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Esineiden Internet (IoT) on yleistynyt kuluttajalaitteissa, jotka eivät aikaisemmin ole 

kyenneet kommunikointiin Internetin välityksellä. Teknologian yleistyessä erilaisten 

laitteiden paikannus GPS-vastaanottimilla on aiempaa helpompaa. Tämän työn 

tarkoituksena on selvittää, millaisia GPS-ratkaisuja IoT-ratkaisuille on saatavilla 

nykypäivänä.  

 

Työ toteutetaan triangulaationa, jossa selvitetään tieteellistä tutkimusta GPS-ratkaisuista 

IoT-laitteille, sekä tutkitaan ja testataan kuluttajille suunnattujen laitteiden kyvykkyyttä 

toimia IoT-laitteina. Laitteiden kyvykkyyttä arvioitiin verkossa saatavilla olevan 

informaation ja laitteille suoritetun kenttätestin perusteella. 

 

Työn tuloksena voidaan todeta, että GPS-ratkaisut, joita voidaan soveltaa IoT-laitteille ovat 

satavilla edullisesti ja sovelluskohteesta riippuen paikkatieto tällaisilta laitteilta voi olla 

hyvinkin tarkkaa. Testattujen kuluttajalaitteiden soveltuvuus sellaisenaan IoT-ratkaisuihin 

todettiin olevan heikkoa, vaikka potentiaaliakin löytyy. 
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Internet of Things has gained popularity withing consumer devices that previously haven’t 

been able to communicate over the Internet. As the technology has gained popularity, 

location tracking of multitude of different devices has become easier than ever before. The 

aim of this thesis is to find out what kind of GPS-solutions are available for IoT-devices 

today. 

 

This thesis is a triangulation study, which collects information from existing studies about 

IoT GPS-solutions, investigates and tests devices aimed for consumers of their capabilities 

as IoT-devices. Capabilities were evaluated based on information available on the Internet 

and by performing a field test for the selected devices. 

 

As a result, GPS-solutions for IoT-devices are both available with low cost and depending 

on intended application, quite accurate. Tested devices however proved to be rather poorly 

fitting for IoT-solutions as is, but some have potential with right environment. 
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1 JOHDANTO 

 

Kuluneen vuosikymmenen aikana nopeiden ja luotettavien Internet-yhteyksien vakiinnuttua 

sekä teollisen- (Kortelainen et al. 2019), että kuluttajaelektroniikan digitaalisen 

transformaation myötä on markkinoille alkanut ilmestyä laitteita, joiden 

tietoliikenneyhteyksien avulla pyritään tuomaan lisäarvoa ostajille. Tällaiset laitteet eivät 

perinteisesti ole pystyneet kommunikoimaan ulkopuolisten laitteistojen kanssa. Esineiden 

Internetin (Internet of Things, IoT) yleistyessä useat perinteiset kodin laitteet ja tarvikkeet 

on varustettu Internet-yhteydellä, jota hyväksi käyttämällä voidaan mahdollistaa uusia 

käyttötapoja näille laitteille. Perinteisten laitteiden toimintojen kasvaessa Internet-

yhteyksien myötä on kiinnostus Internetiin kytkettävien laitteiden mahdollisuuksista ollut 

kasvussa. Kiinnostuksen kasvu on herättänyt laitevalmistajat innovoimaan uusia, esineiden 

Internetin mahdollistamia laiteratkaisuja niin yksityisille kuluttajille kuin myös yritysten 

käyttöön sekä sisäisesti että niiden integroimiseksi osaksi yritysten tuotteita ja palveluja. 

Kasvanut kiinnostus IoT-laitteita kohtaan selviää Statistan tilastosta, jossa mitataan 

Internetiin kytkettyjen IoT-laitteiden määrää (Statista 2019). Statistan mukaan viime 

vuosina Internetiin kytkettyjen IoT-laitteiden lukumäärä on kasvanut eksponentiaalisesti, 

eikä tähän ole oletettavissa muutosta lähivuosina.  

 

1.1 Tavoitteet ja rajaukset   

 

Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan jo tehtyä tutkimusta GPS (maailmanlaajuinen 

paikallistamisjärjestelmä, engl. Global Positioning System) -laitteiden soveltuvuudesta IoT-

ympäristöön. Työssä tarkastellaan myös markkinoilla saatavilla olevia Internetiin 

kytkettäviä laitteita, jotka hyödyntävät paikannusta suorittaakseen pääasiallisen funktionsa. 

Työn tavoitteena on kerätä tietoa siitä, millaisia sovelluskohteita GPS-laitteille on esineiden 

internetin saralla löydetty ja selvittää, miten saatavilla olevat kuluttajalaitteet soveltuvat IoT-

laitteiksi. Näiden laitteiden toiminnasta kerätään tietoa ja esittää kerätty tieto niin, että 

tuotteen mahdollinen ostaja kykenee tekemään informoituja ostopäätöksiä laitteita 

hankkiessaan. Työssä keskitytään niihin laitteiden ominaisuuksiin, jotka ovat 

laitteiden mahdollisten IoT-sovelluskohteiden kannalta 



 

 

 

8 

kiinnostavia. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi paikannuksen 

tarkkuus ja paikannusdatan jaettavuus eteenpäin. Työ on rajattu ulkoisesti mitattaviin 

laitteiden ominaisuuksiin. Tällä tarkoitetaan sitä, että työssä ei käsitellä laitteiden 

ominaisuuksia, joita ei laitetta avaamatta tai osittaista purkamista voida käytännöllisesti 

mitata. Työn ulkopuolelle rajataan myös laitteet, joiden paikannus ei hyödynnä GPS:ää, vaan 

tukeutuu muihin paikannusmenetelmiin. Työn keskeisimpiä tutkimuskysymyksiä ovat, 

millaisia laitteita esineiden Internetiin kytkettävät paikkatietoa hyödyntävät laitteet ovat ja 

miten kuluttajan saatavilla olevat GPS-laitteet soveltuvat IoT-ympäristöihin. 

Tutkimusmenetelminä käytetään triangulaatiota, jossa suoritetaan kirjallisuuskatsaus 

olemassa olevaan tutkimukseen, harmaan kirjallisuuden analyysi valikoitujen laitteiden 

väitetyistä ominaisuuksista sekä pienimuotoiseen mittaustutkimukseen, jossa laitteiden 

ominaisuuksia testataan käytännössä vertailuanalyysiä hyödyntäen.  

 

1.2 Työn rakenne 

 

Työ toteutetaan triangulaationa, jossa yhdistetään kirjallisuuskatsaus, harmaan 

kirjallisuuden analyysi ja mittaustutkimus. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään aiheeseen 

liittyvää, jo olemassa olevaa kirjallisuutta. Kirjallisuuskatsaus sisältää koosteen siitä, 

millaisia paikannusmenetelmiä nykyhetkellä on saatavilla, millaista tutkimusta 

paikannuksen suhteen on lähiaikoina tehty sekä perehdytään IoT-laitteisiin ja niiden 

paikannusmahdollisuuksiin. Katsaus nykyhetken kuluttajalaitteisiin sisältää harmaan 

kirjallisuuden analyysin tutkimuksessa testattavien laitteiden ominaisuuksista. 

Mittausosiossa testattaville laitteille suoritetaan mittaus työssä käsitellyille testilaitteille, jota 

seuraa tulosten läpikäynti sekä keskusteluosio tuloksista ja laitteiden käytettävyydestä työn 

tavoitteiden näkökulmasta. Lopuksi kerrotaan työn johtopäätökset. 
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2 TEKNOLOGIAT 

 

Tässä luvussa taustoitetaan yleisimmät työssä käytetyt teknologiat ja tekniset määritelmät, 

pohjaten tiedot aiempiin tieteellisiin julkaisuihin ja alan kirjallisuuteen. 

 

2.1 Esineiden Internet 

 

Esineiden Internet käsittää verkoston laitteita ja systeemejä, jotka kykenevät havainnointiin, 

tiedonkäsittelyyn ja kommunikointiin keskenään. Nämä laitteet ja systeemit kykenevät 

tekemään havaintoja ja jakamaan tietoa reaalimaailmasta. Esineiden Internetin tarkoituksena 

on yhdistää miljardeja laitteita toisiinsa hyödyntämällä verkkotekniikkaa, jonka avulla 

mahdollistetaan uusien vuorovaikutusmahdollisuuksien synty niin ihmisten kuin 

laitteidenkin välille. (Jain & Tata 2017) Esineiden Internetillä eli IoT:llä siis viitataan 

yleisesti jokapäiväisiin esineisiin ja asioihin, jotka ovat liitetty tietoliikenneverkkoon (Xia et 

al. 2012). 

