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The objective of this thesis was to compile an induction manual for Pirkan Suun-
nittelu Oy about GNNS-navigation for underground cables. The equipment used 
by Pirkan Suunnittelu are Trimble R8-satellite receiver and Trimble TSC3-con-
troller. Background for this thesis was a need for the Finnish power grid compa-
nies to increase the reliability of the power grid to support the growing under-
ground cables. 
 
The thesis covers satellite navigation equipment and measurements in addition 
to the theory behind satellite navigation and different satellite navigation systems. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämä opinnäytetyö tehtiin Pirkan Suunnittelu Oy:n toimeksiantamana. Pirkan 

Suunnittelu Oy on Ylöjärvellä sijaitseva suunnittelutoimisto, joka tekee pääasi-

assa uusien maakaapeliverkkojen sähköistä- ja maastosuunnittelua. Työn tarkoi-

tuksena on tehdä perehdytysopas maakaapeleiden satelliittipaikannukseen. 

Työssä käydään myös läpi mittausdatan dokumentointi Trimble NIS-verkkotieto-

järjestelmään. 

 

Vuonna 2013 tuli voimaan uusi sähkömarkkinalaki, joka asetti sähkönjakeluver-

kolle paljon uusia vaatimuksia. Tämän työn kannalta merkittävin muutos oli säh-

könjakeluverkon toimintavarmuuteen vaadittavat huomattavat parannukset. Säh-

kömarkkinalaissa sanotaan, että asemakaava-alueella asiakkaille ei saa aiheu-

tua yli 6 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä, eikä muulla alueella yli 36 

tuntia kestävää keskeytystä. Toimitusvarmuusvaatimukset on täytettävä portait-

tain siten, että vuoden 2028 loppuun mennessä vaatimukset täyttyvät kaikkien 

asiakkaiden kohdalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jakeluverkkoyhtiöt 

joutuvat tekemään suuria investointeja muuttaakseen ilmajohtoverkkojaan maa-

kaapeliverkoksi.  

 

Suomessa rakennetaan uutta maakaapeliverkkoa tuhansia kilometrejä joka 

vuosi. On siis järkevää, että maakaapelireittien dokumentointiin on käytetty 

GNSS-paikannusta. Näin maakaapeliverkon todellinen sijainti saadaan tehok-

kaasti dokumentoitua sähköisiin järjestelmiin.  
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2 SATELLIITTIPAIKANNUS 

 

 

2.1 Satelliittipaikannusjärjestelmät 

 

Usein satelliittipaikannuksen yhteydessä puhutaan pelkästään GPS-paikannuk-

sesta. GPS-järjestelmä on kuitenkin vain yksi monista satelliittipaikannusjärjes-

telmistä. GPS on Yhdysvaltain kehittämä ja nykyään globaalisti toimiva satelliitti-

paikannusjärjestelmä. Venäjällä on oma järjestelmänsä nimeltään GLONASS, 

Kiinan vastaava on Beidou. Myös EU:lla on oma järjestelmänsä nimeltään Gali-

leo. GNSS (Global Navigation Satellite System) -satelliittijärjestelmä koostuu 

useista eri satelliittijärjestelmistä. Siihen kuuluvat kokonaisuudessaan GPS-jär-

jestelmä sekä GLONASS-järjestelmä ja lisäksi yksittäisiä satelliittejä muista jär-

jestelmistä. (What is GNSS?) 

 

2.2 Satelliittipaikannuksen toimintaperiaate 

 

Satelliittipaikannus perustuu satelliittien ja paikantimen välisen etäisyyden avulla 

tehtävään kolmiomittaukseen. Paikantimen etäisyys mitataan satelliitilta lähete-

tyn radiosignaalin kulkuajasta. Tämän etäisyyden tarkkaan mittaamiseen tarvi-

taan äärimmäisen tarkkoja kelloja.  (Miettinen 2006, 42). 

 

Tätä voidaan havainnollistaa kuvan 1 avulla. Jos tiedämme etäisyyden satelliittiin 

A, olemme jossakin pisteessä punaisen ympyrän kehällä. Samalla tavalla 

voimme päätellä satelliittien B ja C kohdalla. Kohta, jossa kaikki ympyrät leikkaa-

vat toisiaan, on satelliittivastaanottimen paikka. (How does GPS work?) 

 

 

KUVA 1. Satelliittipaikannuksen toiminta (How does GPS work?) 
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Satelliittipaikannusjärjestelmät tekevät tämän monimutkaisia laskutoimituksia 

käyttäen. Paikanmääritys toimii jotenkuten kolmellakin satelliitilla, mutta mitä use-

ammasta satelliitista vastaanotin saa signaalin, sitä paremmin ja tarkemmin se 

toimii (Miettinen 2006, 44). 

 

2.3 RTK-mittausmenetelmä 

 

RTK (Real Time Kinematic) on reaaliaikainen kinemaattinen mittausmenetelmä, 

joka sopii hyvän tarkkuutensa vuoksi kartoitus- ja maastomittauksiin. RTK-mit-

taus perustuu satelliittisignaalin lähettämän kantoaallon vaiheen mittaamiseen. 

