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Lyhenteet 

CAD Computer-aided design, tietokoneavusteinen suunnitteluohjelma 2D-piirtä-

miseen, 3D-mallintamiseen ja simulointiin. 

CSV Comma-separated values, tiedostoformaatti, jossa arvot ovat erotettu toi-

sistaan pilkuilla. 

GNSS Global Navigation Satellite System, globaali satelliittipaikannusjärjestelmä. 

GPRS General Packet Radio Service, pakettikytkentäinen tiedonsiirtopalvelu. 

GSM Global System for Mobile Communications, maailmanlaajuinen matkapu-

helinjärjestelmä. 

GT GT-formaatti, tunnetaan myös nimellä Geonic- tai Tielaitoksen formaattina, 

jossa maastokohde merkitään 74 merkillä tekstitiedostossa. 

RTK Real Time Kinematic, reaaliaikainen kinemaattinen mittausmenetelmä, 

jossa tehdään tarkkuusmittauksia mittaustukiaseman ja satelliittitietojen 

avulla. 

TBC Trimble Business Center, Trimblen toimisto-ohjelmisto. 

USB Universal Serial Bus, liitin erilaisten laitteiden kytkemiseen yhteen esimer-

kiksi tietoliikennettä varten. 

WEH Windows Embedded Handheld, Microsoftin kehittämä käyttöjärjestelmä, 

joka on ollut laajasti käytössä kämmenmikroissa ja muissa laitteissa. 

Wi-Fi Rekisteröity tavaramerkki, joka ilmaisee standardin IEEE 802.11x mukai-

sen langattoman verkon yhteensopivuuden. 

VRS Virtual Reference Station, virtuaalinen tukiasema, vertaa RTK:n fyysiseen 

tukiasemaan. 
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1 Johdanto 

Insinöörityön aihe valikoitui Kartometria Finland Oy:n halusta mahdollistaa mittausdatan 

tiedonsiirto suoraan maastosta maastotallentimien ja toimiston tietokoneiden välillä sekä 

omasta kiinnostuksestani tietotekniikkaa kohtaan. Aloitin työskentelyn Kartometrialla 

kartoittajana tammikuussa 2019. Perehtyminen käytössä oleviin mittalaitteisiin ja yrityk-

sen toimintatapoihin mahdollisti insinöörityön suunnittelun ja siten paremmin tavoitteen 

toteuttamisen. 

Ennen insinöörityötä mittausdata vietiin maastomittauksien jälkeen maastotallentimista 

toimiston tietokoneisiin tiedonsiirtokaapeleilla, eikä ollut muita toimivia ratkaisuja tiedon-

siirtoon. Tietotekniikan kehittyminen digitalisaation aikana on luonut uusia mahdollisuuk-

sia hyödyntää laitteistoja ja ohjelmistoja tehokkaammin ja joustavammin päivittäisissä 

mittauksissa. Kartometrialla oli tavoitteena mahdollistaa langaton tiedonsiirto eli siirtyä 

enemmän virtuaaliseen toimintatapaan, eroon kaapeleista.  

Tässä insinöörityössä selvitettiin, mitä erilaisia järjestelmiä ja menetelmiä voidaan käyt-

tää Kartometrian mittauskaluston kanssa saavuttamaan tavoite, joka oli mahdollistaa 

mittausdatan langaton tiedonsiirto maastotallentimien ja toimiston tietokoneiden välillä. 

Järjestelmille tehtiin alkuselvityksiä ja arvioitiin järjestelmien sopivuutta nykyisille laitteille 

ja yritykselle. Järjestelmien soveltuvuutta Kartometrialle arvioitiin yrityksen toimitusjohta-

jan Mikko Aarnisalon kanssa ennalta sovittujen ehtojen rajoissa.  

Selvitystyön ja käyttöönoton jälkeen järjestelmän toimivuutta arvioitiin yrityksessä. 

Osana insinöörityötä oli myös järjestelmän koulutus yrityksen henkilöstölle, jotta järjes-

telmästä saadaan konkreettinen hyöty yrityksen toiminnalle. 
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2 Kartometria Finland Oy 

2.1 Yritys 

Kartometria Finland Oy on suomalainen maanmittausalan yritys. Se palvelee sähkö- ja 

tietoverkkotoimijoita kartoitus-, dokumentointi- ja kaapelinnäyttötehtävissä. Kartometria 

hoitaa projektien dokumentoinnin asiakkaan toiveiden mukaisesti. Erilaisten verkkoihin 

liittyvien mittauksien lisäksi Kartometria tekee pintavaaituksia, konversiopalvelua, maas-

toonmerkintä- ja kartoitusmittauksia sekä konsultointia kartoitus- ja dokumentointipalve-

luihin. Yrityksen toimialueena on koko Suomi, mutta pääasiassa työkohteita on Etelä-

Suomessa. Yrityksessä työskentelee 10 henkilöä. (Kartometria 2019.) 

2.2 Yrityksen käytössä olevat laitteet 

Kartometrialla on käytössään Trimble-tuotemerkkisiä mittalaitteita ja muutaman eri val-

mistajan kaapelinhakulaitteistoja. Trimble on yhdysvaltalainen mittalaitteita valmistava ja 

paikkatiedon ohjelmia kehittävä yritys (About Trimble 2019). Kartometrialla on kaksi 

Trimble S6 -takymetriä, jotka mahdollistavat tarkan mittauksen etenkin alueilla, joissa 

satelliittipaikannus ei onnistu huonon satelliittikattavuuden takia. Alueilla, joilla satelliit-

teja on saatavilla, mitataan Trimble R8 GNSS (Global Navigation Satellite System) -vas-

taanottimella, joka mittaa senttimetrien tarkkuudella. GNSS-järjestelmä toimii yhdysval-

talaisen GPS (Global Positioning System)-, venäläisen GLONASS (Globalnaja Navigat-

sionnaja Sputnikovaja Sistema)-, eurooppalaisen Galileo- ja kiinalaisen BDS (BeiDou 

Navigation Satellite System) -satelliittijärjestelmien satelliittien kanssa. Takymetriä sekä 

vastaanotinta ohjataan Trimble TSC3 -maastotallentimella, jolla valitaan mittalaitteen 

mittaustapa, aloitetaan mittaus ja voidaan selata mitattua dataa. Käytännössä TSC3 on 

mittalaitteiden käyttöliittymä ja mittausdatan tallennin. 

Erillisenä mittausjärjestelmänä Kartometrialla on käytössään kaksi Trimble Geo 7x -käm-

menmikroa ja yksi Trimble Nomad 900G -kämmenmikro. Geo 7x ja Nomad 900G käyt-

tävät hyväkseen GNSS:ää paikannukseen. Laitteissa on sisäinen vastaanotin, mutta 

tarkkuutta voidaan parantaa kytkemällä erillinen antenni kiinni kämmenmikroihin. An-

tenni parantaa paikannusta maastossa kymmenen senttimetrin tarkkuuteen. 
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Haastavassa maastossa mittaushavaintojen tarkkuutta voidaan parantaa jälkilasken-

nalla. Jälkilaskennassa mittausdatan ohella haetaan mittauskohteen lähimmästä tuki-

asemasta korjaustietoja Trimble GPS Pathfinder Office -ohjelmistolla. Pathfinder-ohjel-

misto on selitetty ohjelmistoa koskevassa luvussa 2.3. Pathfinder-ohjelmistolla voidaan 

korjata epätarkkoja havaintoja. Haastavan maaston epätarkkoihin havaintoihin voidaan 

korjaamalla saavuttaa jopa kymmenen senttimetrin tarkkuus. (Trimble GPS Pathfinder 

Office 2019.) Haastavana maastona pidetään alueita, joissa on paljon satelliittipeittoa. 

Tällaisia alueita ovat muun muassa metsät. Metsissä puut ja lehdet estävät satelliittien 

signaalin pääsyn vastaanottimeen. 

Kaapelinhakulaitteita on käytössä kahdelta eri valmistajalta C.Scopelta sekä Vivax-Met-

rotechiltä (Laitteisto 2019). Kummassakin järjestelmässä on oma signaalin lähetin, joka 

kytketään haluttuun kaapeliin tai muuhun kohtaan, josta signaali saadaan kulkemaan 

haluttuun kaapeliin. Muita kohtia ovat esimerkiksi muuntamon metallipinnat. Kaapeliin 

lähetettyä signaalia voidaan hakea ja seurata maastossa kyseisillä hakulaitteilla ja siten 

paikantaa maanalaisia linjoja. Kaapeleiden sijaintien kartoittaminen on tärkeää, jotta niitä 

ei katkeaisi turhaan kaivaessa maata. Korkeajännitteisten sähkökaapeleiden kartoitta-

misen yhteydessä mitataan myös kaapelien syvyydet. Tällä toimenpiteellä varmistetaan 

kaapelien riittävä kaivuusyvyys, jotta riski sen katkeamiselle olisi pienempi. Syvyyden 

varmistus on erityisesti tärkeää pelloilla, joita kynnetään säännöllisesti. 

2.3 Yrityksen käytössä olevat ohjelmat 

Ohjelmistoja on käytössä Kartometrialla niin mittalaitteissa kuin toimiston tietokoneissa. 

Trimble TSC3 -maastotallentimet ja Geo 7x -kämmenmikrot toimivat Windows Embed-

ded Handheld 6.5 -käyttöjärjestelmässä ja Nomad 900G toimii Windows Mobile 

6.1 -käyttöjärjestelmässä. TSC3-maastotallentimessa käytettävä mittausohjelmisto on 

Trimble Access. Sillä ohjataan mittalaitteita kuten takymetriä ja GNSS-vastaanotinta. 

Geo 7x ja Nomad 900G -laitteilla kartoittaessa käytetään Trimble TerraSync -ohjelmis-

toa. TerraSync on suunniteltu paikkatiedon keruuseen ja ylläpitoon. TerraSyncillä kartoi-

tettu tieto tuodaan toimistolla tietokoneelle tarkasteltavaksi ja muokattavaksi Trimble 

GPS Pathfinder Officella. Pathfinderissa data voidaan jälkikorjata ohjelmasta haetuilla 
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differentiaali-korjauskertoimilla, joilla päästään jopa kymmenen senttimetrin tarkkuuksiin 

mittaushavainnoissa. (Trimble TerraSync 2019; Trimble GPS Pathfinder Office 2019.)  

Toimiston muut ohjelmistot jakautuvat sisäisiin projektin- ja tiedonhallintasovelluksiin 

sekä mittausdatan käsittelyohjelmistoihin. Datankäsittelyohjelmisto 3D-Win ja tekstinkä-

sittelyohjelmisto TextPad ovat toimistolla eniten käytetyt sovellukset mittausdatan käsit-

telyssä. (Laitteisto 2019.) 
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3 Digitalisaatio 

Tiedon tallentamisen ja jakamisen huippu on tällä hetkellä pilvipalveluissa. Sanastokes-

kus TSK ry on määritellyt pilvipalvelu-termin hajautetuksi verkkopalveluksi, jossa tieto-

koneita, ohjelmia, tallennustilaa ja muita tietoteknisiä palveluja käytetään verkon kautta 

(Pilvipalvelu 2016). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi päätelaitteella 

päästään verkossa olevan ohjelman kautta käsiksi tiedostoihin, jotka ovat tallennettuna 

verkkoon pilvipalvelua tarjoavan tahon palvelimilla. 