 

Vaikka Esineiden Internet on melko tuore ilmestys tietotekniikan saralla, on se jo löytänyt 

tiensä useiden yritysten toimesta moniin käyttökohteisiin ja aiheuttanut paljon 

muutosliikettä kaikilla tuotannon ja yhteiskunnan osa-alueilla (Rayes & Salam 2017). IoT 

tarjoaakin siis alustan monelle yritykselle kehittää ja innovoida tuotteitaan ja palvelujaan 

entistä tehokkaammaksi ja monipuolisemmaksi. 

 

2.2 Paikannusjärjestelmät 

  

Paikannusjärjestelmällä (engl. positioning system) tarkoitetaan sijainnin määrittämiseen 

tarkoitettua järjestelmää, joka koostuu laitteistosta ja tietoteknisistä komponenteista 

(Tekniikan Sanastokeskus 2002). Paikannusjärjestelmien pääasiallisena tarkoituksena on 

laitteen sijaintitiedon hankkiminen jollakin siihen soveltuvalla tekniikalla. Tällaisia 

tekniikoita ovat esimerkiksi satelliittipaikannusjärjestelmiin (Global Navigation Satellite 

Systems, GNSS) perustuvat GPS, Galileo, ja GLONASS (Global'naya Navigatsionnaya 

Sputnikovaya Sistema, Global Navigation 
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Satellite System), sekä tietoliikenneverkkotekniikkaan pohjautuvat menetelmät kuten 

lähiverkon tai IP-osoitteen hyödyntäminen paikannukseen. Eri tekniikoihin perustuvat 

paikannusjärjestelmät soveltuvat useimmiten eri käyttökohteisiin, eivätkä näin ollen ole 

automaattisesti toisiaan korvaavia tekniikoita, lisäksi eri paikannusjärjestelmissä, ihan niin 

kuin paikannusjärjestelmien sisälläkin, käytetystä vastaanottoteknologiasta riippuen 

(Jahkola et al. 2017), on vaihtelua paikannustarkkuuden ja paikannustiedon saantinopeuden 

saralla (Lehtinen et al. 2008). Joissakin käyttökohteissa eri paikannustekniikat voivat tukea 

toisiaan tarkemman paikkatiedon hankinnassa, jos useampi paikannusmetodi on 

samanaikaisesti saatavilla laitteelle. 

 

Satelliittipaikannuksen toiminta perustuu satelliittien ja vastaanottimen välisen 

radiosignaalin kulkuajan mittaamiseen, sekä näennäisetäisyyteen. Näennäisetäisyys 

lasketaan mittaamalla viive satelliitin ja vastaanottimen välillä käyttäen hyväksi PRN-

koodia (Pseudo Random Noise), joka sekä satelliitti että vastaanotin generoivat 

samanaikaisesti. Satelliitin lähettämää ja vastaanottimen itsensä generoimaa PRN-koodi 

vertailemalla voidaan laskea näennäisetäisyys näiden välille. (Airos 2007) 

 

Satelliittipaikannuksen toimimiseksi tulee vastaanottimen saada signaali vähintään neljältä 

satelliitilta, jotta vastaanottimen sijainti Maan pinnalla voidaan märittää. Sijainnin määritys 

perustuu kolmiomittaukseen, jossa vastaanottimen ja vähintään kolmen eri satelliitin välisen 

etäisyyden ollessa tiedossa voidaan etäisyyksien leikkauspisteet selvittää etäisyyksiä 

kuvaavien pallopintojen leikkauspisteistä seuraavasti: ensimmäisen satelliitin etäisyystieto 

muodostaa pallopinnan, joka rajaa vastaanottimen Maan pinnalle satelliitin ja 

vastaanottimen välisen etäisyyden päähän satelliitista. Toisen satelliitin etäisyystiedosta 

voidaan tämän jälkeen määrittää vastaanottimen sijainti kahden pallopinnan 

leikkauspisteiden muodostamalle kehälle. Kolmannen satelliitin etäisyystieto määrittää 

sitten kolmannen pallopinnan, joka leikkaa jo määritettyä kehää kahdessa pisteessä. Vain 

toinen näistä pisteistä sijaitsee Maan pinnalla, joten sitä voidaan luotettavasti pitää 

vastaanottimen sijaintina. Ylijäävä leikkauspiste sijaitsee aina joko maan sisässä tai 

vaihtoehtoisesti liian kaukana maan pinnasta ollakseen varteenotettava vaihtoehto 

vastaanottimen sijainnille. Neljäs satelliitti tarvitaan, sillä vastaanottimen kello ei 
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useimmiten ole kovin luotettava ja syntynyttä kellovirhettä korjataan laskemalla oikea aika 

neljänteen satelliittiin perustuen. (Airos 2007) 

 

Kuva 1. Vastaanottimen sijainnin määrittäminen satelliittipaikannuksella (Kaplan et al. 

2017) 

 

2.2.1 Paikkatieto 

Paikkatiedolla tarkoitetaan kohteen sijaintia eli sijaintitietoa ja kohteen ominaisuuksia 

kuvaavia tietoja. Yhdessä nämä muodostavat paikkatiedon. Paikkatiedolla tarkoitetaan tässä 

yhteydessä dataa, joka kuvaa kohteen, tai tässä työssä laitteen, sijaintia Maan suhteen. 

Sijaintitiedolla tarkoitetaan kohteen sijainnin ilmaisevaa tietoa. Sijainti voidaan ilmoittaa 

seimerkiksi koordinaatein, osoitteen avulla, tai viittaamalla kohteeseen, jonka koordinaatit 

tunnetaan. (Sanastokeskus TSK 2018.) 

 

2.2.2 GPS 

GPS on paikannustekniikka, joka perustuu satelliittiteknologiaan. GPS:n paikannus perustuu 

tekniikkaan, jolla mitataan GPS-vastaanottimen ja muutaman samaan aikaan yhteydessä 

olevan satelliitin etäisyyksiä. Näistä etäisyyksistä ja satelliittien ilmoittamista omista 

sijaintitiedoistaan voidaan sitten laskea vastaanottimen, eli GPS-tekniikkaa käyttävän 

laitteen, sijainti. (Xu 2016)  

 

GPS on järjestelmä, joka koostuu kolmesta osa-alueesta: satelliittikonstellaatiosta, 

valvontajärjestelmästä, sekä käyttäjän vastaanottimesta. Satelliittikonstellaatio on ryhmä 
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satelliitteja, jotka Maan kiertoradalta mahdollistavat datan lähetyksen vastaanottimille. 

Valvontajärjestelmä valvoo satelliittien kuntoa ja vastaa niiden ylläpidosta. Ylläpito pitää 

sisällään esimerkiksi satelliittien kellojen ajan korjauksia, signaalien laadun valvontaa sekä 

satelliittien kiertoradan hallinnointia. Vastaanottimet mahdollistavat satelliiteilta saadun 

tiedon tulkkaamisen ja laitteen paikantamisen, sekä saadun informaation soveltamisen eri 

käyttökohteisiin vastaanottimella varustettujen laitteiden ominaisuuksien mukaisesti. 

(Kaplan et al. 2017) 

 

2.2.3 GLONASS 

GLONASS on satelliitteihin pohjautuva järjestelmä, jota ylläpitää Venäjän avaruusjärjestö. 

Se on tekniikaltaan hyvin samanlainen GPS:n kanssa, sillä GLONASS käyttää samoja 

metodeja vastaanottimen paikannukseen ja tiedonsiirtoon kuin GPS (Xu 2016). GLONASS 

kehitettiin Neuvostoliiton vastineeksi Yhdysvalloissa kehitetylle GPS-tekniikalle ja sitä on 

2000-luvulla kehitetty ja modernisoitu useaan otteeseen (Kaplan et al. 2017). 