Menetelmän ratkaisu perustuu satelliitin ja vastaanottimen väliin jäävien koko-

naisten kantoaaltojen aallonpituuksiin eli alkutuntemattomiin. Alkutuntemattomat 

ratkaistaan RTK-menetelmässä heti paikan päällä niin sanotusti lennosta. RTK-

menetelmällä voidaan saavuttaa jopa senttimetriluokan paikannustarkkuus (Toi-

vonen 2013, 6). 

 

2.4 VRS-mittausmenetelmä  

 

Verkko-RTK menetelmistä yksi useimmin käytetty on VRS (Virtual Reference 

Station) –menetelmä (Toivonen 2013, 6). Pirkan Suunnittelu Oy:llä on käytössä 

Trimble R8 GNSS-vastaanotin, joka käyttää hyväkseen VRS-menetelmää (kuva 

2).  

 

 

KUVA 2. VRS-menetelmä (Virtual Reference Station). 
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VRS-menetelmä voidaan jakaa karkeasti kolmeen vaiheeseen. ”Ensimmäisessä 

vaiheessa ratkaistaan tukiasemaverkon alkutuntemattomat. Lopullisessa verkko-

ratkaisussa voidaan käyttää ainoastaan niitä alkutuntemattomia, jotka on rat-

kaistu kokonaisluvuiksi (kutsutaan FIX-ratkaisuksi). Toisessa vaiheessa mallin-

netaan verkkoratkaisun perusteella eri virhetekijät verkon alueella. Virhetekijät 

jaetaan dispersiivisiin (ionosfääristä johtuviin) ja ei-dispersiivisiin (troposfääristä 

ja kiertoradoista johtuviin) virheisiin niiden erilaisten ominaisuuksien mukaan. Io-

nosfääristä johtuvat virheet on päivitettävä huomattavasti useammin, koska iono-

sfäärin olosuhteiden muutokset tapahtuvat paljon nopeammin verrattuna tropo-

sfääristä tai satelliittien radoista aiheutuviin virheisiin. Kolmannessa vaiheessa 

mallinnettujen korjauskertoimien, päätukiaseman havaintojen ja liikkuvan vas-

taanottimen likimääräisen sijainnin avulla muodostetaan virtuaalidataa. Tämän 

jälkeen liikkuva vastaanotin ratkaisee oman tarkan paikkansa käyttäen virtuaali-

dataa tukiasemahavaintoina.” (Toivonen 2013, 10) 
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3 SÄHKÖVERKON RAKENNE 

 

 

3.1 Kantaverkko 

 

Kantaverkkoa käytetään, kun sähköä siirretään pitkiä välimatkoja suurilla tehoilla. 

Suomessa kantaverkon sähkön siirrosta vastaa Fingrid Oyj. Voimalaitoksilla tuo-

tettu sähkö siirretään kantaverkossa 110-400kV:n jännitteellä ja sitä on raken-

nettu yhteensä yli 15 000 kilometriä (kuva 3) (Fingrid Oyj). 

 

 

KUVA 3. Fingrid Oyj:n kantaverkko Suomessa (Fingrid Oyj). 
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Suomen kantaverkko on myös kytkettynä naapurimaiden sähköjärjestelmiin. 

Keski-Eurooppaan, Viroon ja Venäjälle lähtee Suomesta tasasähköyhteydet 

(Fingrid Oyj). 

 

3.2 Sähköasemat ja keskijänniteverkko 

 

Suurissa voimalaitoksissa tuotettu sähkö siirretään kantaverkossa sähköase-

mien kautta keskijänniteverkkoon, jonka jännite on tyypillisesti 10-20kV. Sähkö-

asemalla voidaan muuntaa, jakaa tai keskittää sähkön siirtoa (Energia.fi). Ku-

vassa 4 on sähköasema jossa 400kV:n jännite muunnetaan 110kV:n jännitteeksi. 

Yleisimmillä sähköasemilla 110kV:n jännite muunnetaan 20kV:n jännitteeksi 

(Elenia 2017). 

 

Sähköasemalla on myös verkon suojaus- ja automaatiojärjestelmiä. Niillä taataan 

sähköverkon turvallisuus ja pidetään huolta siitä, että sähkönjakelun laatu pysyy 

hyvänä. Sähköasemat ovat aidottuja alueita ja niihin ei ole ulkopuolisilla asiaa 

mennä (Elenia 2017). 

 

 

KUVA 4. Sähköasema (Fingrid Oyj) 
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3.3 Jakelumuuntamot 

 

Jakelumuuntamoissa keskijänniteverkon 10-20kV:n siirtojännite muunnetaan 

loppukäyttäjälle soveltuvaksi 0,4kV:n pienjännitteeksi (Energia.fi). Uutta keskijän-

nitemaakaapeliverkkoa rakennettaessa vanhat pylväsmuuntamot korvataan uu-

silla puistomuuntamoilla (kuva 5) (Elenia 2017). 