Sanastokeskus TSK ry:n määritelmästä eroten, Petri Salmio (2012: 8) erotteli hosting-

palvelut pilvipalveluista hänen opinnäytetyössään, joka käsitteli pilvipalveluja. Salmion 

mukaan hosting-palvelua on esimerkiksi, kun palveluntarjoaja tarjoaa palvelintilaa tie-

dostojen tallentamiseen. Pilvipalvelun tulisi sisältää muitakin ominaisuuksia kuin vain 

palvelintilan tarjoamisen, toteaa Salmio. Esimerkkinä ominaisuuksista Salmio mainitsee 

virtualisoimisen sekä käytön mukaan maksamisen. Tällöin pilvipalvelu erotetaan ASP 

(Application Service Provider) -palveluista, joita ovat esimerkiksi sähköpostipalvelut. 

(Salmio 2012: 8.) 

Pilvipalvelut ovat vain yksi viime vuosikymmenellä vaikuttaneen digitalisaation ilmen-

tymä. Digitalisaatiolle ei ole olemassa tarkkaa määritelmää, mutta esimerkiksi Tenhunen 

(2015) ja Meriläinen (2017: 6) ovat lainanneet digitalisaatiota käsittelevissä kirjoituksis-

saan konsulttitalo Gartnerin digitalisaation määritelmää, joka kuuluu seuraavasti: ”Digi-

talization is the use of digital technologies to change a business model and provide new 

revenue and value-producing opportunities; it is the process of moving to a digital busi-

ness.” (Gartner 2019). Määritelmällä halutaan sanoa, että digitalisaation tuoman tekno-

logian käyttö mahdollistaa yrityksen toiminta- ja ansaintamallien muuttamisen ja paran-

tamisen. 

Digitalisaation tuottamista hyödyistä pienyrityksessä on kirjoitettu opinnäytetyö. Opin-

näytetyössään Koskinen (2017) kertoo digitalisaation mahdollistaneen pienyritysten ke-

hittymisen monipuolisesti lähemmäs suuryritysten tasoa tarjoamalla asiakkailleen tekno-

logian mahdollistamia parempia palveluita. Koskinen lisää, että palveluja ulkoistamalla 

yritykset pystyvät keskittymään ydinliiketoimintaansa, kun henkilöresursseja ei tarvitse 

enää käyttää toissijaisiin tehtäviin. Koskisen toteuttamassa kyselyssä suurin osa 
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pienyrityksistä kertoikin ottaneensa pilvipalveluja käyttöönsä sekä ulkoistanut ei-ydinlii-

ketoimintaansa. (Koskinen 2017: 28.) 

Oulun yliopiston tuotantotalouden dosentti Pekka Leviäkangas kuitenkin huomauttaa 

Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla, että digitalisaatiosta huolimatta kokonaistuot-

tavuus ei ole parantunut suuria investointeja tehneillä aloilla sen enempää kuin aloilla, 

joilla investointeja on tehty vähemmän. Ajatusta kutsutaan Solow’n paradoksiksi, ja se 

syntyi yhdysvaltalaisen taloustieteen emeritusprofessorin Robert Solowin todettua, että 

näemme tietokoneistumisen kaikkialla paitsi tuottavuudessa. Esimerkkinä mielipidekir-

joituksessaan Leviäkangas nostaa esille vuoden 2015 Australian pankki- ja vakuutus-

sektorin, jolla huolimatta suurista investoinneista tieto- ja viestintätekniikkaan kokonais-

tuottavuuden kehitys ei ollut merkittävä verrattuna muihin aloihin. Leviäkangas esittää 

selitykseksi tietotekniikan heikon soveltamisen yrityksissä ja sen, että ohjelmistojen yllä-

pito syö hyötyä. Lisäksi kova kilpailu ei anna investointeja tehneitä yrityksiä ehtiä hyötyä 

tarpeeksi investoinneistaan. (Leviäkangas 2019.) 
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4 Järjestelmien ja menetelmien selvittäminen 

Tässä luvussa käydään läpi mahdollisia erilaisia tapoja siirtää dataa maastotallentimista 

toimiston tietokoneisiin. Aluksi tarkastellaan tiedonsiirtomahdollisuuksia yrityksessä jo 

käytössä olevilla laitteilla ja ohjelmilla. Lähtötilannetta selvitetään myös kysymällä yrityk-

sen henkilöstöltä, onko jo jotain tiedonsiirtomenetelmää yritetty käytännössä. Jos jotain 

menetelmiä on jo yritetty käytännössä, todetaan järjestelmän tiedonsiirtomahdollisuudet 

uudestaan yrittämällä tiedonsiirtoa laitteelta. Aikaisempien tiedonsiirtomenetelmien uu-

delleen testaamisen jälkeen perehdytään nykyisiin laitteisiin ja ohjelmistoihin. Nykyisten 

laitteiden ja ohjelmistojen tiedonsiirtomahdollisuuksiin perehtymisen jälkeen selvitetään, 

mitä järjestelmiä on saatavilla markkinoilla. Järjestelmien ja menetelmien alkukartoituk-

sessa käydään läpi useampi eri järjestelmä rajoittumatta liikaa järjestelmän tai menetel-

män ominaisuuksiin, jotta tämä insinöörityö tarjoisi kattavan otannan tarjolla olevista jär-

jestelmistä ja menetelmistä saavuttaa Kartometrian tavoite, eli mahdollistaa langaton tie-

donsiirto maastotallentimen ja toimiston tietokoneen välillä. Yksi ehto oli kuitenkin voi-

massa alkukartoituksessa. Järjestelmän tai menetelmän tulee olla Trimble-yhteensopiva 

yrityksessä käytössä olevien laitteiden takia. Kun järjestelmien tiedonsiirtomahdollisuuk-

sia oli selvitetty tarpeeksi, teimme yhdessä Kartometrian toimitusjohtajan kanssa pää-

töksen siitä, mitkä järjestelmistä soveltuisivat parhaiten yrityksen tarkoitukseen mahdol-

listaa langattoman tiedonsiirron maastotallentimista toimiston tietokoneisiin ja olisivat ai-

nakin jatkotarkastelun arvoisia. 

4.1 Jatkotarkastelussa vaikuttavat ehdot 

Kartometrian toimitusjohtajan Mikko Aarnisalon kanssa keskusteltiin jatkotarkasteluun 

meneville järjestelmille asetettavista ehdoista, joita järjestelmien tai menetelmien tulisi 

noudattaa Trimble-yhteensopivuusehdon lisäksi. Lopullisina ehtoina järjestelmille ja me-

netelmille asetettiin helppokäyttöisyys, toimintavarmuus ja tietoturvallisuus. Lisäksi jär-

jestelmästä aiheutuvat pienet kustannukset yritykselle katsottaisiin eduksi. Helppokäyt-

töisyys ja toimintavarmuus ehdot liittyvät vahvasti palvelun yhteensopivuuteen jo ole-

massa olevien laitteiden kanssa. Helppokäyttöisyys edistää uuden järjestelmän tai me-

netelmän käyttöastetta. Monimutkainen ja hankala järjestelmä ei edistä virtualisoinnin 

tavoitetta, sillä sellainen vähentää järjestelmän käyttöastetta. Yhteensopivuus jo ole-

massa olevien laitteiden kanssa tarkoittaa sitä, että yrityksen ei tarvitse investoida uusiin 
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kalliisiin mittalaitteistoihin tai erillisiin kannettaviin maastotietokoneisiin tiedonsiirtoa var-

ten. Järjestelmässä tulee olla myös tietoturva kunnossa, sillä siirrettävän datan pitää py-

syä turvassa. 

4.2 Alustava pohdinta vaihtoehdoista 

Eri menetelmiä miettiessä tuloksena syntyi muutama ajatus siitä, miten tieto voitaisiin 

lähettää maastotallentimista toimiston tietokoneisiin. Yksi vaihtoehto on lähettää tiedosto 

maastossa maastotallentimesta internet-yhteydellä toimistoon laitteen omilla ohjelmilla 

tai selaimella. Tämä vaihtoehto noudattaa olemassa olevan järjestelmän yhteensopivuu-

sehtoa sekä pieniä aiheutuvia kustannuksia.  

Toinen vaihtoehto on siirtää tiedosto älypuhelimen kautta sovelluksien avulla käyttäen 

tiedonsiirtoa maastotallentimen ja älypuhelimen välillä. Älypuhelin on korvattavissa myös 

muilla kannettavilla laitteilla, kuten kannettavalla tietokoneella tai tabletilla. Yrityksellä ei 

kuitenkaan ole maastokelpoisia kannettavia tietokoneita tai tabletteja, joten niistä koituisi 

hankintakustannuksia. Näille laitteille ei myöskään nähdä yrityksessä muuta tarvetta, jo-

ten niiden käyttöaste jäisi hyvin matalaksi. Muut laitteet kuin älypuhelin ja mittalaitteet 

nähdään yhtenä ylimääräisenä laitteena mukana maastossa. Siitä syystä ratkaisuksi py-

ritään etsimään jokin olemassa oleviin laitteisiin sopiva järjestelmä tai menetelmä.  

Kolmanneksi vaihtoehdoksi tarkastellaan pilvipalvelujärjestelmää. Pilvipalvelun välityk-

sellä tiedonsiirto ei ole sidottu ainoastaan toimistolla tapahtuvaan tapahtumaan. Näin 

mittaustiedostoja voidaan lähettää maastotallentimista toimiston tietokoneisiin, kunhan 

internetyhteys toimii. 

4.3 Selvityksien tulokset 

Seuraavissa luvuissa on kerrottu järjestelmien ja menetelmien alkukartoituksien tulokset. 

Tuloksissa käydään läpi, mitä mahdollisia menetelmiä jo olemassa olevilla laitteilla voi-

daan mahdollisesti tehdä ja uusien järjestelmien sopivuus yrityksen käyttöön. Samalla 

arvioidaan löydettyjen järjestelmien ja menetelmien soveltuvuutta ennalta asetettuihin 

ehtoihin. Menetelmät ja järjestelmät, jotka sopivat ehtoihin otetaan yrityksessä 
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koekäyttöön. Jatkotarkasteluun otettujen järjestelmien käyttöönotot ovat selostettu lu-

vussa 5.1 ja 5.2. Yrityksessä koulutettujen järjestelmien yhteenveto on luvussa 6. 

4.3.1 Trimble TSC3 -järjestelmä 

 

Kuva 1. Trimble TSC3 -maastotallennin ja Trimble Access 2017.xx -käyttöliittymä (Geotrim Oy) 

Kartometrian mittauslaitteisto koostuu Trimble TSC3 -maastotallentimesta (kuva 1) ja 

Trimble R8 GNSS -vastaanottimesta. Trimble TSC3 on Trimblen kehittelemä ja vuonna 

2011 markkinoille tuotu maastotallennin ja -tietokone. Laitteen käyttöjärjestelmä on Win-

dows-pohjainen. Tuettuja yhteyksiä ovat GSM (Global System for Mobile Communicati-

ons), GPRS (General Packet Radio Service), EDGE (Enhanced Data rates for GSM 

Evolution) ja 3G (kolmannen sukupolven) -verkot, jotka ovat eri sukupolvien verkkostan-

dardien nimityksiä. Näiden yhteyksien lisäksi laitteessa on Wi-Fi, eli langaton verkko, 

toimistoympäristössä ja Bluetooth lyhyen matkan yhteyksiin, esimerkiksi GNSS-vastaan-

otinta varten. Robottitakymetreihin yhteyttä ottava 2,4 GHz -radiomodeemi mahdollistaa 

takymetrin etähallinnan maastossa. Toimistolla maastotallennin kytketään kiinni tietoko-

neeseen USB (Universal Serial Bus) -kaapelilla. Mittauskäyttöliittymänä toimii Trimble 

Access. (Trimble 2011). Trimble Access on modulaarinen käyttöliittymä, johon on tarjolla 

Trimblen kehittelemiä moduuleita riippuen mittaustarkoituksesta. Peruskartoitukseen 

ja -mittaamiseen suunniteltu moduuli on mittaus (General Survey). Erikoismittausmo-

duuleita ovat muun muassa tunnelit (Tunnels), putkilinjat (Pipelines). Virallisten Trim-

ble-moduuleiden lisäksi Trimble tukee yhteensopivia kumppanisovelluksia (Partner 
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Applications). Kumppanisovelluksista esimerkkeinä yleisurheilu (Athletics) ja kerrostalo 

(High Rise). (Trimble Access Applications 2019). Kartometrialla käytössä olevissa 

TSC3-maastotallentimissa on muutama eri versio Accessin 2017 versiosta. Uusin Trim-

ble Access versio TSC3:een on Trimblen verkkosivujen mukaan 2017.22, joka on jul-

kaistu 18.2.2019. Trimble Accessiin on tullut vuodesta 2017 lähtien kuusi päivitystä. 

