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Sisällysluettelo
Vuonna 1918 perustettu Geodeettinen laitos on
maa- ja metsätalousministeriön alainen kartoitusalan tutkimuslaitos. Sen tehtävänä on huolehtia
Suomen kartoituksen tieteellisistä perusmittauksista ja paikkatietojen metrologiasta sekä tehdä
tutkimustyötä geodesian, geoinformatiikan,
kaukokartoituksen ja navigoinnin sekä niihin
liittyvien tieteiden aloilla. Laitoksen tehtävänä
on myös edistää geodeettisten, geoinformatiikan,
kaukokartoituksen ja navigoinnin menetelmien ja
laitteiden käyttöönottoa erityisesti paikkatietojen
hankinnassa ja käsittelyssä.
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The Finnish Geodetic Institute (FGI), founded in
1918, is a research institute for the mapping sciences residing under the Ministry of Agriculture
and Forestry. The Finnish Geodetic Institute carries
out basic scientiﬁc measurements for Finnish mapping and research on the metrology of geospatial
information and also engages in research work in
the ﬁelds of geodesy, geoinformatics, remote sensing
and navigation and other related sciences. The task
of the institute is also to foster the introduction of
geodetic, geoinformatics, remote sensing and navigation methods and equipment in the acquisition and
processing of geospatial information in particular.
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Ylijohtajan katsaus
Lentokoneesta tehtävä operatiivinen laserkeilaus lisääntyy nopeasti kartantuotannossa ja kohteiden kolmiulotteisten mallien tuottamisessa. Samanaikaisesti tulee
käyttöön uusia ja entistä tehokkaampia laserkeilaimia.
Laserkeilauksen tehokas käyttö kartantuotannossa
edellyttää, että mittausmenetelmän tarkkuus ja tekniset
mahdollisuudet tunnetaan. Sekä aineiston tuottajien
että tilaajien tulee lisätä tietämystään tämän uuden
kartoitustekniikan käytöstä. Geodeettinen laitos on
kuluneiden vuosien aikana tehnyt useita menetelmän
tarkkuutta ja käyttökelpoisuutta selvittäneitä tutkimuksia. Nämä tulokset ovat valmiit ja ne julkaistaan vuonna
2007 tieteellisissä julkaisuissa ja laitoksen kotisivuilla
www.fgi.ﬁ.
Vuonna 2006 hyväksyttiin EU:n direktiivi ’Infrastructure for Spatial Information in the European
Community’, INSPIRE, joka luo perustan paikkatietojen yhteiskäytölle Euroopassa. Tämän direktiivin toimeenpano on alkanut, ja Geodeettinen laitos osallistuu
omalta osaltaan tähän työhön, kuten myös kansallisen
paikkatietostrategian luomiseen ja toteuttamiseen.
Näiden tehtävien ohella laitos on alkanut selvittää niitä
mahdollisuuksia, joita kehittyvä informaatioteknologia
tarjoaa tulevaisuudessa paikkatietojen yhteiskäytölle.
Tarkoituksena on perustaa muutamia testialueita, joilla
paikkatietojen interaktiivisen yhteiskäytön perusteet,
menetelmät ja laitteet voidaan kehittää ja testata. Näin
maallamme on tulevaisuudessa nykyistä paremmat
mahdollisuudet monipuolisten paikkatietopalvelujen
tarjoamiseen.
Geodeettinen laitos on tehnyt geofysikaalista
tutkimusta Etelämantereella vuodesta 1994 lähinnä
mannerjään aiheuttamien maankuoren muutosten
selvittämiseksi. Perusaineisto muodostuu toistuvista
absoluuttipainovoiman mittauksista ja jatkuvista
GPS:llä tehtävistä mittausasemien koordinaattien
määrityksistä. Nämä Etelämantereen maankuoren
muutokset ovat perusteiltaan samat kuin Fennoskandian maannousun, joten mittaukset Etelämantereella
edistävät laajemminkin mannerjäästä aiheutuvien
maankuoren muutosten tutkimuksia. Geodeettinen
laitos tulee jatkamaan näitä Etelämantereella tehtäviä
mittauksia lähettämällä tulevina vuosina retkikuntia
Suomen Aboa-asemalle. Näin saadaan yhä pitempiä
aikasarjoja absoluuttipainovoimasta, mannerjään
paksuudesta sekä maankuoren liikkeistä, jotka kaikki
edistävät globaalimuutoksen tutkimista.
Tulevina vuosina paikannussatelliittien merkitys
ihmiskunnalle tulee edelleen lisääntymään suuresti.
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Director General’s review
Operational applications of airborne laser scanning are
increasing rapidly in the production of maps and 3Dmodels. At the same time, the use of new and eﬃcient
laser-sensors is increasing, too. A good knowledge of the
accuracy and potential of this new technique is necessary in order to use laser scanning eﬀectively in everyday mapping. The producers as well as the subscribers
must increase their professional skills in order to beneﬁt
from this new technique. In recent years the FGI has
carried out many studies and experiments on the accuracy, usability and potential of airborne laser scanning.
The results of these studies and airborne campaign
experiences will be available in 2007 at www.fgi.ﬁ as
well as in scientiﬁc articles and publications..
A directive of the European Parliament and of the
Council establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) was
accepted in 2006. This directive will form the basis for
the development of European-wide services for geospatial data. The implementation of this directive is underway started and the FGI will participate in this, as well
as in the development and realisation of the National
Geographic Information Strategy. In addition to this
work the FGI has also started to look at the possibilities
of the new data and technology in future spatial data
infrastructures (SDI). To that end the FGI is establishing some test areas where principles and elements of
an interactive SDI can be developed and tested. Thus
it will be possible in the future to base the modiﬁcations of the National Spatial Data Infrastructure on the
results already achieved in these areas.
The FGI has carried out geophysical research in the
Antarctic since 1996. The basic purpose of this research
is to study crustal deformations caused by ice load. The
basic data for this study are repeated measurements of
absolute gravity and continuous measurements of the
location of the permanent GPS-station. The deformations in Antarctica have the same type of origin as the
post-glacial rebound that is going on in Fennoscandia,
and thus measurements in Antarctica also help to
understand the eﬀects of ice loading on the crust. The
FGI will continue this research in the coming years by
sending expeditions to the Finnish Antarctic Base Aboa.
Measurements will be continued in order to create
longer time-series of observations and to combine these
with other available data in the Antarctica to help the
research on the eﬀects of global warming, too.
The potential, usefulness and importance of Global
Navigation Satellite Systems will increase rapidly for
society in the next ﬁve years. The Galileo system will
be operational and the GLONASS system will reach its
full capacity and accuracy. Thus the users – scientists,
transporters, administrators and private persons – will
have excellent opportunities for positioning and naviga-

Eurooppalaisesta Galileo-järjestelmästä tulee operatiivinen,
ja GLONASS-järjestelmä tulee
saavuttamaan täyden toimintakunnon ja tarkkuuden. Näin
käyttäjillä – tiedemaailma, liikenne, hallinto ja yksityishenkilöt – on erinomaiset mahdollisuudet paikan määrittämiseen
ja navigointiin. Geodeettinen
laitos jatkoi kuluneena vuonna
tutkimuksia, joissa kehitetään
GPS-aineistoon perustuvia
navigointisovellutuksia pitäen
kuitenkin tavoitteena useiden paikannussatelliittijärjestelmien hyödyntämismahdollisuuksia. Tulevaisuudessa
Geodeettisen laitoksen ja Venäjän Karttalaitoksen
lukumääräisesti suurin käyttätion. During the past year the FGI
geodeettista yhteistyötä koskevan pöytäkirjan
järyhmä on yksityishenkilöt,
has carried out research for developallekirjoitus joulukuussa 2006. Henkilöt vasemja myös tämän laitos ottaa
ing navigation applications based on
malta Risto Kuittinen, Viktor Zabnev ja Gleb
GPS data but aiming at the future
huomioon tutkimus- ja tutkiDemianov. (Kuva Markku Poutanen)
when data will be available from sevmusyhteistyössään. TulevaisuuSignature of the protocol on geodetic co-operation
eral GNSSs. The main users for these
den paikannusmenetelmien on
between the FGI and Roskartographia in December
data will be private persons, which
2006 Persons from left Risto Kuittinen,Viktor Zabnev
tarjottava saumatonta sisällä ja
the FGI will take into account when
and Gleb Demianov. (Photo Markku Poutanen)
ulkona tehtävää paikannusta,
planning new projects and selecting
Underskrivande av ett protokoll angående geodetiskt
partners in these projects. Future
mieluiten yhden vastaanottisamarbete mellan Geodetiska institutet och Det Ryska
navigation solutions are seamless,
men avulla. Myös tämä tutKartograﬁska Institutet i december 2006. Fr.v. Risto
which means that it will be possible
kimusalue kuuluu laitoksen
Kuittinen, Viktor Zabnev och Gleb Demianov. (Foto
for users to navigate indoors and
Markku Poutanen)
tehtäviin.
outdoors using the same receiver.
Kulunut vuosi oli laitoksen
This will also be a research topic at
88. toimintavuosi, ja laitos
the FGI.
The past year was the FGI’s 88th
saavutti sille asetetut tavoitteet.
year
of
operations
and
the main goals set for the InstiRahoitus kehittyi suotuisasti, mutta valitettavasti oli
tute were achieved. The ﬁnancial resources increased
ongelmia kyvykkään henkilökunnan palkkaamisessa.
especially through research contracts, but at the same
Laitoksella on laaja yhteistyöverkko sekä koti- että
time diﬃculties in recruiting personnel increased. The
ulkomailla, ja sitä kehitetään eurooppalaisena tutkimusFGI has an extensive network of contacts both in Finland and abroad and the Institute is being developed as
laitoksena, joka palvelee valtiovaltaa, elinkeinoelämää ja
an European research institute toserve the government,
tiedeyhteisöä myös maamme rajojen ulkopuolella.
business and academia.

Ylijohtaja
Director General
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Överdirektörens översikt
Luftburen operativ laserscanning ökar snabbt
inom kartering och åstadkommande av objektens
tredimensionella modeller. Samtidigt tas nya och
eﬀektivare laserscanners i bruk. En förutsättning
för en eﬀektiv användning av laserscanners vid
kartproduktion är att den nya mätningsteknikens noggrannhet och tekniska möjligheter är
kända. Såväl producenterna som konsumenterna
av materialet skall fördjupa sin kunskap om den
nya karteringsmetoden. Geodetiska institutet har
under de gångna åren utfört mycken forskning
gällande metodens noggrannhet och användbarhet.
Resultaten är nu färdiga och skall i år publiceras i
vetenskapliga artiklar och på institutets www-sidor
www.fgi.ﬁ.
År 2006 godkändes EU-direktivet INSPIRE
(Infrastructure for Spatial Information in the European Community) som skapar grunden för samanvändning av geodata i Europa. Man har redan
inlett verkställandet av direktivet och Geodetiska
institutet skall för sin del delta i detta arbete såsom
också i att skapa och förverkliga den nationella geodatastrategin. Dessutom har institutet börjat utreda
de möjligheter som den nya progressiva informationsteknologin kan erbjuda med tanke på samanvändning av geodata. Ändamålet är att grundlägga
några testområden där man kan utveckla och testa
grunderna, metoderna och apparaturen för interaktiv samanvändning av geodata. På detta sätt kan
Finland i framtiden få bättre möjligheter att erbjuda
mångsidiga geodatatjänster.
Sedan 1994 har Geodetiska institutet utfört geofysisk forskning på Antarktis närmast för att klarlägga de förändringar i jordskorpan som förorsakas
av inlandsisen. Upprepade absolutgravimetriska
mätningar samt kontinuerliga GPS-mätningar av
koordinater på gravimetriska stationer utgör basdata för denna forskning. Eftersom förändringar i
jordskorpan på Antarktis har likadana grundorsaker
som landhöjningen i Fennoskandia, befrämjar
mätningarna på Antarktis även i större omfattning
forskningen av inlandsisens inverkan på jordskorpan. Geodetiska institutet skall fortsätta dessa mätningar genom att utrusta och skicka expeditioner
till Finlands Aboa-bas på Antarktis. Därigenom kan
man få allt längre tidsserier av absolutgravimetriska
mätningar, mätningar av isens tjocklek samt rörelser
av jordskorpan, vilka alla befrämjar forskningen av
global förändring.
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Betydelsen av satellitbaserad navigering kommer
att öka mycket under de kommande åren. Det
europeiska Galileo-systemet skall bli operativt och
GLONASS-systemet skall nå sin fulla funktionsduglighet och noggrannhet. På detta sätt skall
användarna – vetenskapsvärlden, traﬁk, administration och privatpersoner – få utmärkta möjligheter
för positionsbestämning och navigering. Under
det gångna året fortsatte Geodetiska institutet
med forskning som utvecklar GPS-baserade navigeringsmetoder, samtidigt inriktat på möjligheten
att kunna utnyttja ﬂera navigeringssatellitsystem.
I framtiden kommer den största användargruppen att vara privatpersoner och också detta skall
institutet ta hänsyn till i sin forskning och forskningssamarbete. Framtidens positionsbestämningsmetoder skall erbjuda en helgjuten möjlighet för
navigeringen både inne och ute, helst med hjälp
av bara en mottagare. Institutets forskningsarbete
täcker också detta område.
Året 2006 var det åttioåttonde i institutets
verksamhet och institutet uppnådde målen för
året. Finansieringen utvecklades gynnsamt men
tyvärr visade det sig vara svårt att anställa ny sakkunnig personal. Institutet har ett omfattande
samarbetsnätverk både i hemlandet och utomlands
och kommer att vidareutvecklas som ett europeiskt
forskningsinstitut som betjänar administrationen
i vårt land samt näringslivet och vetenskapen även
utanför landets gränser.

Koordinaattijärjestelmät
Koordinaattijärjestelmien luonti ja ylläpito

Geodetic reference systems

Geodeettisen laitoksen perustehtävänä on ylläpitää
Creation and maintenance of reference
maamme koordinaattijärjestelmiä ja maastoon mitatframes
tujen kiintopisteiden avulla luotuja niiden kansallisia
Creation and maintenance of national reference sysrealisaatioita. Tehtäviin kuuluvat niin järjestelmien
tems is one of the basic tasks of the Finnish Geodetic
ajantasaistaminen kuin yhteydet eurooppalaisiin ja
Institute. Connections to European and global netglobaaleihin järjestelmiin. Lisäksi on huolehdittava
works, updating realizations, and continuous mainsiitä, että järjestelmien realisoimiseksi tarvittava infratenance of the infrastructure are needed for modern,
struktuuri on kunnossa ja että osaaminen ja alalla tehup-to-date reference frames and for their reliability and
tävä tutkimus ovat kansainvälisellä tasolla. Merkittävä
availability to all users. A great deal of the research carried out by the FGI serves this purpose.
osa laitoksessa tehtävästä tutkimuksesta tähtää tämän
Without continuous maintenance and research
perustehtävän hoitamiseen.
the developments in measurement techniques, crustal
Mittausmenetelmien kehittyminen, maankuodeformation, devastating of benchmarks, and changes
ren liikkeet, kiintopisteiden tuhoutuminen ja
in global and regional reference frames would ruin the
globaaleissa järjestelmissä tapahtuvat muutokset
national frame. Decadal commitments are needed as
such tasks cannot be made in short-term projects.
rapauttavat kansallisen koordinaatiston nopeasti,
There are three basic national networks maintained by
ellei sitä jatkuvasti ylläpidetä. Tämä työ vaatii vuothe FGI:
sikymmenien sitoutumisen, eikä sitä voida hoitaa
1) The basic 3-D reference frame needed for positionlyhytkestoisin projektein, koska samalla on myös
ing and navigation, and the realizations and map
turvattava infrastruktuurin säilyminen. Tämä koskee
projections based on it. The National realization is
niin kiintopisteistöä kuin havaintoasemia ja niissä
deﬁned by the permanent GPS network, FinnRef®,
and the network of 100 points which belong to the
tehtäviä mittauksia ja mittausten luotettavuutta.
old ﬁrst order triangulation network,
Valtakunnallisia koordinaattijärjestelmiä on
2) The national height system
kolme:
which is realized with the precise
1) Paikannukseen tarvittava
levelling network,
kolmiulotteinen koordi3) The national gravity network, including over 40 ﬁrst
naattijärjestelmä ja siitä
order gravity points and more
johdetut koordinaatisthan 30,000 other gravity
tot ja karttaprojektiot.
points.
Kansallisen realisaation
Global development is leadmäärittelevät sekä pysying towards integrated observvien GPS-asemien verkko,
ing systems, integrated use of
diﬀerent observing techniques
FinnRef® että sadan pisand observing networks, and a
teen kiintopisteverkko,
more easy availability of data
joka on osa vanhasta valtaand products. The International
kunnallisesta ensimmäisen
Association of Geodesy (IAG)
luokan kolmioverkosta.
has established a project GGOS
(Global Geodetic Observing
2) Valtakunnallinen korkeusSystem) which aims to achieve
järjestelmä, joka on realithis goal in geodetic disciplines.
soitu tarkkavaaitusverkon
The IAG (and thus GGOS) is a
avulla.
partner in the GEO (Group on
3) Valtakunnallinen painoEarth Observations) and GGOS
voimaverkko, joka sisältää
representatives participate in
yli 40 ensimmäisen luokan IAG:n GGOS-projekti yhdistää geodeettiset verkot ja havain- the preparation of the GEOSS
ja tarjoaa nykyistä paremman yhteyden tiedon
(Global Earth Observation
painovoimapistettä ja run- tomenetelmät
käyttäjien ja tuottajien välille. (Kuva GGOS)
saat 30 000 muuta paino- GGOS project of the IAG will connect geodetic networks and System of Systems) Implementation Plan.
voimapistettä.
observing methods and offer better link between users and data
The Nordic Geodetic ComGlobaali kehitys on joh- source. (Picture GGOS)
mission (NKG) initiated the
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tamassa kohti integroituja havaintojärjestelmiä,
havaintomenetelmien ja havaintoverkkojen yhteistä
käyttöä, sekä datan ja muiden aineistojen helpompaa
saatavuutta. Kansainvälinen Geodeettinen Assosiaatio (IAG, International Association of Geodesy)
on perustanut hankkeen nimeltä Global Geodetic
Observing System (GGOS). Se on mukana YK:n
alaisten Maata tutkivien muiden havaintojärjestelmien verkostossa.
Pohjoismainen Geodeettinen Komissio (NKG)
on aloittanut NGOS-hankkeen (Nordic Geodetic
Observing System). NGOS yhdistää Pohjoismaiden
koordinaattijärjestelmien pohjalla olevien pysyvien
havaintoverkkojen käytön ja havaintojen saatavuuden. NGOS on suunniteltu osaksi maailmanlaajuista
GGOS-verkkoa ja NGOSin suunnittelussa seurataan
maailmanlaajuissti sovittavia periaatteita.
Koordinaattijärjestelmien ylläpitoon kuuluu myös
mittausten historian tallentaminen. Vuonna 2006
aloitettiin projekti, jossa laaditaan kolmiomittauksesta kertova historiallinen dokumentti. Autenttisilla
paikoilla kuvattua aineistoa on useita tunteja, josta
vuoden 2007 aikana muokataan lopullinen elokuva.
Projekti saa tukea Suomen Kulttuurirahastolta.

