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Paikkatiedon avoimuuden ja saa-
tavuuden kehitys lähti nousukii-
toon maaliskuussa 2007, kun Eu-
roopan parlamentti ja neuvosto 
vahvistivat direktiivin ”Euroopan 
yhteisön paikkatietoinfrastruk-
tuurin (INSPIRE) perustamises-
ta”. Koska paikkatiedon käytettä-

vyyden ongelmat olivat samoja 
eri hallinnonaloilla, oli perustet-
tava koko yhteisön käytettävissä 
olevia järjestelmiä. Vuonna 2011 
Valtioneuvosto teki periaatepää-
töksen julkisen sektorin avoimen 
datan saatavuuden parantamises-
ta. Osana tätä kehitystä esimerkik-
si Maanmittauslaitos laati Paikka-
tietoikkunan, jossa on valtavan 
paljon maanomistajaa kiinnosta-
vaa aineistoa helposti selattavissa  
ja ennen kaikkea omaan käyttöön 
ladattavissa.

Samaa työtä on tehty Geodeetti-
sella laitoksella (GL), joka on kar-
toituksen ja paikannuksen tieteel-
listä perustaa tarjoava tutkimus- 
ja asiantuntijalaitos. GL esimer-
kiksi ylläpitää maamme koordi-
naatti- ja korkeusjärjestelmiä sekä 
toteuttaa painovoiman seuranta-
mittauksia. Laitoksen oma satel-
liittipaikannuksen FinnRef-verk-
ko tarvitsi juuri sopivasti uudista-
mista direktiivin tullessa voimaan, 
joten GL käynnisti verkkonsa päi-

vityksen moderniksi GNSS-ver-
koksi Maa- ja metsätalousminis-
teriön lisärahoituksen turvin.

Uudistettu FinnRef-verkko 
mahdollistaa myös useiden eri-
laisten paikannuspalveluiden to-
teuttamisen. Eräs palveluista on 
DGNSS-palvelu, jossa kukin Finn-
Ref-tukiasema vastaanottaa pai-
kannussatelliittien lähettämää da-
taa ja laskee aikaeron perusteella 
etäisyydet satelliittien ja vastaan-
ottimen välille. Koska FinnRef-
asemien koordinaatit tunnetaan 
tarkasti, voidaan laskea mitatun 
etäisyyden virhe. Todellisen ja ha-
vaitun etäisyyden erotus lähete-
tään käyttäjälle korjauksena.

Kun käyttäjän paikannin huo-
mioi korjaukset, paranee paikan-
nustarkkuus. Yksittäisen tukiase-
man korjauksen käytettävyys kui-
tenkin heikkenee kauempana tu-
kiasemalta. Tätä varten GL:n pal-
velu tarjoaa myös korjausta, jossa 
hyödynnetään koko FinnRef-ver-
kon virhemallinnus ja lasketaan 

korjaukset käyttäjän haluamiin 
koordinaatteihin.

Hyvää palvelua valtion laitokselta
Vuonna 2013 yksittäisiä tukiase-
mia avattiin kokeiltaviksi salasa-
nalla suojattuina datavirtoina. Ko-
neviesti sai ensimmäisten joukos-
sa testitunnukset Olkiluodon tu-
kiasemaan ja kevättalvella jo var-
sinaiseen korjausverkkoon.

GL ottaa palvelutehtävänsä il-
meisen tosissaan. Korjausverkon 
ensimmäisissä testeissä EZ Guide 
500 -ajo-opastimen paikannin ju-
miutui. Palvelu kaatoi koko opas-
timen ajoittain jopa tunneiksi kor-
jausta käytettäessä. Sitten laite he-
räsi taas täydelliseen toimintaan. 
Syvällisen diagnosoinnin tulokse-
na havaittiin lopulta, että vanhah-
tava 12-kanavainen paikannin se-
kosi aina, kun se vastaanotti 13:n 
tai useamman satelliitin korjauk-
set. FinnRef korjaus sisältää usein 
jopa 14:n Suomessa näkyvän GPS-
satelliitin tiedot.

