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TIIVISTELMÄ 
 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on esitellä GPS- ja mobiilipaikannuksen tekniikkaa, 

toimintaperiaatteita ja sovelluksia. Työssä käsitellään mm. GPS-järjestelmän kolme eri 

segmenttiä: avaruus-, kontrolli- ja käyttäjäsegmentit. GPS-järjestelmän käyttämistä 

signaaleista kerrotaan lyhyesti sekä esitellään yleisimpiä virhelähteitä, joita ovat 

esimerkiksi monitieheijastuminen, ionosfääri ja troposfääri. SA-häirintä on ollut suuri 

virhelähde vuoteen 2002 saakka GPS-järjestelmässä, joten tässä työssä kerrotaan hieman 

myös signaalin häirinnästä ja sen vaikutuksen pienentämiseen kehitetystä differentiaali-

GPS:stä.  

 

Mobiilipaikannus on jatkuvasti kehittyvä paikannustekniikka. Nykyajan 3G-verkot ovat 

tuoneet uusia, tarkempia tekniikoita mobiilipaikannukseen, mutta silti edelleen perus 

solupaikannuskin on tärkeänä osana verkkopaikannuksen tulevaisuutta muiden 

tekniikoiden ohella. A-GPS on myös tekniikka, joka käyttää GSM-verkkoa. Tässä 

tekniikassa verkkopaikannus avustaa GPS-järjestelmää paikannuksessa.     

  

GPS- ja mobiilipaikannuksen yleisimpiä käyttökohteita, joissa tekniikoita sovelletaan, 

ovat nykyään ehkä kaikkien tuntemat karttasovellukset, joita on autonavigaattoreissa ja 

matkapuhelimissakin. Karttasovellusten lisäksi on lukemattomia määriä ja 

mahdollisuuksia erilaisille paikannuksen sovelluksille. Työssä tehdäänkin lopuksi 

katsaus nykyajan ja tulevaisuuden sovellusmahdollisuuksiin sekä paikannuksen 

yksityisyyskysymyksiin. 
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ABSTRACT 

Purpose for this thesis was to present GPS- and mobile postioning techniques, operating 

principles and applications. In this thesis we discuss about the three segments of GPS-

system; space-, kontroll- and user segments. We will also shortly tell about the signals 

that GPS-system use, and present some most general error sources, like multipath 

reflection, ionosphere and troposphere. In GPS-system the biggest cause for errors has 

been SA-interference till 2002, so finally you will learn about signal interference and 

differential GPS that was invented to narrow the causes of SA-interference.   

 

Mobile positioning is a positioning technique that developes all the time. Modern 3G-

networks have brought more and more precise techniques for mobile positioning, but still 

the basic techniques like cell identification is an important part of mobile positiong also 

in the future. A-GPS is also a technique that uses GSM-network. In this positioning 

technique GSM-network aids the GPS-system to operate more sufficient and precise.  

 

In these days possibly the most common use for GPS- and mobile positiong is all known 

map applications. You can find map applications from car navigation systems to mobile 

phones. In addition to map applications there is also a countless number of possibilities 

to different kinds of applications for positiong. Finally in this thesis we make a review to 

modern and future application possibilities and to questions for privacy in the world of 

modern positiong. 
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ALKUSANAT 
 

Tämä opinnäytetyö tehtiin Tampereen ammattikorkeakoulun tietoliikennetekniikan 

insinöörityönä. Työn tekeminen antoi minulle huomattavasti lisätietoutta GPS- ja 

mobiilipaikannuksen käyttämistä tekniikoista ja myös syventävää tietoutta GSM-verkon 

rakenteesta ja toimintaperiaatteista.  

 

Haluan kiittää Ari Rantalaa, Jorma Punjua ja työni valvojaa Mauri Inhaa ohjeista, 

vinkeistä ja ylipäätään mahdollisuudesta tehdä kyseinen tutkintotyö Tampereen 

ammattikorkeakoululle.  
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KESKEISIÄ TERMEJÄ JA LYHENTEITÄ 
 

AGPS Assisted GPS. Tekniikka, jossa puhelinverkko avustaa GPS:n 

toimintaa. 

 

AOA Angle Of Arrival. Verkkopaikannustekniikka, joka käyttää 

hyväkseen signaalin saapumiskulman mittausta. 

 

DGPS Differential GPS. Tunnetuissa pisteissä olevia tukiasemia 

hyödyntävä paikannustekniikka.  

 

E-OTD Enhanced Observed Time Difference. GSM-verkkopaikannuksen 

yksi paikannustekniikka. 

 

GPS Global Positioning System. Yhdysvaltain puolustusministeriön 

kehittämä satelliittipaikannusjärjestelmä. 

 

GSM Global System for Mobile Communications. Maailman laajuisesti 

käytetty matkapuhelinjärjestelmä. 

 

LBS Location-Based Services. Paikkatietoon perustuvia palveluita, joihin 

päästään käsiksi esimerkiksi mobiililaitteen verkkoyhteyden 

välityksellä.   

 

OTDOA-IPDL Observed Time Difference Of Arrival – Idle Period Down Link. 

UMTS-verkon tyhjien periodien lähetystä hyödyntävä 

verkkopaikannustekniikka. 

 

PPS Precise Positioning System. Sotilaskäyttöön tarkoitettu palvelu, joka 

on tarkempi kuin SPS. 
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PRN-koodi Pseudo Random Code. Satelliittien lähettämä pseudosatunnainen 

koodi.  

 

SA-häirintä Selective Availability eli rajoitettu saatavuus. GPS:n 

häirintäsignaali, jolla tahallisesti heikennettiin paikannustarkkuutta 

siviilikäytössä. 

 

SPS Standard Positioning System. Kaikille GPS:n käyttäjille tarkoitettu 

palvelu. 

 

TOA Time Of Arrival. Signaalin saapumisaika, jota käyttävät mm. jotkin 

GSM-verkkopaikannuksen tekniikat. 

 

TTFF Time To First Fix. Aika, joka menee ensimmäisen yhteyden 

muodostukseen esimerkiksi GPS-vastaanottimella. 

 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System. GSM:n seuraajaksi 

suunniteltu kolmannen sukupolven matkapuhelinteknologia. 
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1 JOHDANTO 
 

Mobiilipaikannus on mobiililaitteiden eli liikkuvien ja langattomien laitteiden, kuten 

matkapuhelimien käyttämää paikannusta. Siihen kuuluu erilaisia tekniikoita, jotka 

hyödyntävät toiminnassaan GSM-verkkoa ja sen eri ominaisuuksia. Tällaista 

verkkopaikannusta käyttävät hyväkseen mm. viranomaiset matkapuhelimien 

paikantamiseen sekä kokoajan lisääntyvässä määrin matkapuhelimien eri sovellukset. 