Uusi ja vanha koordinaatinmääritys kohtaavat pisteellä G320
Viinivaara. (Kuva Hannu Koivula)
New and old methods converge at the point G320 Viinivaara. (Photo
Hannu Koivula)

Yhteyshenkilö: Markku Poutanen
NGOS project (Nordic Geodetic Observing System).
NGOS is a regional implementation of GGOS and it
will integrate Nordic geodetic networks and observations. Design plans for GGOS will also be used in
NGOS. The representative of the FGI is the chairman
of the NGOS and also belongs to the GGOS steering
committee.
History is an essential part of research and reference
frames. In 2006 the FGI participated in the ﬁlming of a
historical documentary on triangulation and measuring
techniques. There are many hours of material, and the
documentary will be ready in 2007. The production of
the documentary is supported by the Finnish Cultural
Foundation.
Contact person: Markku Poutanen

Kolmioverkon mittakaava määritettiin invarlankamittauksin. Kuvassa
historiallisen dokumentin valmistelua Nummelan normaaliperusviivalla.
(Kuva Pasi Häkli)
Scale of the First Order Triangulation Network was determined with invar wire
measurements. Filming of the historical document was made at the Nummela
Standard Baseline. (Photo Pasi Häkli)
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Suomen pysyvä GPS-verkko FinnRef®

Finnish permanent GPS network FinnRef

Suomen pysyvä GPS-verkko FinnRef® käsittää kaikkiaan
13 GPS-asemaa, joista vanhin, Metsähovi, on toiminut
jo 1990-luvun alusta lähtien. FinnRef® luo saumattoman
yhteyden maailmanlaajuisiin koordinaattijärjestelmiin.
Suomen uuden koordinaattijärjestelmän, EUREF-FINin,
määrittelevät pisteet on kiinnitetty FinnRef®-verkon
asemiin ja tätä kautta eurooppalaiseen ja globaaliin
järjestelmään. Asemaverkko on merkittävin osa Geodeettisen laitoksen havaintoinfrastruktuuria ja Suomen
EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmän perusta. Asemien
stabiilisuutta seurataan jatkuvasti. Vuoden aikana keskistettiin suunnitelman mukaisesti Degerbyn, Tuorlan ja
Virolahden asemat.
Neljä FinnRef®-asemaa (Metsähovi, Vaasa, Joensuu ja
Sodankylä) on euroopanlaajuisessa EPN-verkossa (EPN,
EUREF permanent GPS-network) ja lisäksi Metsähovi
on osa maailmanlaajuista IGS-verkkoa (International GPS
Service). Kansainvälisiin verkkoihin kuuluvien FinnRef®asemien havaintoja käytetään mm. globaalin ITRF-koordinaatiston ylläpidossa. Asemien tuottamaa havaintoaineistoa
käytetään myös maankuoren liikkeiden tutkimuksessa sekä
paikannusmenetelmien kehittämisessä.
FinnRef®-verkon havaintoja käytetään lisäksi mm. ilmakehän tutkimuksessa yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa
troposfäärin vesihöyrysisällön mittaamiseksi. Sodankylään
asennettiin toimiva säähavaintoasema ja mitattiin pohjaveden syvyys. Sodankylän sääasemaa käytetään yhteistyössä
Ilmatieteen laitoksen Sodankylän yksikön kanssa EUMETSATiin liittyvässä kansainvälisessä projektissa. Lisäksi on
tutkittu ilmakehän ja meren aiheuttamaa maankuoren kuormitusta ja
sen näkymistä GPS-aikasarjoissa.
Datansiirto neljältä EPN-verkkoon kuuluvalta asemalta Saksaan
tapahtuu automaattisesti samoin
kuin kaikkien asemien datan siirto
Onsalan avaruustutkimusasemalle
Ruotsiin yhteispohjoismaista ratkaisua varten. Säännöllisesti laskettava kansallinen ratkaisu tarjoaa
mahdollisuuden maanlaajuisten
maankuoren liikkeiden seuraamisen. FinnRef®-asemien kymmenen
vuoden aikasarjoista jopa muutaman millimetrin vuotuiset liikkeet
näkyvät selvästi; tällaisia ovat mm.
maannousun aiheuttamat muutokset.

FinnRef® – the permanent GPS network in Finland –
consists of 13 permanent GPS stations. Metsähovi is the
oldest one in use having been established in the early
1990s. FinnRef® data are used both in crustal deformation studies and in maintaining reference frames. The
network is an essential part of the FGI observational
infrastructure and acts as the basis for the Finnish reference frame EUREF-FIN. The network forms the backbone of the Finnish realization of the EUREF frame,
EUREF-FIN. The stability of stations is continuously
controlled and in 2006, three stations Degerby, Tuorla
and Virolahti were centred.
Four stations in the FinnRef® network (Metsähovi,
Vaasa, Joensuu and Sodankylä) are part of the EUREF
permanent GPS-network (EPN), and Metsähovi
belongs to the network of the International GPS Service
(IGS). FinnRef® creates a seamless connection with the
global reference frames through these stations. FinnRef®
data are used in maintaining the global ITRF reference
frame, for example. The hourly data of four stations are
transferred to international data banks and all data are
used for Nordic computations.
Data are also used for example in the research carried out in a co-operation project with the Finnish
Meteorological Institute on the tropospheric eﬀect on
GNSS positioning. The Sodankylä weather station of
was renewed, and data are now used in a EUMETSAT-related international project. FinnRef data are also
used in studies on crustal loading, together with other
observing methods. The ten-year time series allow us to
detect minor crustal motions, like postglacial rebound.

Yhteyshenkilöt: Hannu Koivula,
Ruizhi Chen ja Antti Hyttinen

Contact persons: Hannu Koivula, Ruizhi Chen and
Antti Hyttinen

Vaasan GPS-asema kuuluu Euroopan pysyvään GPS-verkkoon. (Kuva Markku Poutanen)
Vaasa permanent GPS station is a part of European Permanent GPS Network. (Photo Markku
Poutanen)
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Metsähovin tutkimusasema
Metsähovin tutkimusasemasta on vuosien kuluessa
muodostunut merkittävä osa Geodeettisen laitoksen
toimintaa. Asemalla tehtävät mittaukset palvelevat
sekä laitoksen omaa tutkimusta että kansainvälistä tiedeyhteisöä. Metsähovilla on erityisasema Geodeettisen
laitoksen havaintoinfrastruktuurissa. Metsähovi on yksi
maailman koordinaattijärjestelmien perusasemista,
joita käytetään globaalien koordinaattijärjestelmien
luonnissa ja ylläpidossa, satelliittien ratalaskuissa ja
mannerlaattojen liikkeiden tutkimuksessa. Laitteistonsa puolesta se on eräs monipuolisimmista asemista
maailmassa. Maailmalla on vain muutama vastaava
paikka, jossa samalla asemalla ovat kaikki merkittävät
geodeettiset havaintolaitteet.
Tällä hetkellä Metsähoviin on sijoitettu seuraavat
tutkimuslaitteet: satelliittilaser, geodeettinen VLBI-laitteisto, GPS- ja GLONASS-vastaanottimet, DORISmaa-asema ja suprajohtava gravimetri. Helsingin
Yliopiston Seismologian laitos asensi asemalle v. 2001
seismometrin, joka toimii samassa huoneessa suprajohtavan gravimetrin kanssa. Metsähovissa on myös Suomen
painovoiman peruspiste ja uuden valtakunnallisen
korkeusjärjestelmän peruspiste. Alueella on vaaituksen
testikenttä, sekä muutaman kilometrin päässä Kylmälässä
fotogrammetrinen testikenttä, jota on käytetty vuodesta
1995 lähtien fotogrammetristen testausmenetelmien
kehittämiseen ja kuvausjärjestelmien laadunvalvontaan.
Metsähovia on kehitetty Pohjois-Euroopan absoluuttigravimetrien vertausasemana, jossa vuosittain verrataan
ulkomaisia gravimetreja Geodeettisen laitoksen gravimetrin kanssa.
Metsähovissa käytössä ollut satelliittilaser rakennettiin
v. 1994. Laserin uudistaminen aloitettiin vuonna 2005,
josta syystä vuoden 2006 aikana laserhavaintoja ei tehty.
Uusi moderni laser tilattiin itävaltalaiselta HighQLaseryhtiöltä ja uudistetun laserin odotetaan valmistuvan
vuoden 2007 kuluessa. Laserin yhteydessä olevan 1 m
teleskoopin modernisoinnin suunnittelu aloitettiin.
Vuoden aikana jatkettiin geodeettisia VLBI-mittauksia TKK:n Metsähovin radiotutkimusaseman kanssa
osallistumalla kahdeksaan IVS:n (International VLBI
Service) havaintoprojektiin. Havaintojen käsittely tehtiin Saksassa Bonnissa olevalla korrelaattorilla, jonne
havainnot toimitettiin.
Tutkimusaseman pysyvällä GPS-vastaanottimella on
tehty mittauksia vuodesta 1992. Aseman GPS-havainnot
lähetetään jatkuvasti kansainväliseen radanlaskentapalveluun (IGS, International GPS Service) ja Euroopan
pysyvän GPS verkon (EPN, EUREF Permanent GPS
Network) laskentaan. Metsähovin asema on mukana globaalin ITRF-koordinaatiston (International Terrestrial
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Metsähovin satelliittilaserin uudistamisen vuoksi laserin
havaintotoiminta oli keskeytyksissä vuoden 2006 aikana. (Kuva
Markku Poutanen)
Due to the renewal of the laser, the satellite laser ranging obsevations were interrupted during the year 2006. (Photo Markku
Poutanen)

Metsähovi on yksi maailman koordinaattijärjestelmien perusasemista. Taustalla olevassa mastossa on maailman perusverkkojen GPS- ja GLONASS-vastaanotinten antennit. (Kuva
Markku Poutanen)
Metsähovi is one of the fundamental stations in the global reference
network. On the mast there are antennas of GPS and GLONASS
receivers which are a part of global reference network. (Photo
Markku Poutanen)

Reference Frame) määrityksessä. GPS- ja laserhavaintoja
tukevan sääaseman havainnot lähetettiin IGS-verkkon
tietopankkiin. Vuoden aikana asennettiin Yhdysvaltain
avaruushallinnon NASA:n kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella JPL:n (Jet Propulsion Laboratory) omistama GPS-vastaanotin, jonka tuottama data
siirretään reaaliajassa JPL:n tietopankkiin. Sopimuksen
perusteella Geodeettisen laitoksen tutkijoilla on pääsy
kyseisen datapankin tietoihin, sekä käytettävissä eräs alan
parhaista GPS-laskentaohjelmistoista.
GPS/GLONASS vastaanotin hankittiin v. 1998, mistä
alkaen sillä kerätyt havainnot on lähetetty kansainväliseen
GLONASS-satelliittien tietopankkiin, joka nykyisin
on osa IGS-palvelua. Kaikki asemalla tehdyt GPS- ja
GLONASS-havainnot on talletettu myös Geodeettisen
laitoksen tietopankkiin.
DORIS-asema on toiminut Sjökullassa vuodesta
1991. Sen havaintoja käytetään mm. SPOT- ja TOPEX/
POSEIDON-satelliittien radanmääritykseen. DORISasema toimii yhteistyössä Ranskan avaruushallituksen
(CNES) kanssa.
Metsähovin mittauslaitteilla mitattujen tietojen avulla
osallistutaan seuraavien tieteellisten havaintoverkkojen
tai tietopankkien toimintaan:
– IGS: International GNSS Service, IAG:n (International Association of Geodesy, Kansainvälinen geodeettinen assosiaatio) alainen maailmanlaajuinen
palvelu, jonka yli 300 aseman datoja käytetään mm.
GPS-satelliittien tarkkojen ratojen laskemiseen,
ITRF-koordinaatiston ylläpitoon, geodynamiikan
tutkimukseen yms.
– EPN: EUREF permanent GPS-network, Euroopanlaajuinen pysyvien GPS-asemien verkko
– DORIS: Doppler Orbitography by Radiopositioning
Integrated on Satellite, ranskalaisten (IGN ja CNES)
perustama maailmanlaajuinen verkko
– ILRS: International Laser Ranging Service, joka
on IAG:n alainen satelliittilaserasemien havaintoverkko
– IVS: International VLBI Service, joka on IAG:n
alainen VLBI-asemien havaintoverkko
– GGP: Global Geodynamics Project, suprajohtavien
gravimetriasemien verkko, sekä Information System
and Data Center
– ICET: International Center for Earth Tides (ICET),
joka kerää kansainvälisesti suprajohtavien gravimetrien dataa.
Yhteyshenkilöt: Heikki Virtanen ja
Markku Poutanen

The Metsähovi research station
The Metsähovi research station was founded in the mid1970s, and over the years it has become an essential part
of FGI activities. The measurements taken at the station
are used in the Institute’s own research and also serve
the international scientiﬁc community. Metsähovi is
one of the global Fundamental Stations and its data are
used for instance to maintain global reference frames,
compute satellite orbits and in geodynamics studies.
Its observing facilities make it one of the most versatile
stations.
The following instruments are currently installed at
the Metsähovi research station: satellite laser ranging
(SLR) and geodetic VLBI (Very Long Baseline Interferometry) equipment, GPS and GLONASS receivers,
a DORIS beacon and a superconducting gravimeter.
The basic point of the National gravity network and the
basic point of the new National height system N2000
are also located there. Absolute gravity is regularly measured in the gravimetric laboratory building. Metsähovi
has also been developed as a site for the intercomparison
of absolute gravimeters. During 2001, the University
of Helsinki installed a seismometer at the station. The
instrument operates in the building where the superconducting gravimeter is also located. There is a photogrammetric test ﬁeld nearby in the village of Kylmälä.
The test ﬁeld has been used for developing photogrammetric testing methods and for carrying out the quality
control of airborne imaging systems since 1995.
The satellite laser that was used until the middle of
2005 was acquired in 1994. The renewal of the laser was
continued in 2006 so no observations were taken. New,
modern laser equipment was ordered from the High Q
Laser Production GmbH, Austria in 2006, and the new
SLR is expected to be operational in 2007. The renewal
also includes data collecton and a telescope guiding
system.
Geodetic VLBI observations were continued in
cooperation with the Metsähovi Radio Research Station
of the Helsinki University of Technology. Metsähovi
participated in the eight IVS (International VLBI Service) campaigns. Data were processed in Bonn.
The permanent GPS receiver has been operational
since 1992. Data are submitted to the International
GPS Service (IGS) and to the computation centre of the
EUREF Permanent GPS Network (EPN). Metsähovi
data are also included in the computation of the International Terrestrial Reference Frame (ITRF). Based on a
research agreement with NASA, a GPS receiver owned
by JPL (Jet Propulsion Laboratory) was installed at Metsähovi. Data are transferred in real time to JPS archives.
FGI researchers have access to the data bank, and they
also have a license for JPL-based state-of-the-art GNSS
processing software.
A GPS/GLONASS receiver was purchased in 1998.
The GLONASS data have been used since then in the
International GLONASS service pilot project, which is
currently a part of the IGS network.
The DORIS beacon has been operational since 1991.
It is located in Sjökulla, in the village of Kylmälä. The
station has been used for example for determining the
orbits of the SPOT and the TOPEX/POSEIDON satel-
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Korkeusjärjestelmät

lites and it is operated in co-operation with the French
Space Agency (CNES).
The data collected by various observation instruments at the Metsähovi station are currently stored in
several international data banks and used in the following international scientiﬁc projects:
– IGS: International GPS Service
– EPN: EUREF permanent GPS-network
– DORIS: Doppler Orbitography by Radiopositioning Integrated on Satellite
– ILRS: International Laser Ranging Service
– IVS: International VLBI Service
– GGP: Global Geodynamics Project
– ICET: International Center for Earth Tides.