 

 

KUVA 5. Puistomuuntamo (Elenia 2017) 

 

Muuntamot tulee sijoittaa maantien suoja-alueen ulkopuolelle. Myöskään mut-

kissa tai risteysalueella muuntamoa ei saa sijoittaa näkemäalueelle, eikä niin,  

että autojen on mahdollista törmätä siihen tieltä suistuessa (ELY-keskus 2017, 

29).  

 

Muuten muuntamon sijoitus tehdään maanomistajan kanssa yhdessä päätetylle 

järkevälle paikalle. Tavallisesti muuntamot sijoitetaan metsän reunaan tai muu-

hun sellaiseen paikkaan, ettei se pilaa maaseutumaisemaa.  

 

3.4 Jakokaapit 

 

Jakokaapin kiskoon tulee muuntamolta PJ-runkojohto, joka voidaan jakokaapissa 

jakaa useampaan pienempään PJ-johtoon ja jakaa edelleen asiakkaan liittymälle. 

Jakokaapeissa on myös usein välisulakkeet, joka takaa suuremmat oikosulkuvir-

rat liittymille. Jakokaapilla on myös aina maadoitus. 
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Tiealueilla jakokaapit (kuva 6) sijoitetaan ulkoluiskan päälle tiealueen rajalle tai 

tiealueen ulkopuolelle. Liittymäkohdissa jakokaappien tulee olla näkymäalueen 

ulkopuolella (ELY-keskus 2017). Muilla kuin tie alueilla jakokaappeja aseteteen 

sähköverkon suunnittelun kannalta järkeviin kohtiin niin, että niistä on mahdolli-

simman vähän haittaa maanomistajalle. 

 

 

KUVA 6. Jakokaappi (Elenia 2017) 
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4 MAAKAAPELEIDEN SIJOITTAMISPERIAATTEET 

 

 

4.1 Maakaapelin sijoittamisen pääperiaatteet 

 

Nykyään sähköä käyttävät asunnot, teollisuus ja palvelut sijoittuvat entistä enem-

män teiden varsille ja taajamiin, joten kaapeleiden sijoittaminen metsiin ja pelloille 

ei ole enää niin tarkoituksen mukaista kuin ennen. Maakaapeleita, muuntamoita 

ja erilaisia jako- ja haaroituskaappeja sijoitetaankin yhä useammin lähelle tiealu-

eita (liikennevirasto 2018, 14,32). 

 

Sähkö- ja telekaapelit pyritään sijoittamaan tiealueelle, koska tiealueella on usein 

vain yksi maanomista esim. ELY-keskus tai yksityinen tiehoitokunta. Lisäksi tie-

alueilla maanrakennustöitä suorittavat pääasiassa vain ammattilaiset, joilla on yk-

sityishenkiköitä paremmat edellytykset varoa jo olemassa olevia kaapeleita (lii-

kennevirasto 2018, 14,32). 

 

Kaapelin sijoittaminen pellon reunaan on myös joskus järkevin vaihtoehto. Maan-

omistajilla on monesti isojakin peltoalueita, jolloin yhdellä maankäyttösopimuk-

sella päästään kaapeloimaan pitkän osuuksia. Pellolla kaapeli voidaan asentaa 

auraamalla useammin kuin tiealueella ja pelloilla on vähemmän asennushaittoja 

esim. kalliota. 

 

4.2 Kaapelin sijoittaminen loiva- ja jyrkkäluiskaisilla teillä 

 

Tiealue voidaan jakaa karkeasti kahteen eri tyyppiin; loiva- ja jyrkkäluiskaiseen-

tiehen. Liikenneviraston määräys 3§ määrittelee tiet seuraavasti: ”loivaluiskai-

sella tiellä tietä, jonka sisälusikan kaltevuus (ojan pohjan ja tien reunan korkeus-

ero jaettuna tien ja ojan välissä olevan luiskan leveydellä) on 1:3 tai loivempi, ja 

sisäluiskan leveys vähintään 1,5 metriä. Loivaluiskaisella tiellä sallitaan lyhyitä 

osuuksia, joissa kaltevuus on jyrkempi, ei kuitenkaan jyrkempi kuin 1:2. Muut tiet 

ovat jyrkkäluiskaisia.” (liikennevirasto 2018, 35). 

 

Kuvassa 7 on esitetty kaapelin sijoituspaikkoja loivaluiskaisella tiellä. Sijoittami-

nen pyritään tekemään niin, että se aloitetaan joko sisäluiskan yläreunasta (A) ja 
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seuraavat kaapelit sijoitetaan vakioetäisyydelle siitä (B) tai tiealueen rajalta (C) 

ja seuraavat kaapelit vakioetäisyydelle siitä (D) (liikennevirasto 2018, 36) 

 

 

KUVA 7. Kaapelin sijoittaminen loivaluiskaisella tiellä (liikennevirasto 2018, 36) 

 

Vastaavasti kuvassa 8 on esitetty kaapelin sijoitus jyrkkäluiskaisella tiellä. Ensim-

mäinen kaapeli tiealueen rajalle (A) ja siitä seuraava kaapeli ojan ulkoluiskan 

taakse (B tai C) tai ensimmäinen kaapeli ojan ulkoluiskan päälle (B tai C) tai 

ensimmäinen kaapeli ojan pohjaan (D). Ojan pohjaan asennetaan kaapeli vain, 

jos muualle ei ole enää tilaa (liikennevirasto 2018, 48). 