 

2.2.4 Galileo 

Galileo on satelliittipaikannusjärjestelmä, joka on kehitetty Euroopan Unionin (EU) ja 

Euroopan avaruusjärjestön (European Space Agency, ESA) toimesta. Sen tarkoitus on 

tarjota tarkkaa paikannusjärjestelmäpalvelua niin, että palvelua tarjoaa siviilijärjestö. Koska 

Galileo on erillinen navigointijärjestelmänsä, sitä voidaan käyttää GPS:n ja GLONASS:n 

rinnalla paikannuksessa silloin, kun paikannustietoa saadaan useasta järjestelmästä 

samanaikaisesti. Paikannuksessa käytetyt paikannuspalvelut ja näin ollen paikannukseen 

käytetyt satelliitit voivat siis olla yhdistelmä eri järjestelmistä, jotka kukin tahollaan tarjoavat 

itsenäisesti paikkatietoa ja lopuksi tiedot voidaan yhdistää sovellustasolla yhtenäiseksi. Näin 

käyttäjälle voidaan tarjota parempi palvelun kuuluvuus sekä korkeampi tarkkuus 

paikannuksessa. (Xu 2016)  

 

 

2.2.5 Muut paikannusjärjestelmät 

GPS:n, GLONASS:n ja Galileon lisäksi käytössä on muita, vähemmän tunnettuna GNSS-

järjestelmiä. Näistä ehkä suurin on Kiinan BeiDou (BeiDou Navigation Satellite System, 

BDS), joka on yksinomaan Kiinan valtion kehittämä ja hallinnoima. BDS on kehitetty 
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toimimaan yhdessä muiden GNSS-järjestelmien rinnalla ja toimii samaan tapaan edellä 

mainittujen tekniikoiden kanssa.  BDS on yhdistyneiden kansakuntien (United Nations, UN) 

listalla yksi virallisista GNSS-palveluista GPS:n, GLONASS:n ja Galileon rinnalla. (Kaplan 

et al. 2017) BeiDou tunnetaan myös COMPASS-nimellä, ja sen kehittäminen on jaettu 

kolmeen eri portaaseen: kokeellinen navigointijärjestelmä BeiDou-1, paikallinen GNSS 

BeiDou-2, sekä globaali BeiDou-2-järjestelmä (Cai et al. 2014). Myös muita, paikallisia 

paikannusjärjestelmiä on käytössä, kuten Quasi-Zenith Satellite System (QZSS), jota operoi 

Japani, sekä Navigation with Indian Constellation (NavIC), joka nimensä mukaisesti on 

Intian paikallinen navigointijärjestelmä (Kaplan et al. 2017).  

 

Satelliittipaikannuksen lisäksi on olemassa muita tekniikoita, joita voidaan soveltaa silloin, 

kun GNSS-järjestelmää ei ole järkevää käyttää tai sen käyttö ei muutoin ole mahdollista. 

Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi paikannus sisätiloissa tai urbaanissa ympäristössä, 

jossa ympäröivät rakennukset estävät luotettavan signaalin saamisen 

satelliittikonstellaatioilta. Tällaisissa tilanteissa paikannusta voidaan tehdä esimerkiksi Wi-

Fi verkkosignaalien avulla, vaikkakin tarkkuus Wi-Fi-pohjaisessa paikannuksessa ei ole 

GPS:n luokkaa. (Nurmi et al. 2017) 

 

Sisätiloissa paikannusta voidaan toteuttaa esimerkiksi Bluetooth-tekniikalla tarkkailemalla 

tunnettujen lähettimien signaalien voimakkuuksia (Forno et al. 2020). Sisätiloissa voidaan 

myös soveltaa Ultra Wide Band (UWB) tekniikkaa, joka tarjoaa GPS:n tarkkuuteen 

verrattavissa olevan sijaintimäärityksen rakennuksien sisällä, mutta vaatii toimiakseen 

monimutkaista teknologiaa (Nurmi et al. 2017).  

 

Myös mobiiliverkot tarjoavat mahdollisuuden verkkoon yhteydessä olevan laitteen 

paikannukseen. Mobiiliverkoissa on käytetty useita teknologioita paikannuksen 

toteuttamiseen, joista esimerkiksi GSM/GPRS/EDGE-verkoissa tarjolla on neljä 

paikannustekniikkastandardia: aikaviiveeseen (Timing Advance, TA), Parannettuun 

havaittuun aikaeroon (Enhanced Observed Time Difference, EOTD), Lähetysyhteyden 

saapumisen aikaeroon (Uplink Time Difference of Arrival, UTDOA), sekä GNSS:ään 

pohjautuvat standardit (Rafael, S. C. 2017). Tämän lisäksi 5G mobiiliverkot mahdollistavat 

tarkan paikannuksen teknologiaa hyödyntäville laitteille. IoT-laitteet, jotka vaativat 
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paikannusta senttimetrin tarkkuudella tulevat varmastikin tulevaisuudessa hyödyntämään 

5G-teknologiaa. (Kanhere et al. 2021) 

 

2.3 Satelliittipaikannusjärjestelmien käyttökohteet 

 

GNSS on suunniteltu mahdollistamaan useita toimintoja, kuten tarkan etäisyyden 

määrityksen laitteille, järjestelmän satelliittien sijaintitiedon, kunnon, kellojen virheen sekä 

muun navigointitiedon välityksen. GNSS-teknologiaa löytyykin useista sotilaalliseen 

käyttöön tarkoitetuista käyttökohteista. Tällaisia käyttökohteita ovat muun muassa 

etäohjattavat ohjukset, maalinseurantajärjestelmät, sekä tiedustelulaitteet. Siviilikäytössä 

navigointiratkaisut, sääennusteet, sekä erinäiset kartoitukseen kykenevät teknologiat 

hyödyntävät GNSS:n tarjoamaa paikkatietoinformaatiota toiminnoissaan. Käyttökohteita 

satelliittipaikannusratkaisuille ovat myös muun muassa markkinoinnin, sosiaalisen median, 

ja sijaintiperusteisen palveluntarjonnan saralla. (Kaplan et al. 2017) 

 

Lähitulevaisuudessa voidaan odottaa GNSS-palvelujen kasvattavan paikannustarkkuutta, 

paikannuksen tapahtumisen nopeutta sekä kasvamassa määrin integroinnin lisääntymistä 

uusille alustoille ja uusiin sovelluskohteisiin. Käyttölaitteet tulevat lähitulevaisuudessa 

monimutkaistumaan tekniikaltaan muutosten myötä, mutta samalla käytön yksinkertaisuus 

tulee kasvamaan ja tekniikkaa käyttävien ratkaisuiden hintatehokkuus kasvaa. Tekniikalla 

on erinomaiset kasvumahdollisuudet lähitulevaisuudessa uusien GNSS-ratkaisuiden ja 

laitteiden saralla. (Kaplan et al. 2017) 
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3 KATSAUS GPS- JA IOT-LAITTEIDEN NYKYTILANTEESEEN 

 

Luvussa käsitellään nykyhetken GPS-paikannusta hyödyntäviä järjestelmiä Esineiden 

Internetiä silmällä pitäen. Tarkastellaan paikannusteknologioita ja tutkimustuloksia GPS-

kyvykkäiden laitteiden ja järjestelmien eri sovelluskohteista, jotta saadaan käsitys 

nykyhetken GPS-laitteiden kyvykkyydestä. 

 

3.1  Edullisten GPS-anturien integrointi IoT-järjestelmiin 

 

Sijaintipaikannusmetodeja on jo pitkään hyödynnetty ajoneuvojen navigointijärjestelmissä 

ja toteutetut järjestelmät ovat edustaneet hyvin monenlaisia ratkaisuja kohdesovelluksista 

riippuen. Navigointijärjestelmien lisäksi Esineiden Internet on osoittautunut potentiaaliseksi 

alustaksi sijaintipaikannuspalvelujen hyödyntämiseksi myös moneen muuhun 

sovelluskohteeseen, kuten ympäristön ja liikenteen valvontaan, paketti- ja tuoteseurantaan 

sekä näiden elinkaaren seurantaan, urheilutapahtumien valvontaan ja jopa drone-lennokkien 

akkukeston optimointiin. (Forno et al. 2020) 

 

Edullisten, kevyiden ja pienikokoisten paikannusjärjestelmien massatuotanto on 

mahdollistanut sijaintipaikannusteknologian helpon integroinnin moniin uusiin ja jo 

olemassa oleviin järjestelmiin. Tällaiset järjestelmät hyödyntävät mikrosysteemeihin (engl. 

Microelectromechanical Systems, MEMS) pohjautuvia inertia-antureita (engl. Inertia 

Measurement Unit, IMU). Vaikka inertia-antureihin pohjautuvien paikannusjärjestelmien 

käyttö eri sovelluskohteissa on monesti kovin kätevää niin hinnan kuin integroinnin 

helppoudenkin suhteen, niiden käyttäminen rokottaa paikannuksen tarkkuutta, sillä tällaisten 

järjestelmien anturit ovat alttiita sattumanvaraisille häiriöille. (Forno et al. 2020) 

 

3.2 GPS-laitteet jalkapallopelaajien liikkeiden seurannassa 

 

Hiljattain tehdyssä tutkimuksessa (Schulze et al. 2021) tutkittiin edullisten, kannettavien 

GPS-laitteiden tuottaman datan tarkkuutta jalkapallopelaajien liikkeiden 
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seurantatarkoitukseen. Tutkimuksessa GPS-laitteet puettiin jalkapallopelaajien alavatsan 

kohdalle tarkoitukseen tehdyllä vyöllä ja ne keräsivät dataa pelaajien liikkeistä. 

