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FinnRef-tukiasema-verkko 
• Aktiivisten GNSS-tukiasemien verkko 
• valtakunnallisten vertausjärjestelmien eli koordinaatti-, korkeus- ja 

painovoimajärjestelmien/vertauskehysten ylläpito 
• EUREF-FIN:n runko 
• Tarkkavaaitut asemat 
• painovoimapilarit 

• Yhteydet kansainvälisiin järjestelmiin (EPN, IGS), muunnosten hallinta 
• Tutkimus: MML Paikkatietokeskus (FGI) 
FinnRef-paikannuspalvelu 
• ICT-tuotantopalvelupalvelut ylläpitää 
• Avoin DGNSS-paikannuspalvelu  



FINNREF - TAUSTAA 
Ensimmäinen vaihe 
• NKG:n suositus pysyvien GPS-asemien 

rakentamisesta 1993 
• Geodeettinen laitos rakensi 1993-1996 
• 12+1 (Degerby 2005) GPS-asemaa 
• EUREF-FIN-koordinaatiston perusta 

• + 100 kolmiopistettä 
• Sitominen eurooppalaiseen 

koordinaatistoon 
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FINNREF - TAUSTAA 
Toinen vaihe 
• MMM rahoitus uudistamiseen 
• Rakennettu 2012-2013 
• 20 GNSS-asemaa 
• Avoin DGNSS-paikannuspalvelu 
• Verkko-RTK testikäytössä 

Mikkeli 

Savukoski 

Hetta 

Kilpisjärvi 

Pyhäjoki 

Tornio 

Orivesi 

Finström 



FINNREF - ASEMA 
Vaatimukset 
• Peruskallio, avoin satelliittinäkyvyys 
• Ei RF-häiriöitä GNSS-taajuuksilla 
• Tietoliikenneyhteys, sähkö 
Aseman varustus: 
• Vastaanotin Javad Delta-3 GNSS 
• Kalibroidut Javad Choke Ring antennit; SCIGN Radome 
• Tietoliikenneyhteydet (valokuitu, 3G, 4G) 
• Sähkön etäohjausyksikkö, UPS, Akusto 
 

6 



FINNREF – MISSÄ MENNÄÄN NYT 
Taustaa 
• GL osaksi Maanmittauslaitosta 2015 

• FinnRef:n laajempi hyödyntäminen? -> selvitysprojekti 
• Verkko-RTK-menetelmien tarkkuus ja luotettavuus? (FinnRef-asemien keskimääräinen etäisyys 

200 km ) 
• Verkko on harva eikä paikannuspalvelu kestä asemien rikkoutumista 
• Luotettavuutta lisäasemilla 

• Tarvittava tukiasemien määrä? 
• Galileo, Beidou -> sat.määrä, tukiasemien etäisyys 

Käyttöönotto-/kehitysprojekti 2017 - 2019 
• ”Paikannuspalvelun käytettävyys, toiminnallisuus ja tarkkuus nostetaan Maanmittauslaitoksen oman 

tuotannon vaatimuksia vastaaviksi” 
• ”rakennetaan noin 25 uutta tukiasemaa ja hyödynnetään naapurimaiden tukiasemien dataa” 
• ”kehitetään myös huomioiden muun julkishallinnon ja yhteiskunnan tarpeet” 
• Käyttöön 2019 MML:n tuotannossa 
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FINNREF - TIHENNYS 
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• Tavoite: noin 50 omaa FinnRef-asemaa 
• 20 ”vanhaa” asemaa 
• Vuonna 2017 rakennettiin 4 + 8 
• Vuonna 2018 rakennetaan 15-18 asemaa 

• Naapurimaiden asemien hyödyntäminen 
• Viro 4 
• Ruotsi 9 
• Norja 4 

 
Hollola 12/2017 

Tammisaari 11/2017 
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• MML:n tuotanto 
• FGI (Paikkatietokeskus) 

• RTK-mittausten hyödyntämistä 
dynaamisessa ympäristössä  
 

FINNREF – TESTIT 2018 



PAIKANNUSPALVELU 
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Laskentakeskus 

Virheiden 
mallinnus 
reaaliajassa 

FinnRef-asemat Käyttäjät 

Paikannussatelliittien 
datan keräys 

Paikannussatelliitit 

Data Data 

Virhelähteet 

Data Korjaukset dataan 
Data + korjaus 

= 
Tarkempi sijainti 

Internet 



FINNREF-PAIKANNUSPALVELU 
• DGNSS-palvelu 

• kaikille avoin, ilmainen DGNSS-korjausdata koodipaikannukseen 
• 0.5 m:n tarkkuus 
• Korjausdata lähetään internetin välityksellä NTRIP-protokollan mukaisesti (verkko/asema) 
• http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/paikannuspalvelu/dgnss-palvelu 

• Verkko-RTK-palvelu 
• Tällä hetkellä tutkimus ja testikäyttöön 

• RINEX-palvelu 
• vapaasti kaikkien saatavilla 
• FinnRef-tukiasemien havaintodata jälkilaskentaan 
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PAIKANNUSPALVELUOHJELMISTO  
• Laskennassa nyt 32 omaa asemaa + naapurimaiden asemat 

• Vuoden 2018 lopulla yhteensä 65-70 asemaa  
• Laskentaohjelmisto: GNSMART / Geo++ 

• (GNss - State Monitoring And Representation Technique)  
• Laitevalmistajista riippumaton ohjelmisto 

• Ohjelmiston tehtävä  
• Kerää tosiajassa dataa FinnRef-asemilta 
• Järjestelmän tilan monitorointi 

• Reaaliaikainen virhelähteiden mallinnus 
• Monitieheijastumisten vähentäminen 
• Antennien vaihekeskipisteiden korjaus (kalibroidut antennit) 
• Alkutuntemattomien ratkaisu  

• Korjaustiedon välittäminen käyttäjille  
• Tuetut verkko-RTK-formaatit: PRS, FKP, MAC 
• DGNSS 
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LOPUKSI: PAIKKATIETOPOLIITTINEN SELONTEKO 

3.3. Tarkka paikannus kaikkien käyttöön 
 
Satelliittipaikannusjärjestelmät ja niitä tarkentavat palvelut luovat edellytykset 
paikkatietojen tehokkaalle hyödyntämiselle logistiikassa, navigoinnissa, autonomisessa 
liikenteessä, monissa käytännön mittaustehtävissä sekä kansalaisten arjessa. 
 
Selvitetään ja laaditaan suunnitelma siitä, miten kansallinen Maanmittauslaitoksen ylläpitämään 
kiintopisteverkkoon perustuva FinnRef-paikannuskorjauspalvelu voidaan ottaa laajasti ja avoimesti 
yleiseen käyttöön tulevaisuuden paikannus- ja logistiikkapalveluita kehitettäessä ja käytettäessä. 
Lisäksi selvitetään miten palvelu soveltuu myös turvallisuusviranomaisten käyttöön. 
Euroopassa eletään tärkeää vaihetta satelliittinavigoinnin kehityksessä, sillä eurooppalainen globaali 
Galileo- satelliittinavigointijärjestelmään on juuri otettu käyttöön ensimmäiset palvelut ja sen on 
tarkoitus olla täysimääräisessä käytössä vuonna 2020. Tuetaan suomalaisten osallistumista 
eurooppalaiseen yhteistyöhön avaruusasioissa ja satelliittidatan hyödyntämistä yhä uusilla 
toimialoilla. Samalla edistetään Suomen kehittymistä merkittäväksi toimijaksi satelliittimarkkinoilla. 
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