(Trimble Documentation 2019). Tämä kertoo siitä, että Trimble on jatkanut tuotetukeaan 

TSC3:een aktiivisesti.  

Suurin rajoitus tiedonsiirron mahdollistavien järjestelmien saatavuudessa TSC3-maas-

totallentimeen on sen käyttöjärjestelmä Windows Embedded Handheld (WEH) 6.5. WEH 

6.5 on julkaistu vuonna 2011 ja se on rakennettu Windows Mobile 6.5 -pohjalle. WEH-

käyttöjärjestelmä on laajasti käytössä jälleenmyynti-, kuljetus- ja muilla aloilla, joilla käy-

tetään kämmentietokoneita tiedon tallentamiseen ja lukemiseen. (Wurster 2011.) Micro-

soft, eli Windows Embedded Handheld 6.5:n kehittäjä, on määritellyt käyttöjärjestelmän 

elinkaaren päättyvän tammikuussa 2020 (Microsoft 2019). Tämä tarkoittaa sitä, että 

käyttöjärjestelmään ei ole enää tulossa virallisia päivityksiä eikä korjauksia havaittuihin 

vikoihin. Näin ollen laitteen turvallisuusriski kasvaa. Windows Embedded Handheld - ja 

Windows Mobile -järjestelmiä on edelleen käytössä etenkin varasto-, rakennus- ja ter-

veydenhuoltoalalla, joissa tarvitaan kämmentietokoneita tiedon lukemiseen, merkitsemi-

seen ja tallentamiseen. Yrityksille tulee eteen jossain vaiheessa tilanne, jossa on pakko 

uusia koko järjestelmä, sillä ohjelmistokehittäjienkin tuki ohjelmistoihin loppuu ja huolto 

laitteisiin vaikeutuu osien saatavuuden vuoksi. (Kågebjer 2017; The Migration to Android 

OS as Support Ends for Windows on Handheld Devices 2017.)  

TSC3-maastotallentimessa on integroitu GSM/GPRS-modeemi, joka mahdollistaa inter-

net-yhteyden laitteelta. Tämä tarkoittaa sitä, että laitteella pääsee internetiin. Kartomet-

rian aiemman tiedonsiirtokokeilun perusteella on todettu laitteen oman sähköpostin ole-

van kykenemätön siirtämään tiedostoja sillä vaatimuksella, joka on tämän insinöörityön 

tavoitteena, eli kaikenkokoisten tiedostojen siirto vaivattomasti ja nopeasti. Tiedoston 

siirtämiseen tarvitaan jokin paremman toimintavarmuuden omaava ohjelma. Sellainen 

palvelu olisi Trimble Access Services, joka koostuu Trimble AccessSyncistä sekä Trim-

ble Connectista. Tätä järjestelmää käsitellään luvussa 4.3.2. 
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Toinen keino siirtää tiedosto TSC3:sta olisi luoda yhteys TSC3-maastotallentimen ja äly-

puhelimen välille. Puhelin olisi loistava apuväline tiedostojen siirtoon maastosta toimis-

tolle. Ensinnäkin kaikilla yrityksen henkilöillä on työpuhelin mukana maastossa jo oletuk-

sena, joten puhelimesta ei aiheutuisi lisätaakkaa. Toisekseen puhelimissa toimisi useim-

mat samoista luotettavista sovelluksista, esimerkiksi Dropbox ja Outlook, kuin toimiston 

tietokoneissa, joten tiedonsiirto on varmatoimisempi ja kolmannen osapuolen palveluna 

tietoturvallisempi vaihtoehto verrattuna edellisen kappaleen sähköpostin välityksellä ta-

pahtuvaan tiedonsiirtoon. Mahdollisia vaihtoehtoja toteuttaa tiedonsiirto TSC3-maasto-

tallentimesta olisi Bluetooth-yhteys, USB-kaapeli, SD-muistikortti tai muu sovellus. 

Yritin muodostaa Bluetooth-yhteyden TSC3-maastotallentimen ja älypuhelimen välille ja 

siirtää Bluetooth-yhteyden kautta tiedoston puhelimeen, josta sen saisi lähetettyä nope-

ammilla yhteyksillä ja paremmilla sovelluksilla eteenpäin toimistolle. Tiedoston siirto epä-

onnistui, sillä TSC3 ei lähettänyt tiedostoa Bluetoothilla älypuhelimeen, vaikka Bluetooth 

oli kytketty päälle molemmissa laitteissa. TSC3 ja älypuhelin yhdistyvät toisiinsa, mutta 

tiedoston siirto ei onnistunut. Bluetooth-vaihtoehto karsitaan pois, sillä järjestelmä ei toi-

minut halutulla tavalla. TSC3-maastotallentimen kytkeminen USB-kaapelilla älypuheli-

meen ei myöskään tuottanut toivottua tulosta. Laitteet yhdistyvät keskenään, mutta pu-

helimella ei voinut käsitellä TSC3-maastotallentimen tiedostoja. Samasta syystä USB-

kaapelilla tiedoston siirto maastotallentimesta puhelimeen karsitaan pois jatkotarkaste-

lusta. 

SD-muistikortilla tiedonsiirto olisi mahdollista, mutta TSC3-maastotallentimesta ja puhe-

limesta pitää irrottaa takakansi ja akku, jotta SD-muistikortin saa asetettua lukijaansa. 

Tämä katkaisee laitteista virrat ja sulkee ne. Menetelmä ei täytä helppokäyttöisyyden 

tavoitetta, joten SD-muistikortti-menetelmää ei jatkoselvitetä. 

TSC3-maastotallentimeen ei voi asentaa suoraan Android- (esimerkiksi Kartometrian 

Samsung-puhelimien käyttöjärjestelmä) ja iOS- (Apple-puhelimien käyttöjärjestelmä) so-

velluksia, koska kuten aikaisemmassa kappaleessa todettiin, TSC3-maastotallentimet 

toimivat Windows Embedded Handheld 6.5 -käyttöjärjestelmässä. WEH 6.5 -käyttöjär-

jestelmään ei löytynyt tavoitteisiin sopivaa sovellusta. Sovellukset olivat teknisesti jäl-

jessä tässä insinöörityössä määritellyistä ehdoista. Kartometria haluaa käyttää tiedon-

siirrossa uudempaa tekniikkaa, joka olisi toimintavarmempi sekä tietoturvallisempi.  
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Muita sovellusratkaisuja miettiessä huomattiin, että Trimbleltä on saatavilla Androideihin 

sopiva Trimble Penmap for Android -sovellus, joka mahdollistaa älypuhelimen käytön 

kartoituksessa. Trimble Penmap -järjestelmää on avattu luvussa 4.3.5. 

4.3.2 Trimble Access Services -järjestelmä 

 

Kuva 2. Kuvassa on Trimble Access 2017.22:n päävalikko ja AccessSync-moduuli. 

Trimble Access Services koostuu Trimblen maastotallentimissa toimivasta Trimble Ac-

cessSync -moduulista (kuva 2), joka on aikaisemmassa luvussa 4.3.1 esitellyn Trimble 

Access -käyttöliittymän lisäosa. AccessSyncin on käytettävissä, kun maastotallentimella 

on voimassa oleva ohjelmistopäivityssopimus valtuutetun Trimble-jälleenmyyjän kanssa. 

Suomessa sopimuksia tarjoaa Geotrim Oy. Ohjelmistopäivityssopimusta myydään vuo-

deksi kerrallaan. Lisenssin voimassaolon aikana AccessSync ladataan TSC3-maasto-

tallentimelle Trimble Installation Manager -ohjelmistopäivitysohjelmasta. Trimble Ac-

cessSyncillä käyttäjä valitsee kansiot ja tiedostot, jotka halutaan siirtää maastotallenti-

mesta internetin välityksellä pilveen. Tuota pilveä kutsutaan Trimble Connectiksi 

(kuva 3).  
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Kuva 3. Kuvakaappaus Trimble Connectin selainnäkymästä. 

Trimble Connect on pilvipohjainen tiedontallennus- ja yhteistyöalusta saman projektin 

parissa työskenteleville eri tahoille tai yrityksen henkilöille, jotka haluavat jakaa mittaus-

tiedoston toimistoon tai muille maastomittaajille. Trimble Connect mahdollistaa nopean 

ja helpon tiedonjaon eri tahojen tai henkilöiden välillä. Pilveen viety tiedosto voidaan 

avata Trimble Connectin selainnäkymässä, työpöytä- tai mobiilisovelluksessa. (Trimble 

Access Services 2019). Selainnäkymässä, työpöytä- ja mobiilisovelluksessa on monia 

yhteisiä toimintoja, joita tiedostoon voi tehdä. Myös pelkästään yhden käyttöliittymän toi-

mintoja on jonkin verran. Toiminnat on esitelty taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Selainnäkymän, työpöytä- ja mobiilisovelluksen ominaisuuksien vertailutaulukko 
(Connect Features 2019). 

 Työpöytä Mobiili Selain 

3D Markup ●   ● 

Activity Feed     ● 

Align Models ●   ● 

Assign To-Do's ● ● ● 

Change Color of Some Objects ●     

Change Color of Entire Model ●     

Combine and View Selected Models ● ● ● 

Comment on To-Do's ● ● ● 

Control Visibility of Entire Model ● ● ● 

Control Visibility of Some Objects ● ● ● 

Create a Project ●   ● 

Create and Manage Folders ●   ● 

Create and Manage Releases     ● 

Create Saved Groups of Objects ●     

Create To-Do's ● ● ● 

Define Custom Reports     ● 

Exchange To-Do's using BCF 1.0     ● 

Export Reports     ● 

File Explorer ● ● ● 

Grids ●     

List Object Properties ● ● ● 

Manage Permissions and Notifications     ● 

Manage Users and Groups     ● 

Measure Distances ● ● ● 

Model Object Filtering ●     

Run Clash Checking ●   ● 

Save Views ● ● ● 

Store Multiple Images in Comment Chain ●     

Temporary Local Offline Storage ● ●   

View/Comment Clashes ●   ● 
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Taulukosta selviää, että Trimble Connectin ominaisuudet riippuvat siitä, mitä käyttöliitty-

mää käyttää tiedoston tarkastelemiseen. Mobiilisovelluksessa on yhteensä 11 ominai-

suutta. Kaikki mobiilisovelluksen ominaisuudet ovat myös työpöytäsovelluksessa ja se-

lainnäkymässä. Poikkeuksena on Temporary Local Offline Storage -ominaisuus, joka on 

mobiilisovelluksen ohella vain työpöytäsovelluksessa. Työpöytäsovelluksessa ja selain-

näkymässä on kummassakin 23 ominaisuutta. Ainoastaan työpöytäsovelluksen käyttö-

liittymässä olevia ominaisuuksia on kuusi, ja ainoastaan selainnäkymässä olevien omi-

naisuuksien lukumäärä on seitsemän. Vain työpöytäsovelluksen käyttöliittymässä esiin-

tyvät ominaisuudet keskittyvät enimmäkseen objektien ja mallien muokkaamiseen. Vas-

taavasti selainnäkymässä olevat ominaisuudet keskittyvät projektin-, käyttäjien hallin-

taan sekä raporttien tekemiseen.  

