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Sisältö

• Navigoinnin historiaa ja näkymiä
• GPS:stä GNSS:ään
• Älykäs Saimaa ja paikannus
• Tarkkuuspaikannus
• Vaihtoehtoisia paikannuksen tekniikoita

• Monisensoripaikannuksella kohti 
luotettavaa paikkatietoa

• Tilannetietoisuus



Navigoinnin historiaa

• Ennen vanhaan käytettiin navigointiin maamerkkejä sekä arvioituja 
etäisyyksiä matka-aikojen perusteella

• 1900-luvuilla radiotekniset menetelmät tulivat kuvioihin mukaan
• Loran (pulssiperusteinen järjestelmä, 2D tarkkuus ~250 m, lopetettu 

2010)
• Omega (vaihesynkronoitu järjestelmä, 2D tarkkuus ~3 km, lopetettu 

1997)
• Transit (doppler-järjestelmä, 2D tarkkuus ~25 m, lopetettu 1996)
• Ensimmäinen Yhdysvaltojen GPS-järjestelmän (Global Positioning 

System) satelliitti laukaistiin 1978 ja GPS pääsi täyteen 
toimintavalmiuteen 1995

Paikannus:
kohteen sijainnin 
määrittäminen 
vertausjärjestelmässä 

Navigointi:
käyttäjän ja valitun kohteen 
sijainnin, etäisyyden ja suunnan 
määrittäminen sekä liikkuminen 
kohteeseen valittua reittiä pitkin - reititys



• Vielä 2000-luvun alussa, kuluttajasektorilla GPS:n ajateltiin 
olevan vain merenkävijöiden ja vaeltajien/ulkoilijoiden 
työkalu

• Tänä päivänä melkein jokainen mobiilisovellus hyödyntää 
GPS:ää

• Globaalisti, käytössä olevia GNSS-laitteita (Global 
Navigation Satellite System) arvioidaan olevan noin 3,6 
miljardia (GNSS Market Report 2015, GSA) ja luvun 
arvioidaan kasvavan seitsemään miljardiin 2019 mennessä 
- keskimäärin yksi laite ihmistä kohden

Navigoinnin näkymät (1)



• Globaalin GNSS-markkinan ydinsegmentit (cumulated 
revenues 2013-2023)

• Eri segmenteillä on erilaiset tarpeet tarkkuuden ja 
luotettavuuden suhteen

Source: GSA

Navigoinnin näkymät (2)



Satelliittipaikannus – GPS-järjestelmä
Miten satelliittipaikantaminen GPS:n avulla toimii?
• Satelliittipaikannus perustuu satelliittien lähettämiin radiosignaaleihin ja etäisyysmittauksiin

• GPS-vastaanotin mittaa 1) kulkuaikaa, jonka signaali matkaa satelliitista maahan, tai 2) laskee satelliitin ja 
vastaanottimen välissä olevien kokonaisten kantoaallonpituuksien määrän → etäisyysmittaukset

• GPS-vastaanotin vastaanottaa signaalia samanaikaisesti useasta satelliitista

• Kun satelliittien sijainti tunnetaan, eri satelliittien etäisyysmittausten avulla kyetään laskemaan 
vastaanottimen sijainti (paikka, nopeus, aika)

KÄYTTÄJÄT
Etäisyysmittaukset satelliitteihin
Paikan, nopeuden ja ajan laskenta

KONTROLIVERKKO
Komentokeskus ja maa-
asemat

SATELLIITIT
 Kantoaaltotaajuudet L1 (1575.42 MHZ), L2 (1227.6 MHz) ja L5 (1176,45 MHz)
 Kantoaaltoon moduloitu: 

 pseudosatunnaiset signaalit
 satelliittien ratatiedot



Satelliittipaikannuksen virhelähteet
• Kuluttajavastaanottimilla saadun 

sijainnin virhe 5-10 metriä
• Satelliitit

• Kellovirheet
• Ratavirheet 

• Ilmakehä
• Ionosfääriviive
• Troposfääriviive

• Vastaanotin
• Signaalien heijastumiset
• Kello



GPS:n tarkkuus

Navigointi; koodimittaus; yksi vastaanotin

DGPS; koodimittaus + tukiasema

RTK; vaihehavainnot + tukiasema

Staattinen; vaihehavainnot, verkko, 
jälkilaskenta

Pysyvät asemat; aikasarjat, muutokset

10 m

1 m

0.1 m

0.01 m

0.001m
Tarkkuuteen vaikuttavat seikat:
• Käytössä oleva vastaanotintekniikka
• Antennin sijainti ja ympäristö
• Sääolot



Kohti GNSS:ää (1)
• GPS:n rinnalle on tulossa tai jo tullut muita 

satelliittipaikannusjärjestelmiä
• eurooppalainen Galileo, Venäjän GLONASS ja Kiinan BeiDou

• Myös Intia ja Japani rakentavat omia paikannusjärjestelmiään
• Japanin järjestelmä on nimeltään QZSS (Quasi-Zenith Satellite System)