Tutkimuksella tähdättiin arvioimaan, kuinka laadukasta sijaintidataa pelaajista voidaan 

kerätä tämän hetken edullisilla GPS-laitteilla. Tutkimuksessa käytetyt GPS-laitteet keräsivät 

sijaintidataa 5 Hz:n taajuudella ja kiihtyvyysdataa 200 Hz:n taajuudella. Laitteet tekevät 

keräämänsä datan perusteella automaattisia laskelmia todennäköisimmistä pelaajan 

liikeradoista pelikentällä. Tutkimuksessa suoritettiin kaksi mittaussarjaa, joiden tuottama 

data käsiteltiin ja analysoitiin arviointia varten. 

 

Tutkimuksessa kerätyn datan oikeellisuutta arvioidessa todettiin, että laitteiden tuottaman 

datan oikeellisuus korreloi vahvasti pelaajan nopeuden kanssa, GPS-laite tuotti 

oikeellisempaa dataa pelaajan liikkuessa nopeasti, hitaammin liikkuminen johti 

epätarkkoihin tuloksiin.  Tutkimuksessa kerätty data todettiin luotettavaksi datan vähäisen 

hajonnan perusteella. Tutkimuksen perusteella siinä käytetyt laitteet arvioitiin toimivaksi 

ratkaisuksi jalkapalloilijoiden liikkeiden seurantaan. Laitteiden tuottama data oli tarpeeksi 

luotettavaa pelaajien liikkeiden arviointia varten. 

 

3.3 Älypuhelinten paikannus kaupunkiympäristöissä 

 

Modernit älypuhelimet käyttävät paikannuksessa avustetun GPS:n (Assisted GPS, A-GPS) 

ominaisuuksia. Tekniikassa yhdistetään GPS-antenni ja älypuhelimen muut verkkoyhteydet, 

tavoitteena nopeampi paikannuksen onnistuminen. A-GPS:n käyttö perinteisten GPS-

paikannuksen sijaan poistaa tarpeen odottamiselle, joka perinteisen GPS-laitteen 

käynnistymisen jälkeen tapahtuu. A-GPS:ää käyttämällä kerätty sijaintitdata on kuitenkin 

perinteistä GPS-antennin sijaintidataa epätarkempaa. (Merry et al. 2019) 

 

Älypuhelinten paikannuspalveluiden helppokäyttöisyyden takia niiden 

paikannuskyvykkyyden tarkkuutta on hyvä arvioida ja verrata kuluttajaluokan GPS-

laitteisiin. Georgian yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa (Merry et al. 2019) tutkittiin iPhone 

6:n GPS-kyvykkyyttä erilaisissa olosuhteissa ja määrittää, millaista virhemarginaalia 

laitteelta voidaan paikannuksen suhteen odottaa. Tutkimuksessa mitattiin GPS-
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paikannuksen tarkkuutta sekä pelkän GPS-antennin kanssa että myös WiFi-antennia   

hyödyntäen. 

 

Tutkimuksessa (Merry et al. 2019) todettiin, että WiFi:n päällä olosta huolimatta iPhone 6:n 

GPS-paikannuksen virhe on vaakasuuntaisena noin 7–13 metrin luokkaa olosuhteista 

riippuen. Tähän poikkeuksena huomattiin, että vaakasuuntainen virhe pieneni, kun WiFi-

tukiasemia oli testilaitteen lähiympäristössä paljon ja laitteen WiFi oli kytketty päälle. On 

huomioitavaa, että WiFi-paikannuksen tarkkuus on heikkolaatuista, sillä sen voimakkuus 

vaihtelee helposti ja siksi usean tukiaseman käyttö paikannuksessa on yksittäistä signaalia 

hyödyllisempää.  Vuodenajalla tai sääolosuhteilla ei yliopiston testin tulosten mukaan ollut 

merkitystä paikannuksen tarkkuuteen, poissulkien pieni parannus paikannustarkkuuteen 

iltapäivisin lehdettömänä aikana vuodesta. Sääolosuhteet testausajanjaksona ovat 

varmaankin olleet verrattain hyvät, sillä merkittävä ilmankosteus ja esimerkiksi märkä 

lumikerros signaalilähteen ja vastaanottimen välillä tulisi heikentää tulosta. Julkaisun 

mukaan testin tulokset ovat samansuuntaiset kuin mitä kuluttajaluokan GPS-laitteilta 

voidaan olettaa. 

 

3.4 Paikannuksen ongelmat kaupunkikanjoneissa 

 

Kaupunkiympäristöissä GNSS-ratkaisujen, kuten GPS:n, toimivuus voi laskea 

merkittävästi, sillä urbaani ympäristö mahdollistaa laitteella näkölinjan menetyksen (engl. 

Non-Line Of Sight, NLOS) tai paikannussignaalin saapumisen useaa eri reittiä pitkin (engl. 

Multipath Reception). NLOS ja useaa eri reittiä saapuvat signaalit voivat puolestaan 

heikentää laitteen paikannusmittauksia ja täten johtaa jopa useiden kymmenien metrien 

virheeseen paikannuksessa. Laitteen paikannusta hyödyntävät monet palvelut eivät tällaista 

virhettä paikannuksessa siedä. Edellä mainittujen ongelmien ratkaisuksi on ehdotettu useita 

tekniikoita. Tällaisia tekniikoita ovat esimerkiksi signaalien käsittelytekniikat, erilaiset 

antenniratkaisut, mittauksiin perustuvat mallinnukset, sekä näiden yhdistelmät. (Sun et al. 

2021) 
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Signaalien käsittelytekniikat nojaavat siihen, että näkölinjan (Line Of Sight, LOS), NLOS:n 

ja useaa reittiä saapuvien signaalien korjausfunktiot ovat erilaisia. Nämä korjausfunktiot 

tähtäävät arvioimaan optimaalisen signaalialueen likiarvon, ja tekniikka soveltuu vain useaa 

reittiä saapuvien signaalien korjaukseen. Toinen useaa reittiä saapuvien signaalien 

korjaukseen tarkoitettu tekniikka on erilaisten antenniratkaisujen hyödyntäminen. Erilaisia 

antenneja käyttämällä paikannuksen ongelmia voidaan yrittää korjata. Tekniikassa 

hyödynnetään erilaisia antennityyppejä, joilla pyritään estämään useaa eri reittiä saapuvien 

signaalien aiheuttamat häiriöt matalilla korkeuskulmilla. Tekniikka ei helposti sovellu 

suuren kokonsa ja painonsa takia useisiin sovelluskohteisiin. (Sun et al. 2021) 

 

Mittaukseen perustuvilla mallinnuksilla yhdistetään useita saatavilla olevia 

informaatiolähteitä paikannuksen ongelmien välttämiseksi (Sun et al. 2021). Esimerkiksi 

inertia-anturin, GPS:n ja laserskannerin yhdistämistä on ehdotettu (Soloviev et al. 2008) 

tähän tarkoitukseen. Tekniikassa voidaan hyödyntää myös visuaalisia signaaleja ja 

esimerkiksi 3D-mallinnukseen pohjautuvan teknologian hyödyntämistä tähän tarkoitukseen 

on tutkittu, tarkoituksena vähentää NLOS:sta johtuvat virheet paikannuksessa (Sun et al. 

2021).  

 

3.5 5G:n tuomat mahdollisuudet paikannusjärjestelmiin 

 

Viidennen sukupolven mobiiliverkot (5G) mahdollistavat huomattavia edistysaskeleita 

mobiililaitteiden paikannuksessa nykyiseen 4G teknologiaan verraten. Artikkelissa Position 

Location for Futuristic Cellular Communications: 5G and Beyond (Kanhere et al. 2021) 

todetaan, että nykypäivän 4G matkapuhelinverkoissa toimivat mobiililaitteet nojaavat LTE- 

ja GPS-signaaleihin paikannusratkaisuissaan. 4G verkoissa toimivien laitteiden voidaan 

täten olettaa kykenevän noin viiden metrin tarkkuuteen paikannusratkaisuissaan 

normaaliolosuhteissa, mutta laitteet suoriutuvat selvästi heikommin suorittaessaan 

paikannusta haasteellisissa ympäristöissä, kuten kaupunkikanjoneissa ja maanalaisissa 

parkkihalleissa. Hyödyntämällä 5G-teknologiaa ja käyttämällä suunta-antenniryhmiä 

voidaan saavuttaa hyvin tarkka paikannuskyky.  Tällaiset antenniryhmät käyttävät kapeita 

keilanleveyksiä vähentäen riskiä saada signaali useaa reittiä pitkin. Lähettävien antennien 
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4G-vastineitaan tyypillisesti pienemmät kantoalueet johtavat myös siihen, että antennit ja 

paikkatietoa hakevat laitteet ovat jatkossa lähempänä toisiaan.     
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4 KATSAUS NYKYHETKEN KULUTTAJALAITTEISIIN  

 

Kuluttajalaitteisiin perehdytään harmaan kirjallisuuden analyysiä käyttäen. Tämä tarkoittaa 

tässä työssä sitä, että työhön valituilta laitteilta selvitetään teknisiä ominaisuuksia 

esimerkiksi laitevalmistajan käyttämiä dokumentaatiokanavia hyödyntäen.  