Trimble Connectin rakennussuunnittelupuolen ominaisuudet eivät hyödytä Kartometriaa. 

Sellaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi kaikki objekteihin (Object) ja malleihin (Model) 

liittyvät ominaisuudet sekä ristiriitatarkastelut (Clash). Ominaisuudet, jotka selvästi hyö-

dyttävät Kartometriaa tehtävissään, ovat projektinhallinta, tapahtumasyöte (activity 

feed), käyttäjien hallinta sekä tehtävälistojen (To-Do) teko. Tämän tarkastelun tuloksena 

voidaan todeta selainnäkymän olevan hyödyllisin käyttöliittymä Trimble Connectin käyt-

töön. Tiedostoja pystyy kuitenkin käsittelemään myös mobiili- ja työpöytäsovelluksella 

rajatuilla ominaisuuksilla. 

Trimble Access Services tarjoaa tietoturvallisen pilvipalvelualustan tiedon jakamiseen 

maastosta toimistoon. Järjestelmä toimii yrityksessä tällä hetkellä käytössä olevilla lait-

teilla, joten yrityksen ei tarvitse investoida uusiin laitteisiin. Trimble AccessSync kuitenkin 

edellyttää TSC3-maastotallentimessa voimassa olevaa ohjelmistopäivityssopimusta 

Geotrim Oy:n kanssa. Ohjelmistopäivityssopimuksella mahdollistetaan AccessSyncin 

käyttöönotto. Kartometriassa päätettiin ostaa ohjelmistopäivityssopimus yhteen TSC3-

maastotallentimeen ja yrittää järjestelmää käytännössä. Järjestelmän jatkotarkastelu on 

selostettu luvussa 5.1. 
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4.3.3 Trimble TSC7 -järjestelmä 

 

Kuva 4. Trimble TSC7-maastotietokone (Geotrim Oy). 

Trimble TSC7 (kuva 4) on uudempi versio Trimblen maastotietokoneesta kuin TSC3, 

joita on käytössä Kartometrialla. Se on julkaistu vuonna 2018. Suurimmat muutokset 

verrattuna TSC3:een ovat maastotietokoneen 7-tuumainen näyttö, tehokkaampi suori-

tuskyky sekä uusi käyttöjärjestelmä. Uudessa TSC7:ssä on käyttöjärjestelmänä Win-

dows 10 Professional. Käyttöjärjestelmä on sama Windows 10 Professional kuin on 

asennettuna esimerkiksi kannettaviin tietokoneisiin. TSC7 tukee siis samoja sovelluksia 

ja ohjelmistoja kuin toimiston Windows 10 Professional -tietokoneet. TSC7-maastotieto-

koneelle voidaan asentaa esimerkiksi Dropbox- sekä 3D-Win-ohjelmat, jolloin 

TSC7-maastotietokoneella voi myös muokata tiedostoa, dokumentoida se ja lähettää 

valmis tiedosto tilaajalle samoilla projektinhallintasovelluksilla, joita käytetään myös toi-

miston tietokoneissa. Sovelluksien laajempi yhteensopivuus mahdollistaa paremman 

työskentelyn maastossa, toimistossa ja niiden välillä. (News 2018; Datasheet 2018.) 
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Kuva 5. Trimble Access 2018.xx (Trimble Inc.). 

TSC7-maastotietokone tukee Trimble Access 2017.2x:ää sekä uutta Trimble Access 

2018 -versiota. Trimble Access 2018 (kuva 5) on optimoitu suuremmille näytöille kuin 

Trimble Access 2017.2x, joka on kehitetty TSC3:n pienemmälle näytölle.  Tuettuja verk-

koyhteyksiä ovat LTE (Long Term Evolution)- ja 3G-verkot. Nopeat nykypäivän yhteydet 

mahdollistavat sujuvan internetin käytön. Suuret tietomäärät liikkuvat nopeasti ja verkos-

toituneet sovellukset tarjoavat joustavuutta työprosesseihin. Muut tietoyhteydet ovat 

Wi-Fi ja Bluetooth, joilla ovat samat käyttötarkoitukset kuin aiemmassakin maastotallen-

ninmallissa. Wi-Fillä saadaan laite yhdistettyä paikalliseen verkkoon ja Bluetoothilla voi-

daan muodostaa langaton yhteys erilliseen laitteeseen, kuten GNSS-vastaanottimeen. 

(News 2018; Datasheet 2018.)  

Kartometria on hiljattain investoinut pariin uuteen TSC3-maastotallentimeen täydentä-

mään mittauskalustoa, joten yrityksessä ei ole tällä hetkellä tarvetta uusille maastotal-

lentimille eikä yritys sitä kautta halua investoida uusiin TSC7-maastotietokoneisiin. Tästä 

syystä TSC7 jää jatkotarkastelun ulkopuolelle. 
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4.3.4 Trimble Business Center -järjestelmä 

Trimble Business Center (TBC) on Trimblen toimisto-ohjelmisto. TBC:stä on nyt saata-

villa versio 5.00, ja se on julkaistu vuoden 2018 lopulla. TBC:hen on vuosien kehityksen 

aikana lisätty moduuleita sekä ominaisuuksia. (Recent Versions 2019.) TBC:llä voi yh-

distää eri mittausjärjestelmien tuloksia samaan kokonaisuuteen. Esimerkiksi GNSS- ja 

takymetrimittauksia voidaan yhdistää ja tehdä taso- ja korkeustasoituksia. Tuloksia voi 

visualisoida pistepilvillä ja CAD-malleilla. Tiedon integroiminen yhteen ohjelmaan auttaa 

yritystä keskittämään työmenetelmät. Samalla eri ohjelmien hankinta- ja koulutuskustan-

nukset jäävät pois, kun yhdellä ohjelmalla voi hoitaa aikaisempien monien eri ohjelmien 

menetelmät. TBC tukee Autodeskin, Bentleyn, ESRIn sekä monien muiden kolmansien 

osapuolien ohjelmistojen tiedostojen tuontia ja vientiä. TBC edellyttää vähintään Micro-

soft Windows 7 (64-bittinen) -versiota. Järjestelmäsuositukset ovat normaalin nykyaikai-

sen tietokoneen tasolla. Fotogrammetria- ja laserkeilausmoduulin käyttö vaativat tieto-

koneelta tehokkaampaa suoritinta sekä enemmän muistia. (Trimble Business Center 

2018.) 

TBC koostuu monesta eri toimintakokonaisuudesta, jotka on esitetty kuvassa 6. Ohjel-

mistoa hankkiessa on mahdollista valita, mitä toimintoja ohjelmasta halutaan ottaa käyt-

töön. Hankintamallissa on hyvää se, että yrityksen ei tarvitse hankkia niitä toimintoja, 

joita se ei tarvitse. Trimble Business Centeriä on tarjolla kolmea erilaajuista perusver-

siota, joiden lisäksi tiettyihin tehtäviin on saatavilla kuusi erilaista moduulia. Lisäksi mit-

taustietojen ja projektien katseluun on saatavilla Viewer-versio ilman lisenssiä. (Ominai-

suudet 2018.) 

 

Kuva 6. Trimble Business Centerin versiot sekä moduulit (Geotrim Oy). 

Base Edition on TBC:n perusversio, joka mahdollistaa tiedonsiirron maastotallentimen ja 

toimiston tietokoneen välillä. Base Editionissa voi tehdä perus-CAD-toimintoja ja 

L1-päätaajuuden GPS-laskentaa sekä käsitellä vaaitusdataa. Base Edition tarjoaa laajat 
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työkalut laaduntarkistuksesta raportointiin. Intermediate Edition on mittausammattilaisille 

suunniteltu versio. Intermediate Edition mahdollistaa GNSS-laskennan GPS-, 

GLONASS-, BeiDou-, Galileo- ja QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) -järjestelmistä. 

Intermediate Editionissa on laajemmat CAD (Computer-aided Design) -työkalut sekä 

menetelmiä Trimble VISION -laitteilla kerätyille kuville. Advanced Edition tuo edistyksel-

lisempiä mittausominaisuuksia tie- ja väylärakentamiseen. Advanced Editionissa on työ-

kalut karttatulosteisiin, katasteritietoihin, COGO (Coordinate Geometry) -editointiin sekä 

CAD-suunnitelmien laatimiseen. Advanced Editioniin kuuluu työkaluja fotogrammetris-

ten mittausten eli Trimble VISION -aineiston käsittelyyn. (Geotrim TBC 2019; Ominai-

suudet 2018.) Trimble VISION -digikuvaa ja skannaa mittauskohteen mittakaavassa ja 

koordinaatistossa muun takymetrimittauksen yhteydessä (VISION 2019).  

Seuraavaksi käsitellään TBC:n moduulit. Advanced Drafting -moduuli sisältää työkalut 

karttatulosteisiin, katasteritietoihin, COGO:hon ja CAD:iin. Tämän moduulin ominaisuu-

det sisältyvät myös Advanced Editioniin vakiona. Toinen moduuli on Aerial Photogram-

metry Module. Sillä voi prosessoida UAS-tietoja (Unmanned Aerial System) ja laatia 

niistä lopputuotteita. Data Prep -moduulilla voi muuntaa 2D-piirrokset ja PDF-tiedostot 

3D-malleiksi. GIS (Geographical Information Systems) -moduuli tarjoaa selkeän työnku-

lun GIS-, TerraSync- sekä Trimble Access -ohjelmistojen tietojen yhdistämiseksi 

TBC:ssä ja mittaustuloksien viemiseksi lopputuotteeksi. Scanning-moduuli on pistepil-

vien muokkausta varten, ja sen ominaisuudet on suunniteltu etenkin Trimble SX10:n 

tuottaman datan edistykselliseen muokkaukseen. Moduulilla voi käsitellä myös kolman-

sien osapuolien pistepilviä. TBC:n Tunneling-moduuli tuo työkaluja käsittelemään TSC-

maastotietokoneen Trimble Access tunnelit -moduulilla mitattuja aineistoja. Tunneling-

moduulilla voi myös luoda sovellettuja tarke- ja geometriaraportteja mittauksista. (Geo-

trim TBC 2019; Ominaisuudet 2018.) 

TBC:n asennuksen yhteydessä asennetaan Trimble Sync Manager. Trimble Sync Ma-

nager on toimisto-ohjelma, jolla voidaan jakaa projekteja Trimble Access 2018.xx -maas-

totietokoneeseen, eli TSC7:ään. Sync Managerilla ei kuitenkaan pystytä lähettämään 

projekteja ja töitä Trimble Access 2017.xx -versioon, eli TSC3-maastotallentimiin. (Trim-

ble Sync Manager 2019). Tästä syystä Trimble Sync Manager ei hyödytä Kartometriaa, 

sillä yrityksessä on käytössä TSC3-maastotallentimia, jotka toimivat Trimble Access 

2017.xx -käyttöliittymällä. Projektien ja töiden jako TBC:stä langattomasti jouduttaisiin 
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toteuttamaan Trimble Connectin kautta, eli Trimble Connect ja Trimble AccessSync toi-

misivat tiedonsiirron mahdollistajana, kuten aiemmassa luvussa 4.3.2 on kerrottu Trim-

ble Access Servicesin toimintaperiaatteesta. Itse TBC-ohjelmalla ei ole Kartometrialle 

käyttöä, sillä maastotiedon käsittely tapahtuu 3D-Win- ja TextPad-ohjelmilla, kuten lu-

vussa 2.3 on kerrottu. Maastotiedon käsittelyohjelmistojen vaihtamista Trimble Business 

Centeriin ei katsottu tarpeelliseksi Kartometriassa. TBC:n ominaisuudet painottuvat ra-

kennus- ja väyläsuunnitteluun ja niitä tukevaan mittaustyöhön. Ohjelmiston yhteensopi-

mattomuuden TSC3-maastotallentimien kanssa ja tarpeettomuuden takia Kartometrialle 

Trimble Business Centeriä ei oteta yrityksessä käyttöön eikä järjestelmää jatkoselvitetä. 