Kuluneen vuoden ai-
kana on useissa lehdis-
sä kirjoitettu Geodeet-
tisen laitoksen ilmaisen 
satelliittikorjauspalve-
lun avautumisesta. Tä-
mä merkittävä asia voi 
olla mukana muutta-
massa paikannustek-
nologian tulevaisuutta.

   Johannes Tiusanen

Toimivaa paikannusTa
Geodeettisen laitoksen Gnss-korjauspalvelu

RTCM-korjausprotokollan 
määritelmä on siinä määrin se-
kava ja historiallisten piirteiden 
kuormittama, ettei syyllisen – 
opastimen tai korjauksen – etsimi-
seen kannattanut haaskata voimia. 
Sen sijaan GL avasi varta vasten 
Koneviestin testiä varten erillisen 
liityntäpisteen eli mountpointin 
nimeltään DGNSS_VERKKO12, 
jossa satelliittien lukumäärä on 
ohjelmallisesti rajoitettu 12:een. 
Tämän jälkeen ongelmia ei enää 
ilmennyt. Huhtikuussa 2014 tä-
mä rajoitettu mountpoint avattiin 
julkiseen käyttöön lisämaininnal-
la: ”Toimii vanhoilla 12-kanavai-
silla paikantimilla”.

FinnRef-asemat on varustettu 
Javadin vastaanottimilla, jotka lu-
kevat GPS:n lisäksi Glonassia, Ga-
lileoa ja kiinalaista BeiDouta, jo-
ten jatkossa voidaan olettaa pal-
velun kattavan kaikki mahdolliset 
satelliittijärjestelmät. Kesällä 2014 
myös vaihehavainnot (RTK-kor-
jaus) avattiin rekisteröityville tes-
tikäyttäjille.

Maailmanlaajuinen trendi
Yllättäen USA:ssa jopa 31 osaval-
tiosta löytyy julkisia RTK-tasoi-
sia korjausverkkoja tai tukiase-
mia, jotka ovat observatorioiden 

ã Koemittaukset toteutettiin Ul-
vilassa helmikuussa tikkailta, sil-
lä sula pelto oli liian pehmeä 
traktorille. Paikantimena käytet-
tiin Trimblen EZ Guide 500 -ajo-
opastinta, tiedonsiirtoon ja tu-
losten tallentamiseen muutto-
laatikkoon piilotettua Samsung 
XCover Android-puhelinta ja Le-
febure NTRIP Client-sovellusta.

tai tutkimuslaitosten ylläpitämiä. 
Voidaankin oikeastaan sanoa, että 
EU:n Inspire-direktiivin innoitta-
mana perustettu Geodeettisen lai-
toksen korjausverkko paremmin-
kin seuraa kansainvälistä kehitys-
suuntaa kuin johtaa taistelua avoi-
men datan puolesta.

”Olen monesta syystä tyyty-
väinen, että yhtiömme valikoitui 
FinnRef-verkon uudistuksen lai-
tetoimittajaksi”, kertoo NavData 
oy:n toimitusjohtaja Ilari Koske-
lo. ”Muistan hyvin vuosikymme-
net 1980–90, jolloin satelliittipai-
kannuksen hyödyntäminen oli 
laitehankintoja lukuun ottamatta 
ilmaista ja alan nopea kehitys sen 
mukaista.” 