 

Tässä osiossa perehdytään työssä käytettyjen laitteiden valmistajien tarjoamiin 

dokumentaatioihin ja väittämiin laitteistojen kyvykkyydestä niin komponenttien kuin 

ohjelmistonkin osalta. Analyysin tarkoituksena on määrittää lähtötaso sille, mitä työssä 

testattavilta laitteilta voidaan käytännössä odottaa. 

 

Laitteet valitaan työhön niiden ominaisuuksien perusteella. Ominaisuuksissa painotetaan 

soveltuvuutta IoT-ympäristöön ja niiden mahdollistamaa sijaintitiedon keräämistä erinäisiä 

IoT-ratkaisuja varten. Laitteilta vaaditaan mahdollisuutta saada ja esittää sijaintitieto 

käyttäjälleen luettavassa muodossa. Sijaintitiedon tulee perustua GPS-tekniikkaan. Laitteet 

voivat edustaa käyttökohteeltaan valmiita paikannusratkaisuja sekä muita GPS-antenneja, 

joita voidaan käyttää yleisesti saatavilla olevan kuluttajaelektroniikan rinnalla. Lisäksi 

valitaan joitakin matkapuhelimia verrokkilaitteiksi 

 

Taulukko 1. Kuluttajalaitevalinnat 

LAITEMALLI VALMISTAJA LAITETYYPPI VALMISTUSVUOSI 

GARMIN 

DAKOTA 20 

Garmin Ltd. Kannettava GPS-

navigointilaite 

2010 

YEPZON ONE C Yepzon Enterprises GPS-paikannin 2017 

ASUS UX-32LN & 

GLOBALSAT 

GPS RECEIVER 

BU-353S4 

ASUSTek Computer 

Inc., 

GlobalSat 

Kannettava 

Windows,tietokone, 

GPS-antenni USB-

väylään 

2013 (UX-32LN), 

2011(BU-353S4) 

RASPBERRY PI 

4 MODEL B & G-

MOUSE VK-162 

Raspberry Pi 

Foundation 

Yhden piirilevyn 

minitietokone & GPS-

antenni USB-väylään 

2019 (Pi 4 Model B), 

Ei tietoa (VK-162) 
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4.1 Laitteet 

 

GPS-laitteiksi valikoitu laitteita, jotka kykenevät paikantamaan sijaintinsa GPS:n avulla. 

Valittujen laitteiden tuli kyetä esittämään sijaintinsa laitteen näytöltä tai siihen kytketyn 

laitteen, kuten matkapuhelimen tai tietokoneen, näytöltä. Laitteista oli kyettävä lukemaan 

sijainti koordinaatteina joko suoraan tai kytketyn laitteen kautta. Valitut laitteet on listattu 

taulukkoon 1.  

 

4.1.1 Garmin Dakota 20 

Garmin Dakota 20 on käsikäyttöinen GPS-laite ulkokäyttöön. Laite on kohdennettu 

ulkoilukäyttöön, mutta tarjoaa samalla käyttäjälle paljon paikannukseen liittyvää dataa 

reaaliajassa. 

 

Garmin Dakota 20 valikoitui testilaitteeksi edustamaan perinteistä GPS-navigointilaitetta. 

Garmin on tunnettu yhdysvaltalainen navigointilaitteiden valmistaja, jonka jokin tuote 

haluttiin vertailuun mukaan. Dakota 20 mahdollistaa reaaliaikaisen sijainnin seurannan, 

sijaintitietojen tallennuksen, ennalta määritettävien paikkatietojen (Point of Interest, POI) 

asettamisen laitteelle ja niiden avulla suunnistamisen sekä mahdollisuuden navigoida 

käyttäjän asettamiin sijainteihin. Laite tarjoaa myös liudan muita käyttäjää mahdollisesti 

kiinnostavia ominaisuuksia, kuten reitinsuunnittelun ja kuljetun reitin seurannan työkalut. 

Laitteessa on tuki karttalaajennuksille, jotka asennetaan microSD-muistikortin avulla. Laite 

toimii kahdella AA-paristolla. 

 

Dakota 20 on IPX7-suojattu kosketusnäytöllinen laite. Laitteelle voidaan valmistajan 

mukaan (Garmin Ltd. 2021) tallentaa sijainteja muistiin 1000 kappaletta ja tallentamaan 

reittejä 200 kappaletta. Laitteessa on ilmanpainekorkeusmittari ja kolmiakselinen kompassi. 

Käyttäjän oppaan (Garmin Ltd. 2010) mukaan Dakota 20 kykenee navigointiin 

reittipisteiden, reittien, koordinaattien ja kiinnostuskohteiden (POI, Point Of Interest) 

perusteella. Laite kykenee myös tallentamaan kuljetut reitit sekä yksittäiset reittipisteet. 

GPS:n tyypilliseksi tarkkuudeksi ilmoitetaan 3–5 m 95 % (WAAS).  
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Laite käyttää muistinaan microSD-muistikorttia, joka on tässä testissä geneerinen Kingston 

2GB malli. Muistikortille on ladattu Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen 

tiedostopalvelusta (Maanmittauslaitos 2021) pohjakartta. 

 

4.1.2 Yepzon One C 

Yepzon One C valittiin mukaan tutkimukseen edustamaan passiivisia GPS-paikantimia, 

joiden pääasiallinen tarkoitus on kerätä laitteen paikkatietoja ja lähettää ne Internetin yli 

laitteen omistajalle. One C ei ilmaise kantajalleen mitään tietoja laitteen tilasta, vaan lähettää 

ne matkapuhelinverkkoa hyödyntäen palveluntarjoajalle. Laitteen keräämät tiedot ovat 

luettavissa puhelinsovelluksesta, joka on saatavilla Android- ja iOS-järjestelmille. One C ei 

raportoi jatkuvasti sijaintitietojaan, vaan akun rajallisuuden takia lähettää sijaintitietonsa 

ennalta asetetulla intervallilla eteenpäin. Laitteessa on integroitu mobiilitiedonsiirtoon 

kykenevä piiri ja se saa virtansa ladattavasta akusta. 

 

Yepzon One on paikannuksessa A-GPS-tuettu ja käyttää GPS- ja GLONASS-

vastaanottimia. Laite vaatii tuetun älypuhelimen sijaintitiedon tarkasteluun ja käyttää 

datansiirrossa GSM/GPRS moduulia. Datan käyttäminen sallitaan käyttölisenssiä vastaan. 

(Yepzon Enterprises 2021) 

 

4.1.3 Asus UX32LN & GlobalSat GPS Receiver BU-353S4 

GlobalSat GPS Receiver on GPS-antenni, jota käytetään USB-väylän kautta tietokoneessa 

tai muussa laitteessa, jossa on USB 2.0-yhteensopiva liitäntä. Laite ei toimi yksin, mutta 

mahdollistaa paikannuksen laitteille, joissa ei ole omaa GPS-antennia. Laite liitetään 

kannettavaan tietokoneeseen mittausten tekemiseksi. Tietokoneena käytetään Asus UX-

32LN kannettavaa tietokonetta, jossa käyttöjärjestelmänä toimii Windows 10 Home, versio 

21H1. 

 

 UX32LN on vuonna 2013 julkaistu Asus-merkkinen kannettava tietokone. Tietokone on 

varustettu Intelin i7 4500U prosessorilla. Valmistajan spesifikaatiosta (ASUSTeK Computer 

Inc. 2021) poiketen laitteessa on 8 GB keskusmuistia valmistajan ilmoittaman neljän sijaan 

ja alkuperäinen SSDF-massamuisti on korvattu Samsung 480 Pro SSD:llä. Käyttöjärjestelmä 

on vaihdettu alkuperäisestä Windows 8.1 versiosta Windows 10:en vastaamaan nykypäivän 
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käyttötarpeita. Käyttöjärjestelmän versiona toimii 21H1. Laitetta voidaan pitää 

potentiaalisena päivittäisestä käytöstä poistuvalta tietokoneena, jonka käyttöä IoT-

ympäristössä voidaan pitää mahdollisuutena kierrättää käytöstä poistuvaa teknologiaa. 