4.3.5 Trimble Penmap for Android -sovellus 

 

Kuva 7. Kuvakaappaus Trimble Penmap for Android -kartoitusnäkymästä. 
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Luvussa 4.3.1 pohdittiin älypuhelimen hyödyntämistä tiedonsiirrossa ja puhelimeen löytyi 

Trimble Penmap for Android -sovellus (kuva 7). Penmap on Trimblen kehittämä sovellus 

Android-käyttöjärjestelmällä toimiville älypuhelimille ja tableteille. Sovellus on julkaistu 

vuonna 2017, ja sovellus mahdollistaa mobiililaitteen käytön datan keräyksessä. Trimble 

Penmap for Android soveltuu parhaiten peruskartoitukseen sekä tiedonkeruuseen koh-

teista. Ensinnäkin järjestelmässä on hyvää se, että ei tarvitse investoida kalliisiin erillisiin 

laitteisiin, koska voidaan käyttää älypuhelinta tai vastaavaa mobiililaitetta. Trimblen hal-

linnollisten ratkaisujen toimitusjohtaja Matt Delanoa on lainattu Penmap-sovelluksen jul-

kaisemisartikkelissa. Sen mukaan Penmap helpottaa kausivaihtelevuutta yrityksissä an-

tamalla joustavan ja edullisen ratkaisun maastomittauksiin ilman lisäinvestointia kalliisiin 

maastotallentimiin. Toisekseen järjestelmässä on hyvää se, että tarkkuutta voidaan pa-

rantaa mittaamalla erillisellä ulkoisella GNSS-vastaanottimella puhelimen sisäisen epä-

tarkemman antennin sijasta. Käyttämällä RTK (Real Time Kinematic) -palvelua, eli tosi-

aikaista korjaustietoa, päästän senttimetritarkkoihin tuloksiin. (News 2017.) 

Projektit ja mittaukset perustetaan Penmap Project Managerissa, josta alkutiedot ja mal-

lipohja synkronoidaan mobiililaitteelle. Maastossa mitattu data saadaan tarkasteltavaksi 

toimistolla, kun data on päivitetty puhelimesta Trimble Connectin pilvipalveluun Penmap-

sovelluksesta. Penmap Project Manager synkronoi itsestään Trimble Connectin kanssa. 

Mittaustiedosto ladataan Trimble Connect -palvelimelta Penmap Project Managerilla va-

litussa formaatissa. Trimble Connect on Trimblen oma pilvipalvelualusta sen omille lait-

teille ja järjestelmille tiedon jakoa varten. (News 2017.) Trimble Connectia on avattu 

Trimble Access Servicesiä käsittelevässä luvussa 4.3.2, sillä se liittyy tärkeimpänä 

osana Trimble Access Servicesiin. 

Trimble Penmap for Android -mittausjärjestelmällä Kartometria voi hyödyntää jo ole-

massa olevia laitteita, kuten jokaisen omaa henkilökohtaista työälypuhelinta, sekä yrityk-

sessä vapaana olevia GNSS-vastaanottimia. Nämä ominaisuudet täyttävät pienien kus-

tannuksien edellytykset järjestelmän valinnassa. Penmap Project Manager käyttää Trim-

ble Connectia pilvipalvelualustanaan, joten Trimble vastaa palvelun tietoturvasta. Käy-

tettävyys ja toimintavarmuus saadaan selville kokeilemalla järjestelmää.  

Järjestelmä mahdollistaa mittauksen ja tiedonsiirron langattomasti. Tarkkuus ja tiedos-

toformaattien yhteensopivuus ohjelmistoissa ovat avoin kysymys, joka selvitetään 
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käyttämällä järjestelmää käytännössä. Sovimme Kartometrian toimitusjohtajan Mikko 

Aarnisalon kanssa, että kokeilemme Trimble Penmap for Androidia yrityksen käytössä 

maastossa. Penmapin jatkotarkastelun käyttöönotto ja kokemukset järjestelmästä on 

kerrottu luvussa 5.2. 
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5 Jatkotarkasteluun valittujen järjestelmien käyttöönotto ja koulutus 

5.1 Trimble Access Services -järjestelmän jatkotarkastelu 

Jatkotarkasteluun tulevien järjestelmien valinnat oli tehty alkuselvityksien perusteella ja 

Kartometriassa haluttiin yrittää yhtenä uutena järjestelmänä Trimble Access Servi-

ces -palvelua. Ennen järjestelmän varsinaista käyttöönottoa järjestelmällä haluttiin tehdä 

maastotesti, jossa varmistettiin järjestelmän toimivuus ennen yleistä käyttöönottoa ja 

koulutusta yrityksessä. Ensimmäiseksi järjestelmästä oli selvitettävä, kuinka kyseinen 

järjestelmä saadaan hankittua, jotta maastotesti olisi mahdollinen.  

Kuten aiemmassa luvussa 4.3.2 on kerrottu, toimiva Trimble Access Services -järjes-

telmä koostuu TSC3-maastotallentimessa olevasta Trimble AccessSync -moduulista ja 

Trimble Connect -pilvipalvelusta. Molemmat järjestelmät tarvitsevat internet-yhteyden 

toimiakseen. Kartometrialla oli internetliittymät TSC3-maastotallentimissa, sillä mitatak-

seen Trimble R8 GNSS -vastaanottimella tarvitaan mobiiliyhteys korjaustietojen vas-

taanottoa varten. Internet-yhteyden puolesta edellytykset olivat jo olemassa. 

Seuraava selvitettävä asia koski AccessSync-lisenssiä. AccessSyncistä kertovassa tie-

topaketissa kerrottiin AccessSyncin ja Trimble Connectin olevan käytössä, kun laitteella 

on voimassa oleva ohjelmistopäivityssopimus Trimble-laitteita maahantuovan ja valtuu-

tetun jälleenmyyjäyrityksen kanssa (Trimble Access 2018). Geotrim Oy palvelee Karto-

metriaa näissä asioissa. Kartometrialla selvitettiin, onko TSC3-maastotallentimissa voi-

massa olevia ohjelmistopäivityssopimuksia. Voimassa olevat lisenssit tarkistettiin lait-

teista. Tarkastelun tuloksena todettiin usean TSC3-maastotallentimen ohjelmistopäivi-

tyssopimuksen olevan erääntynyt, mutta laitteiden joukossa oli myös yksi sellainen, 

jossa lisenssi oli erääntymässä lähiaikoina. Kartometriassa päätettiin jatkaa erääntyvää 

ohjelmistopäivityssopimusta vuodella eteenpäin. Muiden TSC3-maastotallentimien koh-

dalla lisäohjelmistopäivityssopimuksien tarvetta tarkastellaan Trimble Access Servi-

ces -käyttökokemuksien myötä, onko yrityksessä tarvetta useammalle pilvipalvelutallen-

nukseen kykenevälle TSC3-maastotallentimelle. Kun järjestelmä on kerran perustettu, 

sitä on helppo laajentaa tulevaisuudessa kattamaan myös lisää TSC3-maastotallentimia 

hankkimalla lisää ohjelmistopäivityssopimuksia Geotrimiltä. 
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Kun oli tehty päätös uusia yhden TSC3-maastotallentimen ohjelmistopäivityssopimus, 

otettiin yhteyttä Geotrim Oy:n edustajaan, joka on aiemminkin palvellut Kartometriaa 

Trimblen laitteisiin liittyen. Geotrimiltä hankittiin sopimus, ja se mahdollisti AccessSync-

moduulin päivittämisen TSC3-maastotallentimeen Trimble Installation Managerilla itse. 

TSC3-maastotallentimen olisi vaihtoehtoisesti voinut viedä Geotrimille, jossa Geotrim 

olisi päivittänyt ohjelmiston paikan päällä. Päivittämisen tekeminen itse tapahtui siten, 

että TSC3 kytkettiin USB-kaapelilla kiinni tietokoneeseen ja käynnistettiin Installation 

Manager. Yhteyden muodostamisen jälkeen ohjelma ehdotti ladattavia ja asennettavia 

päivityksiä (kuva 8).  

 

Kuva 8. Trimble Installation Manager, josta asennettiin halutut päivitykset TSC3-maastotallenti-
melle. 

Kun valinnat on tehty, painettiin asenna-nappia. Päivityksessä kesti noin 5 minuuttia. 

Päivityksen kesto riippuu siitä, kuinka monta isoa päivitystä ladataan ja asennetaan. On-

nistuneet päivitykset muuttuivat näkymässä vihreiksi (kuva 9). 
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Kuva 9. TSC3:n päivitys valmistui ja AccessSyncin asennus onnistui. 

Jotta AccessSync toimii suunnitellulla tavalla, tarvitsee yrityksessä myös ottaa käyttöön 

Trimble Connect -pilvipalvelu. Trimble Connect on ilmainen, mutta ilmaisversio on rajattu 

yhteen projektiin, yhteen käyttäjään ja kymmeneen gigatavuun tallennustilaa. Business-

lisenssillä yritys saa rajattomasti tallennustilaa Trimble Connectista projekteille ja liitettyä 

useampia käyttäjiä projekteihin. Geotrimmiltä kerrottiin business-lisenssien olevan si-

dottu ohjelmistopäivityssopimukseen. Yhdellä ohjelmistopäivityssopimuksella sai yhteen 

TSC3 laitteeseen AccessSyncin käyttöoikeuden sekä kolme kappaletta business-lisens-

sejä Trimble Connectiin. Trimble Connect business-lisensseihin yhdistimme järjestelmä-

haltijan tilin sekä yhden yhteisen tilin, jolla kuka tahansa henkilöstöstä voi käyttää juuri 

kyseisen TSC3-maastotallentimen AccessSynciä tiedonsiirtämiseen. 

TSC3-maastotallentimen päivityksen ja Trimble Connectin kansioiden perustamisen jäl-

keen aloitettiin perehtyminen AccessSyncin käyttöön. TSC3-maastotallentimen interne-

tin aktivoimisen jälkeen kirjauduttiin sisään Kartometrian Trimble ID:llä, joka oli sama 

kuin Trimble Connectissa. Kirjautumisen yhteydessä TSC3-maastotallentimesta valittiin 

oikea kansiopolku vastaamaan Trimble Connectin kansiopolkua. 

Seuraavaksi testattiin järjestelmän tiedonsiirtomahdollisuudet käytännössä. Maastotal-

lentimeen luotiin uusi työ. JOB (Trimblen mittaustyötiedosto) -tiedostoon mitattiin muu-

tama piste maastossa, minkä jälkeen mittaustiedosto kirjoitettiin ulos. JOB-tiedosto 
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kirjoitettiin ulos GT (Geonic) -formaatissa. Tiedosto siirtyi ulos kirjoittaessa maastotallen-

timen Export-kansioon. Export-kansion yhteys TSC3-hakemistossa ja Trimble Connec-

tissa on esitetty kuvassa 10.  