 

 

KUVA 8. Kaapelin sijoittaminen jyrkkäluiskaisella tiellä (liikennevirasto 2018, 47) 

 

4.3 Maakaapeleiden asennussyvyys ja suojarakenteet 

 

Maahan asennettavan tien pituussuuntaisen sähkökaapelin tulee olla vähintään 

0,7m:n syvyydessä. Kuitenkin vastaan tulee tilanteita, jolloin tarvittavaan asen-

nussyvyyteen ei päästä. Tällöin kaapelit tulee suojata asianmukaisella tavalla. 
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Kaapelin asennussyvyys ja suojaustavat loivaluiskaisella tiellä on esitetty taulu-

kossa 1 ja vastaavat arvot jyrkkäluiskaisella tiellä taulukossa 2. 

 

TAULUKKO 1. Kaapelin asennussyvyys ja suojaustapa loivaluiskaisella tiellä (lii-

kennevirasto 2018, 64) 

 

 

TAULUKKO 2. Kaapelin asennussyvyys ja suojaustapa jyrkkäluiskaisella tiellä 

(liikennevirasto 2018, 63) 

 

 

Taulukoista nähdään, että yli 0,7m:n syvissä kaivannoissa ei tarvita suojausta 

pois lukien jyrkkäluiskaisen tien ojanpohjaan asennettaessa. Kun asennussyvyys 

on 0,5-0,69m, käytetään usein kovaa suojakourua tai suojaputkea. Kun asennus-

syvyys on alle 0,5m, kaapelin päälle laitetaan esimerkiksi kova suojakouru ja sen 

päälle valetaan betoni. Kaapeleiden paikannusmittauksia tehdessä tulee myös 

käytetty suojaustapa kirjata ylös.  
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Maakaapelin päälle tulee myös asentaa 0,3 metrin levyinen keltainen varoitus-

nauha (kuva 9). Varoitusnauha asennetaan n. 20-30cm maan pinnan alapuolella 

(Köyliön-Säkylän Sähkö Oy). 

 

 

KUVA 9. Varoitusnauha maakaapelin päällä (Köyliön-Säkylän Sähkö Oy) 

 

4.4 Teiden alitukset 

 

Teidän alitukset tehdään yleensä tunkkaamalla tai suuntaporaamalla. Myös 

kaikki isommat ojat, joet ja rautatiet yms. joudutaan alittamaan. Yksinkertaistet-

tuna tien reunaan tehdään kaivanto, josta joko tunkkaamalla tai suuntaporaa-

malla tehdään reikä tien alitse. Reikään asennetaan suojaputki, jonka läpi kaapeli 

vedetään. Alituksissa voi mennä välillä paljonkin kaapeleita, jolloin putkia joudu-

taan asentamaan useampi. 
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5 SATELLIITTIPAIKANNUSLAITTEISTO JA MITTAAMINEN 

 

 

5.1 Trimble R8 GNSS-vastaanotin ja TSC3-maastotietokone 

 

Pirkan Suunnittelu Oy:llä on käytössä kaksi Trimble R8 GNSS -vastaanotinta 

(kuva 10) ja niihin yhteensopivat Trimble TSC3 -maastotietokoneet (kuva 11). 

Laitteiden välisenä tiedonsiirtoyhteytenä on bluetooth. 

 

 

KUVA 10. Tribmle R8 GNSS-vastaanotin 

 

Molemmat laitteet ovat suunniteltu kovaan maastokäyttöön. Niiden käyttölämpö-

tila on -30°C - 60°C(TSC3) ja -40°C - 50°C(R8), ne ovat kosteudelta ja pölyltä 

hyvin suojattuja ja kestävät hyvin iskuja ja tärinää (Liite 1 ja 2).  

 

Maastossa tehtävät paikannusmittaukset tapahtuvat kahden metrin pituisen hiili-

kuitusauvan avulla, johon sekä vastaanotin, että maastotietokone saadaan kiin-

nitettyä (kuva 12). Hiilikuitusauvassa on myös integroituna vatupassi, jolla näh-

dään, että sauva on suorassa.  
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KUVA 11. TSC3-maastotietokone 

 

 

KUVA 12. Maastossa käytettävä paikannuslaitteisto hiilikuitusauvassa. 
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Laitteita säilytetään ja kuljetetaan iskunkestävässä kantosalkussa (kuva 13). 

Salkkuun saa myös kätevästi mukaan ylimääräisiä akkuja ja latausaseman, jos 

mittausreissut venyvät useamman päivän mittaisiksi. 

 

 

KUVA 13. Vastaanottimen ja maastotietokoneen kantosalkku. 