• Intian IRNSS (Indian Regional Navigational Satellite System)

• QZSS ja IRNSS eivät ole globaaleita, vaan ne perustuvat sopiviin 
paikkoihin sijoitettuihin geostationäärisiin satelliitteihin, jotka 
mahdollistavat paikannuksen lähinnä kyseisellä alueella

• Kaikkia eri paikannusjärjestelmiä kutsutaan yhteisesti lyhenteellä 
GNSS, Global Navigation Satellite Systems



• Eurooppalainen Galileo (käyttöönotto 2020), venäläinen 
Glonass ja kiinalainen BeiDou ovat samantapaisia 
järjestelmiä GPS:n kanssa

• Myös GPS:ää modernisoidaan: uusia signaaleja uusille 
taajuuksille

GPS
Lokakuu 2016: 31 SV 
toiminnassa

Galileo
Lokakuu 2016: 9 SV 
toiminnassa

Glonass
Lokakuu 2016: 24 SV 
toiminnassa

BeiDou
Lokakuu 2016: 
20 SV 
toiminnassa

Kohti GNSS:ää (2)
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Älykäs liikenne Saimaalla (1)
• Keskeisiä älykkään liikenteen mahdollistajia ovat 

satelliittipaikannusjärjestelmät ja langattomat tietoliikenneverkot
• Älykkään vesiliikenteen keskeisiä osa‐alueita väyläinfrastruktuuri, 

valvonnan, seurannan ja liikenteen hallinnan järjestelmät, 
navigointijärjestelmät ja satamien järjestelmät

• Kilpailukykyä voidaan parantaa digitalisaation tarjoamilla keinoilla 
automaatiota lisäämällä
• Automaatiossa paikanmääritys 

oleellista ja laitteiden tarkka 
seuranta
• Esim. etäohjattavat, 

miehittämättömät robottialukset

• Jatkuva tilannetietoisuus 
(päivittäminen ja tiedonjako) 
avainasemassa

Lähde: Rainio A., Älykäs Saimaa - Vesiliikenteen kehittäminen älyliikenteen keinoin, Työpajaraportti, 2015



Älykäs liikenne Saimaalla (2)
• Globaalit satelliittinavigointijärjestelmät (GNSS, Global Navigation 

Satellite System) ovat keskeinen älykkään liikenteen ja kulkuneuvojen 
paikannuksen mahdollistaja
• GPS, Galileo, Glonass, Beidou
• Differentiaali-GNSS-korjaukset

tukiasemilta parantavat 
paikannustarkkuutta

• Lisäksi käytössä paikannuksen
tukijärjestelmät tarjoavat 
korjaustietoa paikannuksen 
tarkkuuden parantamiseksi
• Euroopassa EGNOS–satelliitit ja sen EDAS-palvelu Internetissä

• Radionavigoinnin osuus korostuu erityisesti satama-alueilla 
täydentämään satelliittipaikannuksen tarkkuutta
• apuna myös optisten sensoreiden avulla toteutettava 

kohteentunnistus



Älykäs liikenne Saimaalla (3)
• Liikenteen ohjaus, pääsynhallinta ja erilaiset turvallisuusjärjestelmät 

sekä vesiliikenteen laitteet (sulut, sillat, valo‐ohjaus, puomit, …) 
edellyttävät, että sijaintitieto on paitsi tarkkaa myös 
oikea-aikaista

• Vesiliikenteen seuranta ja ohjaus – ja koko e-navigoinnin konseptit –
perustuvat alusten sijaintitietoihin

• Älysatamissa oleellista yhä enenevä automaatio ja siihen liittyvä 
paikantaminen sekä kulkuneuvojen ja tavaroiden etätunnistaminen 
• ”IoT” lisäämään satamien

toimintatehokkuutta



Paikkatietokeskus @ Älykäs Saimaa
• Koordinaatti (EUREF-FIN)- ja 

korkeusjärjestelmä (N2000) Saimaan 
kanavalle

• Infrastruktuuri ja navigointi samaan 
järjestelmään

GPS-mittaukset

Tarkkavaaitukset

Runkoverkon 
suunnittelu ja 
rakentaminen

FGI, Hannu Koivula



Tarkkuuspaikannus



Miksi tarkkuus on niin huono 
kuluttajalaitteissa?