Korkeusjärjestelmän luomiseksi ja ylläpitämiseksi
Suomessa on tehty kolme valtakunnallista tarkkavaaitusta. Ensimmäisen suoritti Tie- ja vesirakennusten
ylihallitus vuosina 1892–1910 ja se ulottui linjalle
Joensuu–Kajaani–Oulu–Tornio. Koko valtakunnan
alueen käsittäneen toisen tarkkavaaituksen suoritti
Geodeettinen laitos vuosina 1935–1975. Toisen tarkkavaaituksen tuloksena syntyi tällä hetkellä käytössä oleva
valtakunnallinen N60-korkeusjärjestelmä, jonka nollapiste on sidottu Helsingin v. 1960 keskivedenkorkeuteen ja maannousu on laskettu vuoden 1960 mukaisesti.
Contact persons: Heikki Virtanen and
Kolmas valtakunnallinen tarkkavaaitus alkoi v. 1978 ja
Markku Poutanen
sen kenttätyöt päättyvät v. 2004. Vuonna 2006 mitattiin vielä runsaan 50 km:n linja Venäjän rajalle, jolloin
Height systems
viimeisetkin naapurimaiden rajoille ulottuviin sidoksiin
kuuluvat pisteet saatiin liitetyksi verkkoon.
Three national precise levellings have been carried out
Kolmannen tarkkavaaituksen tuloksena Suomeen
to create and maintain the height systems in Finland.
The National Board of Public Roads and Waterways
luotiin vuonna 2006 uusi korkeusjärjestelmä. Maancarried out the ﬁrst precise levelling between 1892 and
nousu on vuodesta 1960 muuttanut korkeuksia
1910 on the line Joensuu–Kajaani–Oulu–Tornio. The
Pohjanlahden rannikolla jo yli 40 cm. Kaakkois-SuoFGI carried out the second precise levelling during
messa nousu on ollut vähäisempää, alle 10 cm. Näin
the period 1935–1975 and this one covered the whole
suurilla muutoksilla on käytännön merkitystä mm.
country. As a result of the second precise levelling, the
vesistörakentamisessa ja laivaväylien suunnittelussa.
national N60 height system was created. The zero point
for N60 was adjusted to the mean sea level in Helsinki
GPS-mittausten lisääntyvä käyttö korkeudenmääriand to the land uplift in 1960. The third precise leveltyksissä asettaa myös uudet haasteet tulevaisuuden
ling was started in 1978. The last lines were completed
korkeusjärjestelmille.
on the Åland Islands in 2004. In 2006 one 50-km-long
Uusi korkeusjärjestelmä luotiin käyttämällä Itämeren
line was measured to the border of Russia to complete
ympäri ulottuvan vaaitusverkkojen yhteistasoitusta.
the connections and ties across the border. The results
Tasoitus tehtiin yhteistyönä
Pohjoismaisen geodeettisen
komission työryhmässä. Itämeren ympärysvaltioiden aineistoista lasketut ja eurooppalaiseen korkeusjärjestelmään
sidotut korkeudet ovat nyt myös
kyseisten valtioiden karttalaitosten käytössä. Aineisto toimitettiin kyseisille laitoksille vuoden
2006 lopulla.
Suomen korkeusjärjestelmän
lähtöpiste otettiin tästä tasoituksesta. Lähtöpisteeksi valittiin
Metsähovin tutkimusasemalla
oleva kiintopiste ja sitä käyttäen
tehtiin kansallinen tasoitus.
Pohjoismaisella sopimuksella
maannousu lasketaan vuoden
2000 tilanteen mukaisesti; siitä
syystä uuden korkeusjärjestel- Viimeisen Venäjän rajalle ulottuneen liitoslinjan mittaus päättyi Lieksan asemalle. (Kuva Pekka
Lehmuskoski)
män nimeksi valittiin N2000.
Measurement of the last connction line to the Russian border ended at the Lieksa railway station. (Photo
Uusi korkeusjärjestelmä julkis- Pekka Lehmuskoski)
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tetaan Geodeettisen laitoksen, Maanmittauslaitoksen
sekä muutamien muiden valtakunnallisten tahojen
yhteisessä kampanjassa vuoden 2007 aikana.
Yhteistyössä Venäjän karttalaitoksen, Rosskartograﬁan, ja sen geodesian, fotogrammetrian ja kartograﬁan
tutkimuslaitoksen TsNIIGAiKin kanssa Venäjän vaaitusverkkoon tehtyjen liitosmittausten tulokset julkaistiin yhteisjulkaisuna Geodeettisen laitoksen sarjassa.
Kansainvälisen Geodeettisen Assosiaation EUREFalakomission aloittaman EUVN-DA -projektin (European Uniﬁed Vertical Network - Densiﬁcation Action)
havaintotyö valmistui. Projektin tavoitteena on tihentää
Euroopan GPS-satelliittien avulla mitattua vaaituspisteiden verkkoa. Suomen uusien EUVN_DA-pisteiden
GPS-havainnot tehtiin vuonna 2005 kaikkiaan 31 tarkkavaaituspultilla. Nämä liitettiin tarkkavaaitusverkkoon
erillisillä vaaitusmittauksilla. Vuonna 2006 tulokset
julkaistiin EUREF-komission kokouksessa Riiassa.
Yhteyshenkilöt: Pekka Lehmuskoski, Jaakko Mäkinen,
Markku Poutanen ja Veikko Saaranen

of the border-crossing measurements were published in
the FGI Report series.
The new N2000 height system was created as a result
of the third precise levelling. Since 1960, land uplift has
resulted in heights at the coast of the Gulf of Bothnia
increasing by more than 40 cm. In South-East Finland
the uplift is less pronounced; the change in height is less
than 10 cm. These changes have practical implications
e.g. in the planning of waterways. The ever increasing
use of GPS in height determination will also set new
demands for the new height systems.
A common adjustment of the levelling networks
around the Baltic Sea was applied when calculating the
new height system. The co-operation project was partly
carried out by the working group for height determination, under the Nordic Geodetic Commission (NKG).
The results of the joint adjustment were returned to the
National Authorities of the Estonia, Latvia, Lithuania,
Poland, Germany and Netherlands.
The co-operation between the FGI and Rosskartographia continued. The results of the connection of the
levelling networks were published in the FGI’s series
Reports.
The observations that have been carried out for the
new N2000 height system have been processed and
adjusted. The benchmark at Metsähovi was chosen to
be the basic point of the N2000. During 2007, the FGI
and the National Land Survey will jointly publish the
new height system.
Initiated by the EUREF subcommission, a EUVNDA (European Uniﬁed Vertical Network – Densiﬁcation Action) GPS campaign was carried out in the
summer of 2005. The purpose of the campaign was to
densify the European GPS/levelling network. A total of
31 points were observed in Finland, and all points were
connected to the precise levelling network. The results
of the campaign were published in the annual meeting
of the EUREF commission in Riga.
Contact persons: Pekka Lehmuskoski, Jaakko Mäkinen,
Markku Poutanen and Veikko Saaranen

Korkeusjärjestelmien N60 ja N2000 välinen korkeusero.
Height difference between height systems N60 and N2000.
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Painovoima
Absoluuttipainovoimamittaukset

Gravity

Geodeettisen laitoksen FG5 (no. 221) absoluuttigravimetAbsolute gravimetry
rilla suoritettiin mittauksia kotimaassa, Etelämantereella
Absolute gravity measurements using the FGI FG5
ja Etelä-Afrikassa.
(Nr. 221) gravimeter were taken in Finland, Antarctica
Geodeettinen laitos jatkoi Etelämantereella Kuningatar
and South Africa.
Maudin maalla tutkimusohjelmaa, jossa toistetaan absoThe FGI continued to carryout a research proluuttisia painovoimanhavaintoja usealla tutkimusasemalla.
gramme in Dronning Maud Land, Antarctica, where
Vuoden 2005/2006 Finnarp-retkikunnan yhteydessä
repeated absolute gravity measurements were taken
at several stations. During the 2005/2006 FinnArp
mittaukset tehtiin pisteillä Aboa (Suomi), Sanae IV (Eteläexpedition, measurements were taken at Aboa (FinAfrikka), ja Novolazarevskaya (Venäjä). Paluumatkalla
land), Sanae IV (South Africa) and Novolazarevskaya
mitattiin kaksi pistettä Etelä-Afrikassa, kuten on tehty
(Russia). On the way back, measurements were taken
aiempinakin kertoina. Aboalla edelliset mittaukset oli
at two stations in South Africa. Previous measurements
tehty 1994, 2001 ja 2004, sekä muilla paikoilla vuonna
were taken at Aboa in 1994, 2001 and 2004, and at
2004. Aboan pisteen mittaukset ja ennen kaikkea mittathe other station in 2004. These measurements, and
the time series in particular, are very valuable for moniusten jatkaminen ovat arvokkaita painovoiman muutosten
toring the changes in gravity. Similar long and repeated
seuraamiseksi, koska vastaavia toistomittauksia ei Etelätime series do not exist at other stations. The history
mantereella ole. Etelämantereen jäätiköitymishistoriaa ei
of the ice at Antarctica is not well-known. Absolute
tunneta hyvin ja mallit poikkeavat osin suuresti toisistaan.
gravity is sensitive to both changes in elevation and
Jäätikön menneistä ja nykyisistä muutoksista saadaan
to variation in density. The relationship between the
change in gravity and elevation is diﬀerent regarding
tietoa tutkimalla maankuoren liikkeitä ja painovoiman
the past and present-day variation in ice mass. Thus by
ajallista vaihtelua.
combining gravity change and vertical motion it would
Vuosittain vaihtuvat lumi- ja jääolot havaintopaikan
be possible in principle to distinguish their individual
ympäristössä vaikuttavat havaittuun painovoimaan.
contributions.
Näiden mallintamiseksi Aboan painovoimalaboratorion
Gravity is aﬀected by the snow and ice conditions
lähiympäristöön mitattiin maastomalli käyttäen reaain the vicinity of the site. Therefore, a terrain model
was measured with real-time
liaikaista GPS-mittausta. TukiGPS in the vicinity of the Aboa
asemana käytettiin vuonna 2003
gravity point. The permanent
Aboalle pystytettyä pysyvää GPSGPS station, which was estabasemaa. GPS-asema tuottaa ympälished at Aboa in 2003, was used
rivuotista dataa, jolla voidaan
as the reference station. Continuous GPS data can be used for
seurata maankuoren liikkeitä.
crustal movement studies.
Hannoverin yliopiston (Institut
The Nordic gravity measurefür Erdmessung, IfE) absoluuttiment programme that comes
gravimetri osallistui keväällä 2006
under NGOS was continued in
Metsähovissa keskinäiseen vertaco-operation with the Institut für
ukseen. Hannoverin yliopiston
Erdmessung (IfE) at Hannover
University. Additionally, an interkanssa on jatkettu pohjoismaista
comparison of gravimeters from
absoluuttipainovoimamittausIfE and FGI was carried out at
kampanjaa.
Metsähovi.
Kotimaan pisteillä mitattiin
In Finland, points at MetMetsähovissa (useita kertoja),
sähovi (several times), Vaasa
(two points), Joensuu, Kevo,
Vaasassa (kaksi pistettä), JoenSodankylä and Kuusamo were
suussa, Kevolla, Sodankylässä ja
remeasured. Long time series
Kuusamossa. Mittaukset ovat osa
were measured at Metsähovi for
pohjoismaista NGOS-projekti- Mirjam Bilker-Koivula asentaa absoluuttigravimetria the calibration of the superconhavaintokuntoon Vaasan GPS-asemalla. (Kuva Markku
suunnitelmaa.
ducting gravimeter.
Yhteyshenkilöt: Jaakko Mäkinen ja
Mirjam Bilker-Koivula
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Poutanen)

Mirjam Bilker-Koivula installs the absolute gravimeter at the
Vaasa GPS station. (Photo Markku Poutanen)

Contact persons: Jaakko Mäkinen
and Mirjam Bilker-Koivula

Painovoiman ajalliset muutokset

Temporal variations in gravity

Metsähovin painovoimalaboratorion suprajohtavalla
gravimetrilla GWR T020 mitataan painovoiman ajallisia muutoksia. Laite on ollut yhtäjaksoisesti toiminnassa
elokuusta 1994 lähtien. Suprajohtava (gryogeeninen)
gravimetri perustuu suprajohtavan testimassan leijuntaan pysyvässä magneettikentässä. Erotuskyky
on parempi kuin 10–11 m s–2 ja sillä voidaan tutkia
ilmiöitä joiden jakso on sekunneista (mikroseismiset
ilmiöt) vuosiin (Maan navan liike). Johtuen erinomaisen suuresta tarkkuudesta ja pienestä käynnistä,
suprajohtava gravimetri on yli kaksi vuosikymmentä
ollut on eräs geodynamiikan tutkimuksen tärkeimpiä
havaintolaitteita. Suprajohtavan gravimetrin havainnoista saadaan maan sisärakenteeseen liittyviä tärkeitä
mittaustuloksia. Instrumenttia voidaan käyttää mm.
yleiseen maankuoren vuoksitutkimukseen, pitkäperiodiseen seismologiaan, hydrologiaan, sekä tutkittaessa
ilmakehän ja merien maanpintaan aiheuttamaa kuormitusta. Tuloksia verrataan myös painovoimasatelliittien
havaintoihin (GHAMP ja GRACE).
Globaaliin havaintoverkkoon kuuluminen mahdollistaa myös muiden vastaavanlaisten asemien havaintojen käyttämisen. Tällöin voidaan tutkia ilmiöitä, jotka
ovat liian heikkoja havaittavaksi yhdeltä asemalta.
Kansainvälinen yhteistyö on liittynyt läheisesti Global
Geodynamics Project projektiin (GGP). GGP on virallisesti liitetty Kansainvälisen Geodeettisen Assosiaation
(IAG) komissio 3:n (Maan pyöriminen) ja komissio
2:n (Painovoimakenttä) yhteisprojektiksi. Metsähovin
aineistoa on lähetetty projektin yhteiseen tietopankkiin.
Myös muiden projektiin kuuluvien suprajohtavien
gravimetrien (20 kpl) aineisto on käytettävissä. Aineisto
on CD-levyillä Geodeettisella laitoksella. Laitteella
tehdyistä tutkimuksista valmistui 2006 väitöskirja:
Studies of Earth Dynamics with the Superconducting
Gravimeter (Tutkimuksia maapallon dynamiikasta
suprajohtavan gravimetrin avulla). Väitöstyö koostuu
kuudesta suprajohtavalla gravimetrilla suoritetun tutkimustyön julkaisusta (1996–2004) ja yhteenvedosta,
jossa tuloksia päivitetty ja täydennetty. Seuraavassa on
lyhyt yhteenveto tärkeimmistä Metsähovin suprajohtavalla gravimetrilla saaduista tuloksista.
Metsähovin asema on pienen taustakohinansa takia
sopiva seismisiin tutkimuksiin. Kun värähtelyperiodit
kasvavat kymmeniin minuutteihin, tulee suprajohtava
gravimetri ylivoimaiseksi perinteisiin seismometreihin
nähden. Maapallon vapaat värähtelymoodit virittyvät suurten maanjäristysten jälkeen. Väitöstyössä on
tutkittu spektrejä, värähtelymoodien vaimenemista
ja maapallon pyörimisestä johtuvaa värähtelymoodin hajoamista. Kaikki alimmat värähtelymoodit eri

The superconducting gravimeter GWR T020 at Metsähovi observes temporal variations in gravity that
are smaller than 10–12 g. The instrument has been
operational since 1994. Due to its excellent resolution,
superconducting gravimeter has been one of the basic
instruments in geodynamics research. One can obtain
parameters of the internal structure of the Earth, use
it to carry out tidal studies, seismology, hydrology and
study atmospheric and ocean loading. Data are also used
together with data from the gravity satellites CHAMP
and GRACE.
Observation data from the superconducting gravimeter are transmitted to the Global Geodynamics Project
(GGP). Data from all other superconducting gravimeters
are available in the common data bank.
In 2006 a doctoral thesis was defended about the
Metsähovi superconducting gravimeter: Studies of Earth
Dynamics with the Superconducting Gravimeter. It
contained six papers and a summary linking the articles.
In the following the main points of the thesis are summarised.
Metsähovi is an excellent site for superconducting
gravimeter studies because of its low background noise
level. In the frequencies of tens of minutes, superconducting gravimeter is a superior instrument relative to
the traditional seismometers. Free oscillations of the
Earth can be observed, and all low order frequencies have
been observed at Metsähovi. For example, the SumatraAndaman earthquake in 2004 induced a radial mode
0S0 (frequency 20 minutes) which was observable at
Metsähovi for as long as three months. Very weak background oscillation has also been observed. Microseismic
events have been observed and spectral analysis have been
made. There is a correlation between the microseismic
events and storms in the Northern Atlantic.
Diurnal and semi-diurnal tides are the most prominent phenomena in the time-varying part of gravity.
Local tidal parameters have been determined with superconducting gravimeter, and results can be used in precise
tidal analysis and in removing the tidal signal in superconducting gravimeter data.
Loading caused by the Baltic Sea was computed using
realistic water-level models. The models are based on
tide gauge data from around the Baltic Sea and hourly
data values from the Helsinki and Degerby tide gauges
provided by the Finnish Institute of Marine Research.
The inﬂuence of atmospheric loading on gravity was
studied using a HIRLAM air-pressure grid created by the
Finnish Meteorological Institute. Corrections to the gravity observed with the super-conducting gravimeter are
calculated using this grid together with local air-pressure
measurements. Combining the air-pressure grid and sea
level data was especially successful. Loading computations result in information on vertical movements and
elastic deformation. As a result one can conclude that an
increase in sea level height of one metre at the Helsinki
tide gauge will result in a 26 nm s–2 change in gravity and
a –11 mm loading of the crust. Loading computations
can be used also in other studies, e.g. in improving GPS
time series.
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Yhteyshenkilö: Heikki Virtanen
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Gravity variations associated with soil moisture
and ground water have been studied by measuring
the ground-water level and precipitation. Water
content in the soil and bedrock has been studied
in co-operation with the Laboratory of Rock Engineering of the Helsinki University of Technology,
the Geological Survey of Finland and the Finnish
Environment Institute who provides the Watershed
Simulation and Forecasting System (WSFS) in
Finland.
Contact person: Heikki Virtanen

