ns. jälkiloki (Track)

merkitään halutut kohteet ( waypoints)

Tarkkaillaan tarkkuutta = uskottavuutta

Tehdään tarvittaessa maastokonsepti

tai esim. sanellaan muistiinpanot

Maastosta tultua puretaan ja viedään kertynyt

aineisto OCAD:n taustakuvaksi

Näytössä:

Korkeustieto 117m

tarkkuus 7m ~ok

YKJ koordinaatit:

KKJ 3329835

27    6788517

YKJ eli KKJ 27:

Finnish Grid

Finland Hayfrd
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Käytetyt ohjelmat: MapSource ja OCAD (8)

etgps080216.GDB

xxx.GPX
etgps080216.DXF etgps080216.OCD Kartta080216.OCD

GPX on GPS Exhange Format

MapSource

Ohjelmaan tuodaan 

reittitiedot GPS-laitteelta

Valitaan halutut reitit 

reittipisteineen ja 

talletetaan DXF-

muotoon UTM 

koordinaatiossa

OCAD 8

Tuodaan DXF-tiedosto 

OCADiin ja käsitellään 

näkyväksi ja talletaan OCD-

taustatiedostoksi

Otetaan käsittelyyn valmistelu 

kartta, johon tuodaan taustalle 

gps-tiedot sisältävä tiedosto

DXF gps.OCD kartta.OCDGDB, GPX
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Esim. GPS-jälki MapSource kautta OCAD:iin

1.GPS:stä luettu

tieto talletetaan

MapSourcesta

dxf-muotoon

UTM-koordinaateilla

2.Tuodaan dxf-tiedosto

OCAD:iin ”nykyisellä

siirtymällä ja kulmalla”,

jos nämä jo määritelty.

3.GPS jälki saadaan 

OCAD:ssä halutuksi

korvaamalla sopivilla

merkeillä esim. track

’värillisellä putkilinjalla’

Vakioitu ruljanssi

GPS:stä OCAD-pohjaksi

< 10 min
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Esim. Maastokonseptin ja GPS jäljen yhdistäminen

Maastokonsepti 1:7500
100 m YKJ-koordinaatisto

GPS reitti (track) ja reittipisteet 
(waypoints)  OCAD:iin tuotuna GPS jäljet ja maastokonsepti 

taustalla piirros OCAD:issa

Pala valmista OCAD karttaa
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Miksi YKJ koordinaatisto?

• Metrinen suorakulmainen koordinaatisto
– on suunnistajalle intuitiivinen selviö (UTM vaihtoehto?)

• Aineistot tyypillisesti saatavissa YKJ 

koordinaatistossa – esim. www.mapline24.com

• VAPEPA ja viranomaiset suosittelevat

VAPEPA, Viranomaiset, käytössä oleva koordinaatisto (lähde www.vapepa.fi ).

Vaihtoehto 1: Yhtenäiskoordinaatisto (YKJ)

- Toimittaessa maa- tai vesialueilla, missä GPS:n rinnalla käytetään maastokarttaa.

Vaihtoehto 2: Asteet ja minuutit (WGS84)

- Toimittaessa meri- tai sisävesialueilla, missä on käytössä merikartat.

Vaihtoehto 3: Asteet, minuutit, sekunnit (WGS84)

- Toimittaessa yhteistyössä pelastushelikopterin (MediHelit, Sepe, Ilmari jne.) kanssa.

- Kun paikkatieto annetaan muulle ilma-alukselle tai saadaan muulta ilma-alukselta

(Rajavartiosto, SAR-lennot tms.).

Kansainvälisen WGS84:n ja suomalaisen KKJ-järjestelmän ero latitudissa (N) on 20-80 m

ja longitudissa (E) 160-180 m riippuen alueesta, missä kulloinkin ollaan.

EThuom: WGS84 voidaan tarkastella myös metrisessä suorakulmaisessa UTM-koordinaatiossa!
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Koordinaateista

• YKJ eli KKJ 27 on vanha peruskartan punainen koordinaatisto ( esim. gps: 
Finnish Grid - Finland Hayfrd )

• Muuttumassa? tulossa käyttöön EUREF-FIN? ~WGS84

• Esim.

• Kun GPX tulee käyttöön kaikkien ohjelmien väliseen GPS tiedon 
vaihtoon, voidaan koordinaatistomuunnokset unohtaa?

vastaava UTM(WGS 84) MapSourcen mukaan: 34 V 652446 6784845

vastaava WGS84 : N61 10.102 E23 50.053
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Suunnistuskartan koordinaatistot

• OCAD kartta kiertyy origonsa ympäri

• Origo kannattaa sijoittaa YKJ-koordinaatiossa tasakilometrille

– gps, konsepti ja OCAD puhuvat samaa kieltä

• Karttaan kannattaa merkitä käytetyt maastokoordinaattien 
origo ja kierto

– YKJ: 332600  6809000  9,7

– UTM: 34 V 646755  6804887  4,4

• Suunnat (kierrot) määritettävissä joko

– tunnettuna kiertona YKJ pohjaisessa aineistossa tai

– kompassin avulla maastohavaintoihin gps-mittauksiin 
perustuen

ETHuom: Em. UTM pitää paikkansa dxf-siirrossa, jos MapSource on WGS84 

koordinaatistossa, mutta kun MapSource on YKJ:koordinaatistossa on dxf-tiedosto 

tuotava Ocadiin origoarvolla 646943 6805036 4,4, joka on helpoin selvittää kokeellisesti
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Esim. suunnistuskartta ’tyhjästä’
Periaatteessa suunnistuskarttaa voisi tehdä pelkästään GPS-jäkeen perustuen.

Käytännössä tulee aina hankkia mahdollisimman hyvät pohja-aineistot lupineen.

Ylläolevan esimerkin lähdeaineistossa valkoisella vain osa ojista, yksi mäki ja kivi

Täysin jäässä olevat ojat ja harvennustraktorin urat helppo kulkea talvella.

Varmennus kuvauksesta tehty kesähölkällä iltarastivalmisteluiden yhteydessä. 
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GPS:n tarkkuustestejä

GPSmap 60CS + antenni:

- Ensimmäisen (violetti) kerran

jäljiltä kivet tulleet sattumalta

melko hyvin marssitahdilla

- Toisella kertaa (punainen)

vihreän kautta tultua GPS

on ollut hetken ”hukassa”

24.9 kuva oikealla: 

tehty huolellinen GPS-paikkannus

mennen tullen, lisäksi mitattu

kivien ’todelliset’ paikat ja koot

- riittävä tarkkuus

15.1 Autonavigaattoria (nüvi – Sirf III) 

verrattu maastonavigaatoriin ’lennossa’:

-autonavigaattorin tarkkuus voisi huolellisella käytöllä

riittää, mutta käyttöliittymä, track-puute, huono paristokesto

jne. tekevät siitä käyttökelvottoman
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Väitteitä kotiin vietäväksi

– Sirf III sirulla varustettu GPS navigaattori on 

tarkkuudeltaan riittävä suunnistuskartoitukseen

– Sujuvan työskentelyn pohjaksi 

koordinaattisovitus kannattaa tehdä kerralla 

kuntoon -> eliminoi sovitusvirheet

– Tunnista GPS:n tarkkuus eri olosuhteissa

– Olemme paikkatiedon hyödyntämisen 

kynnyksellä … GPX … wearable IT