 

Mobiilipaikannuksen lisäksi monet mobiililaitteet käyttävät paikannukseen nykyään 

myös perinteistä GPS-verkkoa, jolloin laite vaatii GPS-vastaanottimen. GPS-paikannus 

on Yhdysvaltain puolustusministeriön kehittämä paikannusjärjestelmä, joka oli alun 

perin tarkoitettu vain sotilaskäyttöön. Tällä hetkellä maan kiertoradalla 20 000 km:n 

korkeudessa kiertää noin 800 toimivaa satelliittia, joista 24 on GPS-järjestelmän 

toimimiseen tarvittavia Yhdysvaltain omistamia satelliitteja. Näistä vähintään kuusi on 

jatkuvasti näkyvissä horisontin yläpuolella. Toimivan yhteyden muodostamiseksi on 

oltava vähintään neljä satelliittia vastaanottimen saatavilla, jotta paikka ja korkeus 

pystytään mittaamaan luotettavasti. 

 

Eri paikannustekniikoita hyödyntäviä sovelluksia on kehitetty jo lukemattomia määriä 

ja kehittely jatkuu edelleen. Paikkatietoa hyödyntävät sovellukset ovat tekemässä suurta 

läpimurtoaan mobiiliteollisuudessa. Tästä syystä myös paikannuksen 

yksityisyyskysymykset mietityttävät niin laitteiden valmistajia kuin yksityisiä 

kuluttajiakin. Olemmeko kaikki tulevaisuudessa jatkuvan seurannan alaisina?  
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2 GPS (Global Positioning System) - satelliittipaikannus 
 

GPS-järjestelmä mahdollistaa kolmiulotteisen paikannuksen neljää satelliittia käyttäen. 

Tällöin on mahdollista tarvittaessa tietää paikkatiedon lisäksi myös aika- ja nopeustieto. 

Kolmella satelliitilla saadaan määritettyä vastaanottimen kaksiulotteinen paikkatieto 

käyttäen kolmiomittausta ja laskemalla satelliittien pseudoetäisyydet vastaanottimesta 

(kuva 1). /5/ 

 

 

Kuva 1: 2D GPS-paikannuksen periaate /5/ 

 

Neljää satelliittia käytettäessä on paikannukseen tarvittava neljä tuntematonta 

muuttujaa, kolme etäisyyttä (X, Y ja Z) sekä neljännen satelliitin avulla saatava 

vastaanottimen kellovirhe dt. Näin ollen neljällä satelliitilla saadaan neljä 

etäisyysyhtälöä, joista tuntemattomat ovat ratkaistavissa kaavalla 1. 
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virheettsattzizyiyxixPRi vast +−+−+−+−= δδ222 )()()(   (1) 

 

, jossa 

i  =  1, 2, 3, 4 

PRi = mitatun kulkuajan perusteella laskettu pseudoetäisyys 

x, y, z  = vastaanottimen koordinaatit 

 xi, yi, zi = satelliitin paikka mittaushetkellä 

tvast = vastaanottimen kellovirhe  

tsat = satelliitin kellon poikkeama GPS-ajasta 

 

Kaavassa 1 tuntemattomia ovat x, y, z ja vastaanottimen kellovirhe tvast. /5/ 

 

 

2.1 GPS-järjestelmän osat 

 

GPS-järjestelmä koostuu kolmesta segmentistä, avaruus-, kontrolli- ja 

käyttäjäsegmenteistä. Tärkeimpänä sarjaan kuuluu avaruussegmentin GPS-satelliitti, 

joka mahdollistaa paikannuksen ympäri maailman. Satelliittien lisäksi tarvitaan 

valvonta-asemia, jotka kuuluvat kontrollisegmenttiin. Asemat lähettävät satelliiteille 

niiden ratatietoja ja kellon korjauksia. Maapallolla on viisi miehittämätöntä ja täysin 

automaattista valvonta-asemaa (kuva 2). Tärkein laite käyttäjän näkökulmasta, joka 

mahdollistaa yhteyden GPS-verkkoon, on käyttäjäosa, joka muodostuu esimerkiksi 

kannettavista GPS-vastaanottimista, autonavigaattoreista tai kännyköistä, joissa on 

GPS-tuki.  /6, 7, 12/ 
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Kuva 2: GPS-järjestelmän osat /6/ 

 

 

2.1.1 Valvonta-asemat 

 

Coloradossa sijaitseva GPS:n valvontaan erikoistunut keskusasema tarkkailee 

satelliittien kiertoratoja, kelloja ja niissä tapahtuvia muutoksia sekä laskee poikkeavia 

korjauspäivityksiä. Maapallolle sijoitetut viisi automaattista valvonta-asemaa keräävät 

tietoja avaruuden tapahtumista. Valvonta-asemat on sijoitettu lähelle päiväntasaajaa 

eripuolille maapalloa. Maa-asemien varustukseen kuuluu GPS-paikannin, tarkka 

atomikello ja tietokone. Asemien GPS-vastaanottimet mittaavat kaikkien saatavilla 

olevien satelliittien etäisyyksiä ja vertailevat satelliiteilta saatuja atomikellojen tuloksia 

omaan kellonsa käyntiin. Tulokset lähetetään keskusasemalle Coloradoon, jossa niitä 

verrataan ja tutkitaan. /3 s. 39 - 41/ 

 

 

2.1.2 GPS-satelliitti 

 

GPS-järjestelmään kuuluu 24 satelliittia, jotka kiertävät maata noin 20 000 km:n 

korkeudella (kuva 3 a). GPS-satelliitit painavat noin 930 kg ja ovat 5,2 m pitkiä kun 

aurinkopaneelit ovat avattuina täyteen mittaansa. Satelliitit toimivat aurinkopaneeleilla 
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saatavalla aurinkoenergialla (kuva 3 b). Alueilla, joissa maa peittää auringon ja estää 

satelliittia saamasta energiansa auringosta, käytetään virtalähteenä akkuja, jotka 

ladataan uudelleen, kun aurinkoenergiaa on jälleen saatavilla. Pienet rakettiboosterit 

pitävät satelliitin oikealla lentoradallaan. Satelliitin ytimessä on atomioskillaattoreita, 

jotka saavuttavat tarvittavan stabiliteetin joko kaasumaisten rubidium- tai cesium-

atomeiden avulla. Tämän jälkeen taajuussyntetisaattoreiden avulla atomikellot 

synkronoivat GPS-signaaligeneraattoreita, minkä jälkeen signaalit vahvistetaan, 

suodatetaan ja moduloidaan tarvittavaan muotoon lähetystä varten. /4 s. 40 - 41, 9/ 

 

             

Kuva 3: (a) GPS-satelliittien konstellaatiokuva /38/ , (b) NAVSTAR-GPS-satelliitti /4 

s. 41/ 

 

  

2.1.3 GPS-vastaanotin 

 