Superconducting gravimeter (SG) vs. GRACE
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värähtelytyypeistä on havaittu Metsähovissa. Kaikkein
pitkäikäisin on radiaalinen moodi S0 (20 minuuttia),
joka oli havaittavissa Metsähovissa 3 kk Sumatran suuren
maanjäristyksen jälkeen (26.12.2004). Hyvin heikko maapallon jatkuva ”tausta”-ominaisvärähtely on myös havaittu
Metsähovissa.
Työssä on myös tutkittu Metsähovissa havaitun maankuoren mikrovärähtelyn ominaisuuksia, vuosittaista vaihtelua, spektrijakautumaa, voimakkuutta ja on selvitetty mahdollisia lähteitä. On havaittu selvä yhteys Pohjois-Atlantin
myrskyjen ja mikrovärähtelyjen välillä.
Puolivuorokautinen ja vuorokautinen maankuoren
vuoksi aiheuttaa suurimmat ajalliset muutokset painovoimassa. Suprajohtavalla gravimetrilla on määritetty hyvin
tarkat paikalliset maankuoren vuoksen parametrit. Tämä
mahdollistaa painovoiman tarkan vuoksikorjauksen ja painovoiman residuaalia voidaan käyttää edelleen maankuoren
heikompien ilmiöiden tutkimukseen.
Eräs tärkeimmistä tuloksista liittyy paikallisen vesitaseen
ja painovoiman välisiin ajallisiin muutoksiin. Pohjaveden
korkeuden vuosittainen vaihtelu korreloi selvästi havaitun
painovoiman kanssa. Tämä ilmiö täytyy ottaa huomioon jo
verrattain aikaisessa vaiheessa havaintojen käsittelyssä. Myös
lumen määrä vaikuttaa havaittavasti painovoimaan.
Tärkeä tulos on Itämeren veden korkeuden (ei vuorovedestä) maankuoreen aiheuttaman kuormituksen havaitseminen. Metsähovi sijaitsee noin 15 km:n päässä Itämerestä,
jonka vedenkorkeuden vaihteluilla on selvä yhteys painovoiman muutosten kanssa. Havaintojen ja teoreettisten
tutkimusten jälkeen on päädytty seuraaviin tuloksiin: Kun
merenpinta nousee Helsingissä 1 m, painovoima kasvaa 26
nm s–2 ja maanpinta laskee Metsähovissa 11 mm.
Yhdessä paikallisen ilmanpainemittauksen kanssa on
laskettu ilmanpaineesta johtuva korjaus suprajohtavan
gravimetrin havaitsemaan painovoimaan. Ilmanpainehilan
ja Itämeren vedenkorkeuden yhdistäminen on ollut erittäin
tuloksellista. Kuormituslaskuilla ja käyttäen HIRLAMhilaa voidaan koko Suomen alueelle laskea ilmanpaineen
muutoksista johtuvia vertikaaliliikkeitä ja tutkia elastista
deformaatiota. Näitä tuloksia voidaan soveltaa perustutkimukseen (erilaiset maamallit). Käytännön sovelluksena
tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi GPS-mittausten
laadun parantamiseen.
Tällä hetkellä tutkimustyön painopiste liittyy alueellisen
vesitaseen tutkimiseen painovoiman muutosten avulla.
Tutkimuksessa käytetään pohjaveden korkeuden mittausta,
maankosteudenmittausta, sadantamittauksia sekä tietoja
ilmakehän kosteudesta ja ilmanpaineesta. Tarkoituksena on
löytää yhteys Suomen vesivaraston ja painovoiman vaihteluiden välillä. Työssä hyödynnetään Suomen ympäristökeskuksen WSFS-vesivarastomallia (Watershed Simulation and
Forecasting System).
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Painovoimavaihtelu Metsähovissa mitattuna suprajohtavalla
gravimetrilla ja GRACE-satelliitin kuukausimalleista 800 km:n
erotuskyvyllä.
Gravity variations in Metsähovi from the superconducting gravimeter
and GRACE monthly models using an 800 km smoothing radius.

Suprajohtavan gravimetrin täyttö nestemäisellä heliumilla.
Kylmän kaasun tiivistämä vesihöyry muodostaa pilven
huoneen yläosaan. (Kuva Markku Poutanen)
Filling the superconducting gravimeter with liquid helium.
Cold gas causes water vapour clouds at the ceiling. (Photo
Markku Poutanen)

Maankuoren liikkeet
EUREF-RE-mittauskampanja

Geodynamics

EUREF-RE campaign
EUREF-RE-kampanjan tavoitteena on hyödyntää
GPS-mittauksia maankuoren liikkeiden tutkimuksessa
The major objective of the EUREF-RE campaign is to use
Suomessa, sillä emme tiedä tarkasti, kuinka vakaa
the Global Positioning System (GPS) in studying deformations of the Earth’s crust in Finland. The major element
maamme maankuori on. Suurin maankuorta muothat deforms the crust in Finland is the Glacial Isostatic
vaava tekijä on maankuoren palaaminen lepotilaansa
Adjustment (GIA). There has been a rebound in the Fenjääkauden aiheuttamasta painumisesta. Erityisesti
noscandian area ever since the last Ice Age. GIA, and
maankohoaminen on tunnettu maassamme jo vuosisathe associated land uplift in particular, have been known
toja. Perinteisesti maankohoamista on tutkittu mareofor centuries. Land uplift has traditionally been studied
using tide gauges or repeated levellings. There has been no
graﬁhavaintojen ja toistettujen tarkkavaaitusten avulla.
method for carrying out accurate direct observations of
Maankohoamiseen liittyy myös vaakaliikkeitä, joita ei
the horizontal part of GIA. Plate tectonics moves the Fenole aikaisemmin juurikaan voitu suoraan mitata. Myös
noscandian shield in the north-east direction together with
mannerlaattojen liikkeet vaikuttavat maankuoreemme.
the rigid Eurasian plate that moves away from the NorthFennoskandian kilpi liikkuu Euraasian mannerlaatan
American plate. Earthquakes in Finland, far inside the
mukana koilliseen muutaman senttimetrin vuodessa.
rigid Eurasian plate, indicate intra-plate deformations.
By repeating the GPS measurements it is possible to
Maassamme tapahtuu vuosittain maanjäristyksiä, jotka
determine 3-D deformations.
voivat olla merkki siitä, että
The GPS measurements may
laattamme sisälläkin tapahtuu
be carried out as episodic
deformoitumista.
campaigns or as continuous
Toistuvilla GPS-mittauktime series from permanently
silla voidaan seurata kiintoinstalled GPS-stations. The
FinnRef permanent GPS
pisteiden koordinaattien muunetwork oﬀers time series that
toksia. Tämä voidaan tehdä
are over 10 years long. The
joko toistuvilla kampanjamitdistances between the stations
tauksilla tai käyttäen jatkuvasti
are 100–200 km. A more
rekisteröiviä pysyviä GPSdense set of measurements was
carried out over the period
asemia. Suomen pysyvästä
of 1996–1997 when the FGI
GPS-verkosta, jonka asemien
created a EUREF-FIN cooretäisyys toisistaan vaihtelee
dinate reference in Finland by
EUREF-RE-mittauksia
pisteellä
G240
Iso-Pyhätunturi.
100–200 km, on käytettävissä
measuring 100 old 1st order
(Kuva: Hannu Koivula)
yli 10 vuoden koordinaattiaitriangulation points with
EUREF-RE measurements at the point G240 Iso-Pyhätunturi.
kasarjat. Tiheämmin mitat- (Photo Hannu Koivula)
GPS. This measurement was
repeated in 2006 (EUREF-RE
tua valtakunnallista aineistoa
campaign) and it will oﬀer us
maankuoren liikkeiden tuta possibility to study the intrakimiseen saatiin, kun Geoplate deformations in a more
deettinen laitos määritteli
detailed way.
EUREF-FIN-koordinaatisWe will reprocess all the
ton mittamaalla GPS:llä 100
existing GPS data with scientiﬁc GPS software. As a result,
vanhaa ensimmäisen luokan
an accurate regional 3-D pickolmiopistettä vuosina 1996–
ture of contemporary crustal
1997. Laitos toisti mittauksen
motion and an observationvuonna 2006 (EUREF-REbased present day stress and
kampanja), mikä tekee mahstrain ﬁeld will be created for
dolliseksi maankuoren liikkeiFinland. All the new information obtained here supports
den tarkan tutkimisen.
the maintenance of Finland’s
Vuosien 1996–1997 ja
co-ordinate system.
Paluumatkalla Korvatunturilta EUREF-RE-mittauksien lopettavuoden 2006 mittauskam- misen jälkeen. (Kuva Pasi Häkli)
panjojen, sekä pysyvän GPS- Climbing down from Korvatunturi after ﬁnishing EUREF-RE measure- Contact person:
Hannu Koivula
verkon 10 vuoden data tul- ments. (Photo Pasi Häkli)
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laan analysoimaan uusimmilla laskentamenetelmillä.
Projektin tuloksena saadaan tarkka 3D-malli maankuoren käyttäytymisestä Suomessa. Lisäksi voimme
mallintaa nykyisen jännityskentän kallioperässämme
havaintopisteiden määrittämällä erotuskyvyllä. Tietoa
voidaan käyttää hyväksi mm. koordinaattijärjestelmän
ylläpidossa.
Yhteyshenkilö: Hannu Koivula

Satakunnan kallioperän liiketutkimukset
POSIVAN TILAUSTUTKIMUKSET

Geodeettinen laitos on tutkinut Posiva Oy:n tilauksesta
kallioperän liikkeitä mahdollisilla ydinjätteen loppusijoituspaikoilla jo vuodesta 1995 alkaen. Nykyään
tutkimukset ovat keskittyneet Satakunnassa sijaitsevaan
Olkiluotoon, jonne rakennetaan
ydinjätteen loppusijoituksen
ONKALO-tutkimustilaa.
Deformaatiotutkimukset
perustuvat kallioon kiinnitetyillä pilareilla toistettaviin GPSmittauksiin. Tutkimuksia on
laajennettu viimeisten vuosien
aikana satelliittipaikannuksen
mittakaavan tutkimisella Olkiluodon perusviivalla sekä maankuoren pystyliikkeet havaitsevilla
tarkkavaaituksilla. Myös GPShavaintoverkkoa on laajennettu
Olkiluodon ulkopuolella.
Vuonna 2006 mitattiin Olkiluodon GPS-pisteet kahdesti.
Poikkeuksellisesti vain syksyn
mittauksen aikana kalibroitiin
perusviiva. GPS-mittausten
vertailuaineistoksi havaittiin
myös kertaalleen Keski- ja ItäSuomessa sijaitsevat Kivetyn ja
Romuvaaran tutkimusalueet.
Yli kymmenen vuoden aikasarjan avulla voidaan määrittää
paikalliset kallioperän vuotuiset
liikkeet ±0,1 mm:n tarkkuudella. Suurimmat havaitut liikenopeudet ovat olleet kuitenkin
alle 0,3 mm/a.

Crustal deformation studies in Satakunta
CUSTOM-MADE RESEARCH FOR POSIVA
The Finnish Geodetic Institute has studied local crustal
deformations for Posiva since 1995. The studies are carried out in the areas, which have been selected for the
possible disposal of spent nuclear fuel. Nowadays the
studies concentrate in Olkiluoto, where the ONKALO,
the investigation tunnel of nuclear waste disposal, is
already under construction.
Deformation studies are based on repeated GPS
observations on the concrete pillars, which are located
on solid bedrock. The FGI has established a calibration baseline for GPS scale. The baseline is measured
with a precise electronic distance measuring instrument
(EDM) in connection to the GPS measurements. Precise levelling for land uplift and local vertical motions
have been carried out during least years. The GPS network has also been expanded outside the Olkiluoto area.

Yhteyshenkilö: Joel Ahola
GEOSATAKUNTA-HANKE

Satakunnan ainutlaatuisen kallioperän geotieteellistä tutkimusta
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Geodeettinen laitos on tutkinut ydinjätteen loppusijoituspaikan kallioperän liikkeitä jo yli 10
vuoden ajan. (Kuva Terhi Ahola)
The Finnish Geodetic Institute has studied local crustal deformations at the ﬁnal disposal site of spent
nuclear fuel over ten years. (Photo Terhi Ahola)

ja tietojen hyödyntämistä varten perustettiin vuonna 2002 GeoSatakunta-projekti.
Geodeettisen laitoksen lisäksi hankkeeseen
osallistuvat Geologian tutkimuskeskus, Porin
ja Rauman kaupungit sekä ydinjätteen loppusijoituksesta vastaava Posiva Oy.
Yhtenä hankkeen tavoitteena on selvittää
Satakunnan kallioperän nykyliikkeet. Tutkimusta varten Poriin ja sen ympäristökuntiin
perustettiin vuonna 2002 seitsemän GPShavaintopilarin verkko. Pilareita on rakennettu vähitellen lisää, ja nykyään tutkimusalue kattaa lähes koko Etelä-Satakunnan.
Pilareiden sijainti on mitattu kolme
kertaa vuodessa toistettavilla GPS-mittauskampanjoilla. Vuonna 2006 mittaukset
tehtiin tammi-, kesä- ja lokakuussa. Neljän
vuoden aikasarja on vielä liian lyhyt tarkkoihin deformaatioanalyyseihin, koska
mahdolliset kallioperän liikkeet alueella ovat
vain millimetriluokkaa.
Tutkimusverkon 11 pilarille perustettiin
vuonna 2006 varamerkit ja niiden sijainti
pilariin nähden mitattiin tarkasti. Varamerkkien uusintamittauksen avulla voidaan
tarvittaessa todeta mittauspaikan mahdollinen epävakaus.
Yhteyshenkilöt: Joel Ahola ja
Markku Poutanen

We carried out two GPS measurement campaigns at Olkiluoto
in 2006 but the calibration baseline was observed exceptionally
only during the second measurement campaign. We also carried out
reference observations at Kivetty and Romuvaara. These areas are
located in Central and Eastern Finland, and they were previously
been selected as candidate sites for disposal of spent nuclear fuel.
We can determine annual crustal deformations to a ±0.1 mm
accuracy based on 12-years time series. However, the largest movements have been only 0.3 mm/a.
Contact person: Joel Ahola
GEOSATAKUNTA PROJECT
The Finnish Geodetic Institute, the Geological Survey of Finland,
Posiva Ltd and the Cities of Pori and Rauma started GeoSatakunta
project in 2002. The goal of the project is to increase understanding
of the unique bedrock of the area, and to make good use of geo-scientiﬁc results.
One objective of the project is to get more information on
recent crustal movements in the area. A network of seven GPS
pillars has been established around Pori in 2002. The number of
observations pillars has been increased over recent years, and the
network covers almost the whole southern part of the Satakunta
district now.
The pillars have been observed with GPS three times per year
since 2003. The measurement campaigns have been carried out in
January, June and October in 2006. A four-year time series is still
too short to carry out reliable deformation analysis, because possible
movements are only on the millimetre level.
Auxiliary markers were established for 11 pillars in 2006.
The distances and angles between markers and pillars have been
observed very accurately. Repeated observations of auxiliary markers
can reveal any possible instability of the pillars.
Contact persons: Joel Ahola and Markku Poutanen

GeoSatakunnan GPS-pilarit ja varamerkit keskistettiin kesällä 2006. (Kuva Joel Ahola)
Reserve marks and GPS-pillars of GeoSatakunta have been measured during summer 2006. (Photo Joel Ahola)

19

Metrologia ja laatu
Geodeettinen laitos toimii pituuden ja putoamiskiihtyvyyden kansallisena mittanormaalilaboratoriona.
Laitoksessa tehdään näihin liittyviä tutkimuksia ja
mittauksia. Putoamiskiihtyvyyteen liittyen ylläpidetään
ja kehitetään kansallista painovoimaverkkoa ja tehdään
painovoiman absoluutti- ja relatiivimittauksia sekä mittauksia suprajohtavalla gravimetrillä. Pituuteen liittyvä
toiminta on yhteydessä valtakunnallisten geodeettisten
runkoverkkojen ylläpitoon ja kehittämiseen: tutkimusja kalibrointikohteita ovat mm. korkeudenmittauslaitteet ja -järjestelmät sekä perusviivat ja etäisyysmittarit.
Lisäksi tehdään GPS-mittauksiin liittyviä laatu- ja
tarkkuustutkimuksia. Laitoksen kansallisten mittanormaalilaboratorioiden laatujärjestelmää ylläpidetään
standardien ISO/IEC 17025 ja ISO 9001 mukaisina,
ja mittauksissa noudatetaan standardeihin pohjautuvaa
laatukäsikirjaa.