 

Kuva 10. Kuvassa on esitetty Export-kansioiden yhteys. Kuvassa ylhäällä on Trimble Connectin 
selainnäkymä ja kuvassa alempana on näkymä TSC3-maastotallentimen File Explore-
rista, eli sisäisen muistin hakemistosta. 

Aiemmin mittaustiedostot oli siirretty toimistolla USB-kaapelilla tietokoneille, mutta nyt 

tiedosto synkronoitiin AccessSyncissä internetin välityksellä Trimble Connectiin. Trimble 

Connectiin ladattu tiedosto voitiin ladata selainkäyttöliittymästä tietokoneen paikalliselle 

levylle ja muokata tiedostoa TextPad- ja 3D-Win-ohjelmilla kuten ennenkin. Tiedonsiirto 

oli mahdollista myös toiseen suuntaan, eli Trimble Connectin projektikansioon voitiin la-

data tiedostoja tietokoneelta ja lukea niitä TSC3-maastotallentimessa, esimerkiksi DXF 

(Drawing Exchange Format) -muotoisia suunnitelmakarttoja mittaustyön taustalle. Jat-

kotarkastelun ja maastotestien tuloksien perusteella voitiin järjestelmä todeta toimivaksi 

ja hyödylliseksi Kartometrialle. Järjestelmä haluttiin yleiseen käyttöön Kartometriassa. 

Järjestelmän koulutusta on avattu luvussa 5.4. 
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5.2 Trimble Penmap for Android -järjestelmän jatkotarkastelu 

Toinen insinöörityön alkuselvityksen perusteella jatkotarkasteluun valittu järjestelmä oli 

Trimble Penmap for Android -mobiilisovellus. Ennen Penmapin varsinaista käyttöönottoa 

ja koulutusta Penmapilla mitattiin maastotesti. Maastotestissä järjestelmään perehdyttiin 

paremmin ja varmistettiin järjestelmän toimivuus. Toimivuuden varmistettua maastotes-

tillä voitiin järjestelmä kouluttaa Kartometrian henkilöstölle ja ottaa Penamap-järjestelmä 

yleiseen käyttöön. 

Penmap toimii Android-käyttöjärjestelmällisissä älypuhelimissa eli yrityksen henkilöstön 

työpuhelimissa. Sovellus ladattiin Google Play -kaupasta. Sovelluksen lataaminen oli il-

maista, mutta sovelluksen täydet ominaisuudet vaativat maksullisen lisenssin. Ilmaisver-

siossa ei voinut vaihtaa antennia puhelimen sisäisestä Android-antennista erilliseen 

Trimble R8 GNSS -vastaanottimeen. Täyden version lisenssiä kysyttiin Geotrim Oy:ltä. 

Geotrimiltä kerrottiin, että Penmapin täysversio on kuukausihinnoiteltu ja yksi lisenssi 

oikeuttaa yhteen käyttäjätunnukseen. Täysversiossa antennin voi vaihtaa Trimblen vas-

taanottimiin sekä ottaa tosiaikaiset korjaukset käyttöön mittaushavaintoihin. Kartometri-

assa päätettiin ottaa yksi lisenssi muutamaksi kuukaudeksi koekäyttöön. Käyttäjätunnuk-

sena käytämme yhteistä Kartometrian tunnusta, jota kukin henkilö voi käyttää. Mikäli 

järjestelmä osoittautuu kannattavaksi, Kartometriassa harkitaan lisälisenssien hankki-

mista. 

Kartometrian hankittua täysversion lisenssin pystyttiin Trimble Penmap for Android -so-

vellukseen kirjautumaan lisenssiin sidotulla käyttäjätunnuksella. Antennin pystyi vaihta-

maan sovelluksessa käyttämään Trimblen vastaanotinta (kuva 11). Vastaanotin yhdis-

tettiin puhelimeen Bluetoothin avulla. Geotrimiltä tuli lisenssin mukana ohjeet 

GNSS-asetuksiin tosiaikaisten korjaustietojen käyttöönottoa varten. Tosiaikaisilla kor-

jaustiedoilla R8-vastaanottimen sai RTK-valmiuteen. Sovelluksessa täytyi valita RTK-

palvelun tyyppi, joka oli tässä tapauksessa NTRIP (Networked Transport of RTCM (Ra-

dio Technical Commission of Maritime Services) via Internet Protocol). NTRIP on inter-

netin välityksellä tapahtuvan korjaustiedon siirtomenetelmästandardista käytetty käsite 

(Bartel 2008). 
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Kuva 11. Kuvakaappaus GNSS-vastaanottimen vaihdosta Androidista Trimbleen. 

Seuraavassa vaiheessa valittiin sopiva caster, eli lähettäjä. Casterista syötettiin IP-osoite 

ja portti yhdistämistä varten sekä valittiin korjaustiedon striimi, eli lähetys (kuva 12). Myö-

hemmin huomattiin, että ensimmäisestä testistä ei saatu korjattuja mittaushavaintoja 

VRS (Virtual Reference Station) -sopimuksen käyttäjänimen ja salasanan puuttuessa 

asetuksista. Korjaustiedon puute näkyi epätarkkoina tuloksina. Alkutiedon perusteella 

tulosten oletettiin olevan samassa linjassa kuin perinteisillä TSC3- ja R8-laitteilla mitatut 

tulokset. Epätarkkuusongelma otettiin puheeksi Kartometriassa ja selvisi, että VRS-so-

pimuksen käyttäjänimi ja salasana ovat samat kuin R8-vastaanottimen tunnukset. Käyt-

täjätunnuksilla vahvistetaan, että Kartometrialla on sopimus vastaanottaa VRS-tietoja 

striimipalvelusta ja lisenssi on maksettu. R8-vastaanottimen käyttäjätunnus ja salasana 

kirjoitettiin niille kuuluville kenttiin Penmapin asetuksissa. 
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Kuva 12. Kuvakaappaus RTK-palvelun asetuksien asettamisesta. 

Oikeiden asetuksien jälkeen Penmap-järjestelmä oli valmis uuteen maastotestiin. Jotta 

varmistuttiin Penmap-mittauksen tarkkuudesta, mitattiin kontrollimittaus TSC3- ja R8-jär-

jestelmällä. Mittauskohteena seurattiin kivetyksen reunaa, jossa oli selkeät kohdat ta-

kaamaan mahdollisimman tarkan uudelleen mittaamisen myöhemmässä Penmapin tes-

timittauksessa. Myös lumeen painautunut mittaussauvan jälki mahdollisti tarkan uudel-

leenmittaamisen. Kun kontrollimittaus oli suoritettu, vaihdettiin järjestelmää Penmap-so-

vellukseen ja R8-vastaanottimeen. Penmap-järjestelmällä mitattiin samat pisteet kuin 

kontrollimittauksessa, jotta toimistolla oli mahdollista vertailla tarkkuuksia. Mittauksen 

päätteeksi mittaustiedosto lähetettiin Trimble connect -pilveen. Toimistolla kontrollitie-

dosto kirjoitettiin ulos TSC3-maastotallentimesta ja siirrettiin tietokoneelle. Penmapin tie-

doston sai ladattua muutamassa eri CSV (comma-separated values) -formaatissa sekä 

shapefilessä. Shapefile on ESRIn kehittämä tiedostoformaatti paikkatiedon siirtämiseen 

(Syrjä 2019). Kartometriassa ei käytetä ESRIn muita tuotteita, joten CSV-tiedosto oli pa-

rempi vaihtoehto Kartometrialle. CSV on tiedostomuoto, jossa tiedot on eroteltu pilkulla 
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toisistaan ja ne ovat luettavissa muun muassa Excelissä (CSV-tiedosto – Mikä on CSV-

tiedosto? 2019). CSV-tiedoston lukemiseen piti löytää sopiva lukuformaatti 3D-Win-oh-

jelmassa. Koska CSV-tiedosto aukeaa Excelissä, muokkaamalla 3D-Winin Excel-luku-

formaattia saatiin CSV-tiedosto luettua 3D-Win-ohjelmassa. Kontrollitiedosto ja Penmap-

mittaustiedosto avattiin samaan näkymään 3D-Winissä ja tuloksia vertailtiin keskenään 

(kuva 13). Silmämääräisesti pisteet olivat samoissa kohdissa. Tarpeeksi lähelle tarken-

taessa pystyi pisteiden väliseksi matkaksi mittaamaan noin 0,02 metriä eli 20 millimetriä. 

Liitteessä 1 on esitetty kontrolli- ja Penmap-mittauksien koordinaatit sekä vertailumit-

tauksien erotukset. Pohjois- ja itäkoordinaattien erotukset olivat enimmillään 0,018 met-

riä eli 18 millimetriä. Korkeuksien välistä suurempaa eroa kontrolli- ja Penmap-mittauk-

sien välillä, keskimäärin 0,233 metriä, selittää se, että mittaukset mitattiin eri antennikor-

keuksilla. Kontrolli- ja Penmap-mittauksien korkeustuloksien välinen virhe oli kuitenkin 

laskelmien mukaan vain 0,011 metriä, eli virhe on muiden tuloksien suuntainen, mikä 

osoittaa korkeuden tarkkuuden olevan riittävä johtokartoitukseen Kartometrian toiminta-

mallin mukaan. 

 

Kuva 13. Kontrollimittauksen (vihreä viiva ja risti) koordinaatit verrattuna Penmap-mittauksen 
(valkoinen risti) koordinaatteihin 3D-Win-ohjelmassa. Oikeassa yläkulmassa on näky-
män mittakaava (punainen viiva on 0,2 metriä). 
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Kahden senttimetrin ero on merkityksetön johtokartoituksen yhteydessä ja myös tietty 

epätarkkuus pisteen uudelleenmittaamisessa vaikutti tuloksiin. Tulokset olivat odotusten 

mukaiset, kun VRS-korjaustiedot toimivat oikein Penmap-järjestelmässä.  

Johtokartoituksen maastomittaustiedostossa tulisi olla pisteen koordinaatit, viivanumero 

ja koodi. Viivanumerolla erotellaan kartoittaessa eri johtoreitit toisistaan. Koodilla ilmoi-

tetaan kartoitettavan pisteen laji, esimerkiksi onko kyseessä johtoreitti vai muuntamo. 

Penmapissa on ominaisuus, jolla voi kartoittaa pisteitä sekä antaa niille koodit. Kontrol-

limittauksen pisteet käytiin mittaamassa uudestaan Penmapilla ja nyt mitatuille pisteille 

määriteltiin lajikoodit. Tiedosto luettiin 3D-Win-ohjelmassa, ja lajikoodit näkyivät oikein. 

Viivanumeroa ei voinut syöttää Penmapissa tehtävässä mittauksessa, eikä Penmapin 

CSV-tiedostoformaatissa ole kenttää viivanumerolle Penmap Project Managerista ulos 

kirjoitetussa tiedostossa. Kuvassa 14 nähdään GT-formaatissa olevan CSV-tiedoston 

tyhjät T1- ja T2-kentät ja eri kohdissa olevat T3- ja T4-kenttien arvot. Viivanumerolle piti 

kehittää jokin toimiva ratkaisu tallentaa se maastossa ja tuoda se sitten Penmap-tiedos-

tossa 3D-Win-ohjelmaan muun datan yhteydessä. 