GPS-vastaanotin on tärkeä osa paikannusjärjestelmää. Perinteinen siviilikäyttöön 

tarkoitettu kämmenpaikannin voi sisältää esimerkiksi mahdollisuuden tallentaa oma 

sijainti, jonka voi myöhemmin löytää näytöllä näkyvän suuntanuolen avulla. Laitteisiin 

on mahdollista tarvittaessa myös syöttää koordinaattitieto, jonka avulla tietyn paikan 

löytäminen on vaivatonta. Perusvastaanottimen rakenteeseen kuuluu mm. antenni, 

muuntimia ja vahvistimia, signaaliprosessori, mikroprosessori, muistia ja mahdollisesti 

jonkinlainen näyttö sekä käyttöliittymä (kuva 4).  
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Kuva 4: GPS-vastaanottimen rakenne /2 s. 148/ 

 

Vastaanottimen antennielementtejä on paljon erilaisia riippuen vastaanottimen 

käyttötarkoituksesta, koosta ja tarkkuuksista. Itse antennielementti voi olla integroituna 

vastaanotinkotelon sisälle tai se voi olla kymmenmetrisen koaksiaalikaapelin päässä 

oleva kaksi- ja puolimetrinen salkoantenni. Antennin tehtävänä on ottaa vastaan kaikki 

saatavissa olevat satelliittisignaalit, jotka matalakohinainen esivahvistin vahvistaa 

ennen välitaajuusmuuntimen ja -vahvistimen toimintoja. /1 s. 197 - 198, 2 s. 145 - 149/ 

 

 

2.2 GPS-signaali 

 

GPS-järjestelmä käyttää kahta satelliiteista saapuvaa kantoaaltosignaalia. 1227,60 

MHz:n taajuinen signaali eli L2-signaali on lähinnä Yhdysvaltain armeijan ja erikseen 

sallittujen tahojen käytössä, kun taas kaikkien saatavilla oleva 1572,42 MHz:n 

taajuinen L1-signaali on käytössä mm. siviili GPS-laitteissa ja muissa järjestelmissä. 

GPS on siis jaettu kahteen erilaiseen palveluun. SPS eli Standard Positioning System 

on L1-signaaliin perustuva kaikille avoin palvelu, joka sisältää julkisen 1,023 MHz:n 

taajuisen C/A-koodin. PPS eli Precise Positioning System on vain armeijan käytössä 

oleva palvelu joka käyttää hyväkseen L1- ja L2-signaaleja ja pääsee näin ollen 
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tarkempiin paikannustarkkuuksiin kuin SPS. Mikään GPS:n käytössä olevista 

taajuuksista ei läpäise kiinteitä esteitä, kuten taloja ja maastoesteitä. /8, 11/  

 

GPS-signaali moduloidaan kantoaaltoon, jolloin koodin tilan vaihtuessa kantoaallon 

vaihe kääntyy 180° (kuva 5). GPS-signaali koostuu pseudosatunnaisesta koodista, 

satelliitin koordinaateista ja kalenteritiedosta. Pseudosatunnainen koodi kertoo, minkä 

satelliitin lähettämä tieto on kyseessä. Kaikilta saatavissa olevilta satelliiteilta jatkuvasti 

saapuva koordinaattitieto kertoo satelliitin toiminnasta ja ilmaisee päivämäärän ja 

kellonajan. Kalenteritieto kertoo missä satelliitin tulisi olla tiettynä päivän ajanhetkenä. 

/2 s. 118 - 119, 8/ 

 

 

Kuva 5: GPS-signaalin modulointi /2 s. 119/ 

 

 

2.3 Paikanmäärityksen virheet ja virhelähteet 

 

GPS-signaalin vahvuuteen ja luotettavuuteen vaikuttaa suurimmassa määrin maan 

ilmakehän ionosfääri ja troposfääri. Näiden lisäksi virhettä aiheuttavat myös satelliittien 

radanmäärityksen ja kellon virheet, vastaanotinlaitteesta aiheutuvat virheet ja 

monitieheijastuminen. Lähes kaikkia virheitä voidaan korjata erilaisilla 

korjausmalleilla, mutta virheet ovat silti ikuinen haitta tarkalle paikannukselle.  
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Mitä enemmän satelliitteja on saatavilla horisontin yläpuolella, sitä tarkemmaksi 

paikannus muuttuu.  /9, 10/ 

 

 

2.3.1 Monitieheijastuminen 

 

Monitiehaijastunut signaali tarkoittaa signaalia, joka on saapunut vastaanottavaan 

laitteeseen heijastuttuaan esimerkiksi taloista, autoista tai vaikkapa järven pinnasta 

(kuva 6). Monitieheijastuminen vaikuttaa signaaliin vaihesiirtymänä ja näin myös 

pseudoetäisyyden laskentaan ja paikkatiedon laskentaan. Yksinkertaisesti voidaan 

todellinen signaali ilmoittaa kaavalla 2. 

 

havaittu signaali = suoraan tuleva + heijastunut  /2 s. 137/   (2) 

 

 

Kuva 6: Monitieheijastuminen /14/ 

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU       TUTKINTOTYÖ                    9(33) 
Tietotekniikka, tietoliikennetekniikka  
Risto Pylsy 
 
 
Pelkästä sanasta monitieheijastuminen ei voida vielä päätellä onko kyseessä oleva 

vaikutus paikannustarkkuuteen negatiivinen vai positiivinen. Aiheutuvan vaihesiirron 

vaikutuksesta havaittu signaali voi vahvistua tai heikentyä. Signaalin amplitudi voi 

parhaimmillaan jopa kaksinkertaistua, mutta paikannustarkkuus voi myös heikentyä 

jokusen kymmenen metriä. Parhaimmissa vastaanottimissa horisontin alapuolelta 

tulevia heijastuksia pyritään vähentämään asentamalla antennin alle maadoitettu levy, 

joka estää alhaaltapäin tulevien heijastuneiden signaalien pääsyn antenniin. Myös 

nykyajan signaalinkäsittelytekniikat, kuten keskiarvoistus, pienentävät 

heijastusvaikutusta. Keskiarvoistus jättää automaattisesti huomioimatta 

epäedullisimmissa asemissa olevat satelliitit. /2 s. 138, 3 s. 59 - 60/  

 

 

2.3.2 Vastaanottimesta johtuvat virheet 

 

Vastaanottimissa itsessään aiheutuu myös virhettä paikannustarkkuuteen. Noin kahden 

metrin virheen paikannukseen aiheuttaa vastaanottimen elektroniikassa syntyvä kohina. 

Laitteen tehdessä sekunneissa huomattavan määrän pitkiä lukusarjoja sisältäviä 

laskutoimituksia syntyy pientä virhettä tarkkuuksiin. Radioaaltojen poikkeuksellinen 

taustakohina synnyttää myös osan vastaanottimesta johtuvasta virheestä, joka aiheuttaa 

virhettä PRN-koodiin. /2 s. 143, 3 s. 58/  

 

 
2.3.3 Ionosfääri ja troposfääri  

 

Ionosfäärin ja troposfäärin aiheuttamat virheet muuttavat signaalin näennäistä 

kulkumatkaa, mikä perustuu refraktioilmiöön. Kuten valokin taittuu siirtyessään 

tiheämpään aineeseen, taittuu myös satelliittien lähettämä signaali siirtyessään 

avaruuden tyhjyydestä tiheämpään aineeseen, eli ionosfääriin ja näin aiheutuu 

kulkumatkan muutos (kuva 7). /2 s. 126/ 
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Kuva 7:  Kulkuajan (Disturbed propagation) muutos ionosfäärin ja troposfäärin 

vaikutuksesta /14/ 

 

Troposfäärin aiheuttaman signaalin kulkumatkan muutosta voidaan kuvata kaavalla 3. 