Metrology and quality

Pituuden vertausmittaukset

APMP EDM comparison

The Finnish Geodetic Institute is the National Standards Laboratory for the acceleration of free fall and
length. Metrological research and measurements include
maintenance and development of the national gravity
network, absolute and relative gravity measurements,
and continuous recording of temporal gravity variations with a super-conducting gravimeter. We also
maintain and develop horizontal, vertical and 3D reference frames. Calibration and research subjects include
instruments and systems used in height determination,
geodetic baselines and electronic distance measurement
instruments. Research into the quality and accuracy
of GPS measurements is also carried out. The requirements of the ISO/IEC 17025 and ISO 9001 standards
are maintained through the quality management system
of the National Standards Laboratories, which are
described in the quality manual.

The FGI participated in the Asia-Paciﬁc Metrology
Geodeettinen laitos osallistui Aasian–Tyynenmeren
Programme (APMP) comparison for the pilot study on
metrologiseen ohjelmaan liittyvään vertausmittaukthe calibration of EDM. The comparison was arranged
seen. Korean metrologisen laitoksen (KRISS) Korean
by the Korea Research Institute of Standards and SciDaejonissa järjestämässä pilottiprojektissa verrattiin
ence (KRISS) at a 280-metre 7-pillar Heerbrugg-type
baseline in Daejeon. The purpose of the comparison was
useita elektronisia etäisyysmittareita. KRISSin ja Geoto determine the lengths at the baseline with the best
deettisen laitoksen lisäksi mukana olivat metrologiset
possible accuracy from diﬀerent traceability chains and
laitokset Japanista ja Taiwanista. Seitsemän pilarin
to study the ﬁeld procedures for testing high precision
muodostaman vertausviivan pituus oli 280 metriä.
surveying instruments according to the ISO 17123-4
Tarkoituksena oli verrata eri instrumenttien antamia
standard. The FGI and ITRI, Taiwan, participated with
tuloksia, veriﬁoida tulosten jäljitettävyyttä ja tutkia
Kern ME5000 precise distancers and the KRISS and
AIST, Japan, with Leica
käytännön menetelmiä
precision tacheometers.
joilla mittaukset ISO
The FGI transferred
17123-4 -standardin
the traceable scale from
mukaisesti voidaan suothe Nummela Standard
rittaa.
Baseline of the FGI with
the Kern ME5000 of
Geodeettisen laitokthe Department of Sursen ylläpitämä jäljitettäveying of the Helsinki
vyys perustuu NummeUniversity of Technology.
lan normaaliperusviivan
The scale of the instrumittakaavaan, joka siirment was also checked
rettiin Korean viivalle
at KRISS with a brief
comparison with laser
Teknillisen korkeainterferometers at an
koulun Kern ME5000
indoors baseline and with
Mekometrilla. Laitteen
a rubidium frequency
mittakaavaa verrattiin
standard. In the second
Etäisyydenmittauksen kansainvälisessä vertailussa Etelä-Korean Daejeonissa.
myös laboratorio-olopart of the comparison
(Kuva Souichi Telada)
the Japanese team also
suhteissa Korean metAsia-Paciﬁc Metrology Programme (APMP) electronic distance measurement (EDM)
tested a new apparatus
rologisen laitoksen
comparison at the Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS) in
utilizing femtosecond
Daejeon. (Photo Souichi Telada)
laserinterferometriin
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ja rubidium-taajuusstandardiin.
Japanin mittausryhmä testasi
uutta femtosekuntitaajuuskampaa, josta lähivuosina odotetaan
tarkan etäisyysmittauksen uutta
merkittävää instrumenttia. Taajuuskamman vertausta Nummelan normaaliperusviivalla
valmistellaan.

frequency comb technology. The
frequency comb technique is one
of the most promising for future
precise length determination.
A comparison of the frequency
comb at the Nummela Standard
Baseline is planned.
Contact person: Jorma Jokela

Tropospheric delay in
GPS observations

Yhteyshenkilö: Jorma Jokela

Troposfääriviive
GPS-havainnoissa
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Troposphere is one of the most
signiﬁcant sources of error in
precise GPS solutions nowadays.
Especially the height component
Projektissa ”Geofysikaalisesti
is sensitive to tropospheric delay.
tuettu satelliittipaikannus” on
The tropospheric eﬀect has been
tutkittu kahden eri geofysikaastudied using slant delays derived
lisen tekijän vaikutusta tarkkaan
from a numerical weather model
(HIRLAM).
The project was
GPS-mittausten
mittakaavan
tarkastus
Olkiluodon
GPS-paikannukseen ja näiden
perusviivalla. Instrumentin kalibrointi tehdään Numpartly
funded
by Tekes, and it
huomioonottamista laskennassa.
melan normaaliperusviivalla. (Kuva Terhi Ahola)
has been a joint project with the
Toinen on maankuoren vaihteleFinnish Meteorological Institute.
Conﬁrmation of GPS scale at the Olkiluoto calibration
vasta kuormituksesta aiheutuva baseline. The instrument is calibrated at the Nummela
Two main results were
korkeudenmuutos ja toinen Standard Baseline. (Photo Terhi Ahola)
achieved. A methodology to
compute loading was developed
signaalin kulusta troposfäärin
and data manipulation on the observational level was
läpi syntyvä kulkumatkan muuttuminen. Nämä ovat
successful. Atmosphere has a two-fold eﬀect on errors
osittain sidoksissa toisiinsa, sillä ilmanpaineen vaihtelun
in GPS solutions. Variation in air mass causes changes
vuoksi sekä maankuoren kuormitus että troposfäärin
in tropospheric delay and changes in the loading on
aiheuttama viive muuttuvat. Niitä molempia ei voi
the Earth’s crust causes additional vertical motion.
mallintaa yhden havaintoaineiston tai havaintotekniiThese two components cannot be separated in GPS
observations, and auxiliary
kan avulla. Projekti on toteutettu
information is therefore
yhdessä Ilmatieteen laitoksen
needed. The superconducting
kanssa.
slant delay
gravimeter at Metsähovi was
niell
Maankuoren kuormituksessa
used in this work, together
on useita eri komponentteja.
with the Watershed Simulation and Forecasting System
Tärkeimpinä ovat muuttuvan
of Finland, tide gauge data
ilmanpaineen sekä maankosteuof the Marine Research Instiden ja merenkorkeuden vaihtelun
tute, HIRLAM data from
synnyttämä kuormitus. Kuorthe Finnish Meteorological
mitus on laskettu Metsähovin
Institute, and data from the
suprajohtavan gravimetrin mitGRACE satellite.
The slant delays were
taaman painovoiman, HIRLAMproduced from the HIRLAM
0
200
400
600
800
1000 1200
aineistosta n. 500 km:n etäisyymodel and interpolated for
delle Metsähovin ympäristössä
length − km
every observation epoch in
johdettujen ilmanpainetietojen,
the direction of each satelTroposfäärikorjauksen laskeminen meteorologisesta
mareograﬁhavainnoista lasketun
lite. The observed code and
aineistosta parantaa GPS-mittausten korkeudenmäärityksen toistettavuutta huomattavasti. Punaisella on
carrier pseudoranges of each
Itämeren vedenkorkeuden, Metstandardimenetelmällä saatava korkeudenmäärityksen
satellite and each epoch were
sähovissa tehtyjen pohjaveden
toistettavuus eri mittaisilla vektoreilla, sinisellä tässä
corrected for slant delay thus
korkeuden, Suomen Ympäristötyössä troposfääriviiveen korjauksella saavutettava
removing the eﬀect of the
tulos.
keskuksen tuottaman Suomen
troposphere on the observaUsing the tropospheric corrected slant delay in the GPS
vesivarastomallin ja Climate Pretional level. Corrections were
height determination improves repeatability considerably.
diction Centerin globaalin vesimade directly on the RINEX
Red dots denote a standard method, blue squares show
ﬁles before processing. After
mallin avulla. Lisäksi on käytetty
repeatability at different vector lengths when troposphere
this it is possible to process
GRACE-satelliitin mittaamia
correction is computed using real weather data.
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tietoja painovoimasta.
Troposfäärin vaikutusta GPS-signaaliin on tutkittu
käyttäen Ilmatieteen laitoksessa tuotettua troposfäärin
viivemallia. Projektissa kehitettiin menetelmä, jolla
troposfäärin aiheuttama viive korjataan suoraan GPShavaintotiedostoihin, jolloin laskenta voidaan tehdä
millä tahansa GPS-laskentaohjelmistolla. Tulosta on
verrattu standardimenetelmillä tehtyyn laskentaan,
jossa käytetään jotain troposfäärimallia. Troposfääriviiveen poistaminen havainnoista parantaa tulosten
toistettavuutta merkittävästi. Erityisesti korkeuden
määrityksen tarkkuus paranee huomattavasti. Tulos on
tärkeä tarkan GPS-paikannuksen kannalta, erityisesti
deformaatiotutkimuksissa. Menetelmän soveltamistutkimuksia eri käyttötarkoituksiin jatketaan edelleen.

the data with any program that allows the troposphere
modelling to be switched oﬀ.
Removing the tropospheric slant delay on the
observational level remarkably improves the repeatability of the vertical component in GPS solutions. This
is essential in precise height determination as well as
in studies on crustal deformation. The research project
will be continued.
Contact persons: Maaria Tervo and Markku Poutanen

Calibration of airborne laser scanner
intensity

The calibration of airborne laser scanner intensity can be
studied using airborne experiments and known brightness targets. The Finnish Geodetic Institute has had a
permanent photogrammetric test ﬁeld in Sjökulla, KirkYhteystiedot: Maaria Tervo ja
konummi since 1994. This test ﬁeld contains permanent
and transportable test targets for radiometric calibration,
Markku Poutanen
permanent ground control points for small, medium and
large-scale geometric calibration and also test bar targets
for spatial analysis of analogue and digital aerial cameras.
Laserkeilaimen intensiteetin kalibrointi
Since 2000 LIDAR testing has also been carried out, the
Laserkeilaimella mitattujen paluupulssien kalibroimilatest being the Optech ALTM 3100 campaign from 12
to 14 July 2005. Eight portable brightness targets with
seksi on kehitetty menetelmä, jossa käytetään hyväksi
nominal reﬂectance of 5%, 10%, 20%, 25%, 30%, 45%,
siirrettäviä testikuvioita, harmaakiiloja. Geodeettisella
50% and 70% were in use for LIDAR testing. These
laitoksella on ollut pysyvä fotogrammetrinen testikenttä
nominal reﬂectance values are approximate and the accuKirkkonummen Sjökullassa vuodesta 1994. Lentokorate laboratory calibration has been carried.
neissa käytettäviä laserkeilaimia on testattu Sjökullassa
Flying altitudes were about 200, 1,000 and 3,000 m
above ground level. Intensity values need to be corrected
vuodesta 2000 lähtien. Optech ALTM 3100 -keilaimen
with respect to range, incidence angle (both BRDF and
testikampanja toteutettiin 12.–14.7.2005 käyttäen harrange correction), atmospheric transmittance, attenuamaakiiloja, joiden reﬂektanssi on 5, 10, 20, 25, 30, 45,
tion using dark object addition and transmitted power
50 ja 70 %. Useimpien keilainvalmistajien keilainten
(because diﬀerence in PRF will lead to diﬀerent translähettämän pulssin teho on verrannollinen vastaanotetmitter power values). After these corrections, the intentuun pulssin tehoon. Tällöin mm. etäisyys (lentokorsity values were directly relative to target reﬂectance.
Flight altitudes of 200 m and 1,000 m are suitable
keus ja keilauskulma) aiheuttavat vaihtelua mitatun
for intensity calibration
pulssin tehoon
using artiﬁcial test tareli rekisteröidyn
gets due to the practical
säteilyn intenaspects of the calibration
siteetin arvoon.
(size of the calibrator). At
an altitude of 3,000 m
Kehitetyssä korsignals with reﬂectance of
jausmallissa eri
less than or equal to 10%
etäisyyksiltä tulecould not be recorded,
vat kaiut kalibmost probably due to
roidaan vertailuinsuﬃcient signal-to-noise
etäisyydelle, lisäksi
ratio. Thus, the test target
reﬂectance should exceed
otetaan huomioon
10% to give a reliable
lähetystehon muudistance measurement
tokset ja ilmakefrom an altitude of 3,000
hän läpäisevyys.
m. The brightness targets
Korjausmallissa Harmaakiila Sjökullan fotogrammetrisella testikentällä Kirkkonummella. Koh- have been used in every
lisätään tummille teiden nimellisheijastusarvot ovat 5, 10, 20, 25, 30, 45, 50 ja 70 % (Kuva Harri ALS campaign carried out
Kaartinen)
in 2006.
kohteille vakio-

korjaus. Korjausmallia testattiin
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Targets at the Sjökulla photogrammetric test ﬁeld in Kirkkonummi arranged for a
digital aerial camera test. 5, 10, 20, 25, 30, 45, 50 and 70% targets laid out. (Photo
Harri Kaartinen)

Contact person: Eero
Ahokas

Average intensities of brightness targets
10000
200m average
1000m average
3000m average

1000

Intensity on a log-scale

em. Optech ALTM 3100 -laitteella 200, 1 000 ja 3 000 m:n
korkeuksilta mitattuun aineistoon ja sen todettiin toimivan
erittäin hyvin. Riittävä määrä
havaintoja saadaan 200:n ja 1 000
m:n korkeuksilta tehtävissä mittauksissa. 200 m:n korkeuksilta
tehdyissä mittauksissa häilynnän
aiheuttama hajonta oli 10 %.
3 000 m:n korkeudelta tehdyissä
mittauksissa signaaliteho oli niin
pieni, että joko 5:n ja 10 %:n
reﬂektanssin omaavia signaaleja
ei talletettu tai niitä ei herkkyysongelmien vuoksi rekisteröity järjestelmässä. Mallia tullaan parantamaan heijastusfunktioita (BRF)
käyttäen. Kaikissa vuonna 2006
toteutetuissa mittauskampanjoissa on käytetty harmaakiiloja
intensiteetin kalibroimiseksi.
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Yhteyshenkilö: Eero Ahokas

Korkeusmalli paikkatietoanalyysissä
Projektin ”Korkeusmalli paikkatietoanalyysissä”
(2004–2006) tulokset esitettiin kootusti väitöskirjassa syksyllä 2006. Siinä kuvattiin työvaiheet korkeusmallien laadun määrittämiseksi ja laatutiedon
käyttämiseksi paikkatietoanalyyseissä. Väitöskirja
esittää kolmivaiheisen prosessin korkeusmallipohjaisten
maastoanalyysien virheenkasautumisen tutkimiseksi.
Työssä käytetyissä korkeusmalleissa maanpinnan
korkeudet esitettiin 10–30 m hilassa tyypillisen sovellusmittakaavan ollessa 1:10 000–1:50 000. Prosessiin
kuuluu menetelmiä korkeusmallien karkeiden virheiden visuaaliseen havaitsemiseen, virheen tilastolliseen
karakterisointiin ja virhemallin luontiin, analyyttiseen
ja simulaatiopohjaiseen virheenkasautumisanalyysiin
sekä virheenkasautumisanalyysin tulosten tulkintaan.
Virhemallin luonnissa käytettiin spatiaalisen tilastotieteen menetelmiä.
Tulokset osoittivat, että tutkittujen korkeusmallien
virheiden kuvaaminen ja mallintaminen kattavasti oli
haastavaa. Tämä johtui mallien virhejakaumasta poikkeavien havaintojen suuresta määrästä sekä morfologisista karkeista virheistä, joiden visuaaliseksi havaitsemiseksi esitetään jakojäännöskarttojen käyttöä. Lisäksi
korkeusmallien virheiden alueellinen karakterisointi
osoittautui karkeaksi yleistykseksi todellisuudesta, mikä
johtui virheen paikkariippuvuudesta. Tämä osoitettiin

Digital elevation model error in terrain
analysis
The results of the “Digital elevation model error in terrain analysis” project were presented in a doctoral thesis
in autumn 2006. The workﬂow and phases for the
quality estimation of DEMs and for utilising the quality information in terrain analysis were studied. The
focus of the thesis was on the ﬁne toposcale DEMs,
which are typically represented in a 5–30 m grid and
used in the application scale 1:10,000–1:50,000.
Oksanen’s thesis presents a three-step framework for
investigating error propagation in DEM-based terrain
analysis. The framework includes methods for visualising the morphological gross errors in DEMs, exploring
the statistical and spatial characteristics of the DEM
error, making analytical and simulation-based error
propagation analysis and interpreting the error propagation analysis results. The DEM error model was built
using geostatistical methods.
The results show that appropriate and exhaustive
reporting of various aspects of ﬁne toposcale DEM
error is a complex task. This is due to the large number
of outliers in the error distribution and morphological
gross errors, which are detectable with the visualisation methods presented. In addition, the use of global
characterisation of DEM error is a gross generalisation
of reality because the areas in which the decision of
stationarity is not violated is small. This was shown
using exhaustive high-quality reference DEM based
on airborne laser scanning and local semivariogram
analysis. The error propagation analysis revealed that,
as expected, an increase in the DEM vertical error
will increase the error in surface derivatives. However,
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Laserkeilaukseen perustuvaa tarkkaa 1m:n hilaan laskettua korkeusmallia käytettiin virhetarkastelussa vertailuaineistona.
High resolution digital elevation models with 1 m grid, derived from laser scanning based source data,
was used as a reference in the error modeling.