 

5.2 Akkujen vaihto ja lataus 

 

5.2.1 Trimble R8 

 

Trimble R8 GNNS-vastaanotin käyttää 7,4V:n ja 2400mAh litium-ioniakkuja ja yh-

den akun kesto täydellä käyttöteholla on noin 4 tuntia (liite 1). R8:n akun vaihto 

tapahtuu painamalla akkukotelon reunoilla olevia painikkeita, jolloin akku lähtee 
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irti kuvan 14 mukaisesti. Tilalle vaihdetaan uusi akku ja painetaan kotelo takaisin 

kiinni vastaanottimeen. 

 

 Akun vaihdon voi suorittaa myös kesken mittauksen, vaikka yhteys maastotieto-

koneeseen katkeaa hetkellisesti. Kun uusi akku on vaihdettu ja vastaanotin lai-

tettu takaisin päälle, se muodostaa automaattisesti yhteyden uudelleen maasto-

tietokoneeseen. 

 

 

KUVA 14. Trimble R8:n akun vaihto 

 

Kaikki R8:n käytetyt akut tulee päivän päätteeksi pistää lataukseen seuraavaa 

mittauspäivää varten. Akuille on oma latausasema, johon mahtuu viisi akkua 

kerrallaan (kuva 15). 
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KUVA 15. Trimble R8:n akkujen latausasema 

 

5.2.2 TSC3 

 

TSC3:n akku on 11,1V:n ja 2600mAh:n litium-ioniakku ja kestää 34 tuntia nor-

maaleissa käyttöolosuhteissa (liite 2). Maastotiekoneessa on hyvä akunkesto ja 

sitä ei tarvitse kesken mittausten ladata. Päivän päätteeksi se kuitenkin ladataan 

seuraavia mittauksia varten samaan tapaan kuin R8-vastaanotin. Lataus tapah-

tuu tavallisella pistorasiaan työnnettävällä laturilla. TSC3:n laturipaikka on lait-

teen pohjassa oikealla puolella (kuva 16). 

 

 

KUVA 16. TSC3-maastotietokoneen latauspaikka 



24 

 

5.3 GNNS-paikannusmittaus 

 

5.3.1 Mittauksen aloitus 

 

Paikannusmittauksia aloitettaessa kannattaa ensimmäisenä kasata laitteisto mit-

taussauvaan kiinni. Trimble R8-vastaanottimeen laitetaan akku kiinni ja vastaan-

otin pyöritetään kierteitä pitkin sauvan kärkeen. TSC3-maastotietokoneelle on 

oma teline sauvan puolessa välissä (kuva 12). Kun TSC3 on paikallaan, voidaan 

sekin käynnistää vasemmassa alakulmassa olevasta vihreästä käynnistysna-

pista (kuva 11). 

 

TSC3:n käynnistyttyä siihen aukeaa kuvan 17 mukainen aloitusnäyttö. Maasto-

tiekoneessa on kosketusnäyttö ja laitteen oikeasti yläkulmasta löytyy siihen käyt-

töön tarkoitettu kynä. Alkuvalikosta valitaan kohta mittaus. 

 

 

KUVA 17. TSC3-maastotietokoneen aloitusnäyttö 

 

5.3.2 Työn valinta 

 

Mittaus-painikkeen takaa löytyy kuvan 18 mukainen valikko. Valikossa nähdään 

yläreunassa tällä hetkellä aktiivisena oleva työ (nisu4). Jokaiselle mittauskerralle 

luodaan aina uusi työ, joka tehdään työt-painikkeen alta painamalla uusi työ (kuva 

19). 
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KUVA 18. TSC3:n mittausvalikko 

 

 

KUVA 19. Työt-valikko 
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Uuden työn luomisen valintaikkuna on kuvan 20 mukainen. Työlle annetaan aina 

nimi, joka määräytyy sen mukaan, monesko mittauskerta kyseisellä työmaalla on 

menossa. Jos työmaan nimi on nisu ja mittaat siellä neljättä kertaa, niin työn ni-

meksi laitetaan nisu4. Näin pysytään hyvin selvillä missä järjestyksessä mittauk-

set on kullekin työmaalle tehty. 

 

Muita muutettavia kohtia ovat kenelle mittaustyö tehdään esim. Elenia tai Caruna, 

käytetty koordinaattijärjestelmä, mittayksikkö ja koodikirjasto. Pirkan Suunnitte-

lulla paikannusmittauksia tehdään pääasiassa vain Elenialle eikä koordinaattijär-

jestelmää tai muita tietoja tarvitse muuttaa. Koodikirjaston tulee olla aina sen yh-

tiön koodikirjasto, kenelle työ tehdään. Kun tiedot on täytetty, painetaan oikeasta 

alakulmasta hyväksy-painiketta. 

 

 

KUVA 20. Uuden työn luominen 

 

Nyt ylärivillä pitäisi aktiivisena työnä lukea se työ, joka äsken luotiin. Painamalla 

mittaus-painiketta, aukeaa kuvan 21 mukainen valikko, josta valitsemalla kartoi-

tusmittaus, päästään itse paikannusmittaus aloittamaan.  