/2 s. 131/ 

 

∫ −=Δ dsnTrop )1(      (3) 

 

, jossa  

ΔTrop = Troposfäärin aiheuttaman signaalin kulkumatkan muutos 

n = refraktioindeksi 

 

Ionosfääri- ja troposfäärirefraktion korjauksiin on tehty erinäisiä korjausmalleja, joiden 

avulla voidaan virhevaikutukset poistaa lähes kokonaan. Näistä yleisimpinä Hopfieldin 

ja Saastamoisen mallit. Tarkkaa refraktiovaikutuksien mallintamista on kuitenkin 

vaikea tehdä. Vaikutusta muuttaa mm. ilman kosteus, jota on erittäin hankala mitata, 

koska ilmankosteus saattaa olla jo aivan eri mitattaessa maantasolta ja kahden metrin 

korkeudelta. /2 s. 131 - 136, 14/ 
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2.3.4 Kello- ja ratavirheet 

 

GPS-vastaanottimet sisältävät epätarkempia kelloja kuin satelliittien atomikellot. Näin 

ollen epätarkemmat kellot saattavat sisältää pieniä ajastusvirheitä korjauksista ja 

päivityksistä huolimatta. Virheet aiheuttavat noin yhden metrin virhettä 

paikanmittaukseen. Satelliittien ratavirheitä syntyy avaruuden erinäisten voimien 

vaikutuksesta. Kiertorataan vaikuttaa mm. auringon vetovoima, ja revontulina nähdyt 

aurinkotuulen vaikutukset heilauttelevat satelliitteja radoillaan. Vuorokauden aikana 

yksittäinen satelliitti saattaa liikkua jopa kilometrin lasketulta radaltaan. Ratakorjauksia 

tehdäänkin aika-ajoin virheiden minimoimiseksi. /3 s. 57 - 58, 9/  

 

 

2.4 Signaalin häirintä 

 

Suurin siviilikäyttöä häiritsevistä tekijöistä on SA-häirintä eli Selective Availability. 

Menetelmässä heikennetään tahallisesti siviilikäytössä olevaa C-koodiin perustuvaa 

GPS-signaalia lisäämällä virhettä joko satelliitin kelloon tai rataelementin ratatietoihin. 

Tällainen signaalinhäirintä kuitenkin lopetettiin toukokuussa vuonna 2000. Häirinnän 

tarkoituksena oli estää Yhdysvaltain armeijan vihollisia saamasta käyttöönsä tarkkaa 

GPS-paikannusta. Ennen SA-häirinnän poiskytkemistä paikannustarkkuus 

siviililaitteilla oli keskimäärin noin 100 m:n luokkaa, mutta nyt tarkkuudeksi saadaan 

keskimäärin 10 m (kuva 8). /9, 15/  
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Kuva 8: SA-häirinnän vaikutus paikannustarkkuuteen /15/ 

 

Tahalliseksi GPS:n häirinnäksi voidaan myös kutsua P-koodiin perustuvan 

Yhdysvaltain armeijan käytössä olevan huipputarkan GPS-signaalin salausta eli Anti 

Spoofingia. Avain salatun koodin käyttöön on vain sotilaskäytössä, eikä sitä ole 

koskaan yleisesti julkaistu. /15/ 

 

GPS-signaalin häirintään on myös kehitetty suuri määrä häirintälaitteita, jotka ovat 

siviilikäytössä laittomia, mutta niitä on kuitenkin saatavilla verkkokaupoista alle sadalla 

eurolla. Jopa auton tupakansytyttimeen kytkettävät laitteet voivat helposti estää autoon 

kytkettyjen GPS-lähettimien toimimisen (kuva 9). /16/  

 
Kuva 9: GPS-häirintään suunniteltuja laitteita /16/ 
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2.5 DGPS-paikannus 

 

Differentiaalinen GPS on tekniikka, jossa GPS-signaalin antamaa paikannustarkkuutta 

tarkennetaan tunnetuissa pisteissä olevien tukiasemien avulla. Suomessa tällaisia 

tukiasemia on yhdeksän (taulukko 1). Alun perin DGPS suunniteltiin tarkentamaan 

huonoa paikannustarkkuutta koska SA-häirintä oli vielä käytössä. /19/ 

 

Taulukko 1: Suomen DGPS-asemat /20/ 

Lähetysasema 
(tunnus) 

Korjauslähetys-
ten tunnus Sijainti (Lat/Lon)

Peittoalue 
(km) 

Taajuus 
(kHz) 

Porkkala (400) 600 59N58 / 24E23 250 293,5 
Mäntyluoto (401) 601 61N36 / 21E28 250 287,5 
Puumala (402) 602 61N24 / 28E14 70 290,0 
Outokumpu (403) 603 62N41 / 29E01 70 304,5 
Turku (404) 604 60N26 / 22E13 200 301,5 
Marjaniemi (405) 605 65N02 / 24E34 250 314,5 
Klamila (406) 606 60N30 / 27E26 250 287,0 
Haarajoki (407) 607 60N31 / 25E10 250 292,5 
Kokkola (408) 608 63N52 / 23E11 250 290,5 
  

 

Tukiasemat laskevat satelliittien kiertoratatietojen ja oman sijaintinsa perusteella tarkat 

etäisyydet satelliitteihin. Tämän lisäksi tiedettäessä normaalin paikantimen tavoin 

mitatut etäisyydet saadaan mitatun ja lasketun etäisyyden erotus eli differentiaali. Se 

kertoo etäisyyksiä häiritsevät virheet, jotka tukiasemat lähettävät vastaanottimelle joko 

radioteitse (kuva 10), jolloin suoritetaan reaaliaikakorjaus, tai tieto ladataan internetin 

välityksellä jälkikäteiskorjauksena. GPS-vastaanotin pystyy laskemaan koordinaatit 

virhetietojen avulla huomattavasti tarkemmin kuin normaalisti. Differentiaali-GPS:n 

tarkkuus kuitenkin huononee mitä kauempana tukiasemasta ollaan. /19/ 
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Kuva 10: Differentiaalikorjaus GPS-järjestelmässä /39/ 

 

Myös oman tukiaseman perustaminen on mahdollista, jos esimerkiksi tunnetut 

tukiasemat ovat liian kaukana tai signaali muuten liian huono. Tukiasema vaatii vain 

hyvälaatuisen GPS-vastaanottimen, jonka antenni sijoitetaan mahdollisimman tarkasti 

tunnettuun pisteeseen, paikkaan, jossa ei ole katveita eikä maastoesteitä. /19/ 
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3 GSM-VERKKOPAIKANNUS 
 

GSM-verkkopaikannus tarkoittaa menetelmää, jossa matkaviestin paikannetaan 

käyttäen GSM-verkkoa, sen tukiasemia ja ominaisuuksia. Verkkopaikannusta 

matkaviestimestä käytettäessä on sen virrankulutus huomattavasti pienempi kuin 

esimerkiksi puhelimeen integroidun GPS-vastaanottimen ollessa käytössä, mutta myös 

paikannustarkkuus on huonompi. GSM-verkkopaikannuksen mahdollistaa 

matkaviestimen ylläpitämä paikkatieto, joka saadaan yhteydellä lähimpään 

tukiasemaan. Paikkatiedon ja muiden tekniikoiden avulla on matkapuhelin mahdollista 

paikantaa jopa 50 m:n tarkkuudella. 