empiirisesti käyttäen vertausaineistona koko tutkimusalueen kattavaa topograﬁseen laserkeilaukseen perustuvaa
korkeusmallia. Virheenkasautumisanalyysit osoittivat, että
korkeusmallin virheen kasvaessa myös maastoanalyysien
virheet kasvoivat ja joissain tapauksissa virheiden kasvu
oli huomattavasti ennalta arvioitua suurempaa. Virheen
spatiaalisen autokorrelaation vaikutus analyysituloksiin
riippui sovelluksesta. Spatiaalisesti autokorreloimatonta
virhemallia on yleisesti pidetty pahimman tapauksen
huomioonottavana mallina, mutta millään työssä käsitellyistä maastoanalyyseistä suurin epävarmuus ei liittynyt
autokorreloimattomaan virhemalliin.
Simulaatioon perustuvan virheenkasautumisanalyysin
toteutuksessa sovellettu prosessikonvoluutiomenetelmä
mahdollistaa korkeustiedon epävarmuuden huomioonottavien vuorovaikutteisten paikkatietopalvelujen luomisen.
Esimerkkeinä tästä ovat jääpatojen aiheuttama tulvavaaran
kartoitus ja varautuminen vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyviin onnettomuuksiin, joissa nestemäisten
kemikaalien leviämisestä ympäristöön on saatava nopeasti
luotettava kuva mikrotason valuma-alueanalyysillä.
Väitöskirjatyön lisäksi on tutkittu diplomityönä
hajautetun laskennan menetelmien käyttöä Monte
Carlo -simulaatioon ja korkeusmalleihin perustuvassa
virhetarkastelussa. Hajautettua laskentaa käytettiin sekä
korkeusmallin virhemallin realisaatioiden tuottamisen että
paikkatietoanalyysin laskennan tehostamiseen.
Projektin tuloksia on tähän mennessä käytetty Maanmittauslaitoksen korkeusmallin tekoprosessin parantamiseen sekä valtakunnallisen tarkan korkeusmallin
määrittelytyössä. Geodeettisessa laitoksessa työ muodostaa
pohjan sille maastoanalyysiin liittyvälle tutkimukselle, jota
tehdään käyttäen tarkkoja korkeusmalleja lähtötietoina.
Yhteyshenkilöt: Juha Oksanen ja Tapani Sarjakoski
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contrary to expectations, the spatial autocorrelation of
the model appears to have varying eﬀects on the error
propagation analysis depending on the application. The
use of a spatially uncorrelated DEM error model has
been considered a ‘worst-case scenario’, but this opinion
is now challenged because none of the DEM derivatives investigated in the study had maximum variation
with spatially uncorrelated random error. A signiﬁcant
improvement in performance was achieved in simulation-based error propagation analysis by applying process convolution in generating realisations of the DEM
error model. In addition, typology of uncertainty in
drainage basin delineations was presented.
In addition to the doctoral thesis this research was
completed in a diploma work for Master of Science
degree in the project. The topic of the diploma work
was the use of distributed computing environment for
Monte Carlo simulation and digital elevation based
error analysis. Distributed computing was used in the
work for computing the realisations based on the error
model, and also for making the terrain analysis.
Up to now the results of the project have been utilised internally by the National Land Survey of Finland
for improving the workﬂow of its productions of the
national digital elevation model. The results have also
been taken into account in the deﬁnition work for a
new national digital elevation model that will be derived
from laser scanning data. Within the Finnish Geodetic
Institute the results of the project are a foundation for
further studies on terrain analysis based on high resolution, laser scanning based digital elevation models.
Contact persons: Juha Oksanen and
Tapani Sarjakoski

Digitaalisten ilmakuvakameroiden laatutestit ja kalibrointimenetelmät

Calibration and characterization of digital
aerial cameras

Kenttäkalibrointi ja -testaus ovat olennainen osa nykyaikaista digitaalista fotogrammetrista tuotantoprosessia. Uusien digitaalisten ilmaisimien optimaalinen ja
tehokas käyttö vaatii niiden monipuolista testausta
ja suorituskyvyn arvioimista. Sjökullan testikenttä,
täydennettynä tarpeellisilla siirrettävillä kuvioilla, mahdollistaa fotogrammetristen systeemien monipuolisen
testauksen geometristen, spatiaalisten ja radiometristen
ominaisuuksien osalta.
Vuosina 2004–2006 Sjökullan testikentällä on
testattu kolme markkinoilla olevaa laajaformaattista
fotogrammetrista digitaalista ilmakuvakameraa (Vexcel
UltraCamD, Intergraph DMC ja Leica ADS40), keskiformaattiset EnsoMosaic- ja EmergeDSS-järjestelmät
sekä pieniformaattinen Nikon D2X -digitaalikamera.
Näihin kuvamateriaaleihin perustuen määriteltiin
menetelmät kattavan testikenttäkalibroinnin ja testauksen suorittamiseksi digitaalisille fotogrammetrisille
ilmaisimille.
Kalibrointi- ja testausprosessi alkaa huolellisella
suunnittelulla. Tavoitteena on kyetä tutkimaan kuvausprosessin eri komponenttien (itse kamera, järjestelmä,

Field calibration and testing is an essential part of the
modern photogrammetric workﬂow. Comprehensive
testing and perfomance evaluation are necessary for
optimal and eﬃcient use of new digital sensors. The
Finnish Geodetic Institute’s (FGI) Sjökulla test ﬁeld
complete with essential additional targets is a prototype
of a future ﬁeld calibration/testing site for geometry,
spatial resolution and radiometry of digital photogrammetric systems.
Three large-format photogrammetric systems (Vexcel
UltraCamD, Intergraph DMC, Leica Geosystems
ADS40), medium-format systems EnsoMosaic and
Applanix DSS, and small-format Nikon D2X digital
camera were tested at the Sjökulla test ﬁeld from 2004
to 2006. A procedure for the comprehensive test ﬁeld
based calibration and evaluation method for digital sensors was established based on these materials.
Project planning forms the basis of rigorous calibration and testing. The aim is to investigate the eﬀect of
each component (camera, system, data post processing,
ﬂight, atmosphere, target) on the overall performance
of the system. The most comprehensive testing should
include test ﬂights at various ﬂying heights carried out
on several days. Atmospheric parameters and reﬂectance properties of calibration targets shoud be measured
during the ﬂight.

Harmaakiilan heijastusmittauksia Sjökullan testikentällä. (Kuva Jouni Peltoniemi)
Reﬂectance measurements of grey scale at the Sjökulla test ﬁeld. (Photo Jouni Peltoniemi)
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datan prosessointi, kuvauslento, ilmakehä, kuvauskohde)
vaikutusta koko kuvausjärjestelmän suorituskykyyn.
Kattavimmassa tapauksessa testikuvaukset on suoritettava
useilta eri lentokorkeuksilta ja useina eri päivinä. Kuvauksen aikana on tärkeätä mitata ilmakehän parametreja
ja kuvattavien kohteiden heijastusominaisuuksia.
Kerätystä kuvamateriaalista tutkitaan sen geometriset,
spatiaaliset ja radiometriset parametrit ja laatu. Testikentällä tapahtuvassa geometrisessä kalibroinnissa tulee
määrittää objektiivin parametrit eli polttoväli, pääpiste
ja radiaaliset vääristymät. Monikamerailmaisimia varten
olisi kehitettävä lisäksi uusia parametreja. Mahdollisen
GPS/IMU-laitteiston epäkeskisyys on myös määritettävä kenttäolosuhteissa. Kalibroinnin lisäksi olennainen
osa geometrista testausta on tarkkuuden määritys. Sen
tuloksia ovat tilastot pisteenmäärityksen ja taaksepäinleikkauksen tarkkuuksista sekä ulkoisen orientoinnin
määrityksen tarkkuus. Geometrinen testaus Sjökullan
testikentällä perustuu yli 40:een signaloituun maastopisteeseen, joiden sijainti tunnetaan tarkasti.
Spatiaalisen erotuskyvyn parametreja kentällä tapahtuvassa testauksessa ovat alueellinen erotuskyky (resolving
power, RP), modulaation siirtofunktio (modulation transfer function, MTF) ja pisteenleviämisfunktio (point-spread
function, PSF). Sjökullan testikentällä näitä parametreja
voidaan mitata pysyvistä viivakuvioista sekä siirrettävästä
Siemens-tähdestä RESOL-ohjelman avulla.
Digitaalisten sensorien vasteen lineaarisuus mahdollistaa niiden radiometrisen kalibroinnin käyttäen yksinkertaisia lineaarisia malleja. Kalibroinnin pääajatus on
määrittää sensorille tulevan säteilyn (at-sensor radiance)
ja sensorin tuottaman sävyarvon (digital number, DN)
välinen riippuvuus. Absoluuttisen kalibroinnin lisäksi
muita radiometrisen kenttätestauksen parametreja ovat
sensoreiden dynaaminen alue, herkkyys, lineaarisuus ja
kohina. Perusedellytys radiometriseen kalibrointiin ja
testaukseen ovat vertauskohteet, joiden heijastusominaisuudet tunnetaan tarkasti. Sjökullan testikentällä sellaisia
ovat kahdeksanosainen harmaakiila sekä testikentän sorat,
joiden tarkat heijastusfunktiot on mitattu laboratoriossa
ja kentällä Geodeettisen laitoksen goniospektrometrillä
(FIGIFIGO, Finnish Geodetic Institute’s Field Goniospectrometer).
Testien tulokset ovat osoittaneet, että vaikka digitaaliset ilmakuvasensorit ovat laadukkaita fotogrammetrisia
sensoreita, niiden optimaalinen käyttö vaatii vielä tutkimusta ja ohjeistusta. Tulevaisuudessa erityisesti digitaalikameroiden radiometristen ominaisuuksien tehokas
hyödyntäminen tuo uusia mahdollisuuksia ilmakuvien
käyttöön. Tarkemmat tulokset ja menetelmäkuvaukset
on esitetty useissa vuosien 2006–07 julkaisuissa.
Yhteyshenkilöt: Lauri Markelin ja Eija Honkavaara
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Geometric, spatial and radiometric parameters and
quality indicators are investigated using the collected
material. In the geometric ﬁeld calibration/testing the
lens parameters, i.e. focal length, principal point and
radial and tangential lens distortions should be determined. New parameterization for the new multi-head
camera systems must be developed. Possible GPS and
IMU (inertial measurement unit) misalignments (boresight angles and lever arms) must also be calibrated in
airborne conditions. Accuracy evaluation is an inherent
part of geometric calibration/testing. The results of
geometric accuracy evaluation are made up of statistics
on point determination and back projection accuracy,
and statistics on the accuracy of external orientation
observations. The Sjökulla test ﬁeld contains approximately 40 targeted ground control points (GCP) to be
used in geometric calibration/testing.
In the spatial resolution ﬁeld calibration/testing the
resolving power (RP), modulation transfer function
(MTF), point-spread function (PSF) and edge response
should be evaluated. At the prototype Sjökulla test
ﬁeld the resolution is determined using the permanent
dense and sparse bar targets and the portable Siemens
star and RESOL-software.
Because the radiometric response of digital sensors
is linear, their radiometric calibration is possible using
linear models. The purpose of radiometric calibration
is to determine the functional relationship between
the incoming radiation at the instrument (at-sensor
radiance) and the instrument output (digital number,
DN). In addition to absolute calibration parameters,
the dynamic range, sensitivity, linearity and noise of
the sensors should be tested. Accurate atmospheric
measurements and reference reﬂectance targets are the
prequisite for radiometric calibration/testing. At the
Sjökulla prototype test ﬁeld the radiometric targets are
portable reﬂectance targets/grey scale and permanent
reﬂectance targets made of gravel. The reﬂectance
properties of these targets are measured using the ﬁeld
goniospectrometer (FIGIFIGO, the Finnish Geodetic
Institute’s Field Gonio-spectrometer) that was built at
the FGI.
The results of the tests have shown that despite
the fact that the digital photogrammetric sensors are
of high quality, further studies and standardization
are required in order to use these sensors eﬃciently.
New possibilities regarding the use of aerial images
are brought about by the optimal use of radiometric
potential of the digital sensors in particular.
Contact persons: Lauri Markelin and Eija Honkavaara

Georeferointi ja kartoitusmenetelmät
EuroSDR/ISPRS Tree Extraction -puustomallinnus

Geo-referencing and mapping

EuroSDR/ISPRS Tree Extraction
Geodeettisen laitoksen koordinoimana vuoden 2004
The Finnish Geodetic Institute coordinates the
lopulla alkaneen EuroSDR:n ja ISPRS:n koetyön ”Tree
EuroSDR/ISPRS Tree Extraction project, which started
Extraction” tavoitteena on arvioida tiheän laserkeilausat the end of 2004. The objective of this project was to
aineiston ja digitaalisten ilmakuvien käyttöön perustuevaluate the quality, accuracy, and feasibility of automatic or semi-automatic tree extraction methods based
vien automaattisten ja puoliautomaattisten metsänmalon high-density laser scanner
linnuksen menetelmien laatua,
data and digital image data.
tarkkuutta ja taloudellisuutta.
The sub-objectives include
Projektin osatavoitteet ovat:
– How much variation is
– Kuinka paljon puumallincaused by the methods in
nukseen vaikuttaa käytetthe tree extraction.
– How much the point dentävä menetelmä.
sity of laser data aﬀects tree
– Paljonko käytettävä laserkeiextraction.
lauksen pistetiheys vaikuttaa
– How much the results can
puumallinnukseen.
be improved by integrat– Kuinka paljon tuloksia voiing laser scanner data and
aerial image data.
daan parantaa yhdistämällä
Participants
could downlaserkeilaus- ja ilmakuvaload laser scanner data and
aineistot.
aerial images from two test
Koetyöstä kiinnostuneilla
sites in Espoonlahti. The
oli mahdollisuus ladata käytstudy areas are very diverse;
töönsä laserkeilaus- ja ilmapartly ﬂat and partly steep
terrain, areas of mixed and
kuva-aineistot Espoonlahden
more homogenous tree spekahdelta koealueelta. Koealueet
cies at various growth stages.
ovat hyvin vaihtelevia: ositThe main tree species are Scots
tain tasaista ja osittain jyrkkää
pine, Norway spruce and silver
maastoa, paikoin sekapuustoa
and downy birches. Laser
scanner data (Optech ALTM
ja paikoin yhtä puulajia sekä
3100) with a density of 2, 4
eri kasvuvaiheessa olevaa puusand 8 points/m2 are applied
toa. Pääpuulajit ovat mänty,
as well as Vexcel UltraCamD
kuusi sekä raudus- ja hieskoivu.
images. Twelve participants in
Laserkeilausaineiston (Optech
total provided tree models. The
ALTM 3100) pistetiheydet ovat
participants are:
– Deﬁniens AG, Germany
2, 4 ja 8 pistettä/m2, ilmakuvat
– Swedish Defence Research
on otettu Vexcel UltraCamD
Agency, Sweden
-kameralla. Kaikkiaan 12 eri
– Paciﬁc Forestry Centre,
laitosta tai yritystä palautti
Canada
laatimansa puustomallit. Osal– University of Hannover,
Germany
listujia ovat:
– Joanneum Research, Aus– Deﬁniens AG, Saksa
tria
– Swedish Defence Research
– Finnish Forest Research
Agency, Ruotsi
Institute, Finland
– Pacific Forestry Centre,
– Norwegian forest research
Kanada
institute and University of
Terrestriaalilaserkeilaimella tuotettu kuusen 3D-malli.
life sciences, Norway
– University of Hannover, 3D-model of a spruce produced using a terrestrial laser
–
National
Ilan University,
scanner.
Saksa
27

– Joanneum Research, Itävalta
– Metsäntutkimuslaitos, Suomi
– Norwegian forest research institute ja University of
life sciences, Norja
– National Ilan University, Taiwan
– Texas A&M University, USA
– University of Zürich, Sveitsi
– ProGea Consulting ja Agricultural University of
Cracow, Puola
– Udine University, Italia.
Palautettujen puustomallien laadun määritystä
varten koealueilta valittiin kuusi otosaluetta, joiden
puusto mitattiin useammasta asemapisteestä maastossa
laserkeilaimella. Yksittäisistä keilauksista saadut pistepilvet muutettiin samaan koordinaattijärjestelmään ja
yhdistettiin, minkä jälkeen voitiin laatia tarkat puiden
kolmiulotteiset mallit. Näiltä malleilta voidaan määrittää halutut puustoparametrit, joita käytetään vertailuarvoina koetyöhön osallistuvien laatimien mallien
arvioinnissa. Yllättäen menetelmien tarkkuus poikkesi
hyvinkin paljon kirjallisuudessa esitetystä siksi, että
suuri osa käytetyistä menetelmistä on kehitetty erilaista
puustoa varten.
Yhteyshenkilö: Harri Kaartinen