Koskelo näkee uusien ilmake-
hämallinnuksen algoritmien ja 
tiedonsiirron kehityksen johtavan 

Uudistettuun FinnRef-verkkoon kuuluu 19 huipputarkkaa Javadin lait-
teilla varustettua tukiasemaa ympäri Suomea. Verkon tärkeimpien tutki-
mustehtävien lisäksi tukiasemilta saadaan myös tietoa satelliittipaikan-
nusjärjestelmien hetkellisistä virheistä, joiden perusteella Geodeettinen 
laitos tarjoaa paikkakohtaisesti laskettua korjaussignaalia netin kautta 
ilmaiseksi. Kuvan tukiasema sijaitsee Mikkelissä. (Kuva: S. Marila)
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Katso lisää: www.quicke.nu

www.jiikoo.fi

Silocut® SG.
Mahtava  
leikkuuteho  
takaa siistin  
leikkuujäljen  
mikä  parantaa  
rehun säilymistä.

Powergrab™.  
Erittäin järeä  
monitoimikauha
rehun ja muun 
tavaran kuormaukseen

UUSI SILOCUT SG-MALLISTO 
Rehuleikkureiden ylivoimainen ykkönen 
on uudistunut. Erinomainen tuote on  
hiottu entistä paremmaksi, uusi terä,  
uudet piikit ja mahtava leikkuuvoima.  
Malleja myös keskiterällä.  
Tilavuudet 800–1450 litraa.

Vertaa ja huomaat että Quicke on  
etukuormainten ja myös rehunkäsittelyn 
markkinajohtaja.
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kokemukset:  
llmainen DGnss pesee Egnoksen

Kokeilimme Geodeettisen laitoksen paikannuspalvelun toimivuutta käy-
tännön peltotöissä. Mittaustulokset olivat rohkaisevia.

Geodeettisen laitoksen DGNSS_VERKKO12-mountpointia testattiin 
Satakunnassa ensin useana päivänä liikkumattomalla ”traktorilla” keväi-
sellä sohjopellolla. Kun moottorikoneella ei pellolle ollut asiaa, alumiini-
tikkaat saivat ajaa työkoneen virkaa. Paikka oli sama, kuin mitä käytet-
tiin vertailtaessa Geotrimin TrimNet-korjausta Egnokseen ja korjaamat-
tomaan paikannukseen (KV 6/2013). Lisäksi korjausta käytettiin koko 
kasvukauden 2014 ajan kaikissa peltotöissä.

Korjauksen rajoittaminen enintään 12 satelliittiin voi välillä johtaa sa-
telliittilukumäärän alenemiseen. Muutaman kerran huomattiin, että kor-
jaamaton ajo-opastin käytti 10 satelliittia paikannukseen, mutta kor-
jaussignaalin käynnistyessä lukumäärä putosikin 9:ään. Ilmeisesti yk-
si testipaikalla näkyvillä olevista satelliiteista olisi ollut juuri se datavir-
rasta poistettu 13. satelliitti, joten tämä lintu putosi korjatusta kuviosta. 
 
Tyydyttävää tarkkuutta
Testipaikka Ulvilassa sijaitsee melko lähellä yhtä FinnRef-verkon tuki-
asemista (Olkiluoto 38 km, Orivesi 124 km, Vaasa 166 km). Näiden yk-
sittäisten tukiasemien korjauksia testattiin 12 tunnin ajan kutakin (DG_
OLK2, DG_ORIV, DG_VAA2). Yllättäen Orivesi antoi toisia paremman 
tuloksen, mutta harhailukuvio ei ollut ilmaista Egnos-korjausta parempi. 
Yksittäisen tukiaseman korjauksia ei työkoneen paikannuksessa kanna-
ta käyttää juuri muuten kuin aivan tukiaseman vieressä.

Kun todellista verkkolaskentaa toteuttava DGNSS_VERKKO12-
mountpoint avattiin Koneviestin testejä varten, tuli kerralla selväksi mikä 
on virtuaaliverkon vahvuus. Omalle peltoaukealle kohdennetusti lasket-
tu korjausdata nosti tarkkuuden aivan eri tasolle kuin mihin Egnoksen 
kanssa on koskaan päästy. 