 

 

3.1 Solupaikannus 

 

GSM-järjestelmän peittoalue koostuu tukiasemien muodostamista soluista. Jokaisella 

solulla on omat paikka- ja kokotietonsa. Puhelin muodostaa yhteyden tukiasemaan, 

josta saadaan voimakkain signaali. Yhteyden muodostuessa puhelin saa samalla tiedon 

siitä, missä solussa sijaitsee, eli se saa solutunnisteen jonka avulla voidaan vasta tietää 

missä solussa puhelin sijaitsee. Solujen koot vaihtelevat pienistä sisätiloissa olevista 50 

m:n pikosoluista aina suuriin 30 km:n makrosoluihin (kuva 11). Pelkän solutunnisteen 

avulla voi siis paikkatieto jäädä varsin epätarkaksi. /1 s. 203, 21/ 
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Kuva 11: GSM-verkon solukartta /21/ 

 

Tukiaseman koordinaattien ja suuntaavan antennin avulla voidaan laskea radioaaltojen 

lähtö- ja loppukulma. Näin saadaan puhelimen paikkatietoa tarkennettua niin, että 

suunta suhteessa tukiasemaan on mahdollista määrittää. Laskettu paikkatieto on 

kuitenkin edelleen erittäin epätarkka. Solupaikannusta saadaankin edelleen tarkennettua 

käyttämällä ajastusennakkoa, jonka avulla on mahdollista määrittää, kuinka kauan 

signaali kulkee mobiililaitteen ja tukiaseman välillä.  Kuluneen ajan avulla voidaan 

laskea puhelimen etäisyys tukiasemasta. Yhdistettäessä tukiaseman koordinaattitietoja, 

signaalin lähtö- ja tulokulmat ja ajastusennakon tiedot saadaan paikkatiedon 

tarkkuudeksi parhaimmillaan noin 300 m (kuva 12). Solupaikannus ei vaadi 

matkapuhelimeen teknisiä eikä ohjelmistollisia muutoksia. /1 s. 203 - 204/ 
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Kuva 12: Solutunnisteen ja ajastusennakon etäisyystietojen antama alue /1 s. 204/ 

 

 

3.2 E-OTD – parannettu havaitun aikaeron mittaus 

 

E-OTD eli Enhanced Observed Time Difference tarkoittaa parannettua havaitun 

aikaeron mittausta. Tässä tekniikassa mobiililaite tutkii eri tukiasemista saapuvien 

purskeiden aikaeroja. Ensiksi paikannukseen tarvitaan esimerkiksi kahden tukiaseman 

purskeen saapumisaikaero ja tukiasemien koordinaatit. Tämän jälkeen on aikaeron 

laskennassa tehtävä korjauksia, joilla korjataan aikavirheitä paikanlaskennassa. Näitä 

korjauksia tehtäessä tulee tietää todellinen aikaero ja geometrinen aikaero. Todellinen 

aikaero kuvaa tukiasemien lähetysaikaeroa, geometrinen aikaero puolestaan kuvaa 

signaalin kulkuaikaa mobiililaitteen ja tukiaseman välillä. Korjauksien jälkeen 

lasketaan mobiililaitteen todelliset etäisyydet tukiasemista, ja sitten vasta laitteen 

paikka on mahdollista löytää laskettujen etäisyyksien päähän piirrettyjen hyperbelien 

leikkauskohdasta (kuva 13). 
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Kuva 13: Paikannus E-OTD-tekniikan avulla /1 s. 205/ 

 

Jotta E-OTD-tekniikkaa on mahdollista käyttää hyväksi, täytyy tukiasemat synkronoida 

ajastuserojen mittaamista varten. Synkronointia voidaan pitää huonona puolena, koska 

tukiasemat saattavat olla eri verkonhaltijoiden omistuksessa, mikä hankaloittaa 

synkronointia huomattavasti. Parannetun havaitun aikaeron mittausta on mahdollista 

hyödyntää vanhemmissakin laitteissa, kunhan niihin tehdään pieni ohjelmistomuutos. 

E-OTD-tekniikalla on mahdollista päästä noin 50 – 100 m:n paikannustarkkuuteen. /1 

s. 204 - 206/ 

 

 

3.3 Saapumiskulman ja -ajan mittaus 

 

Saapumiskulmamittaus eli AOA vaatii toimiakseen vähintään kaksi tukiasemaa, joissa 

on suunta-antennit saapuvan signaalin kulman mittaamista varten. Mobiililaitteen 

paikkatieto löydetään tukiasemilta saapumiskulman mukaan vedettyjen viivojen 

risteämiskohdasta (kuva 14). Tekniikka toimii luotettavasti vain, jos saapuva signaali 

tulee suoraan tukiasemille heijastumatta. Jos signaali saapuu tukiasemalle heijastuksen 

kautta, muuttuu tietenkin myös saapumiskulma, ja paikkatieto vääristyy. /1 s. 206, 209/ 
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Kuva 14: Saapumiskulmamittaus ja heijastumisen aiheuttama virhe /1 s. 207/ 

 

Tekniikka, joka käyttää mobiililaitteen signaalin saapumisajanmittausta hyväkseen 

paikannuksessa, on TOA (Time Of Arrival). Menetelmässä vähintään kolme 

tukiasemaa mittaa saapuvan signaalin saapumisaikaa, ja piirrettäessä tukiasemien 

ympärille hyperbelit, löydetään lähettävä laite niiden leikkauspisteestä. Verkko vaatii 

pieniä muutoksia jotta TOA saadaan käyttöön. Tukiasemat tarvitsevat mm. yhteisen 

kellon, jotta tarkat saapumisajat pystytään mittaamaan. /1 s. 207 - 208/ 

 

 

3.4 Signaalien voimakkuus ja havaittu saapumisaikaero 

 