 

Tietokoneen USB-väylään liitetään GlobalSat BU-353S4 GPS-antenni paikannuksen 

mahdollistamiseksi. BU-353S4 on GlobalSat:n valmistama GPS-antenni, joka on julkaistu 

vuonna 2011. Valmistajan dokumentaation (GlobalSat 2021) mukaan antenni kykenee 2,5 

metrin paikannustarkkuuteen ja voi käyttää GPS-protokollanaan joko NMEA 0183- tai SiRF 

binary-protokollia. Valmistajan ilmoittamat paikannuksen toteutumisen ajat ovat 35 

sekuntia (Cold start), 35 sekuntia (Warm start), 8 sekuntia (Hot start) sekä 

uudelleenkiinnittäminen 0,1 sekuntia. 

 

4.1.4 Raspberry Pi 4 Model B & G-Mouse VK-162 

Raspberry Pi 4 Model B edustaa neljännen sukupolven Raspberry Pi -korttitietokoneita, joita 

markkinoidaan monipuolisina alustoina niin kevyeen PC-käyttöön, mutta erityisesti monien 

eri tee-se-itse projektien keskusyksiköiksi. Pi-korttitietokoneiden pienen koon ja 

monipuolisten liitäntäominaisuuksien ansoista korttitietokoneet ovat vakinaistaneet oman 

kannattajakuntansa teknologian ympärille. Raspberry Pi -korttitietokoneiden valmistaja on 

Raspberry Pi Foundation. 

 

Liitteessä 1 listataan tuoteselosteen (Raspberry Pi Trading Ltd. 2021) kertomat tekniset 

spesifikaatiot korttitietokoneelle. Tämän työn osalta kiinnostavia tietoja ovat ainakin Pi-

tietokoneen liitäntäominaisuudet, kuten USB-porttien malli ja GPIO-liitin erillisille 

lisälaitteille, Internet-yhdistettävyys ja Bluetooth-antenni, virransyöttö ja sen vaatimukset 

sekä osaltaan myös prosessorin tehokkuus. Virransyöttö Pi 4:än voidaan toteuttaa kolmella 

tavalla: 5V tasavirralla USB-C-liitintä tai GPIO-liitintä hyödyntämällä, tai PoE (Power over 

Ethernet) -teknologiaa hyödyntämällä syöttämällä käyttövirta Ethernet-portin kautta 

laitteelle. Internet-yhdistettävyys Gigabit-Ethernet-portin lisäksi on mahdollista 

langattomasti useaa WLAN-standaria hyödyntämällä, joista uusin laitteen tukema, on ac-

standardi. Langattomana yhteytenä on tuettu myös Bluetotth 5.0 ja BLE (Bluetooth low 

energy). USB-liitäntöjä laitteelta löytyy 4 kappaletta, josta kaksi on 3.0-standardia ja 2 
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vanhempaa 2.0-standardia. GPIO-liitin on 40-pinninen ja täysin taaksepäin yhteensopiva 

aikaisempien tuoteperheen laitteiden kanssa. 

 

Koska Pi 4 ei sisällä sisäänrakennettua GPS-antennia, liitetään siihen G-Mouse VK-162 

GPS-antenni USB 2.0 -väylää hyödyntäen. Antenni on geneerinen ulkoinen GPS-antenni, 

joka mahdollistaa GPS-tiedon hankinnan laitteilla, jotka eivät muutoin omaa GPS-antennia. 

VK-162:n valmistajasta G-MOUSE:sta on saatavilla hyvin niukasti tietoa. Alibaba:sta 

(Alibaba.com 2021) löytyvän tuoteselosteen mukaan laitteen valmistaja olisi Taidacent. 

 

Virallista valmistajan tarjoamaa spesifikaatiota ei ole saatavilla, joten tarkastellaan sen sijaan 

verkkokauppojen tuotetietoja VK-162:n osalta. Alibaba:n (Alibaba.com 2021) ja PiShop.us: 

n (PiShop.us 2021) tuotelistausten mukaan VK-162 kykenee hyödyntämään 

WAAS/EGNOS/MSAS agumentaatiojärjestelmiä itsenäisesti. Laite hyödyntää 50 

paikannuskanavaa L1-taajuutta hyväksikäyttäen. Paikannuksen suorituskyvyksi ilmoitetaan 

5 metrin paikannustarkkuus kaksiulotteiselle pinnalle, maksimikäyttökorkeus 18 km, 

maksiminopeus 500 m/s ja kiihtyvyys alle 4 g. 

 

4.2 Verrokkilaitteet 

 

Verrokkilaitteiksi valittiin pääosin matkapuhelinmalleja, jotka ovat olleet markkinoilla jo 

joitakin vuosia, sillä näistä saatavan sijaintitiedon tarkkuus ei suurella todennäköisyydellä 

tule muuttumaan tulevaisuudessa. Valinnoissa painotettiin eri käyttöjärjestelmien sekä eri 

laitevalmistajien edustusta. Verrokkilaitevalinnat on listattu taulukkoon 2. 

 

Verrokkilaitteina käytettävien matkapuhelinten paikannuslaitteiden tiedoissa on hajontaa. 

Apple iPhone 4 ilmoittaa käyttävänsä A-GPS-paikannusta, jonka lisäksi paikannuksessa 

ilmoitetaan olevan käytössä digitaalinen kompassi, Wi-Fi, ja matkapuhelinverkko (Apple 

Inc. 2014).  
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Taulukko 2. Verrokkilaitteet 

LAITEMALLI VALMISTAJA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ JULKAISUVUOSI 

SONY XPERIA 

XZ 

Sony Mobile 

Communications Inc. 

Android 8.0 2016 

APPLE 

IPHONE 4 S 

Apple Inc. iOS 9.3.6 2011 

NOKIA LUMIA 

820 

Nokia Corporation Microsoft Windows Phone 8 2012 

ONEPLUS 9 OnePlus Technology 

(Shenzhen) Co., Ltd. 

OxygenOS 11, perustuu 

Android 11 -

käyttöjärjestlmään 

2021 

 

 

Sony puolestaan ilmoittaa Xperia XZ:n käyttävän A-GNSS-paikannusta, jossa yhdistetään 

GPS ja GLONASS. Verkkoyhteyksinä laite tukee GSM GPRS/EDGE (2G), UMTS HSPA+ 

(3G), ja LTE (4G) Cat9, sekä langatonta yhteyttä, kuten Wi-Fi ja Bluetooth 4.2. (Sony 

Australia 2021) 

 

Valmistajan laitetuki Nokia Lumia 820 -puhelimelle on päättynyt, ja näin ollen virallista 

tietoa valmistajalta ei puhelimen järjestelmistä saatu (Microsoft 2021) Kolmansien 

osapuolten, GSMArena:n (GSMArena 2021) listauksen ja Stellatech:n (Stellatech 2021) 

myymän Nokia Lumia 820 GPS-sirun, ylläpitämien sivustojen tietojen mukaan laite 

kuitenkin käyttää paikannuksessaan GPS- ja GLONASS-järjestelmiä.  

 

OnePlus ilmoittaa selkeästi OnePlus 9:n tiedot. Paikannus tapahtuu hyödyntäen GPS 

(L1+L5 Dual Band), GLONASS, Galileo (E1+E5a Dual Band), Beidou, ja A-GPS-

tekniikkaa. (OnePlus 2021) 
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5 MITTAUS 

 

Kuluttajalaitteille tehdään käytännön mittaustesti case-tutkimuksena. Tutkimuksessa 

kerätään valituilta laitteilta paikkatietoa valikoituja metodeja noudattaen, joita voidaan 

tämän jälkeen tutkia vertailemalla ja joista voidaan sen jälkeen tehdä päätelmiä laitteiden 

soveltuvuudesta eri sovelluskohteisiin IoT-ympäristössä. 

