
GPS:llä mitattujen korkeuksien 
muuntaminen N2000-järjestelmään

GPS ei mittaa N2000-korkeuksia, mutta GPS-korkeus 
(h) voidaan muuntaa FIN2005-geoidimallin avulla 
N2000-järjestelmän mukaisiksi korkeuksiksi (H). 

FIN2005-geoidin korkeus voidaan arvioida alla 
olevasta kartasta tai laskea numeerisen geoidimallin 
avulla. Muunnos N2000-järjestelmään tapahtuu kaavalla 
H = h – N.

FIN2005-geoidimallin tarkkuus on koko Suomen 
alueella parempi kuin 5 cm. 

Lisätietoja:
Julkisen hallinnon suositus JHS 163: 
Suomen korkeusjärjestelmä N2000
Geodeettisen laitoksen julkaisu 136

Kartta 6: N2000-korkeuksien ero senttimetreinä 
verrattuna N60-järjestelmän korkeuksiin. 
N60-korkeus + korjaus = N2000-korkeus

N2000-korkeudet verrattuna 
N60-korkeuksiin
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Maannousu muuttaa 
korkeuksia. Ilmakuvissa 
rantaviivan muutos 
Liminganlahdella 
vuodesta 1975 
vuoteen 2000.

Geoidi on merenpinnan kuvitteellinen 
jatke mannerten kohdalla. Merialueilla 
se yhtyy likimain vapaaseen 
merenpintaan.

Kartta 5: FIN2005-geoidimalli: 
Geoidin korkeus (N) metreinä GRS80-ellipsoidista. 
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Perusteita

Eurooppalaisen paikkatiedon yhteiskäytön edistämisen 
yhtenä tavoitteena on ollut 1990-luvulta alkaen luoda 
yhteinen korkeusjärjestelmä Eurooppaan. N2000 on 
sen suomalainen realisaatio. 

 N2000-järjestelmän lähtöarvo saatiin pohjoismai-
sena yhteistyönä Itämeren ympäri tehdystä vaaitus-
verkkojen tasoituksesta. Lähtötaso on yhteiseuroop-
palaisissa korkeusjärjestelmissä käytetty Amsterdamin 
nollapiste NAP.  Laskujen tuloksena saatiin Metsähovin 
observatoriossa Kirkkonummella olevalle kiintopis-
teelle PP2000 korkeusarvo. N2000-korkeusjärjes-
telmän korkeudet laskettiin tasoittamalla kartassa 3 
esitetty tarkkavaaitusverkko pisteen PP2000 suhteen.  

Suomen korkeusjärjestelmä N2000

Toisen tarkkavaaituksen 
aikana luotiin Etelä-
Suomeen tilapäinen 
N43-järjestelmä, joka 
on käytössä vielä 
joissakin kunnissa.
Vaaituksen valmistuttua 
luotiin N60-järjestelmä. 
N60-järjestelmä on 
käytössä kunnissa ja 
eri valtakunnallisilla 
toimijoilla kunnes 
N2000 korvaa sen.

N2000 on 3. tarkka-
vaaitukseen perustuva 
korkeusjärjestelmä.
Suomen vaaitusverkko 
on liitetty sekä naapuri-
maiden verkkoihin että 
merenpintaan rannikojen 
mareografien kautta.

Kartta 1: 
1. tarkkavaaituksen linjasto

Kartta 2: 
2. tarkkavaaituksen linjasto

NN on ensimmäinen 
valtakunnallinen  
korkeusjärjestelmä.  
Se on käytössä edelleen 
joissakin kaupungeissa. 
NN-korkeuksia esiintyy 
myös muun muassa 
vesistöjen säännöstely-
päätöksissä ja sisävesien 
syvyystiedoissa.

NN N43 N60 N2000

Kartta 3: 
3. valtakunnallisen 
tarkkavaaituksen linjasto 
ja uuden korkeus-
järjestelmän luonnissa 
käytetyt Ruotsin ja Norjan 
vaaitusverkkojen osat. 

Realisointi

Geodeettisen laitoksen tarkkavaaituspisteet määritte-
levät N2000-järjestelmän. N2000:n korkeuslukemat 
muuttuvat 13–43 cm aiempaan valtakunnalliseen  
järjestelmään N60 nähden. Suurin osa erosta syntyy 
40 vuoden maannoususta, koska N2000-korkeudet 
on laskettu vuoden 2000 maannousun mukaisina; 
N60-korkeudet olivat vuoden 1960 mukaisia. Järjes-
telmien väliset erot on esitetty kartassa 6.

Käyttöönotto

Valtakunnallisissa kartastotöissä ja paikkatietopalve-
luissa suositellaan käytettäväksi N2000-korkeusjär-
jestelmää. Valtion viranomaiset, kuten Geodeettinen 
laitos, Maanmittauslaitos ja Merenkulkulaitos, ottavat 
uuden korkeusjärjestelmän käyttöön lähivuosina. 

Kartta 4:  Maannousu mm/vuosi maan keskipisteen suhteen.

Miksi Suomessa on useita korkeusjärjestelmiä?

Jääkauden aikana maanpinta painui alas. Sen jälkeen 
maa alkoi kohota ja maankohoaminen jatkuu edelleen. 
Maanpinnan kohoaminen muuttaa korkeuksia, mikä 
näkyy esimerkiksi rantaviivan siirtymisenä rannikoilla. 
Maankohoaminen on erilaista eri puolilla Suomea. 
Maannousun muutos on esitetty kartassa 4.

Maanpinnan kohoamisella on monia vaikutuksia 
muun muassa rakentamiseen. Maanpinnan kohoamista 
ja kohoamisnopeutta on seurattu tarkkavaaituksilla. Eri 
aikoina tehtyjen vaaitusten perusteella on voitu laatia 
malli maanpinnan kohoamisesta. Tarkkavaaitusten 
jälkeen myös korkeusjärjestelmä on uudistettu vastaa-
maan ajankohdan tilannetta. 

Valtakunnalliset korkeusjärjestelmät 
Suomessa

Tarkkavaaitukset ja korkeusjärjestelmät

1. tarkkavaaitus 1892–1910:  
NN-korkeusjärjestelmä

2. tarkkavaaitus 1935–1975:  
N43- ja N60-korkeusjärjestelmät

3. tarkkavaaitus 1978–2004:  
N2000-korkeusjärjestelmä