 

Kuva 14. Ylempi tiedosto on TSC3-maastotallentimella mitatun kontrollimittauksen mittaustie-
dosto GT-formaatissa. Alempi tiedosto on Penmapista saatu mittaustiedosto GT-for-
maatissa, jossa kentiltä puuttuu tietoja ja pistenumerot ovat lukeutuneet vääriin kenttiin. 
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Viivanumero-ongelmasta keskusteltiin yrityksen henkilöstön kanssa ja ajatuksena oli 

muokata 3D-Winin CSV-formaatin lukua siten, että saadaan tuotua halutut kentät tiedos-

toon. Formaatin lukua muokattiin siten, että puuttuvien kenttien arvoille annettiin vakio-

arvoksi 1. Vakioarvo hyödyttää tiedoston muokkauksessa. Kun kentällä on vakioarvo, 

kursorin voi kohdistaa juuri oikeaan kohtaan ja täyttää kenttään haluttu arvo. Viivanume-

ron vaihdon tietäminen olisi vaikeaa, ellei sitä tuoda esille mittausdatassa. 

Yksi ajatus oli liittää viivanumero osaksi pistenumeroa. Esimerkiksi ensimmäinen piste 

olisi 101, jolloin 1xx kertoo viivanumeron ja x01 kertoo pistenumeron. Tällä tavalla kol-

mannen viivan 24. piste olisi muotoa 324. Mikäli yksi ja sama viiva saisi yli sata pistettä, 

viivanumeron sekaannus olisi mahdollinen. Tuosta luvusta viiva- ja pistenumeron erot-

telu olisi myös työlästä, ellei erottelua voisi automatisoida. 

Kartometriassa kehitettiin ratkaisuksi formaattimuunnin 3D-Winiin, jolla saatiin alkuperäi-

nen CSV-tiedosto kirjoitettua GT-formaattiin ja samalla lisättyä tyhjille T1- ja T2-kentille 

vakioarvoksi 1. Samalla koodi- ja pistenumerokenttien tiedot kirjoitettiin oikeaan järjes-

tykseen. Tämän vaiheen jälkeen tiedosto ajettiin vielä yhden muuntimen kautta, joka nu-

meroi viivanumerot juoksevaan järjestykseen. Viivanumeron erottelu oli mahdollista, kun 

kartoittaessa jätettiin pistenumero välistä, kun haluttiin vaihtaa viivanumeroa. Muunnin 

tunnisti, kun juoksevat pistenumerot katkesivat ja muunnin tulkitsi sen viivan vaihdoksi. 

Seuraavissa kuvissa 15–18 on Penmap-mittaustiedoston muuntaminen vaihe vaiheelta 

CSV-tiedostosta viimeisteltyyn valmiiseen GT-formaattiin. 
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Kuva 15. Oikeassa alakulmassa on CSV-formaatti sellaisena kuin Penmap-mittausdatan saa 
ulos Penmap Project Managerista. Taustalla sama tiedosto avattuna 3D-Win-ohjel-
massa. Kuvassa on huomioitavaa, että pistenumero on jätetty välistä halutessaan vaih-
taa viivaa. 
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Kuva 16. Oikeassa alakulmassa on mittaustiedosto GT-formaatissa ensimmäisen muuntimen jäl-
keen, jolloin siihen on lisätty T1- ja T2-kentät vakioarvolla 1. Taustalla on sama tiedosto 
avattuna 3D-Win-ohjelmassa. Verrattuna edelliseen kuvaan nyt ominaisuudet piirtyvät 
näkyviin. 
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Kuva 17. Oikeassa alakulmassa on mittaustiedosto toisen muuntimen jälkeen. Toinen muunnin 
katkoo T2-kentän viivanumeron pistenumeroiden perusteella. Pistemäinen kohde jää 
oikein ilman viivanumeroa ja järjestäytyy listan alkuun. 



36 

 

 

Kuva 18. Lopuksi tiedosto editoidaan TextPadissa siten, että pistenumerot juoksevat alusta al-
kaen jättämättä pistenumeroita välistä. 

Tällä ratkaisulla Kartometria voi hyödyntää Trimble Penmap for Androidia kartoituksissa, 

joissa pitää käyttää lajikoodeja, numeroida viivoja sekä saada mittausdata GT-formaat-

tiin. Järjestelmä läpäisi jatkotarkastelun maastotestin, ja järjestelmä oli valmis otettavaksi 

yrityksen käyttöön henkilöstön koulutuksen jälkeen. Penmap-järjestelmän koulutus on 

avattu luvussa 5.4. 

5.3 Käyttöönoton ja koulutuksen periaatteet 

Ohjelmistojen käyttöönotossa mukaillaan Työterveyslaitoksen Diverty-kehittämistutki-

mushankkeessa esitetyn viiden kohdan listaa, jonka tavoitteena on ollut kehittää järjes-

telmiä niin, että ne edistävät työhyvinvointia ja työturvallisuutta sekä samalla parantavat 

työn tuottavuutta kestävällä tavalla (Diverty 2018). 
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Uuden järjestelmän käyttöönotossa tulee hallita koko prosessi aina suunnittelusta kou-

lutukseen sekä hyötyjen arviointiin asti. Alkusuunnittelu on tärkein osa. Siinä määritel-

lään tavoitteet sekä mahdolliset muutokset nykyiseen toimintamalliin. Yhtenäinen ym-

märrys yrityksessä uudesta toimintamallista ja muutoksen tavoitteista ovat perusta uu-

den järjestelmän onnistuneessa käyttöönotossa, kerrotaan Divertyn viiden kohdan listan 

ensimmäisessä osuudessa. (Diverty 2018.) 

Divertyn toisen kohdan mukaan on tärkeää selventää koulutuksen yhteydessä eri järjes-

telmien yhteyksiä ja vaikutuksia. Kaaviokuvioita suositellaan käytettäväksi auttamaan jä-

sentämään työvaiheita ja niiden muutoksia. Kun muuttuneet työtavat perustellaan, ym-

märrys muuttuneeseen järjestelmään kasvaa. (Diverty 2018.) 

Kaikkein tehokkainta uuden järjestelmän oppimisessa on sitoa se koulutuksessa käytän-

nön työprosessiin vaihe vaiheelta. Uusi järjestelmä voi poiketa vanhasta merkittävästi, 

joten käymällä läpi työprosessi vaihe vaiheelta tulee uusi toimintamalli tutuksi ja tehtävät 

kytkeytyvät oikeaan työprosessiin, neuvoo Divertyn kolmas kohta. (Diverty 2018.) 

Divertyn neljännessä kohdassa painotetaan, että muuttunut toimintatapa tarvitsee järjes-

telmään perehtyneitä työntekijöitä, jotka pystyvät tukemaan muuta henkilöstöä uuden 

järjestelmän tuomien haasteiden kanssa. Niin sanottujen avainpelaajien tulee tuntea 

myös nykyinen työn arki, jotta he osaavat neuvoa muuta henkilöstöä muuttuneissa toi-

mintatavoissa. (Diverty 2018.) 

Viimeinen kohta käsittelee järjestelmän kehittämisen jatkamista. Uusi arki voi nostaa 

esille uusia tarpeita, jolloin järjestelmää tulee jatkokehittää. Paras ratkaisu saavutetaan, 

kun yhdistetään omat käyttötavat järjestelmän ominaisuuksien kanssa. Tällöin syntyy 

joustava ja tehokas järjestelmä, päätetään Diverty-kehittämistutkimushankkeen viidessä 

vinkissä järjestelmän koulutukseen ja käyttöönottoon. (Diverty 2018.) 

Divertyn viiden vinkin perusteella aivan työn alkuvaiheessa käytiin alkusuunnittelukes-

kustelu Kartometrian toimitusjohtajan Mikko Aarnisalon kanssa. Keskustelun tuloksena 

syntyi käsitys siitä, mitä muutoksella haluttiin mahdollistaa, eli asetettiin tavoite sekä 

määriteltiin järjestelmille ehtoja. Järjestelmiä valittaessa niiden ominaisuuksia peilattiin 

tavoitteiden saavuttamiseen ja ehtojen asettamiin rajoihin. 
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Koulutusvaiheessa oli tärkeää kiinnittää huomiota hyödyn välittämiseen, jotta ymmärrys 

järjestelmän hyödyllisyydestä edistäisi järjestelmän käyttöönottoa, kuten Divertyn toi-

sessa kohdassa kerrottiin. Koulutuksessa käytettiin apuna käytännön esimerkkiä, joka 

Divertyn kolmannen ohjeen mukaan oli tehokas keino uuden järjestelmän oppimisessa. 

Järjestelmän koulutuksen ajankohtana ja käyttöönoton jälkeen minulla oli vahva rooli toi-

mia opastavana henkilönä uuden järjestelmän kanssa. Nykyiseen toimintamalliin tuli pe-

rehtyä perusteellisesti, jotta uutta järjestelmää pystyi soveltamaan yrityksen toimintaan. 

Neljäs Divertyn kohta kutsui perehtyneitä henkilöitä avainpelaajiksi. Kartometria on pien-

yritys, joten yksi avainpelaaja riittää yrityksessä uuden järjestelmän opastuksessa. 

Järjestelmien uusilta käyttäjiltä voi tulla ideoita järjestelmien soveltuvan laajempaan tai 

tehokkaampaan käyttöön, kuin se oli alun perin tarkoitettu. Järjestelmän kehittämisen ei 

tarvitse loppua koulutukseen, viidennessä vinkissä kerrottiin. 

5.4 Valittujen järjestelmien koulutus Kartometriassa 

Koulutus Trimble Access Services - ja Trimble Penmap for Android -järjestelmistä pidet-

tiin Kartometrian henkilöstölle pienryhmissä. Koulutusta varten oli valmisteltu ohjeet mo-

lempien järjestelmien käyttöön. Koulutuksessa selvitettiin ohjeiden kattavuus opastaa 

käyttäjää siirtämään mitattu tiedosto TSC3-maastotallentimesta tai Penmap-sovelluk-

sesta tietokoneelle uusilla menetelmillä. Ohjeet todettiin pääosin kattaviksi. 

Koulutustilaisuudessa kerrottiin aluksi, mitä järjestelmiä on otettu koekäyttöön, mitä hyö-

tyä niistä on Kartometrialle ja miten ne vaikuttavat työprosesseihin. Järjestelmän vaiku-

tuksien selventäminen koulutuksessa todettiin tärkeäksi Työterveyslaitoksen Diverty-ke-

hittämistutkimushankkeessa, joka on selostettu kokonaisuudessaan luvussa 5.3. Järjes-

telmien vaikutuksien selventämisellä haluttiin lisätä ymmärrystä muuttuneeseen tiedon-

siirtotapaan. 

Oleellinen osa koulutusta oli, että henkilöt pääsivät itse kokeilemaan uutta järjestelmää. 

Kuten Divertyssä mainittiin, tehokkain tapa uuden järjestelmän oppimisessa on sitoa se 

käytännön työprosessiin. Järjestelmän oppimisen kannalta oli tärkeää, että koulutustilai-

suudessa kokeilu noudattaa mahdollisimman paljon todenmukaista maastotiedoston 

langatonta siirtotilannetta. 
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Ensimmäiseksi koulutuksessa käytiin läpi Trimble Access Services -järjestelmä. TSC3-

maastotallentimeen oli valmisteltu mittaustyötiedosto, jonka siirtoa henkilöstö pääsi ko-

keilemaan. Työ kirjoitettiin normaalisti ulos laitteelta. Sen jälkeen laitteeseen luotiin in-

ternetyhteys laadittujen ohjeiden mukaan. Ohjeita noudattamalla ja parilla selvennyk-

sellä tiedosto saatiin siirrettyä TSC3-maastotallentimesta tietokoneella auki olevaan 

Trimble Connect -projektikansioon. Trimble Connectista tiedoston sai ladattua omalle 

tietokoneelle. Harjoittelun jälkeen kysyttiin mielipiteitä uudesta Trimble Access Services 

-järjestelmästä. Järjestelmää kommentoitiin helpoksi ja sujuvaksi käyttää. 

