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GPS:n käyttö kartoituksessa ja piirto suoraan tablet - PC:lle
Olavi Erkkilä
Lyhyt käytön historia omalta  kohdaltani:

      I   Ns. pimeän GPS :n  käyttö

• HlS hankki Esko Savosen toimesta 1997 GPS –laitteen Exploder II.  Tunnustelevien

käyttöjen ja USA:n satelliitti-häirinnän takia laite jäi lepoon joiksikin vuosiksi.  Samaan

aikaan käytin Husky-maastotietokonetta kartoituksessa, mutta siihen ei löytynyt tukea

GPS:n käyttämiseksi.

• Aloittaessani osa-aikaisen eläkkeen 2000 päätin ajaa sisään laitteen käytön.  Edellisenä

vuonna USA lopetti häirinnän ja sekin kannusti opetteluun.  Parin tiiliskivi ohjekirjan

muutamien kohtien sanakirjakäännöksillä, mutta ennen kaikkea kotikorttelin kiertämisellä

laite tuli tutuksi ja aloin pitää sitä mukana tavanomaisen kartoituksen apuna.  Siihen

kertyvän aineiston siirsin CRT- taulukon avulla piirrettävän kartan taustaksi ja piirtoon.

• Tästä aiheesta oheinen liite: Uutta kartoituksessa  (20.11.2000)

II  AJANTASA GPS :N KÄYTTÖ

• Eräällä metsäretkeilyllä Ruotsissa 2001 näin ajantasaisen GPS - ristikon keikkuvan

tietokoneen ruudulla ja se vahvisti halua saada joskus ennen hautaan menoa toimiva ajantasa

GPS.  Mutta hinta oli esteenä , kunnes ajan myötä laitteet halpenivat.

• Vuonna 2005 hankin tämän ACER TravelMateC312XMi:n ja 2006 OCAD 9 Professional´n

sekä GPS- antennin.

• Monivuotisen GPS-käytön ansiosta tämä yhdistelmä: ACER ja OCAD 9 Prof. + GPS alkoi

heti keväästä 2006 toimia niin hyvin, että uskalsin kehua sitä muillekin.  Olen tehnyt siitä

asti karttoja suoraan metsässä PC:lle koko ajan GPS käynnissä.

• Huomioita:  pattereita tarvitsen 3 kpl 8-9 h:n päivään.  Pöly kiusaa alkukesästä, hyönteisten

liat myöhemmin kesällä ja olen puhdistanut ruudun sitruuna-vesiliuoksella päivittäin.  Tämä

laite kestää pientä tärinää ja kosteutta.  Uskon kosteuden syrjäytyvän koneen lämmössä ja

suuria sateita varten iso läpinäkyvä muovi toimii niin hyvin, että kartan teko onnistuu

sateella paremmin kuin vanha kynä/kelmu-menetelmä.  Tämä varsinkin suunnittelemalla ns.

kävelytyöt pahimpaan sateeseen.  Enter - kynän virtapiirin jouduin suojaamaan viime

syksynä elintarvikekelmulla ja kumiraksilla!  Mukana irrallisina tavaroina on vain tämä PC

ja enterkynä ja taskussa varapatteri.

• Kartan valmistustekniikka muuttuu melko paljon vanhaan menetelmään verrattuna.  Uuden

stereokartan hyötyä ei pidä vähätellä.  Kun ohjelma antaa taustakarttojen yhtäaikaisen

läpinäkyvyyden, on vanhan kartan jo löydetyt salaisuudet käytettävissä ja puntaroitavissa

niiden käyttökelpoisuus.  Uusi stereotulkinta istuu hyvin Finnish Grid KKJ -

kordinaatistoon.  Oman kokemukseni ja ehkä vielä opettelun takia tuntimäärä/ km2 on

pysynyt entisellään.  Joissain tapauksissa voi olla pientä laskua maastotunneissa.  Mutta kun

puhtaaksipiirrustustyö tulee tehtyä suurelta osalta paikan päällä, kokonaistyö kyllä vähenee.