 

Vastaanotin ottaa tässä vaiheessa yhteyden satelliitteihin ja tukiasemiin. Vas-

taanotin on hyvä pitää paikallaan ja kannattaa olla mielellään avonaisella paikalla 

niin yhteys saadaan hyvin muodostettua. 



27 

 

 

KUVA 21. Kartoitusmittauksen aloitus 

 

5.3.3 Kartoitusmittaus 

 

Kartoitusmittauksessa metodina käytetään kartoituspistettä (kuva 23), jossa lait-

teistolla otetaan GNNS-paikannettuja mittapisteitä. Mitattu reitti muodostuu näi-

den pisteiden väliin. Jos laitteistolla mitataan pisteet 1 ja 2 ja 3, muodostuu reitti 

kuvan 22 mukaisesti. Reitti muodostuu siis pisteestä pisteeseen. 

 

 

KUVA 22. Kartoitusmittauksen periaate 

 

Kartoitusmittausvalikko on kuvan 23 mukainen. Kuvassa on eriteltynä kartoitus-

mittausikkunan eri osat. Mittauspisteen numero (1) kertoo, monesko piste mita-
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taan seuraavaksi. Mittauksen alkaessa tähän laitetaan numeroksi 1. Mitatun kaa-

pelin reitille on oma koodi (2), joka kertoo, onko kyseessä tavallinen kaapelireitti 

vai jokin erikoistilanne. Eri mittauskoodit on esitetty taulukossa 3. Mittausmetodi 

(4) on maakaapeleiden reittimittauksissa aina kartoituspiste. Mittauspaikka (5) 

kertoo, mistä kohtaa laite mittauksen tekee. (6) kertoo, mikä mittaustarkkuus on. 

Se on joko RTK: Fix eli korjattu mittaustarkkuus, tai RTK: Float eli likimääräinen 

mittaustarkkuus. Mittaukset pyritään aina tekemään fixillä, mutta aina se ei ole 

mahdollista. Haluttu mittaustarkkuus on 20cm. Sitä epätarkempia pisteitä otetaan 

vain pakon edessä. 

 

Horisontaalinen ja vertikaalinen mittaustarkkuus metreinä (7) ja (8) kertovat, 

kuinka tarkka mittaus on milläkin hetkellä. Nämä luvut muuttuvat koko ajan ja ne 

määrittävät kuinka tarkka mittauspiste saadaan.  

 

Kuvassa oikealla ylhäällä on laitteiston tietoja. Ylimpänä on Maastotietokoneen 

ja vastaanottimen akun varaus (11). Sen alapuolella käytettävien satelliittien 

määrä (10) ja seuraavana onko vastaanottimella yhteys tukiasemaan (9). Alim-

pana on nappi, jolla pisteen mittaus lähtee käyntiin (12). Pisteen mittauksen al-

kaessa ruudulle tulee näkyviin kello ja piste mitataan, jos mittaus arvo pysyy hy-

vänä vähintään viisi sekuntia.  

 

 

KUVA 23. Kartoitusmittaus valikko 
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Kuvaus 2 (3) kertoo, monesko erillinen reitti on kyseessä. Mittauksia aloitettaessa 

tähän laitetaan 1. Jos halutaan mitata kuvan 24 mukaiset reitit 1-2 ja 3-4, on mi-

tattava kaksi erillistä reittiä, koska muuten myös pisteiden 2 ja 3 väliin tulisi reitti-

viiva. Mitataan siis pisteet 1 ja 2 niin, että kuvaus 2: 1. Kun piste 2 on mitattu, 

vaihdetaan kuvaus 2: 2, jolloin voidaan aloittaa uudella reitillä uudesta pisteestä.  

 

TAULUKKO 3. Mittauskoodit 

11005 0,4-45kV kaapelireitti 

11006 0,4-45kV reitti suojakourulla 

11007 0,4-45kV reitti suojaputkella 

11008 0,4-45kV reitti suojabetonilla 

11009 0,4-45kV reitti betonilaatalla 

12009 20kV kaapelijatko 

12012 0,4kV kaapelijatko 

 

 

KUVA 24. Kartoitusmittauksen reitin vaihto 

 

Sitten mitataan piste 3 ja piste 4 kuvauksella 2: 2. Uusi reitti pitää aina muistaa 

muuttaa, kun vaihdetaan paikkaa tai ei haluta mitata jotain tiettyä osuutta.  
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6 DOKUMENTOINTI TRIMBLE NIS-VERKKOTIETOJÄRJETELMÄÄN 

 

 

6.1 Mittausdatan siirto TSC3:sta tietokoneelle 

 

Mittausdata tallentuu TSC3:lle aina sen työn alle, jolla mittaukset on tehty. Mit-

taustiedosto tulee ottaa aina mittauspäivän päätteeksi muistitikulle ja siirtää tie-

tokoneella. Mittatiedostoa ei kuitenkaan ikinä poisteta maastotietokoneesta. 