Luokittelupuumenetelmän käyttö kaukokartoitusaineistojen sääntöpohjaisessa
tulkinnassa
Tietämyspohjaiset menetelmät tarjoavat joustavan
tavan kaukokartoitusaineistojen automaattiseen tulkintaan, kun halutaan yhdistää tietoa eri lähteistä ja
tulkita aluemaisia kohteita, joihin liittyy monenlaisia
ominaisuustietoja. Tietämyspohjaisissa tulkintamenetelmissä käytetään usein tulkintasääntöjä, jotka
tulkitsija on laatinut asiantuntemuksensa perusteella.
Hyvien tulkintasääntöjen kehittäminen on kuitenkin
työlästä ja vaativaa. Tulkintaprosessi voisi nopeutua
ja menetelmät tulla yleispätevämmiksi, jos sääntöjen
laadinta tapahtuisi ainakin osittain automaattisesti.
Vuonna 2006 Geodeettisessa laitoksessa tehtiin
koetyö, jossa testattiin luokittelupuiden (classiﬁcation
and regression trees) soveltamista tulkintasääntöjen
kehittämiseen ja luokitteluun. Luokittelupuumenetelmän avulla voidaan muodostaa puumainen luokitteluhierarkia ja säännöt automaattisesti opetusaineiston
pohjalta ja käyttää tätä puurakennetta luokitteluun.
Lähtötietoina menetelmälle voidaan antaa monenlaisia luokiteltavien kohteiden ominaisuuksia kuvaavia
attribuutteja, joista menetelmä valitsee hyödyllisimmät
luokitteluun. Tutkimuksessa luokittelupuumenetelmää
testattiin rakennusten tunnistamiseen laserkeilain- ja
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Taiwan
– Texas A&M University, USA
– University of Zürich, Switzerland
– ProGea Consulting and Agricultural University of
Cracow, Poland
– Udine University, Italy.
In order to evaluate the quality of the tree models
provided, six sample areas were chosen from the test
sites. The trees in these sample areas were measured
from several station points using a terrestrial laser scanner. The point clouds of individual scans were georeferenced and combined, and accurate 3D-models of the
trees were obtained. 3D-models were used to determine
the desired tree parameters, which were then used as
a reference in the evaluation of models produced by
participants. Surprisingly, the obtained accuracy of the
models diﬀered from that presented in scientiﬁc literature. Most of the methods have been developed for different forest conditions.
Contact person: Harri Kaartinen

Use of classiﬁcation trees in rule-based
interpretation of remotely sensed data
Knowledge-based methods provide a ﬂexible approach
to the automatic interpretation of remotely sensed data
when the goal is to combine information from multisource data and to interpret regions with diﬀerent types
of properties. Knowledge-based methods often use classiﬁcation rules developed by a human interpreter on the
basis of his/her expertise. The deﬁnition of good classiﬁcation rules, however, is a laborious and demanding
task. The interpretation process could become faster and
the methods more universally applicable if the deﬁnition of the rules could be at least partially automated.
An experimental study was carried out at the Finnish Geodetic Institute in 2006 to test the feasibility of
classiﬁcation (and regression) trees in the development
of classiﬁcation rules and classiﬁcation. The classiﬁcation tree method can be used to create a tree-structured
classiﬁcation hierarchy and rules automatically from
training data and to apply the tree to classiﬁcation. A
large number of diﬀerent attributes describing the properties of the objects to be classiﬁed can be presented as
input data for the method, and it automatically selects
the most useful attributes for classiﬁcation. In our
study, tests were carried out using the classiﬁcation tree
method in two applications: building detection using
laser scanner and aerial image data and land-use classiﬁcation using E-SAR data. Classiﬁcation tree tools
available in the Statistics Toolbox of the Matlab software
(The MathWorks, Inc.) were used. The eCognition software (Deﬁniens AG) was used to create the segments to
be classiﬁed and to calculate their attributes.
In the building detection study, the goal was to distinguish building segments from tree segments. A total
of 35 attributes of training segments were presented
as input data for the classiﬁcation tree method. These
attributes included the mean values and standard deviations of the segments in a digital surface model (DSM)
derived from the laser scanner data, and in the diﬀerent

ilmakuva-aineistosta sekä maankäytön tulkintaan
lentokonetutkan ottamilta kuvilta (E-SAR). Käytössä
olivat Matlab-ohjelmiston Statistics Toolboxin (The
MathWorks, Inc.) luokittelupuutyökalut. Luokiteltavien segmenttien muodostamiseen ja näiden attribuuttien laskentaan käytettiin eCognition-ohjelmistoa
(Deﬁniens AG).
Rakennusten tunnistamiseen liittyneessä tutkimuksessa oli tavoitteena erottaa rakennussegmentit puusegmenteistä. Luokittelupuumenetelmälle annettiin
lähtötietoina opetussegmenttien 35 attribuuttia, joihin
kuuluivat segmenttien keskiarvot ja keskihajonnat
laseraineistosta muodostetussa pintamallissa ja värillisen
ilmakuvan eri kanavilla sekä tekstuuri- ja muotomittoja.
Näiden attribuuttien perusteella menetelmä muodosti
luokittelupuun, joka oli rakenteeltaan hyvin yksinkertainen. Rakennusten ja puiden erottamiseen käytettiin
kahta attribuuttia: pintamallista laskettua tekstuurimittaa ja segmentin keskiarvoa ilmakuvan sinisellä
kanavalla. Kun luokittelupuuta sovellettiin testialueiden luokitteluun ja tuloksia verrattiin pikseleittäin
rakennuskarttaan, rakennusten tulkintatarkkuus oli
95 %, kohdetarkkuus 84 % ja keskimääräinen tarkkuus
90 %. Keskimääräinen tarkkuus oli 2 prosenttiyksikköä
matalampi kuin tarkkuus, joka on aiemmin saavutettu
samoja aineistoja mutta manuaalisesti määritettyjä
sääntöjä käyttäen. Maankäytön luokitteluun liittyneessä
tutkimuksessa oli tavoitteena tunnistaa E-SAR-kuvilta
vesi, metsä, avoimet alueet ja rakennetut alueet. Lähtötietoina käytettiin 38 attribuuttia, joista luokittelupuuhun valikoitui 4. Tässäkin sovelluksessa luokittelupuu
oli rakenteeltaan yksinkertainen. Referenssipisteistöön
verrattuna tulkinnan kokonaistarkkuus oli 77 %,
mikä oli 1 prosenttiyksikön matalampi kuin aiemmin
manuaalisesti määritettyjä sääntöjä käyttäen saavutettu
tarkkuus.
Tulkintasääntöjen laatiminen luokittelupuumenetelmällä tapahtui molemmissa sovelluksissa täysin
automaattisesti ja oli siksi hyvin nopeaa verrattuna
manuaaliseen sääntöjen kehitystyöhön. Luokittelupuumenetelmä vaikuttaakin käyttökelpoiselta menetelmältä sääntöpohjaiseen tulkintaan. Se voisi olla
erityisen hyödyllinen uusien luokittelusovellusten
kehittämisessä ja uusien kaukokartoitusaineistojen testauksessa. Luokittelupuita voitaisiin muodostaa sopivan
opetusaineiston avulla nopeasti, ja niitä voitaisiin sitten
soveltaa sellaisinaan luokitteluun tai käyttää lähtökohtana tulkintasääntöjen kehittämisessä.

channels of the aerial colour image, texture attributes,
and shape attributes. On the basis of the attributes,
the method constructed a classiﬁcation tree with a very
simple structure. Two attributes were used to distinguish
buildings from trees: a texture attribute calculated from
the DSM, and the mean value of the segment in the
blue channel of the aerial image. When the classiﬁcation
tree was applied to the classiﬁcation of test areas and
the results were compared pixel-by-pixel with a building
map, the completeness that was calculated for buildings was 95%, the correctness was 84%, and the mean
accuracy was 90%. The mean accuracy was 2 percentage
units lower than the accuracy achieved earlier using the
same dataset and manually created classiﬁcation rules.
In the land-use classiﬁcation study, the goal was to recognize water, forest, open areas and built-up areas from
the E-SAR images. A total of 38 attributes were used as
input data, from which 4 were selected for the classiﬁcation tree. The structure of the tree was again simple.
Compared with a set of reference points, the overall
accuracy of the classiﬁcation was 77%, which was 1
percentage unit lower than the accuracy achieved earlier
using manually created rules.
In both applications, the creation of the classiﬁcation
rules was fully automatic and thus very fast compared
with the process of manually deﬁning rules for classiﬁcation. The classiﬁcation tree method appears to
be a promising method for rule-based interpretation.
It could be particularly useful in developing new classiﬁcation applications and testing the feasibility of new
remotely sensed datasets. If a suitable training dataset
is available, the method could be used for the rapid
construction of classiﬁcation trees, which could then
be directly applied to classiﬁcation or used as a starting
point for further development of the rules.

Yhteyshenkilö: Leena Matikainen

Rakennukset ja puut luokiteltuina automaattisesti luokittelupuumenetelmällä. Kuvan alue on kerrostaloaluetta Espoonlahdessa, ja sen koko on 900 m × 900 m.

Contact person: Leena Matikainen

Buildings and trees classiﬁed automatically using the classiﬁcation
tree method.The area in the ﬁgure is a high-rise residential area in
Espoonlahti.The size of the area is 900 m × 900 m.
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Paikkatietojen analysointi ja yhteiskäyttö
Kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin
verkkopohjaiset tietopalvelut

Geospatial analysis and
interoperability

Projektin ”Paikkatietoinfrastruktuurin verkkopohjaisten kartta- ja paikkatietopalveluiden pilottihanke”
(2006–2007) tavoitteena on edistää ja tukea Kansallisen
paikkatietostrategian ja INSPIRE-prosessin mukaisten
paikkatiedon sisältöpalvelujen (karttapalvelu/aineistopalvelu) syntymistä muutaman keskeisen paikkatietoaineistoja ylläpitävän organisaation osalta. Palvelut
tukevat aineistojen yhteiskäyttöisyyttä tarjoamalla
standardeja noudattavan pääsyrajapinnan asiakassovellusten käyttöön.
Ensimmäisen projektivuoden aikana hankkeessa
toteutettiin karttapalvelujen verkosto, jossa kukin
hankkeeseen osallistuva aineistotoimittaja rakensi oman
palvelunsa valitun aineiston osalta. Maanmittauslaitos,
Ilmatieteen laitos ja Lounaispaikka testasivat ja kehittivät jo olemassa ollutta karttapalveluaan, ja uusi palvelu
kehitettiin projektin myötä Merentutkimuslaitokseen,
Merenkulkulaitokseen, Geologian tutkimuskeskukseen
ja Espoon kaupungille.
Geodeettinen laitos vastasi palvelupilotin kokoavan
katselupalvelun toteutuksesta. Osallistuvien organi-

Network Services in the National SDI
The aim of the project “Web Map Services and Web
Feature Services for the National Spatial Data Infrastructure – a pilot project” (2006–2007) is to advance
and support the development of geospatial content
services (map services / data download services) in a few
organisations maintaining important geospatial data
resources – along the principles stated in the National
Geographic Information Strategy and in the INSPIRE
process. The services support the shared use of geospatial dataset by providing a standardised access interface
for the client applications.
During the ﬁrst year of the project, a network of
map services was established, in which each participating data provider built a service granting access to the
selected dataset. The National Land Survey of Finland,
Finnish Meteorological Institute and Lounaispaikka
portal tested and developed their existing map services.
In the project a new service was built for the Finnish
Institute of Marine Research, Finnish Maritime Administration, Geological Survey of Finland and City of
Espoo.
The Finnish Geodetic Institute was responsible for
the development of an integrating view service, through

Pilottipalveluprojektin palvelukokonaisuus.
The service architecture of the pilot project.
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saatioiden tuottamat karttapalvelut integroitiin tämän
palvelun kautta saavutettaviksi. Kaikki pilotin piiriin
tuodut aineistot näkyvät siten integroivan palvelun
sisältöteemoin. Kokoava palvelu huolehtii myös tarvittavista koordinaatistomuunnoksista.
Hankkeen osana on laadittu ohjeistusta karttapalvelujen (Web Map Service,WMS) ja paikkatiedon
aineistopalvelujen (Web Feature Service, WFS) palvelurajapintojen implementoinnille Suomessa. Osallistuvia
organisaatioita on tuettu palveluiden pystyttämisessä
järjestämällä koulutusta ja teknistä neuvontaa. Projekti on myös toiminut testialustana paikkatietojen
sisältöpalveluja käsittelevän JHS-luonnoksen valmistelutyössä.

which the services of the participating organisations are
accessible. All of the datasets provided by the individual
services are thus available as thematic layers of the integrating service. The service also takes care of the necessary coordinate system transformations.
Support material has been compiled in the project
on the national implementation of the service interface
standards concerning map services (Web Map Service,
WMS) and data download services (Web Feature Service, WFS). Educational and technical support has been
provided for the participating organisations to help
them develop the services. The project has also served
as a test platform for drafting of national recommendations (JHS) about geospatial content services.
Contact person: Lassi Lehto

Yhteyshenkilöt: Lassi Lehto

Maanmittauslaitoksen korkeusmallista tosiaikaisesti tuotettu rinnevalovarjostus ja GTK:n WMS-palvelusta haettua kallioperäaineistoa.
Terrain relief derived in real-time from the DEM of the National Land Survey and the bedrock layer requested from the WMS server of the Geological
Survey.
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Satelliittipaikannus
EGNOS-pseudoliittijärjestelmän
kehittäminen
Space System Finland (SSF), Geodeettinen laitos ja
EADS GmbH ovat kehittäneet Euroopan avaruusjärjestölle kuvassa näkyvän EGNOS-pseudoliittijärjestelmän. Järjestelmä koostuu MCS-palvelimesta (Master
Control Server), EGNOS-datapalvelimesta, EGNOSpseudoliiteista, käyttäjän vastaanottimesta ja tätä
käyttävästä pääteohjelmistosta. Geodeettinen laitos on
kehittänyt projektissa käyttäjän vastaanottimen ja päätelaiteohjelmiston. EGNOS-pseudoliitti lähettää SBAS
(Satellite Based Augmentation System) -yhteensopivaa
signaalia, joka sisältää pseudoliitin paikkatiedot, laajan
alueen ilmakehäkorjaukset ja signaalin luotettavuusinformaation. EGNOS-pseudoliitti toimii siis kuten
EGNOS-järjestelmän GEO-satelliitti. Järjestelmä tarjoaa EGNOS-korjausinformaation lähettämisen lisäksi
myös tiedon vastaanottimen etäisyydestä pseudoliittiin
nähden paikannuksen helpottamiseksi.

GNSS-positioning
Development of the EGNOS pseudolite
system
Under an ESA contract, Space System Finland (SSF),
the Finnish Geodetic Institute (FGI) and EADS GmbH
have developed an EGNOS pseudolite system as shown
in ﬁgure. The system mainly consists of a Master
Control Station, an EGNOS Data Server, EGNOS
pseudolites and the user receiver and terminal. FGI has
developed the user receiver and terminal in the project.
The EGNOS pseudolite transmits a SBAS (Satellite
Based Augmentation System) compatible signal consisting of the ephemeris of the pseudolite in addition to the
wide area corrections and the integrity information. The
EGNOS pseudolite functions in a way that is similar to
a GEO satellite. It provides not only a terrestrial-based
solution for disseminating the EGNOS signal in space,
but also an additional ranging measurement for the
navigation solution.
The EGNOS pseudolite clock is synchronized to
EGNOS network time. The ranging quality of the
EGNOS pseudolite is compatible to that of a GPS satel-

1) EGNOS-pseudoliittijärjestelmä. 1-MCS-palvelin ja EGNOS-datapalvelin, 2) EGNOS pseudoliitti, 3) EGNOS pseudoliitin antenni, ja 4) käyttäjän
vastaanotin ja pääteohjelmisto. (Kuvat Yuwei Chen)
1) The EGNOS pseudolite system. 1-MCS and EGNOS data server, 2) EGNOS pseudolite, 3) Antenna of the EGNOS pseudolite, and 4) User receiver and
terminal. (Photos Yuwei Chen)
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Paikannuksen laatu käytettäessä EGNOS-pseudoliitin pseudoetäisyyden mittauksia apuna.Yhtenäinen musta viiva näyttää neljän GPS-satelliitin
mittauksen virheen, sininen katkoviiva esittää virhettä, kun mittauksessa on käytetty kolmea GPS-satellittia ja yhtä EGNOS-pseudoliittiä.
Positioning performance with the ranging measurements from the EGNOS pseudolite.The solid black line shows the solutions based on four GPS satellites,
while the blue dashed line shows the solutions based on three GPS satellites and one EGNOS pseudolite.