 

5.1 Metodit ja niiden valinta 

 

Koska GPS-paikannus on tämän tutkimuksen painopisteenä, kuluttajalaitteiden 

tutkimuksessa tukitaan, millaista dataa laitteilta voidaan kerätä ja miten sitä voidaan 

hyödyntää.  Paikannusdataa kerätään laitteiden oletetussa käyttöympäristössä. Datan keruu 

toteutetaan ajamalla laitteiden kanssa ennalta määritetty reitti kaupunkiympäristössä sekä 

maantieajossa ja kerätty data kirjataan talteen kunkin testauskerran päätteeksi. Kullekin 

laitteelle valitaan mittaukseen soveltuva sovellus mahdollisuuksien rajoissa saatavilla 

olevista vaihtoehdoista, joilla paikannusdatan hankita onnistuu. 

 

5.2 Mitattavat suureet 

 

Työn kannalta kiinnostavia tietoja laitteista ovat paikkatiedon tarkkuus, paikkatiedon 

päivitystiheys, tietojen tallennus muistiin, paikkatietopakettien määrä, sekä mittausreitin 

laskettu pituus. Mittauksissa kerätään siis näitä tietoja laitteiden tarjoamien 

mahdollisuuksien mukaan. Jos laitteelta ei saada haluttua tietoa, mainitaan siitä erikseen 

kirjatuissa tuloksissa. Kerätty data tulee olla ainakin osittain GPS-paikannukseen perustuvaa 

dataa, mutta työssä ei eritellä tai muutoin rajata mahdollisien muiden 

paikannusteknologioiden tarjoamaa lisäinformaatiota paikannustietoihin, sillä 

loppukäyttäjälle lisäinformaatio rinnakkaisesti toimivilta paikannusteknologioilta voidaan 

olettaa tuovan lisäarvoa tuotteelle, eikä datan rajaaminen mittausten ulkopuolelle ole näin 

ollen järkevää. 
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5.3 Mittaussovellukset ja laitteiden valmistelu 

 

Koska testattavat laitteet ovat toisistaan hyvin erilaisia ja ne toimivat eri käyttöjärjestelmillä, 

ei mittauksia varten voida valita vain yhtä mittaussovellusta. Tästä syystä laitteille valitaan 

mittaussovellukset laitekohtaisesti. Mahdollisuuksien mukaan samaa sovellusta käytetään 

usean laitteen mittaamiseen sovelluksen niin salliessa. 

 

Kuva 2. Dakota 20 esittää karttanäkymässä reaaliaikaisen sijainnin laitteen näytöllä sinisenä 

nuolena. Musta yhtenäinen viiva kuvaa kuljettua reittiä.  

 

Garmin Dakota 20 ei kykene reaaliaikaiseen paikannustiedon lähettämiseen laitteen 

ulkopuolelle raportoitavaksi, joten laitteen kohdalla päädytään käyttämään laitteen 

tarjoamaa kuljetun reitin tallennustoimintoa. Laitteelta voidaan mittauksen jälkeen kerätä 

reittitiedot tarkasteltavaksi liittämällä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla. 
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Kuva 3. Yepzonin mobiiliapplikaatio ilmoittaa paikantimen sijainnin punaisella ikonilla. 

Sininen piste kuvaa käyttäjän omaa sijaintia ja punaiset pisteet aikaisempia paikantimen 

sijainteja. Paikantimen koordinaatit ovat saatavilla erillisessä ikkunassa. 

 

Yepzon One C ilmoittaa laitteen paikannuksesta vain älypuhelimen sovellukseen, johon laite 

on paritettu. Sovellusta käytetään testin aikana Android-puhelimessa ja tarkastellaan laitteen 

raportoimaa dataa sovelluksesta käsin. Sovellus ladataan Google Play kaupasta ja laite 

paritetaan sovellukseen NFC-linkitystä käyttämällä. 

 

GlobalSat GPS Receiver liitetään mittauksen ajaksi kannettavaan Windows 10 -

tietokoneeseen, jolla paikantimen mittaus suoritetaan. Tietokoneeseen asennetaan 

GlobalSat:n ajurit ja GPSinfo.exe -ohjelma, jolla voidaan tarkastella paikannuksen 

toimivuutta ja kerätä laitteen käsittelemät NMEA-viestit talteen tarkastelua varten. 
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Kuva 4. GPSinfo.exe tarjoaa yksinkertaisen käyttöliittymän GPS-signaalin testaamiseen. 

Ohjelmalla voidaan säätää antennin käyttämiä asetuksia ja seurata laitteen saamaa 

paikannusdataa reaaliajassa. Ohjelmalla voidaan myös tallentaa käsitellyt NMEA-viestit. 

 

Raspberry Pi 4 Model B:hen asennetaan Raspberry Pi OS-käyttöjärjestelmä, joka on 

valmistajan virallisesti tukema käyttöjärjestelmä Pi-korttitietokoneille. Tämän jälkeen 

laittelle asennetaan GPSD, GPSD-Clients, Python-GPS ja GPSBabel-sovelluspaketit 

mittausdatan keräämistä ja käsittelyä varten. Sovelluspakettien asennus ja datankeruu on 

dokumentoitu liitteessä 2. Koska Raspberry Pi 4 Model B:llä ei ole omaa akkua, 

virtalähteenä käytetään mittauksen aikana Vartan valmistamaa Powerpack Type 57962 -

akkua virtalähteenä. Akku kykenee jakamaan virtaa USB-kaapelilla 5 voltin ja 2,4 ampeerin 

tasavirralla, joka on vähemmän kuin Raspberryn ilmoittama käyttövirran suositus 

sähkövirralle. Yhdistelmän testaus osoitti kuitenkin virran olevan riittävä paikannusdatan 

keräämiseen. Powerpack oli testauksen alkaessa ladattu täyteen varaukseen. 

 

Verrokkilaitteiden osalta mittaukset suoritetaan saatavilla olevia sovelluksia käyttäen. 

Molempiin Android-matkapuhelimiin on saatavilla useita GPS-dataa käsitteleviä 

sovelluksia sovelluskaupasta. Työssä päädyttiin asentamaan laitteille NMEA Tools Pro -
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sovellus, jolla kerätään NMEA-viestejä ja tallennetaan ne lokitiedostoon .txt-muodossa. 

Sovellus valikoitui käytettäväksi helpon NMEA-viestien tallentamisen takia. Sovellus tukee 

NMEA-viestejä GPS:n ja GLONASS:n kautta. 

 

Apple iPhone 4 S:ään on tarjolla hyvin rajallinen määrä sovelluksia puhelimen iän takia, 

sillä harva sovellus enää tarjoaa tukea käyttöjärjestelmän versiolle 9.3.6. Tuettuna 

sovelluksena oli kuitenkin sovellus nimeltään GPSLoggingTool, jolla voidaan kerätä laitteen 

sijaintitietohistoriaa ja jakaa lokit KLM-tiedostoina tarkasteltavaksi. Työssä päädyttiin 

käyttämään tätä sovellusta. 

 

Windows Phone osoittautui verrokkilaitteista rajallisimmaksi paikannusdatan keräämisen 

suhteen. Microsoftin lopetettua Windows-matkapuhelinten tukeminen sovelluskauppa ei 

enää aukea Lumia 820-laitteella, joten paikannusdataa keräävää ulkopuolista sovellusta ei 

voitu sovelluskaupan kautta asentaa laitteelle. Käyttöjärjestelmän tuen loppuminen näkyy 

myös tuettujen sovellusten minimaalisena edustuksena sovelluskaupan selainversiossa, joten 

muille verrokkilaitteille asennettujen sovellusten vastinetta ei Lumiaan onnistuttu 

asentamaan. Sijaintitietoa päädyttiin siksi tarkastelemaan vain esiasennetun Kartat-

sovelluksen kautta. 

 

5.4 Mittausympäristö 

 

Mittaus ja paikannusdatan keräys suoritetaan kulkemalla noin 20 kilometriä mitkä reitti 

Lappeenrannan kaupungin alueella ja lähiympäristössä henkilöautolla. Reitti kulkee 

vaihtelevassa ympäristössä niin ympäristön kuin ajonopeudenkin suhteen. Reitti alkaa 

Sammonlahden kaupunginosasta ja päättyy Lappeenrannan satamaan.  
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Kuva 5. Mittausreitti visualisoituna Googlen Maps-verkkopalvelun avulla. Lähtöpiste 

merkitty vihreällä symbolilla ja päätepiste punaisella symbolilla. 

 

Työssä oletetaan, että tiheään rakennetuilla alueilla ja harvaan asutuilla alueilla paikkatiedon 

saatavuus ja paikkansapitävyys ovat toisistaan poikkeavia. Samalla otetaan huomioon myös 

liikennenopeudet mittausten aikana, jotka poikkeavat kaupunkiympäristössä ja sen 

ulkopuolella toisistaan. Mittauksessa käytettävä laitteet ovat mittauksen aikana sisällä 

autossa. 