Signaalin vaimeneminen suhteessa etäisyyteen voidaan esittää matemaattisella 

kaavalla, jonka jälkeen on mahdollista paikantaa laite tukiasemia hyödyntäen. Vaikka 

signaalien voimakkuuksia mittaavan menetelmän monia virhelähteitä voidaankin 

eliminoida ja pienentää erilaisilla signaalin etenemismalleilla, menetelmä on kuitenkin 

melko epätarkka ja virheille altis. Säätilan muutokset ja heijastumat aiheuttavat suuria 
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signaalin vaimennuksen muutoksia ja näin myös paikannuksen tarkkuus kärsii 

huomattavasti. /1 s. 206/ 

 

UMTS-verkkojen paikannustekniikka on OTDOA-IPDL, eli Observed Time Difference 

Of Arrival – Idle Period Down Link. 3G-verkon tukiasemat lähettävät tyhjiä jaksoja, 

jolloin matkaviestimet kuuntelevat muita tukiasemia. Tekniikka käyttääkin hyväkseen 

näitä tyhjiä periodeja ja mittaa havaittuja saapumisaikaeroja. Tyhjien jaksojen välistä 

aikaa mitattaessa saadaan laskettua mobiililaitteen paikkatieto. /1 s. 209/ 

 

 

3.5 Avustettu GPS 

 

GPS-järjestelmän heikkoutena on usein huono ja hidas satelliittien saatavuus. 

Kaupunkiympäristössä ja suurien siirtymisien jälkeen TTFF (Time To First Fix) voi 

olla jopa 10 min ja enemmänkin, sillä käyttäjät haluavat, että laitteet toimivat nopeasti 

ja sujuvasti. Ongelmat voisi ratkaista GPS-vastaanottimien jatkuva käyttövalmius, joka 

taas kasvattaisi virrankulutusta huomattavasti. Ongelmat ratkaisee jo melko yleisesti 

käytössä oleva A-GPS, joka on GSM-verkkopaikannusta hyödyntävä tekniikka. /17/ 

 

Kun GSM-verkko avustaa GPS-vastaanotinta paikannuksessa, on paikannus saatavilla 

jopa muutamien sekuntien jälkeen vastaanottimen käynnistämisestä (kuva 15). GSM-

verkkopaikannuksen tiedetään olevan epätarkempi kuin toimivan GPS-paikannuksen, 

mutta saatava signaali tarkentuukin GPS-signaalin paranemisen myötä. A-GPS 

mahdollistaa paikannuksen jossain määrin myös sisätiloissa. /17, 18/ 
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Kuva 15: Avustettu GPS /18/ 

 

A-GPS tarvitsee toimiakseen palvelimen (Assistance Server tai Location Server), joka 

yhdistää matkapuhelinverkon GPS-järjestelmään. Palvelimella on huomattavasti 

enemmän tehoa kuin perinteisellä GPS-vastaanottimella. Palvelin avustaa GPS-

vastaanotinta tekemään määrityksiä ja laskutoimituksia paikanmäärittämistä varten ja 

näin myös oikea paikanmääritys nopeutuu. /18/ 
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4 GPS- JA MOBIILIPAIKANNUKSEN SOVELLUKSIA 
 
GPS- ja mobiilipaikannuksen alkuperäiset käyttökohteet ja suunnitelmat eroavat melko 

paljon nykyajan käyttötarkoituksista. Nykyajan sovelluksia erilaisille 

paikannustekniikoille on paljon ja ne lisääntyvät jatkuvasti. Yksi tämän päivän 

puhutuimmista siviilisovelluksista on Nokian 21. tammikuuta 2010 julkaisema 

ilmainen navigointisovellus, jolla jokainen matkapuhelimen omistava voi käyttää 

kävely- ja autonavigoinnin palveluita ilmaiseksi, jopa 180 maassa. Uusia sovelluksia ja 

tarpeita tulee jatkuvasti. Tarkempia ja toimivampia tekniikoita kehitellään ja tutkitaan. 

Paikannuksen lähes loputtomia tulevaisuudenmahdollisuuksia voidaan vain arvailla. 

 

 

4.1 Viranomaiset paikannuksen käyttäjinä 

 

Viranomaiset, kuten pelastuslaitos, poliisi, armeija ja rajavartiolaitos käyttävät eri 

paikannustekniikoita monissa eri käyttötarkoituksissa, niin Suomessa kuin 

maailmallakin. Yksi käytetyimmistä GPS-paikannusta hyödyntävistä käyttökohteista on 

kalustonpaikannus. Kalustonpaikannusta käyttää Suomessa mm. rajavartiolaitos, jonka 

laivoihin, lentokoneisiin ja maakalustoon on asennettu GPS-lähettimet seurannan 

mahdollistamiseksi. Kaluston jatkuva seuranta auttaa saavuttamaan parhaan 

mahdollisen toimintavalmiuden. Myös armeijan ambulansseja ja pelastuskalustoa on 

liitetty paikannuksen piiriin.  

 

Armeijan ja rajavartiolaitoksen lisäksi GPS-lähettimiä käytetään Yhdysvalloissa 

rikollisten jäljittämiseen. Tällainen tekniikka on edelleen hieman laillisesti 

kyseenalainen, mutta silti yleisesti käytössä. Tarvittaessa poliisi kiinnittää epäillyn 

autoon tai vaatteisiin GPS-lähettimen, jonka lähettämän signaalin avulla voidaan auto 

paikantaa ja varmistua mahdollisesta osallisuudesta rikokseen tai muuhun tapahtumaan. 

GPS-lähettimiä on kuitenkin helppo häiritä nettikaupoistakin saatavilla häirintälaitteilla. 

Poliisi käyttää myös matkapuhelimen paikannusta hyväkseen. Epäilty voidaan 
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paikantaa puhelimen historiatietojen perusteella, jolloin nähdään missä puhelimen 

kanssa on liikuttu ja näin voidaan varmistua osallisen syyllisyydestä rikokseen. /24, 28/ 

 

Sota- ja aseteknologia ovat myös ottaneet osansa paikannuksen maailmassa. 

Yhdysvaltain armeijalla on käytössään ns. GPS-pommi, joka on yksi aseteknologian 

sovellus paikannuksen hyödyntämiselle. GPS-ohjatun pommin tarkkuudeksi voidaan 

saada jopa alle kymmenen metriä. Huonona puolena on kuitenkin GPS-

paikannussignaalin helppo häirittävyys sotatilanteissa, jota pyritäänkin estämään mm. 

monikanavatekniikoilla. GPS-paikannuksella onkin suuri osa nykyajan sodankäynnissä. 