Mikä tärkeintä, kolmen eri vuorokauden koeajojen keskipisteet olivat 
enintään 5 cm päässä toisistaan. Eli GL:n DGNSS-korjaus antaa päiväs-
tä toiseen saman keskipisteen ja huojuu maltillisesti alle 50 cm etäisyy-
dellä tästä todellisesta keskipisteestä. Testeissämme Egnos-koordinaat-
tien keskipiste muuttui päivästä toiseen jopa 52 cm, mihin tuli vielä lisäk-
si noin ±100 cm harhailu. Hyvä toistettavuus on GL:n korjauksen paras 
ominaisuus. Pellon rajoja ei enää koskaan tarvitse siirrellä, kun lohkolle 
palaa uuteen työvaiheeseen.

Artikkelin ohessa olevan taulukon mukaan virhe pysyy keskimäärin  
92 %  ajasta ±50 cm päässä todellisesta keskipisteestä, mikä on tark-
kuus joka järjestelmälle on luvattukin. Tämä on paljon parempi luku ku-
vaamaan tarkkuutta kuin vain suurimpaan virheeseen tuijottaminen. Pa-
raskin järjestelmä töppää joskus, ja esimerkiksi Egnos-signaalia lähet-
tävät satelliitit tunnetusti katoavat hetkellisesti kokonaan, jolloin virhe voi 
loikata metrikaupalla. Oheisen kuvaajan virhepiikki osoittaa, että pahin 
häiriötilanne ajoittui samaan hetkeen, jolloin opastimella oli pidemmän ai-
kaa käytössään vain 6–7 satelliittia. Heikko vaihe kesti noin 40 minuuttia. 
 
Pieni investointi kannattaa
Harhailukuvaajista näkyy myös selvästi, miten GL:n korjauksen keski-
piste on mustanaan osumia, kun taas Egnos toimii paremminkin kuin 
salama, joka ei toistamiseen iske samaan kohtaan. Käyttäjän kannalta 
tällä on ratkaiseva merkitys: kun Egnos harhautuu 70 cm, voi harharet-
ki jatkua monta tuntia, ja opastimen karttapohja kannattaa käydä pellon 
reunassa keskittämässä taas kohdalleen. Jos taas GL:n korjaama sijainti 
eksyy niin pahasti että kuskikin sen huomaa, on parasta olla koskematta 
asetuksiin, sillä virhe kutistuu taas havaitsemattomiin tuossa tuokiossa.

Rikkaruiskutusten yhteydessä (14.5.) korjaus reistaili iltapäivällä mutta 
toimi illalla taas moitteetta. Myöhemmin kävi ilmi, että GL oli tehnyt pal-
veluun ylläpidollisia päivityksiä juuri tuohon aikaan, ja niistä oli ilmoitettu 
paikannuspalvelujen etusivun ajankohtaista-osiossa (http://euref-fin.fgi.
fi/fgi/fi/paikannuspalvelu). Palvelu monipuolistuu jatkuvasti ja sen tark-
kuuskin saattaa ajan oloon parantua entisestään.

Kannattaako kokemusten perusteella ajo-opastimen käyttäjän inves-
toida muutama satanen Geodeettisen laitoksen ilmaisen korjauspalve-
lun käyttämiseksi? Kyllä kannattaa, ja heti. 

Entä kannattaako maksullisen VRS-signaalin käyttäjän irtisanoa so-
pimuksensa ja vaihtaa GL:n kelkkaan? Tähän ei tehtyjen kokeiden pe-
rusteella voi antaa vastausta. Esimerkiksi TrimNet-korjaus vaikutti GL:n 
korjausta hieman tarkemmalta, mutta keskipisteen toistotarkkuudeltaan 
heikommalta. Lisäksi on syytä muistaa, että kokeissamme TrimNet saa-
vutti hyvän tarkkuutensa vain Trimblen omilla laitteilla. 