 Luettelen vielä itse käyttämäni toimenpiteet uutta karttaa luotaessa :

1.  Avataan uusi oikeilla symboleilla ja oikeamittakaavainen Ocad-kartta.

2.  Käydään maastossa tekemässä GPS-mittauksella sopiviksi valitut kohdistuspisteet ja

merkitään ne kohdistusristillä tähän uuteen karttaan, jossa siis aluksi on vain ne ristit.

3.  Sammutetaan GPS.



4.  Tuodaan uuden kartan alle ensiksi vaikka stereotulkinta taustakartaksi, voidaan tuoda tietysti

vaikka vanha kartta samoin taustakartaksi ja katsella niitä yhdessä läpinäkyvinä tai vain yhtä

taustakarttaa.

5. Tarkistus:  voidaan mitata streotulkinta- Ocad kartasta vaikka ristimitalla tai kolmion sivuja

ja merkitä tarkat mitat muistiin ja sitten mitata samat etäisyydet GPS-kartasta.  Näitä

vertaamalla saa varmistettua karttojen oikeellisuuden siltä osin.

6.   Avataan GPS, ja kartan teko voi alkaa.

JOITAIN  HUOMIOITA KARTAN TEOSSA GPS – AVUSTEISENA:

• Stereotulkinnan käyttö helpottuu, kun saa koko ajan tietää paikkansa.

Kuvantulkitsijan havainnot todentuvat ja paljastuu puutteet.

• Kun piirrokset tulevat tipoittain, on ocad :n yhdistä toiminto asiaa.

• Viivaa kävellessä mittaustoiminto päällä tulee pisteet tasaisena jonona näkyviin, olen

ne muuttanut Mesierin käyräksi.  Siinä on tietysti oltava tarkkana muodon

säilymisen suhteen, jos ei onnistu on parasta piirtää päälle ja poistaa turha.

• Kun on helppo rekisteröidä kartalle asioita, on kartoitusohje oltava koko ajan

mielessä.

• Tuplaklikkaukset esim. kivissä tulevat herkästi.  Hyvä tapa onkin valita kivi

symboliluettelosta ja piirrättää se gps :llä.

• Kävelykartoitusta tulee harrastettua enemmän tällä menetelmällä, voi tietysti pyrkiä

käyttämään  esim. suuntia.

• Kartoitustyö on selkeästi hauskempaa tällä menetelmällä.

• Uskon tarkkuuden olevan normaaliin verrattuna tarkempaa, varmaan maastoista

riippuen.  Ainakin epämääräisen alueen tiheiköt, ajourat, polut ym. ovat hallinnassa.

• Hisu- kartan uraverkoston rakentelu epämääräisillä alueilla on helppoa.

• Mylly on mennyt oikeastaan vain yhden solmuun kerran kovalla lumi-räntäsateella

tiheässä kuusikossa.  Työtä voi sellaisessa tapauksessa tehdä ilman gps:ä.

• Keskipäivällä esiintyi pienen aikaa pulaa satelliiteista, lukumäärä näkyy GPS-

taulukossa.

• Korkeuslukua voi seurata ja joskus  ehkä hyödyntää.

• Kokeilu ja talonpoikaisjärjen käyttö on aina uusissa asioissa tarpeen.

Muuta
Varmaankin origon sijainnin ja erannon avulla pääsee kohdistuksessa hyvään tulokseen.  Itse en ole

opetellut sitä tapaa.

Korjaussingnaalia en ole ottanut käyttööni.  Maksaa jonkin verran.  Korjaa mm. maan soikeudesta

ym johtuvaa virhettä.  Saattaisi olla hyvä kokeilla.

Uusia laitteita:  (hinnat karkeita arvioita veroineen)              hinta yht.

   (ohjelma, varust.)

Itronix Huippumaastokelpoisia Kalliita Näyttö pieni Kynä? 5000

Panasonic Huippumaastokelpoisia Kalliita 5000

Acer Kestää normaalin käytön Hinta alle 2000€  Näyttö 14” Kynä elektr. 3000

Levovo 2000 12,1” 3000

Fujitsu Siemens 2000 12,1” 3000

HP pavilion 2000 12,1” 3000

Tämä Acer 14“,  uudet laitteet 12,1“