Niin laivoilla kuin maajoukoillakin on käytössään GPS-signaaleilla toimivia 

navigointilaitteita ja järjestelmiä. /24/ 

 

Monien muiden maiden tapaan myös Suomen pelastuslaitos käyttää hyväkseen GSM-

verkkopaikannusta matkapuhelimien paikannuksessa. Hätäpuhelun soittajan paikannus 

on mahdollista jos soittajan puhelu katkeaa ennen kuin soittaja on kertonut mistä 

soittaa. Alueella, jossa tukiasemia on tiheässä, on mahdollista päästä kymmenien 

metrien tarkkuuteen, mutta harvemmalla linkkialueella, kuten Lapin metsäalueilla ja 

merialueilla, voi paikannuksen tarkkuus jäädä jopa kilometreihin. /25/ 

 

 

4.2 Paikannuksen käyttökohteita siviilien näkökulmasta 

 

Kuten viranomaisetkin, myös siviilimaailmassa käytetään paljon GPS-lähettimien 

tarjoamia paikannusmahdollisuuksia. GPS-seurantaan tarvittavia palveluita ja laitteita 

tarjoavia yrityksiä on jo Suomessakin monia. Monet kuljetusliikkeet hyödyntävät 

jatkuvasti lisääntyvässä määrin paikannusta logistiikan hallinnassa ja kuljetuksien 

seurannassa. Tavaraa voidaan seurata reaaliaikaisesti GPS-lähettimien avulla, jolloin 

voidaan arvioida koska kuljetus on perillä määränpäässään. Myös taksien toiminnassa 

GPS-seurannassa olevat autot helpottavat lähimmän taksin löytämistä, jonka 

seurauksena taksien palvelu nopeutuu ja myös polttoainetta kuluu vähemmän. /26/  
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Vastaavaan GPS-lähetinteknologiaan perustuvia GPS-seurantalaitteita, kuten GPS-

pantoja käytetään lukemattomissa käyttökohteissa lukemattomien eri tavaroiden, 

ajoneuvojen, eläinten, dementiapotilaiden ja lastenkin seurannassa. Mahdollisuuksia on 

loputtomasti. Lähettimen avulla seurataan esimerkiksi lintujen ja villieläinten 

liikehdintää ja käyttäytymistä. Panta lukee tietoja tietyin väliajoin ympäristöstä ja 

kantajansa liikehdinnästä ja tallentaa tiedot. Tutkijat saavat tiedot talteen joko 

radioteitse, tai irronneesta tai irrotetusta pannasta. Eläinten seurannassa käytetään myös 

GPS-GSM-seurantaa, jolloin paikannustieto välittyy tutkijoille nopeammin GSM-

verkon avustuksella. GPS-pantoja käyttävät myös metsästäjät. Metsästyskoirat saavat 

usein kaulaansa pannan, (kuva 16) jonka avulla omistajansa voi seurata koiran 

liikehdintää reaaliajassa puhelimesta löytyvällä karttasovelluksella. Panta voi tukea 

myös A-GPS-tekniikkaa jolloin paikannus on nopeampaa ja varmatoimisempaa. /26, 

30, 31/  

 

 
Kuva 16: Tracker G400 GPS-koirapanta /31/ 

 

Vuonna 2000 SA-häirinnän poistamisen jälkeen alkunsa saanut GPS-järjestelmää 

hyödyntävä harrastus ja ulkoilumuoto on nimeltään geokätköily. Geokätköily on 

jokaisen helposti saatavilla oleva harrastus, jonka aloittamiseen tarvitsee mahdollisesti 

vain GPS-vastaanottimen. Vastaanottimeen syötetään koordinaatit, jotka löytää 

kätköilyyn erikoistuneelta sivustolta Geocaching.com. Koordinaattien avulla on 

mahdollista paikantaa kätköksi kutsuttu purkki maastosta tai kaupungista. Vuonna 2010 

maaliskuussa aktiivisia geokätköjä oli yli miljoona kappaletta yli sadassa maassa 

kaikilla mantereilla. Myös mobiililaitteeseen on saatavilla sovellus, jonka avulla on 

mahdollista löytää LBS-periaatteella lähimmät kätköt aina sen mukaan missä 
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milloinkin liikkuu. Matkapuhelimesta laitettaessa Assisted GPS päälle, on tässäkin 

tapauksessa paikkatiedon löytyminen nopeampaa kuin pelkän GPS-signaalin avulla. 

/33, 34/ 

 

 

4.3 LBS – paikkatietoon perustuvat palvelut  

 

LBS eli Location-Based Services tarkoittaa palveluita, jotka perustuvat käyttäjän sen 

hetkiseen paikkatietoon. Kyseiset palvelut voivat pitää sisällään esimerkiksi 

paikkatietoon perustuvat ”keltaiset sivut”, jolloin käyttäjä voi etsiä lähimmät palvelut 

suoraan kartalta tai muusta listasta. Tämän lisäksi voi palvelut sisältää esimerkiksi 

autonavigointiin tarvittavat järjestelmät ja vaikkapa säätietopalvelut paikkatiedon 

perusteella. Paikkatietoon perustuvat markkinoinnin sovellukset voivat olla esimerkiksi 

kohdennettu mainonta. Tietyn kaupan mainonta voidaan esimerkiksi kohdistaa suoraan 

tekstiviestin välityksellä kuluttajalle hänen ollessa kaupan lähistöllä tai jo astunut 

kauppaan sisälle. Kyseisessä palvelussa on tietenkin voitava pitää yksityisyytensä ja 

kieltäytyä vastaanottamasta mainontaa. /22 s. 1 - 2/ 

 

Yksi nykyisin eniten käytössä olevista GPS- ja mobiilipaikannusta hyödyntävistä 

paikkatietoon perustuvista sovelluksista on karttasovellukset joita on saatavilla 

matkapuhelimiin, tietokoneisiin ja navigaattoreihin. Karttasovelluksen avulla voidaan 

nähdä oma paikkatieto mahdollisesti koordinaatteineen ja sovelluksen avulla voidaan 

mobiililaitettakin käyttää kuten autonavigaattoria. Kartan avulla on myös mahdollista 

löytää helposti lähimmät liikkeet ja palvelut, aina sen mukaan missä milloinkin liikkuu 

(kuva 17). Karttasovelluksien päälle rakennetut lukemattomat lisäpalvelut lisäävät 

mobiililaitteiden käyttömahdollisuuksia. Esimerkiksi Googlen julkaisema Google 

Latitude mahdollistaa erikseen sallittujen kavereiden tai perheenjäsenten paikantamisen 

ja näyttämisen mobiililaitteen kartalla.  
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Kuva 17: Google Maps mobile ja paikkatietoon perustuvat palvelut /40/ 

 

Kameroiden maailmassa paikannuksen mahdollisuudet ovat myös lisääntyneet huimaa 

vauhtia. Kameroiden lisääntyvässä määrin sisältämät paikannustekniikat mahdollistavat 

kuviin lisättävän paikkatiedon lisäämisen. Tällaiset niin sanotut geomerkatut kuvat ovat 

jo nykypäivää. Geomerkattujen kuvien avulla tietokoneen karttasovelluksilla voidaan 

helposti tutkia missä päin maailmaa kuvat on otettu. /26, 35/ 

 

 

4.4 Paikannuksen tulevaisuus 

 
Lukuisista tulevaisuuden paikannusmahdollisuuksista kertoo esimerkiksi 

turismipalveluiden jo 2002 Pyhä-Luoston kansallispuiston alueella käyttöön otettu 