 

Kuvassa 16 näkyy TSC3:n pohjassa vasemmalla USB-paikka, johon muistitikun 

voi laittaa. Tämän jälkeen voidaan avata kuvan 19 mukainen näkymä, josta vali-

taan kohta avaa työ. Silloin aukeaa kuvan 25 mukainen valikko. Valintaikkunassa 

näkyy kaikki eri työt ja niiden päivämäärä. Valitaan täältä työ, joka halutaan siirtää 

tikulle ja painetaan ok. 

 

 

KUVA 25. Tikulle siirrettävän työn valinta 

 

Kun haluttu työ on aktiivisena, avataan kuvan 19 mukainen työt-valikko ja valitaan 

siitä kohta tiedonsiirto, jolloin aukeaa kuvan 26 mukainen valikko. Tästä valitaan 

kohta kirjoita oma muoto, josta aukeaa kuvan 27 mukainen ikkuna. Tiedostomuo-

tona tulee olla Xpower format. Maastotietokone antaa automaattisesti tiedoston 

päätteeksi .tkyi, mutta siitä pitää poistaa viimeinen i-kirjain niin, että tiedostonimi 

on .tky. 
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Tiedostonimen viereisestä kansion kuvasta voidaan vielä varmistaa kansio, johon 

tiedosto tallentuu. Tämän jälkeen voidaan oikeasta alakulmasta painaa hyväksy, 

jolloin mittaustiedosto siirtyy tikulle. Tikulta tiedosta siirretään tietokoneelta löyty-

vään GPS-kansioon. 

 

 

KUVA 26. Tiedonsiirto tikulle 

 

 

KUVA 27. Siirrettävän tiedoston nimen muokkaus 
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6.2 Mittaustiedoston vienti Trimble NIS:iin 

 

Ensimmäisenä kirjaudutaan NIS:iin, jolloin aukeaa kuvan 28 mukainen valikko. 

Siitä valitaan se työmaa, jolla mittaukset on tehty. Kun työmaa on valittu, aukeaa 

varsinainen työnäkymä (kuva 29).  

 

 

KUVA 28. Trimble NIS:in työmaavalikko 

 

 

KUVA 29. Trimble NIS avausnäkymä 
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Työikkunan työkalurivillä vasemmassa yläkulmassa on musta roskakorin kuva 

(kuva 30), jolla työmuisti voidaan tyhjentää. Tämä poistaa näkyvistä kaiken suun-

nitelmalla olevan tavaran ja helpottaa pelkän mittausdatan käsittelyä huomatta-

vasti.  

 

 

KUVA 30. Trimble NIS:in työkalurivi 

 

Kun työmuisti on poistettu, voidaan ylärivin valikosta valita sijaintikartta ja sen 

alavalikosta tuo takymetritiedosto. Tämän jälkeen haetaan halutun työmaan mit-

tatiedosto GPS-kansiosta ja avataan se. 

 

6.3 Trimble NIS:in työkaluja 

 

6.3.1 Joukkopäivitys 

 

Mittausdata on nyt viety järjestelmään. Ennen kun reittiä aletaan korjata ja tarkis-

taa, sille tehdään vielä joukkopäivitys. Joukkopäivityksellä voidaan muokata reitin 

ominaisuuksia, tässä tapauksessa sitä, kuinka leveänä reitti näkyy kartalla. Reitin 

leveyden kasvattaminen auttaa sen käsittelyssä. Joukkopäivitys tehdään maa-

laamalla koko työmaan alueelta kaikki mitattu reitti, jolloin ne muuttavat kel-

taiseksi. Tämän jälkeen työkalurivin valikosta valitaan muotoile ja joukkopäivitys 

(kuva 31). Muutetaan leveydeksi 400 ja painetaan hyväksy ja tallenna. 
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KUVA 31. Joukkopäivityksen tekeminen 

 

6.3.2 Näkymä 

 

NIS:n työkalurivillä on kohta nimeltä näkymä (kuva 32). Siitä voidaan valita mitä 

kaikkea työmaan suunnitelmalla näkyy. Pistemäiset kohteet ovat mm. muunta-

moita ja jakokaappeja. Johtoalkiot näyttivät kaapeleiden reitin kartalla ja johto-

osat näyttävät näihin kaapeleihin liittyviä tietoja. Tunnukset näyttävät mm. jako-

kaappien ja muuntamoiden numerotunnukset. CPP-kaapeliojat seuraavat joh-

toalkioiden kanssa samoja reittejä ja niihin liitetään kaapeleiden sopimukset 

suunnitteluvaiheessa. Lopulliset sopimukset siirretään sitten GNNS-mitatulle rei-

tille. SKJ-reitti tarkoittaa satelliittipaikannettua reittiä.  
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KUVA 32. Trimble NIS:n näkymä 

 

6.3.3 Taustakartat 

 

Ylhäällä olevalla työkalurivillä on kartan kuva, josta voidaan valita erilaisia taus-

takarttoja (kuva 33). Eri kartat sopivat erilaisiin työvaiheisiin ja niitä voidaan vaih-

taa aina sen mukaan, mitä tehdään. Yleensä GNNS-reittejä käsiteltäessä käyte-

tään peruskartta_MV_KR_2000:sta. 
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KUVA 33. Taustakartan valinta 

 

6.4 GNNS-reitti 

 

Satelliittipaikannettu reitti näyttää NIS:ssä kuvan 34 mukaiselta. Kuvan reitti me-

nee tien varressa, josta se on kaivettu tien poikki asiakkaan talolle. 