Johannes Tiusanen
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Lisätietoja 
•	 Geodeettisen	laitoksen		
	 paikannuspalvelut:		
	 http://euref-fin.fgi.fi/fgi/fi/	
	 paikannuspalvelu		
•	 Maatalouselektroniikan		
	 keskustelupalsta:		
	 http://newagtalk.com
•	 Maatalouspaikannuksen		
	 toisinajattelija:		
	 http://lefebure.com
•	 +12	VDC	jännitettä	käyttäviä	
		 Bluetooth	RS232	adaptereita:		
	 Sena	Parani	SD-200	tai		
	 1000,	LM	048	tai	058,	Alda-	
	 com	RN-240,	Roalan	WCS-	
	 232.

kohta siihen, että maksuton cm-
luokan paikannus tulee kaikkien 
ulottuville. 

”Siksi oli todella tärkeää, että 
pystyimme tarjoamaan Geodeet-
tiselle laitokselle laitteiden lisäksi 
julkisesti avoimen rajapinnan kor-
jausverkkolaskentaan, eli käyttä-
jäkohtaiset korjaukset yksittäisten 
tukiasemien informaation lisäksi. 
Tällä tavalla olemme mukana tu-
kemassa suomalaisen paikannus-
alan mahdollisuuksia pysyä mu-
kana lähitulevaisuuden kehityk-
sessä.”

Palvelun käyttäminen traktorissa
Koneviestissä (7/2014) kerrottiin 

oman tukiaseman tietojen siirtä-
misestä netin yli traktoriin. Finn-
Ref-verkon käyttäminen on pal-
jon yksinkertaisempaa, mutta pe-
rustuu samaan ideaan. Android-
puhelimen NTRIP Client- tai 
Windows-alustan vastaava ohjel-
ma asetetaan kirjautumaan Geo-
deetisen laitoksen IP-osoitteen 
194.142.239.195 porttiin 2102. 
Kirjautumistiedoiksi annetaan 
käyttäjätunnus / salasana: ”avoin 
/ data”. Tämän jälkeen voi valita 
haluamansa tukiaseman (mount-
point), ja RTCM-korjauksen tie-
donsiirto alkaa.

PC-laitteesta korjauksen voi 
siirtää ajo-opastimeen fyysisel-

lä sarjakaapelilla, mutta puheli-
mesta tiedonsiirto onnistuu hel-
poiten bluetooth-yhteydellä.  
NovAtelin paikantimen voi ostaa 
sisäänrakennetulla bluetooth-si-
rulla, joka nappaa korjauksen vaik-
ka kuljettajan taskussa, ilman mi-
tään lisälaitteita. Ilman bt-optiota 
RTCM:n voi syöttää älyantennille 
sarjakaapelilla, johon kiinnitetään 
bluetooth-vastaanotin.

Käytetyin bluetooth-RS232-so-
vitin on netistä ostettava, noin 100 
euroa maksava Sena Parani SD-
1000. Halvempiakin sovittimia 
löytyy verkkohakusanoilla ”blue-
tooth rs232”. Valtaosa laitepareis-
ta luo langattoman sarjakaapelin 

ã Lefebure NTRIP Client android -sovelluksen oikeat asetuksen 
GL:n korjauksen käyttämiseksi. Ensimmäisellä yhteyskerralla 
”Refresh Stream List” hakee luettelon käytettävissä olevista tukiase-
mista. Paikkakohtaisen korjauksen saa valitsemalla tukiasemaksi 
DGNSS_VERKKO ja vanhoilla laitteilla DGNSS_VERKKO12. Kirjoitim-
me testiemme perusteella suomenkielisen käyttöohjeen sovelluksen 
asetusten säätämiseksi. Ohje on ladattavissa GL:n sivuilta osoittees-
sa: http://euref-fin.fgi.fi/fgi/fi/paikannuspalvelu/ukk

SPP-tekniikalla (Serial Port Profi-
le) ja käyttää siihen teknologiana 
bluetooth v2.0 + EDR (Enhanced 
Data Rate). 