Mobiili Eräopas. Rovaniemellä kehitetyn maailman ensimmäisen Mobiilin Eräoppaan 

avulla kokematonkin luonnossaliikkuja voi navigoida helposti merkattua ja Eräoppaan 

ohjaamaa reittiä pitkin. Retkeilijöiden on mahdollista saada palvelun avulla myös 

paikkakohtaista tietoa luonnosta ja nähtävyyksistä. Mobiili Eräopas on Aurora Borealis 

Teknologiakeskuksen toteuttama ohjelma, jonka alkuperäisenä alustana käytettiin 

Benefonin Esc GPS-kännykkää. /37/ 
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Paikantimien lisääntyminen kannettaviin tietokoneisiin, kameroihin ja jopa 

pelikonsoleihin antaa jatkuvasti lisää mahdollisuuksia paikannuksen kehittämiselle ja 

tulevaisuuden uusille sovelluksille. Tietokoneiden paikannus esimerkiksi 

varkaustilanteessa helpottaa koneen ja varkaan löytämistä, ja myös kännyköissä ja 

navigaattoreissa tutut navigointiohjelmat lisääntynevät myös kannettavissa 

tietokoneissa. Pelikonsolimaailmassa paikkatiedon sisältämät konsolit voivat taas antaa 

lukuisia mahdollisuuksia mm. verkkopelaamisen kehittämiselle. /27/ 

 

GigaOm-verkkojulkaisussa ennustetaan vuodesta 2010 tulevan lopultakin todellinen 

paikannuksenvuosi. Paikkatietoon perustuvien (LBS) palvelujen esiinmarssi mullistaa 

maailmaa kokoajan enemmän ja enemmän. Mobiililaitteisiin jatkuvasti lisääntyvät 

GPS-sirut tuovat paikkatietoon perustuvia palveluja yhä useammalle käyttäjälle. 

Verkkojulkaisunkin mukaan tänä päivänä kirjaudutaan sovelluksiin ja palveluihin, 

mutta tulevaisuudessa tästäkin kaikesta tulee osa automaattista sovellusta johon 

kuluttajan ei tarvitse erikseen käyttää aikaansa. Tulevaisuudessa lähes kaikki 

mahdolliset sovellukset käyttävät osaltaan sisäänrakennettuja paikkatietoon perustuvia 

toimintoja, ovat ne sitten kuinka pieniä ja huomaamattomia tahansa. /36/ 
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5 PAIKANNUKSEN YKSITYISYYSKYSYMYKSIÄ 

 

Paikannussovellusten ja palveluiden lisääntyminen tuo ongelmia 

yksityisyyskysymyksiin. Käyttäjillä tulee olla yksityisyytensä, mutta toisaalta käyttäjät 

haluavat paikkatietoon perustuvia palveluita ja sovelluksia käyttöönsä, jotka usein 

vaativat paikkatiedon lähetyksen eri osapuolille. Palvelut vaativat puhelimen 

lähettämän paikkatiedon, jotta paikkatietoon perustuvat sovellukset toimivat odotetulla 

tavalla. Mobiililaitteen kaikkien paikkatietoa käyttävien sovellusten tulee kysyä lupa 

käyttäjältään tiedon käyttämiseen ja lähettämiseen ennen yhteyden muodostamista. Jo 

lainkin mukaan on palvelutarjoajan kerrottava etukäteen millainen tarkkuus 

lähetettävällä paikkatiedolla on ja mihin tarkoitukseen tietoja käytetään. Myös 

paikannuksen kestosta ja lähetyksistä kolmansille osapuolille on oltava maininta 

sovelluksen tiedoissa. Oletuksena kaikissa palveluissa ja sovelluksissa käyttäjän 

paikannus on kielletty. Lain mukaan ainoana poikkeuksena vain hätäkeskukseen 

soitetut puhelut voidaan paikantaa ilman erillistä lupaa käyttäjältä. Hätäpuhelun kaikki 

paikannuksen estot on mahdollista ohittaa niin sanotulla Override-optiolla. Muilla 

viranomaisilla, kuten poliisilla on myös mahdollisuus saada paikannusoikeus ilman 

paikannettavan lupaa, mutta tällöinkin luvan saa vain tuomioistuimen päätöksellä. /1 s. 

211 - 212, 23/  

 

Anonyyminä paikannuksena, eli paikannuksena johon ei tarvita käyttäjän tunnistusta, 

voidaan pitää esimerkiksi paikkatietojen perusteella tehtävää liikennevirran seurantaa ja 

muita vastaavia järjestelmiä. Tällaisissa tekniikoissa käyttäjän yksityisyydellä ei ole 

merkittäviä tietoturvariskejä anonymiteetin takia. Niin kauan kun ei paikannuksen eri 

sovelluksille anna oikeutta paikannukselle, ei myöskään ole syytä huoleen 

yksityisyyskysymyksiä miettiessä.  /23, 32/ 
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6 LOPPUSANAT  

 

Tutkintotyön sisällön suunnittelu lähti karkealta tasolta ensin päättämällä joitakin 

pääotsikoita, joiden pohjalta oli helppo lähteä tutkimaan asiaa tarkemmin. Työn 

tekemisen myötä monet aiheet syventyivät ja tärkeäksi todettuja alaotsikoita lisättiin 

sitä mukaa kun tuntemus asiaa kohtaan lisääntyi. GPS- ja mobiilipaikannuksen perus 

tekniikoiden tutkiminen antoi huomattavaa lisätuntemusta aihetta kohtaa, joka olikin 

työn tekemisen yksi päätarkoituksista.  

 

Työn tekeminen sujui erittäin hyvin työlle määritellyn aikataulun puitteissa. 

Materiaalien ja tiedon hankkiminen itse vanhempien tekniikoiden osalta sujui hyvin, 

mutta kuten oli odotettuakin, nykyajan ja tulevaisuuden sovellusten ja tekniikoiden 

tutkiminen vaati enemmän aikaa ja vaivaa.  

 

Yleisesti työhön voi olla melko tyytyväinen. Perustekniikat tuli käsiteltyä sopivan 

tarkasti jättäen kuitenkin pois joitakin tarkempaan tekniikkaan sisältyviä huomautuksia 

ja tarkennuksia. Ainoa johon oli tarkoitus perehtyä hieman toteutusta tarkemmin, oli 

paikannuksen tulevaisuuden sovellukset ja tekniikat. Tulevaisuus on kuitenkin vielä 

tulevaisuutta ja näin ollen ei suuria määriä tietoa mahdollisista tulevaisuuden 

sovelluksista löytynyt.  

 

Vain tulevaisuus näyttää kuinka paljon paikannuksen sisältävät mobiililaitteet 

yleistyvät lähivuosina, millaisia sovelluksia vielä tullaan kehittämään ja millaisissa 

tarkoituksissa ja käyttökohteissa paikannusta vielä tullaankaan soveltamaan.
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