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Uutta kartoituksessa

Kun USA lopetti keväällä satelliiteistaan tulevien signaalien häiritsemisen virhesignaalilla, ajattelin
jollain aikaviiveellä vihdoinkin opetella gps:n (global positioning system) käytön. Esko Savonenhan
aloitti ennen Bosnian matkaansa seuralle hankitun Geo Explorer II:n käytön. Silloin oli USA:n häi-
rintä päällä ja se oli poistettava samanaikaisella radiosignaalilla ja sitä varten oli maksettava vuo-
sittainen maksu Radiolinjalle. Toinen mahdollisuus oli käyttää Evolla sijaitsevaa tukiasemaa, joka
mittasi koko ajan häiriön suuruutta ja suuntaa. Lähettämällä Evolle differentiaali-laskentaan satelii-
tista tullut ja gps-laitteeseen tallennettu maastotieto, saatiin häirintäsignaalin vaikutus poistettua.

Aloitin kesällä 2000 gps-paikantimen, Geo Explorer II:n käyttöharjoituksen. Huomasin virheen jää-
vää usein alle metriin, useimmiten 2-3 metriin. Kokeilin maanmittauskarttojen kivipyykeillä matko-
jen ja pinta-alojen mittausta. Tulokset olivat sen verran hyviä, että aloin perusteellisempaan työ-
hön. Perustin ominaisuuskirjaston laitteeseen. Siis nimesin karttamerkkejä tiedostoon. Pistemäisiä
esim.: kivi, iso kivi, kumpare, syöttölava. Viivamaisia esim.: ajopolku, polku, heikko polku, linja,
hyvä hiihtoura, hidas hiihtoura. Aluemaisia esim.: avoin ala, hakkuuala, soistuma, hidastava metsä.

Tavaraa tässä toiminnassa tarvitaan siis em. Geo Explorer II, akku ja kaapeli, vara-akku, tiedon-
siirtokaapeli pöytämikroon, tietoja käsittelevä Pathfinder-ohjelma koneeseen. Gps-laite on kooltaan
18 x 8 x 3 cm. Akut sopivat taskuun. Akut antavat mahdollisuuden kokopäiväiseen työhön ilman
latausta. Yhtenä päivänä kävelin 7 h ja olisi vielä voinut jonkin aikaa jatkaa akkujen puolesta.

Toiminta alkaa avaamalla satelliittitiedosto laitteesta, valitsemalla ominaisuuskirjastosta esim. kivi.
Tällöin laite alkaa ottaa yhteyttä satelliitteihin ja alkaa takoa pisteitä kohteeseen. 20 pistettä tulee
hyvän satelliittitilanteen vallitessa 20 sekunnissa (ohjelmasta myöhemmin näkee hajonnan). Piste
ei tule, ellei vähintään 4 satelliittia tule mukaan. Samoin PDOP-arvo pitää olla alle 4 hyvään tulok-
seen pyrittäessä, kuusikin vielä tulostuu. PDOP on käsittääkseni se, että nuo neljä satelliittia sijait-
sisivat mahdollisimman hajallaan taivaalla, jolloin ymmärrettävästi leikkauspiste on tarkempi. Tässä
tulee rajoittavana tekijänä vastaan jokin umpitiheä kuusikko pohjoisrinteellä, tällöin ei tahdo tulla
signaalia läpi, tai se heijastuu ja tulee virhettä. Kun satelliitteja on paljon taivaalla, tulostuu pahakin
paikka paremmin. Sopivilta paikoilta tallennetaan kohdistuspisteitä tiedostoon, joiden avulla työ
kohdistetaan taustakartaksi.

Kartoituksessa laitteen käyttö on kannattavaa mm. täydennyskartoituksessa. Hiihtosuunnistuskar-
tan teossa tein mm.ajourista esityksen Repalle. Lopullinen uraverkosto voidaan tarkistaa vaikkapa
moottorikelkalla ajaen urilla. Kokeilin pitää laitetta auton lasista ulkona ajaessa ja kun piste tallen-
tuu viivakohteessa 5 sekunnin välein, tuli tie ylös. Kun päivän työ on valmis, siirretään tiedosto ko-
neelle ja tarkastellaan kohteita ruudussa. Työ muunnetaan DXF-muotoon (tässä vaiheessa pois-
tetaan epäkurantit pisteet) ja tuodaan vastaavuustaulun kera OCAD- kartaksi. Vastaavuustaulun
teosta on ohjeet OCAD:ssa (Jukka teki ensimmäisen!). Sitten vain muunnetaan kartta bmp-
muotoon ja avataan ao. kartan taustakartaksi kohdistaen tehtyjen pisteiden avulla ja piirretään
kartta puhtaaksi.

Yhteenveto:
Onnistuessaan gps-paikannus on sen verran vaivatonta, ettei millään viitsisi askelin mitata kiviä ja
kompassilla suuntia. Kumminkin se on vain apuväline kartoituksessa. Hyvä ilmakuvatulkinta on
edelleen suunnistuskartoituksen pohja. Kannettavan maastotietokoneen ja gps-paikantimen yh-
teiskäyttö on mahdollista ja kiinnostavaa. Sen mahdollistava ohjelma maksaa tällä hetkellä pikkui-
sen liikaa, 20 000 mk, euroja vähemmän!
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