Trimblen EZ Guide 500 -opasti-
meen liitetään DE9-liittimellä va-
rustettu tikku suoraan takapanee-
liin. GPS-asetukseksi valitaan ”Ul-
koinen korjaus” ja baudi-asetuk-
seksi asetetaan sama kuin tikun vi-
pukytkimillä.

Jos käytössä on Trimblen CFX-
750 tai FmX, tarvitaan väliin 
Trimblen oma haaroitusjohto 
(cable 67091), jonka veroton hin-
ta kotimaassa on 195 euroa – toi-
mivuus on taattu.

Jos lähistöltä löytyy elektronii-
kan harrastuneisuutta, voi noin 
20 eurolla ostaa ajo-opastimen 
takapaneeliin sopivan, 12-piik-
kisen Deutsch-naarasliittimen, 
ja tilata verkkokaupasta pal-
jaan bluetooth-serial-piirikortin 
noin kympillä. Johdot voi tinata 
Deutsch-liittimestä suoraan pii-
rikortille. Kortin käyttöjännite on 
yleensä +5 V, joten regulaattori 
tarvitaan väliin. Johtimien järjes-

tyksestä on oltava tarkkana, sillä 
väärällä johdotuksella opastimen 
voi oikosulkea ja rikkoa. 

CFX-750:n Port A ja B käyttävät 
sarjaliikenteeseen nastoja 3 (Rx), 
4 (Tx) ja 5 (Gnd). Lisäksi nastas-
ta 9 saa käyttöjännitteen (+12 V) 
pienivirtaisille laitteille. Tiedon-
siirtoasetukset (RTCM sisään, 
NMEA ulos) ja baudinopeudet on 
vielä helpompi säätää kuin van-
hemmilla laitteilla.

Jos käytössä on Trimblen pie-
ni EZ Guide 250, voi virtakaape-
lin 12-piikkisen Deutsch-liitti-
men vääntää auki ja lisätä sarjalii-
kenteen tarvitsemat johtimet nas-
toihin 5 (Rx), 6 (Tx) ja 7 (Gnd). 
Temppuun löytyy verkosta val-
mistajan laatima työohje valo-
kuvineen (EZ-Guide 250 System 
Cabling Guide v2.00 rev C).

Ag Leaderin älyantenneihin 
1500 tai 1600 ei ulkoista korjausta 
voi syöttää, sen sijaan 2500-mal-
liin voi. Myös Topconin älyanten-
nien kerrotaan tukevan RTCM:n 
käyttöä RS232-portista fyysisellä 
kaapelilla. 

Kolmen eri vuorokauden FinnRef-testiajon ja Egnoksen tulokset
Koevuorokausi DGNSS 1 DGNSS 2 DGNSS 3 Egnos

Virhe alle 50 cm 90,5 % 88,3 % 96,0 % 44,9 %

Suurin loikka 9,4 cm 13,9 cm 10,5 cm 25,6 cm

Suurin hukka 1,13 m 1,04 m 0,89 m 1,33 m

Keskikohdan toiston virhe (0 cm) 4,5 cm 5,1 cm 52 cm

  ã Paikannusvirheen aikajana GL:n korjausverkkoa käytettäes-
sä kuvaa samaa yhden vuorokauden koetta kuin harhailukuvio janan 
yläpuolella. Pahin harhajakso ennen ilta kymmentä kesti 43 minuuttia. 
Eri vuorokausien kuvaajat olivat hyvin samankaltaiset. GPS-satelliitit 
kiertävät maan kaksi kertaa vuorokaudessa, mutta koska maapallo 
pyörähtää itsekin satelliittien alla kerran, ovat näkyvät satelliitit lähes 
samassa asennossa 24 h välein.

DGNSS_VERKKO12 Egnos