• GNSS signaali koostuu useammasta komponentista
• Kantoaalto, koodi, data

• Halvat kuluttajavastaanottimet käyttävät ainoastaan 
koodisignaalia paikantamiseen

• Koodisignaali on yksiselitteinen, mutta mittaustarkkuus on n. 1 m
• Kantoaalto ei ole yksiselitteinen, mutta mittatarkkuus on n. 1 mm

• Käytetyt ilmakehäkorjaukset ovat vanhoja tai niitä ei ole
• Käytetään satelliittien lähettämiä

arvioita rata- ja kelloparametreista
• Kuluttajalaitteissa yleensä minkäänlaista 

tukiverkkoa ei hyödynnetä
• Paitsi Assisted GNSS matkapuhelin-

verkon kautta
• Aika-avuste



Kuluttajien tarkkuuspaikannus (1)
• Kuluttajien tavallisesti käyttämillä 
navigointilaitteilla päästään parin metrin 
sijaintitarkkuuteen

• Moniin sovelluksiin parin metrin tarkkuus 
sijainnissa ei ole riittävä 
• Esimerkiksi älyliikenne tarvitsee puolen metrin tarkkuutta, 

tutkimuksen ja maanmittaussovellusten vaatimasta 
senttimetritarkkuudesta puhumattakaan

• FinnRef-tukiasemaverkko tarjoaa ammattilaisille tarkan ja 
luotettavan yhteyden kansalliseen koordinaattijärjestelmään
• Paikannukseen tarvitaan silti edelleen ammattilaislaitteita

www.p3-service.net
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DGNSS RTK PPP (SSR:n
kautta)

Ammattilais-
laitteiden tarkkuus

0.5 m jopa 0.05 m ~0.1 m
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Hyödyt Olemassa-
oleva 
palvelu

Standardoitu 
ammattilaiskäyttöön

Parannettu 
yksityisyys ja 
serverikuorma

Kuluttajien tarkkuuspaikannus (2)
FinnRef

Lähde: marinelink.com

RTK – real-time kinematic
PPP – precise point positioning
SSR – state space representation
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Kuluttajien tarkkuuspaikannus (2)
FinnRef

Lähde: marinelink.com

RTK – real-time kinematic
PPP – precise point positioning
SSR – state space representation



Kuluttajien tarkkuuspaikannus (3)
• P3-Service-projekti kehitti mobiilin 

tarkkuuspaikannuksen palvelun erityisesti 
kuluttajavastaanottimien käyttöön Finnref-tukiasemien 
avulla
• P3-Service:ssä kehitettiin uusia kanto-aaltoon 

perustuvia algoritmeja, joiden avulla voidaan tarjota 
edullisilla kuluttajalaitteilla puolen metrin tarkkuus

• Tällä hetkellä markkinoilla olevat kuluttajavastaanottimet 
eivät hyödynnä tarkassa sijainninmäärityksessä 
tarvittavia kantoaaltomittauksia, vaikka ne ovat 
vastaanottimissa
• Android N –alustan mahdollisuudet 2017

• Yhä suurempi tarkkuus kaikkialla aiheuttaa haasteen 
väyliä ja muuta infrastruktuuria kuvaavalle kartta- ja 
paikkatiedolle – tarkka kartoitusta oleellista

Sijainnin 
tarkkuus 0.5 m

www.p3-service.net



Vaihtoehtoisia
paikannusmenetelmiä



Langattomat paikannustekniikat
• Langattomiin paikannustekniikoihin kuuluvat muun muassa 

• Matkapuhelintukiasemasignaaliin perustuva paikannus
• Langattoman lähiverkon (WLAN) signaalivoimakkuuksien 

mittaamiseen perustuvat menetelmät
• Bluetooth-tekniikkaan perustuva paikannus
• RFID-siruihin pohjautuva etätunnistinpaikantaminen
• UWB (ultra wideband) signaaleihin perustuva 

aikaviiveperusteinen paikannus
• Ultraääni- tai infrapunapaikannus
• Pseudo-satelliittien hyödyntäminen 

• Myös tiedonsiirtoon: kulkuneuvojen ja infrastruktuurin väliselle 
kommunikaatiolle, kulkuneuvojen tunnistamiselle ja 
kulunhallinnalle

• Lähiverkot ovat tärkeä osa satamien logistiikkaa ja 
valvontaa



Satelliitit

Kiihtyvyysanturit

Gyroskoopit

Kamerat

Digitaalikompassit

Sensorit ja anturit
Radioverkot

Matka-
puhelin-
verkot

Bluetooth

WLAN

RFID/NFC

Monisensoripaikannus

DTV

Mikrofonit

Luotettavuutta ja tarkkuutta
monilähdemenettelyllä



Tilannekuva
merenkulussa



Tilannekuvan muodostus
• Paikannuksen yleistyminen mahdollistaa joukkoistetun, liikkujien itsensä 

toimesta tapahtuvan tiedonkeruun ja ylläpidon
• Kulkuneuvot voidaan varustaa paikannuksen ohella erilaisilla 

ympäristöä havainnoivilla sensoreilla
• Kulkuneuvojen paikannuksen, sensorien ja sijaintitiedon välityksen 

avulla saadaan reaaliaikainen tilannekuva liikenteestä ja ympäristöstä



“Enhanced Situational Awareness 

to Improve Maritime Safety in the 

Baltic (ESABALT)”

Joukkoistamiseen perustuva

informaatioinfrastrukturi

merenkulun tiedonvälitykseen ja 

tilannetietoisuuteen

www.esabalt.org

Joukkoistamisen
mahdollisuudet

http://www.esabalt.org/
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Kiitos!

heidi.kuusniemi@nls.fi
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