EGNOS-pseudoliitin kello on synkronoitu EGNOS
verkon käyttämään aikaan. Pseudoliitista mitattu etäisyysmittaus on tarkkuudeltaan sama kuin GPS-satelliiteilla saavutettava mittaustarkkuus. Pseudoliitin UERE
(User Equivalent Range Error) -arvo on ±2,3 metriä 24
tunnin testin aikana. Testissä, jonka antennien pisteet
oli määritetty RTK-tekniikalla, arvioitiin kahta paikannusratkaisua: paikannusratkaisu käyttämällä kolmea
GPS-satelliittia ja yhtä pseudoliittiä sekä paikannusratkaisu käyttäen neljää GPS-satelliittia. Satelliittien
sijainnit olivat molemmissa tapauksissa samankaltaiset,
kuten kuvassa näkyy. Tuloksista voidaan päätellä, että
pseudoliitin etäisyysmittauksien avulla saavutetaan yhtä
tarkka paikannus kuin GPS-satelliiteilla.

lite. The User Equivalent Range Error (UERE) of the
pseudorange measurements of the pseudolite is ±2.3
metres according to a test with 24 hours of observations. A ﬁeld test on a RTK-surveyed site has also been
carried out to assess the positioning performance of the
ranging measurements from the EGNOS pseudolite.
Two test solutions have been estimated: one was based
on the ranging measurements from 3 GPS satellites
and one pseudolite, while the other was based on the
ranging measurements from four satellites. The satellite
geometries for both test scenarios were similar as shown
in ﬁgure. The test results indicated that the ranging
measurements of pseudolite provide navigation solutions that are compatible with the solutions based on
the ranging measurements of the GPS satellites.
Contact persons: Ruizhi Chen and Antti Hyttinen

Yhteyshenkilöt: Ruizhi Chen ja Antti Hyttinen

Usean järjestelmän SBAS-palvelu EGNOSsignaalin ja Galileo-simulaattorin avulla
Geodeettinen laitos, Institute of Engineering Surveying
and Space Geodesy of the University of Nottingham
ja Chinese Academy of Surveying and Mapping kehittävät EGNOS-signaaliin perustuvaa GPS-datan ja
simuloidun Galileo-datan SBAS-palvelun prototyyppiä
Galileo Joint Undertakingin rahoittamassa projektissa.
Projektiin kuuluvat seuraavat työt: SBAS-viestien luonti
sekä GPS:lle että Galileolle; simulaattorin kehittäminen
tuottamaan Galileon SBAS-parametreja ja mittaustie-

Multi-constellation augmentation based
on EGNOS and Galileo simulation
Under a contract oﬀered by the Galileo Joint Undertaking, the Finnish Geodetic Institute, Institute of Engineering Surveying and Space Geodesy of the University
of Nottingham, and the Chinese Academy of Surveying
and Mapping are now prototyping a multi-constellation augmentation service based on the EGNOS
signal in space and Galileo simulation. The context
of the project covers the prototype development of a
SBAS message encoder to generate the SBAS messages
for both GPS and Galileo; a simulator for simulating
the Galileo-related augmentation corrections and raw
measurements; an Internet broadcaster for disseminat-
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toja, Internet-lähetin jakamaan langattoman Internetin
välityksellä paikannuksessa tarvittavia järjestelmän tilaa
kuvaavia oheistietoja ja ionosfäärikorjauksen reaaliaikainen laskenta, sekä kämmentietokoneen ohjelmisto,
jonka avulla voidaan seurata usean järjestelmän SBASpalvelua. Projektin saadaan valmiiksi kesällä 2007.
Alustavia kokeita on tehty GPS- ja Galileo-datalla.
Yhdistetty GPS:n ja Galileon aineiston avulla tehty paikannus oli parempi kuin molempien järjestelmien yksinään antamat tulokset, kuten oli odotettavissakin.

ing the augmentation signals over the wireless Internet;
a central processing facility for real-time estimation
of the ionospheric delays, and a Pocket PC-based user
terminal for demonstrating the multi-constellation augmentation service.
The implementation of the project is still on-going
and will be completed in mid 2007. Preliminary test
of the augmented GPS/Galileo service has been carried
out. The test results demonstrated that the augmented
GPS/Galileo solution performed better than that of the
single constellation solution (either GPS or Galileo) as
expected.

Yhteyshenkilöt: Ruizhi Chen ja
Antti Hyttinen

Contact persons: Ruizhi Chen and
Antti Hyttinen
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Usean järjestelmän SBAS-palvelu EGNOS-signaalin ja Galileo-simulaattorin avulla.
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Multi-constellation augmentation based on EGNOS and Galileo simulation.
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(X,Y,Z)
xPL

Hallinto- ja tukipalvelut
Henkilöstö

Administrative and support services

Vuonna 2006 Geodeettisen laitoksen palveluksessa
työskenteli 62 henkilöä, joista 17 oli määräaikaisessa
työsuhteessa. Henkilötyövuosina mitattuna vuoden
2006 työpanos oli 55 htv, jossa vähennystä edellisvuodesta 3,6 %. Laitoksen kokonaiskustannuksista
henkilöstökulut olivat 62,3 %, yhteensä 2,67 miljoonaa euroa. Tilapäisen työvoiman vähentyminen
laski henkilökustannuksia 1,6 %.
Vakituisesta henkilökunnasta 72,6 % oli suorittanut yliopiston loppututkinnon ja tutkijakoulutuksen
saaneita oli 41,9 %.
Geodeettinen laitos on miesvaltainen organisaatio.
Miehiä henkilöstöstä oli 69,1 % ja naisia 30,9 %.
Henkilökunnan keski-ikä on 41 vuotta. Tehdyn työn
osuus säännöllisestä vuosityöajasta oli 85,7 %. Työajan
palkkojen osuus palkkasummasta oli 63 % ja välillisten
työvoimakustannusten osuus työajan palkoista 56,7 %.
Sairauspoissaolot olivat 4,2 päivää henkilötyövuotta
kohti.

Personnel

Kirjasto ja arkistotoimi
Geodeettisen laitoksen kirjasto on julkinen tieteellinen erikoiskirjasto. Kirjaston kokoelmat koostuvat
pääasiassa geodesiasta, geofysiikasta, kartograﬁasta,
geoinformatiikasta, fotogrammetriasta ja kaukokartoituksesta. Kuluneena vuonna kirjaston kokoelmiin
kuului 25 844 nidettä ja kirjastolla oli käytössä yli 400
eri lehtivuosikertaa. Kokoelmaa on kartutettu tilatuilla
sekä vaihdoissa saaduilla materiaaleilla.
Kirjasto hoitaa perinteisen kirjastotoimen ohella
myös laitoksen julkaisutoimintaa.
Vuonna 2006 Geodeettisen laitoksen omissa sarjoissa
ilmestyi kolme uutta julkaisua.
Julkaisujen myynti tapahtui pääasiassa Granumin ja
Tampereen yliopiston ylläpitämän Tiedekirjakauppa
TAJU:n välityksellä myös englanninkielisille alueille.
Kirjasto vastaa myös laitoksen tutkimustoiminnasta
syntyneestä mittausarkistosta sekä laitoksen kartta-,
valokuva- sekä entisten ylijohtajien arkistojen hoidosta.

Hallinto
Geodeettinen laitos on maa- ja metsätalousministeriön
alainen valtakunnallinen tutkimuslaitos.

The personnel consisted of 62 employees, of whom
17 had a temporary employment. When measuring a
man-year, the work contribution in year 2006 was 55
man-years, reduction from previous year was 3.6%. The
personnel costs were 62.3% of Institutes overall costs, in
total 2.67 million euros. Reduction in temporary labour
descended personnel costs 1.6%.
72.6% of the permanent staﬀ had a university degree
and 41.9% had a scholar level training.
The Finnish Geodetic Institute is a male-dominated
organization. 69.1% of personnel was men and 30.9
were women. The average age of personnel was 41 years.
The done work share of regular annul working hours
was 85.7%. The workings hours wages share of payroll
was 63.9%.
Indirect labourcosts share of working hour’s wages
was 56.4%. The sick absences were 4.2 days per manyear.

Library services and Archiving
The Library of the Finnish Geodetic Institute is a public
scientiﬁc library. The Library collections consist thus
mainly of geodesy, geophysics, cartography, photogrammetry and remote sensing. The FGI library’s collections
included 25,844 volumes in 2006, and the library
had more than 400 diﬀerent volumes of journals. The
total number of volumes comprises those received in
exchange as well as those ordered.
The FGI library is responsible for providing library
services and also carries out publishing activities. Three
new publications appeared in the Institute’s own series.
Sales of publications are chieﬂy undertaken through the
scientiﬁc bookshop Taju, which is run by the University
of Tampere and the virtual bookstore Granum. Sales are
also made internationally.
The Library is responsible for the Finnish Geodetic
Institute archiving and takes care of the archiving
measurements and other information produced in the
research activities. The library is also responsible for the
map and photograph archives as well as the archives of
former Directors General.

Administration
Director General, professor Risto Kuittinen, leads the
Institute with the help of board. The board consists
of following persons: Director General, the heads of
departments, the ﬁnancial manager, the representative
of personnel and administrative secretary. The board has
meetings approximately once a month.
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Osastot
Geodesian ja geodynamiikan osasto
Kaukokartoituksen ja fotogrammetrian osasto
Geoinformatiikan ja kartograﬁan osasto
Navigoinnin ja paikannuksen osasto
Hallinto- ja tukipalvelut

Johtaja
Henkilökunnan määrä
M. Poutanen
17
J. Hyyppä
17
T. Sarjakoski
9
R. Chen
6
P. Koponen
6

Departments
Geodesy and Geodynamics
Remote Sensing and Photogrammetry
Geoinformatics and Cartography
Navigation and Positioning
Administration and supporting services

Director
Number of employees
M. Poutanen
17
J. Hyyppä
17
T. Sarjakoski
9
R. Chen
6
P. Koponen
6

Laitoksen osastot, niiden johtajat ja henkilökunta 31.12.2006.
Departments of the Institute, heads of departments and personnel 31.12.2006.

Laitosta johtaa ylijohtaja, professori Risto Kuittinen.
Ylijohtajan apuna toimii johtoryhmä, joka kokoontuu
noin kerran kuukaudessa Johtoryhmän muodostavat
ylijohtaja, osastonjohtajat, talouspäällikkö, henkilökunnan edustaja ja hallintosihteeri. Kokouksissa käsitellään
mm. tutkimusohjelmia, talous-, toiminta- ja vuosisuunnitelmia, tilinpäätösasiakirjoja, vuosikertomusta,
laitoksen tulossopimusta sekä muita esille tulevia asioita. Laitoksessa oli v. 2006 oheisen taulukon mukaiset
osastot, niiden johtajat ja henkilökunta.

Rahoitus
Geodeettiselle laitokselle osoitettiin vuonna 2006 budjettivaroja 3 300 000,00 EUR, ulkopuolista tutkimusrahaa
731 606,00 EUR sekä tilaustutkimusrahaa 613 775,42
EUR. Laitoksen toiminnan kokonaisrahoitus oli yhteensä
4 645 381,42 EUR, jossa on 445 910,05 EUR lisäystä
verrattuna vuoteen 2005. Siirryttäessä vuoteen 2007
laitoksen taloudellinen tilanne oli hyvä.
Seuraavasta laskelmasta näkyvät laitoksen toiminnan
rahoitus ja kulut.
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The task of the board is to prepare research plans, the
annual plan, the budget, annual reporting, documentation of ﬁnancial statement and other current issues.
The accompanying table shows the Institute’s departments, directors and personnel numbers of each department.

Financial information
The Finnish Geodetic Institute received funding to
the amount of EUR 3,300,000.00 in the budget for
2006 and the external funding to the sum of EUR
731,606.00 and funding from free-charging operations
EUR 613,775.42. The total funding of the Institute
was EUR 4,645,381.42, which represents an increase of
EUR 445,910.05 compared with 2005. The ﬁnancial
situation of the Institute was good at the beginning of
2007.
The funding and costs of the Institute’s activities are
shown in the following table.

1.1.2006–31.12.2006
TOIMINNAN RAHOITUS
Budjettirahoitus
Ulkopuolinen rahoitus

1.1.2005–31.12.2005

Maksullisen toiminnan tuotot

3 300 000,00
731 606,00
613 775,42

3 200 000,00
640 033,50
359 437,87

Vuokrat ja käyttökorvaukset
TOIMINNAN RAHOITUS

4 645 381,42

4 199 471,37

TOIMINNAN KULUT
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Henkilöstökulut
Vuokrat
Palvelujen ostot
Muut kulut
Valmistus omaan käyttöön (–)
Poistot

–297 775,63
–2 665 945,08
–285 652,43
–589 789,63
–206 346,17
0,00
–234 271,25

–165 912,93
–2 726 959,83
–280 676,86
–593 350,73
–173 962,74
0,00
–261 192,00

–4 279 780,19

–4 202 055,09

TOIMINNAN KULUT

1.1.2006–31.12.2006 1.1.2005–31.12.2005
OPERATING INCOME (EUR)
Budget funding
External funding
Proﬁts of chargeable operations
Rents and compensations of use
OPERATING INCOME

3,300,000.00
731,606.00
613,775.42

3,200,000.00
640,033.50
359,437.87

4,645,381.42

4,199,471.37

OPERATING EXPENSES
Materials, supplies and goods
Purchases during the ﬁnancial period
Personnel costs

–297,775.63
–2,665,945.08

–165,912.93
–2,726,959.83

–285,652.43
–589,789.63
–206,346.17
–0.00
–234,271.25

–280,676.86
–593,350.73
–173,962.74
–0.00
–261,192.00

–4,279,780.19

–4,202,055.09

Rents
Purchased services
Other expenses
Manufacturing, own use (–)
Depreciations
OPERATING EXPENSES
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Yhteyshenkilöt
Hallinto

Contact persons

Ylijohtaja, prof. Risto Kuittinen
p. (09) 2955 5331
sähköp. Risto.Kuittinen@fgi.ﬁ

Administration

Talouspäällikkö Päivi Koponen
p. (09) 2955 5182
sähköp. Paivi.Koponen@fgi.ﬁ

Geodesia ja geodynamiikka
Osastonjohtaja, prof. Markku Poutanen
p. (09) 2955 5215
sähköp. Markku.Poutanen@fgi.ﬁ

Geoinformatiikka ja kartograﬁa
Osastonjohtaja, prof. Tapani Sarjakoski
p. (09) 2955 5206
sähköp. Tapani.Sarjakoski@fgi.ﬁ

Kaukokartoitus ja fotogrammetria
Osastonjohtaja, prof. Juha Hyyppä
p. (09) 2955 5306
sähköp. Juha.Hyyppa@fgi.ﬁ

Navigointi ja paikannus
Osastonjohtaja, prof. Ruizhi Chen
p. (09) 2955 5318
sähköp. Ruizhi.Chen@fgi.ﬁ

Metsähovin tutkimusasema
Erikoistutkija Kirčo Arsov
p. (09) 2564 994
sähköp. Kirco.Arsov@fgi.ﬁ

Kirjasto- ja informaatiopalvelut
Kirjastonhoitaja Kati Haanpää
p. (09) 2955 5233
sähköp. Kati.Haanpaa@fgi.ﬁ
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General Director, Prof. Risto Kuittinen
tel. +358-9-2955 5331
e-mail: Risto.Kuittinen@fgi.ﬁ
Financial Manager Päivi Koponen
tel. +358-9-2955 5182
e-mail: Paivi.Koponen@fgi.ﬁ

Geodesy and Geodynamics
Head of Department, Prof. Markku Poutanen
tel. +358-9-2955 5215
e-mail: Markku.Poutanen@fgi.ﬁ

Geoinformatics and Cartography
Head of Department, Prof. Tapani Sarjakoski
tel. +358-9-2955 5206
e-mail: Tapani.Sarjakoski@fgi.ﬁ

Remote Sensing and
Photogrammetry
Head of Department, Prof. Juha Hyyppä
tel. +358-9-2955 5306
e-mail: Juha.Hyyppa@fgi.ﬁ

Navigation and Positioning
Head of Department, Prof. Ruizhi Chen
tel. +358-9-2955 5318
e-mail: Ruizhi.Chen@fgi.ﬁ

Metsähovi Research Station
Senior Research Scientist Kirčo Arsov
tel. +358-9-2564 994
e-mail: Kirco.Arsov@fgi.ﬁ

Library and Information Services
Librarian Kati Haanpää
tel. +358-9-2955 5233
e-mail: Kati.Haanpaa@fgi.ﬁ

Muut yhteyshenkilöt
Other contact persons

Eero Ahokas tel. +358-9-2955 5201
e-mail: Eero.Ahokas@fgi.ﬁ
Joel Ahola tel. +358-9-2955 5220
e-mail: Joel.Ahola@fgi.ﬁ
Eija Honkavaara tel. +358 2955 5303
e-mail: Eija.Honkavaara@fgi.ﬁ
Mirjam Bilker-Koivula tel. +358-9-2955 5218
e-mail: Mirjam.Bilker@fgi.ﬁ
Antti Hyttinen tel. +358-9-2955 5323
e-mail: Antti.Hyttinen@fgi.ﬁ
Jorma Jokela tel. +358-9-2955 5219
e-mail: Jorma.Jokela@fgi.ﬁ
Harri Kaartinen tel. +358-9-2955 5202
e-mail: Harri.Kaartinen@fgi.ﬁ
Hannu Koivula tel. +358-9-2955 5221
e-mail: Hannu.Koivula@fgi.ﬁ
Lassi Lehto tel. +358-9-2955 5210
e-mail: Lassi.Lehto@fgi.ﬁ
Pekka Lehmuskoski tel. +358-9-2955 5315
e-mail: Pekka.Lehmuskoski@fgi.ﬁ
Lauri Markelin tel. +358-9-2955 5229
e-mail: Lauri.Markelin@fgi.ﬁ
Leena Matikainen tel. +358-9-2955 5204
e-mail: Leena.Matikainen@fgi.ﬁ
Jaakko Mäkinen tel. +358-9-2955 5317
e-mail: Jaakko.Makinen@fgi.ﬁ
Juha Oksanen tel. +358-9-2955 5208
e-mail: Juha.Oksanen@fgi.ﬁ
Veikko Saaranen tel. +358-9-2955 5223
e-mail: Veikko.Saaranen@fgi.ﬁ
Maaria Tervo tel. +358-9-2955 5234
e-mail: Maaria.Tervo@fgi.ﬁ
Heikki Virtanen tel. +358-9-2955 5311
e-mail: Heikki.Virtanen@fgi.ﬁ
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