 

 

KUVA 34. Satelliittipaikannettu reitti 
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Tavallinen kaapelireitti näkyy NIS:ssä punaisella, muovikouru tumman vihreällä, 

betonointi keltaisella ja putket kirkkaan vihreällä (kuva 35). Muuntamoille menee 

yleensä kaksi reittiä, KJ- ja PJ-reitti (kuva 36). Muuntamoa ei näissä mittauksissa 

näy vaan ainoastaan niille menevät kaapelireitit. 

 

 

KUVA 35. Betonointi, kouru ja tavallinen reitti 

 

 

KUVA 36. Muuntamo 

 

Kuvassa 37 näkyy joen alitus kolmella putkella. Kuvasta nähdään, että kaapeli-

reitti tulee normaalisti joelle asti, mutta koska putkia on kolme, tulee reitinkin ja-

kautua kolmeen osaan ennen putken alkua. Jokainen putki pitää mitata erikseen. 
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KUVA 37. Joen alitus 

 

6.5 GNNS-reitin korjaus 

 

Mitattu reitti pitää aina tarkistaa ja tehdä korjaukset, jos selviä mittausvirheitä löy-

tyy. Kuvassa 38 on esitettynä tyypillinen mittausvirhe. Mittausvirhe voi tapahtua 

esimerkiksi float-pistettä otettaessa. Kuvasta nähdään, että reitti kulkee muuten 

suorassa tien reunassa, mutta yksi mittapiste poikkeaa siitä reippaasti. Tämän 

kaltaiset mittavirheet korjataan järjestelmään käsin suoristamalla reitti mukaile-

maan tien reunaa. Reitin muokkaaminen onnistuu painamalla hiirellä reittiin kiinni 

ja liikuttamalla se tien viereen. 

 

 Mittaajan tulee aina muistaa maastossa mittaamansa reitti ja tietää, jos mitatta-

essa on ollut poikkeavia kohtia. Siksi on tärkeää, että sama ihminen mittaa reitin 

maastossa ja korjaa sen NIS:iin. 
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KUVA 38. Mittausvirhe reitillä 

 

GNNS-reitin tulee myös olla yhtenäinen koko matkalta. Mittapisteiden välit kiin-

nittyvät automaattisesti toisiinsa, mutta kun vaihdetaan kuvaus 2:sta eli aloitetaan 

mittaamaan uutta reittiä, se ei kiinnity automaattisesti aiempaan reittiin. Nämä 

kohdat pitää kiinnittää toisiinsa manuaalisesti. Tämä tehdään niin, että reitti vali-

taan aktiiviseksi klikkaamalla ja raahaamalla reittien päät yhteen niin, että niiden 

väliin tulee sininen neliö (kuva 39). 

 

 

KUVA 39. Reitin yhdistäminen 

 

Aina kun reitin koodi vaihtuu, ohjelma ei automaattisesti yhdistä reittejä toisiinsa 

(kuva 40). Myös tässä tapauksessa reitin yhdistäminen pitää tehdä manuaali-

sesti. 
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KUVA 40. Reitti, kun koodi vaihtuu 

 

6.6 GNNS-reitin yhdistäminen vanhoihin mittauksiin 

 

Kun kaikki reittikorjaukset uusille mittauksille on suoritettu, voidaan vanhat mit-

taukset ladata työkaluriviltä kohdasta, jossa punaisen kuvion päällä on keltainen 

p-kirjain (kuva 30). Uudet mittaukset pitää yhdistää vanhoihin mittauksiin jokai-

sesta kohdasta, jossa ne yhtyvät. 
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7 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä selkeä perehdytysopas maakaapeleiden 

GNNS-mittauksista Pirkan Suunnittelu Oy:lle. Opas on todella hyödyllinen varsin-

kin uusille työntekijöille ja se nopeuttaa itsenäisen työskentelyn aloittamista vielä. 

 

Sähköverkkoyhtiöiden kaapelointiaste kasvaa koko ajan, jonka myötä kaikkien 

maahan asennettavien sähkö- ja kuitukaapeleiden paikannustarve lisääntyy. Sa-

telliittipaikannuksen käyttäminen kaikkien maahan asennettujen kaapeleiden tai 

putkien dokumentointiin tuo varmuutta tulevaisuuden maanrakentamiselle. 

 

GNNS-laitteistolla pystytään tekemään paljon muitakin mittauksia kuin mitä tässä 

työssä käsiteltiin. Tulevaisuudessa tähän oppaaseen voidaan sisällyttää myös 

muita mittaussovelluksia, joista on hyötyä maakaapeliverkon suunnittelijan 

työssä. 
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LIITTEET 

Liite 1. TSC3-Maastotiekoneen datalehti (www.trimble.com) 
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Liite 2. Trimble R8-model 2 datalehti (www.trimble.com) 

 

 