Seuraavaksi koulutuksessa käytiin läpi Trimble Penmap for Android -järjestelmä. Pen-

map-järjestelmässä luotiin ensiksi mittaustyö Penmap Project Managerissa. Työ synkro-

noitiin Trimble Connect -pilveen. Sen jälkeen siirryttiin toimiston takapihalle ja käynnis-

tettiin R8 GNSS -vastaanotin ja yhdistettiin se Bluetooth-yhteydellä puhelimeen ennalta 

laadittujen ohjeiden mukaisesti. Penmap-työtiedosto avattiin puhelimella Penmap-sovel-

luksessa. Työtiedostoon kartoitettiin muutama piste, koska samalla harjoiteltiin Penma-

pilla kartoittamista. Mittauksien jälkeen tiedosto lähetettiin Trimble Connect -pilveen oh-

jeiden mukaisesti. Siirron jälkeen toimistolla avattiin Penmap Project Manager ja CSV-

tiedosto ladattiin toimiston tietokoneelle. Penmap-järjestelmää kommentoitiin mielenkiin-

toiseksi. Mittausharjoittelun perusteella Kartometriassa uskottiin, että Penmapin erilaisen 

käyttöliittymän käytön tulee oppimaan nopeasti muutaman harjoittelun jälkeen. Maasto-

harjoituksia jatketaan Penmap-järjestelmän kanssa tämän insinöörityön ulkopuolella. 
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6 Yhteenveto valituista järjestelmistä 

Yksi käyttöön otetuista järjestelmistä oli Trimble Access Services, joka toimii Trimble 

TSC3 -maastotallentimissa Trimble Access -moduulina sekä Trimble Connect -ohjel-

mana projektien ja töiden pilvipalvelualustana. Järjestelmän hyötyinä oli se, että Access 

Services toimii yrityksen käytössä olevissa TSC3-maastotallentimissa ja järjestelmän 

tekniset vaatimukset olivat jo olemassa, kuten käyttöliittymä Access 2017.xx ja inter-

netyhteys. Access 2017.xx -käyttöliittymä oli myös tuttu Kartometrian henkilöstölle, joten 

AccessSync-järjestelmä oli helppo omaksua. Trimble Connect on langattoman tiedon-

siirron mahdollistamisen lisäksi hyödyksi turvallisena pilvitallennuspalveluna sekä pro-

jektinhallinnassa. Trimble Connect antaa ilmoituksen tiedoston muutoksista tapahtu-

masyötteenä. Tapahtumasyötteen avulla käyttäjät pysyvät ajan tasalla tiedostossa ta-

pahtuneista muutoksista. Järjestelmän huonoksi puoleksi voidaan laskea ohjelmistopäi-

vityssopimuksen kulut, jotka kertaantuvat niin monen TSC3-maastotallentimen verran 

kuin järjestelmä halutaan ottaa käyttöön. Järjestelmän käyttöönoton haasteita yritettiin 

vähentää uuden järjestelmän koulutuksella ja ohjeilla. Järjestelmää kommentoitiin hel-

poksi, joten järjestelmän opastus oli riittävä koulutustilaisuudessa. Järjestelmä toteutti 

Kartometrian tavoitteen ja siihen oltiin tyytyväisiä yrityksessä. 

Toinen Kartometrian käyttöön tulleista järjestelmistä oli Trimble Penmap for Android -so-

vellus. Sovellus toimii Android-puhelimissa, joita yrityksellä on käytössään työpuheli-

mina. Penmap tarjosi vaihtoehtoisen maastotallentimen TSC3:n tilalle hyödyntäen kui-

tenkin yrityksen R8 GNSS -vastaanottimia tarkkuuden varmistamiseksi. Tarkkuudet sel-

vitettiin käytännön maastomittauksilla ja tuloksia vertailtiin perinteisen mittalaitteiston tu-

loksiin. Vertailun päätteeksi voitiin todeta tarkkuuksien poikenneen enintään 18 millimet-

riä kontrollimittauksesta, joten järjestelmä kelpaa johtokartoitukseen Kartometriassa. 

Penmap-mittaustyö perustetaan Penmap Project Managerissa, joka vie työn Trimble 

Connect -pilveen. Maastossa työ avataan Penmap-sovelluksessa. Penmap-sovellus tal-

lentaa maastomittaukset työhön ja työn päätteeksi se lähetetään Trimble Connectiin. 

Toimistolla avataan Penmap Project Manager ja työ ladataan CSV-formaatissa Trimble 

Connectista, joten mittaukset jaettiin maaston ja toimiston välillä pilvipalvelun välityksellä 

virtuaalisesti. Toimistolla CSV-tiedoston sai avattua 3D-Win-ohjelmalla käsittelyä varten. 

Järjestelmässä oli hyvää se, että maastossa pystyttiin mittaamaan ilman painavampaa 

TSC3-maastotallenninta sekä uusia mittalaitepareja voidaan tehdä hankkimalla 
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pelkästään GNSS-vastaanottimia sen sijaan, että ostetaan myös erillinen maastotallen-

nin GNSS-vastaanottimen pariksi. Järjestelmän huonoja puolia olivat täysin uuden jär-

jestelmän opettelu ja CSV-tiedostojen muuntoprosessi GT-formaattiin, joka tapahtui kol-

men vaiheen kautta. Järjestelmä toteutti langattoman tiedonsiirron tavoitteen ja Penmap-

sovellus otettiin mielenkiinnolla vastaan Kartometriassa. 

Molemmissa valituissa järjestelmissä valintaan vaikutti järjestelmien yhteensopivuus jo 

olemassa olevien laitteiden kanssa. Päätöksiin kokeilla Trimble Access Services - ja 

Trimble Penmap for Android -järjestelmiä Kartometriassa vaikuttivat niistä aiheutuvat 

pienemmät kulut yritykselle, kuin vaihtoehtoisesta uudesta TSC7-maastotietokoneesta 

ja Trimble Business Center -toimisto-ohjelmasta. Valitut järjestelmät toteuttivat yrityksen 

tavoitteen mahdollistamalla ehtojen mukaisen virtuaalisen tiedonsiirron maastosta toi-

mistoon ja toiseen suuntaan. 
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7 Yhteenveto 

Insinöörityön tavoite oli selvittää ja löytää erilaisia menetelmiä ja järjestelmiä maastotie-

dostojen siirtämiseen maastotallentimesta toimiston tietokoneelle virtuaalisesti, eli lan-

gattomasti. Lisäksi tavoitteena oli ottaa lupaavat järjestelmät käyttöön, saada niistä ko-

kemuksia ja kouluttaa uudet järjestelmät henkilöstölle. 

Insinöörityön alussa tarkasteltiin, mitä menetelmiä ja järjestelmiä voidaan käyttää jo ole-

massa olevilla mittalaitteilla ja älypuhelimella. Sen jälkeen selvitettiin, mitä uusia mitta-

laitteita ja ohjelmia on saatavilla markkinoilla toteuttamaan Kartometrian tavoite. Alku-

kartoituksessa menetelmiä ja järjestelmiä arvioitiin ennalta määriteltyjen ehtojen ra-

joissa. Ennalta määritellyt ehdot painottivat järjestelmän yhteensopivuutta, helppokäyt-

töisyyttä ja varmatoimisuutta. Menetelmät ja järjestelmät, jotka eivät täyttäneet ehtoja, 

karsittiin pois jatkotarkastelusta. 

Tavoitteen mahdollistavia ja ehdot täyttäviä järjestelmiä löydettiin. Nämä uudet järjestel-

mät otettiin jatkotarkasteluun, eli koekäyttöön yrityksessä. Koekäytön aikana järjestel-

miin perehdyttiin syvällisemmin ja järjestelmistä kerättiin kokemuksia, jotta yrityksessä 

voidaan arvioida paremmin järjestelmän ominaisuuksia toteuttaa tavoite ja sopivuus eh-

toihin. Insinöörityön perusteella Kartometriassa voidaan harkita lisälisenssien hankki-

mista järjestelmiin ja laajentaa niiden käyttöä kattamaan useampi laite. 

Tavoitteen toteuttaneet ja koekäytössä olleet järjestelmät koulutettiin Kartometrian hen-

kilöstölle pienryhmissä koulutuspäivissä. Koulutuksissa oli tärkeää, että henkilöt pääsivät 

itse kokeilemaan tiedonsiirtoa mittalaitteilla. Tällä pyrittiin antamaan hyvä ensimmäinen 

ote uuteen järjestelmään ja madaltamaan uuden järjestelmän käytön kynnystä. Karto-

metriassa oltiin tyytyväisiä uusiin järjestelmiin ja ne otettiin mielenkiinnolla vastaan.  

Penmap-järjestelmä herätti ajatuksia henkilöstössä ja järjestelmän sopivuutta myös joh-

tojen syvyyskartoitukseen tullaan selvittämään insinöörityön jälkeen. Divertyn viides 

kohta konkretisoitui, sillä ehdotus järjestelmän laajemmasta käytöstä tuli Kartometrian 

työntekijältä, joka pääsi perehtymään Penmap-järjestelmään. 
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Insinöörityön aikana, laitteisiin ja ohjelmiin perehtyminen sai minut ymmärtämään pa-

remmin, mikä on nykyisten mittalaitteiden ja ohjelmien taso. Laitteiden ja ohjelmien ke-

hittyneet ominaisuudet helpottavat maanmittaajien työskentelyä. Maanmittaajat voivat 

tuottaa varmempaa ja tarkempaa dataa työkohteista joustavammin. Moni tämän insinöö-

rityön järjestelmistä hyödynsi juuri digitalisaation mahdollistamaa tekniikka helpottaak-

seen vanhempia toimintamalleja, kuten tiedonjakoa, ja kehitys tulee jatkumaan uusien 

teknisten innovaatioiden johdattelemana. 
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Liite 1 

  1 (1) 

 

 

Kontrolli- ja Penmap-mittauksien tulokset ja erotus 

 Kontrolli TSC3 ja R8 

 P I h 

1 6671734,643 372884,039 7,619 

2 6671738,161 372888,879 7,546 

3 6671741,696 372893,731 7,568 

4 6671745,803 372899,371 7,617 

5 6671747,577 372901,805 7,691 

6 6671750,108 372902,720 7,725 

7 6671750,484 372902,727 7,795 

8 6671750,720 372902,428 7,796 

9 6671752,668 372898,059 7,956 

    

 Vertailu Penmap ja R8 

 P I h 

1 6671734,625 372884,021 7,390 

2 6671738,157 372888,874 7,315 

3 6671741,679 372893,720 7,325 

4 6671745,794 372899,362 7,403 

5 6671747,564 372901,802 7,455 

6 6671750,096 372902,703 7,476 

7 6671750,466 372902,713 7,544 

8 6671750,713 372902,424 7,571 

9 6671752,655 372898,048 7,736 

    

 Erotus Kontrolli - Vertailu 

 P I h 

1 0,018 0,018 0,229 

2 0,004 0,005 0,231 

3 0,017 0,011 0,243 

4 0,009 0,009 0,214 

5 0,013 0,003 0,236 

6 0,012 0,017 0,249 

7 0,018 0,014 0,251 

8 0,007 0,004 0,225 

9 0,013 0,011 0,220 

    

 P I h 
Keskimää-
rin 0,012 0,010 0,233 

Minimi 0,004 0,003 0,214 

Maksimi 0,018 0,018 0,251 
 