 

5.5 Mittaustulokset 

 

Mittaus toteutettiin 19.11.2021 noin kello 12:00 – 12:45 välillä paikallista aikaa. 

Mittaushetkellä sää oli pilvinen ja poutainen. Mittaustulokset kerätiin laitteilta 

samanaikaisesti. Mittauksessa kerätty paikannusdata muutettiin joko GPX- tai KML-

muotoon ja vietyyn Googlen Maps -palveluun tarkasteltavaksi. Mittauksessa kerättyä 

paikannusdataa on visualisoitu liitteessä 3. 
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Taulukko 3. Mittausdatasta kerätyt tulokset taulukoituna 

 
PAIKKATIEDON 
TARKKUUS 
KESKIMÄÄRIN 

PAIKKATIEDON 
PÄIVITYSTIHEYS 

PAIKKATIEDON 
TALLENNUS 

PAIKKATIETO- 
PAKETTIEN MÄÄRÄ 

MITTAUSREITIN 
LASKETTU 
PITUUS 
(GOOGLE 
MAPS) 

DAKOTA 
20 

Laite raportoi 
käyttötilanteessa 
noin 3 metrin 
tarkkuuden 
paikannukselle. 

Säädettävissä, 
valittuna 
Normal 

Reitin tallennus 
GPX-muodossa, 
yksittäiset 
koordinaatit GPX-
muodossa 

Ei tiedossa, 286 
koordinaattipistettä 
GPX-tiedostossa 

19,8 km 

ONE C Passiivinen 
paikannuksen 
tarkkuusheitto 
0–3,5 km, 
Aktiivinen 
paikannuksen 
tarkkuusheitto 
0–9 m 

Ei tiedossa Ei 
tiedossa/Näkyvissä 
vain sovelluksessa 

Ei tiedossa Ei tuettu 

UX-32LN 
& BU-
353S4 

HDOP 1.0, VDOP 
1.6, PDOP 1.9 

Säädettävissä, 
asetettu 4800 
baudia 

NMEA 7010 NMEA-
lausetta 

19,9 km 

PI 4 
MODEL B 
& VK-162 

 HDOP 0.8, VDOP 
1.6, PDOP 1.6 

Säädettävissä, 
asetettu 9600 
baudia 

NMEA 32644 NMEA-
lausetta 

19,7 km 

XPERIA 
XZ 

 HDOP 0.7, VDOP 
0.7, PDOP 1.0 

Ei tiedossa NMEA 28534 NMEA-
lausetta, 2026 GPX-
koordinaatti-
pistettä 

19,8 km 

ONEPLUS 
9 

 HDOP 0.4, VDOP 
0.4, PDOP 0.6 

Ei tiedossa NMEA 64406 NMEA-
lausetta, 1798 GPX-
koordinaatti-
pistettä 

19,8 km 

IPHONE 
4 S 

Säädettävissä 
sovelluksessa, 
asetettu 10 
metriä. 
Mittausaikaisia 
tietoja ei 
satavilla. 

Ei tiedossa KML Ei tiedossa, 1236 
koordinaattipistettä 
KML-
lokitiedostossa 

19,7 km 

LUMIA 
820 

Laite ilmoittaa 
noin 100 metrin 
tarkkuuden 
paikannukselle. 

Ei tiedossa Ei tuettu Ei tiedossa Ei tuettu 
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6 TULOSTEN LÄPIKÄYNTI 

 

Mittaustuloksista voidaan huomioida laitteiden ilmoittaman paikkatietodatan formaatin 

yhteys laitteelta saatavaan dataan. Laitteet, jotka kykenevät raportoimaan NMEA-lauseita 

käyttäjälle kykenevät raportoimaan enemmän ja tarkempaa dataa paikannuksesta ja siihen 

vaikuttavista tekijöistä. Laitteilta, joilta voidaan lukea paikannustiedot useiden ohjelmistojen 

suosimissa muodoissa, kuten GPX- ja KML-tiedostomuodot, mutta ei suoraan NMEA-

lauseita, saadaan vähemmän dataa tarkasteltavaksi. Tällaiset laitteet kykenevät kuitenkin 

hyvin monipuoliseen paikannustiedon käsittelyyn, vaikka datan määrä ei yllä NMEA-

tietojen tasolle. Laitteet, jotka eivät kykene raportoimaan mitään edellä mainituista 

käyttäjälle, saadaan hyvin vähän dataa käsiteltäväksi. 

 

6.1 Paikannuksen tarkkuus 

 

Sekä Dakota 20 että One C raportoivat käyttäjälle senhetkisen paikannustarkkuuden omista 

käyttöliittymistään. Tietoa ei voi viedä laitteen käyttöliittymän ulkopuolelle, eli tämän tiedon 

kerääminen myöhempää käyttöä varten ei laitteilla ole mahdollista. Laitteet eivät myöskään 

ilmoita mihin paikannuksen tarkkuuden arvio perustuu. Dakota 20 ilmoittaa noin 3–5 metrin 

tarkkuuden, jota voidaan pitää kuluttajakäytössä olevalle GPS-laitteelle tyypillisenä.  

 

One C on paikannustarkkuudessa huomattavasti epätarkempi, sillä aktiivisen paikannuksen 

aikana laite ilmoittaa parhaimmillaankin noin 10 metrin tarkkuuden ja passiivisen 

paikannuksen aikana sijaintitiedon tarkkuudeksi voidaan ilmoittaa useiden kilometrien ala. 

Tämä johtunee laitteen tavasta päivittää paikannusdataa intervalleissa, sillä laite joutuu 

lähettämään paikannusdatan mobiiliverkkoyhteyden yli Internetiin, josta matkapuhelimen 

sovellus voi paikannustiedon lukea ja esittää käyttäjälle. Toteutustapa kuluttanee 

huomattavasti virtaa laitteen akusta, joten aktiivinen paikannus on rajattu toimivaan vain 

hetkellisesti käyttäjän sitä pyytäessä sovelluksesta. Lopun aikaa laite raportoi sijainnistaan 

ennalta määrätyin intervallein. Yhteydenottovälin aikaa voidaan säätää sovelluksesta käsin 

ennalta määritettyihin arvoihin. 
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Molemmilta GPS-antenneilta, BU-353S4 ja VK-162, saatiin mittaustilanteesta raportoidun 

NMEA-lauseet talteen, joten paikannuksessa käytettävät satelliittigeometrian hyvyysarvot 

(Dilution Of Precision, DOP) voidaan lukea lokitiedostosta ja käsitellä jälkikäteen 

tarvittaessa. Näistä arvoista voidaan arvioida paikannuksen sijainnin tarkkuus ja laskea se 

myös metreissä, jos tiedetään, kuinka tarkkaan paikannukseen laite kykenee. Tämä tieto on 

yleensä ilmoitettu laitevalmistajan spesifikaatiossa, mutta testidatasta ei voida tietoa 

varmistaa. 

 

DOP-arvoja voidaan kuitenkin laitteiden datasta arvioida. Alle 1:n lukemat ovat ideaaleja 

hyvyysarvoja ja tarkoittavat erittäin vähäistä paikannuksen tarkkuuden vääristymää. Arvot 

välillä 1–2 ovat myös erinomaisia ja 2–5 välille asettuvat arvot tarkoittavat hyväksyttävää 

paikannuksen tarkkuuden vääristymää useimmissa paikannusratkaisuissa. (Isik et al. 2020) 

GPS-antenneilta raportoidut DOP-arvot ovat hyvin pieniä, joten laitevalmistajien 

ilmoittamia 2,5 m (Globalsat) ja 5 m (G-MOUSE) voitaneen pitää hyvin luotettavina. 

 

Verrokkilaitteiden osalta Android-pohjaiset laitteet kykenivät testissä ilmoittamaan NMEA-

tiedot, joten DOP-arvojen arviointi on näiden osalta suoraviivaista. Molemmat laitteet 

raportoivat erinomaisia DOP-arvoja, ja paikannuksen tarkkuus onkin vähintään yhtä 

luotettavaa kuin USB-antenneilla. iPhone ei sallinut DOP-arvojen tarkastelua 

testisovelluksesta, vaan mahdollisti vain tarkkuuden säädön, jolla datan keräystä haluttiin 

tehdä. Lumia 820 kykeni ilmoittamaan vain hetkellisen tarkkuuden arvion paikannusdatalle. 

 

Kaikki laitteilta saatu sijaintidata syötettiin Google Maps-verkkopalveluun, josta 

sijaintitietojen perusteella saatiin arvio kuljetun reitin pituudesta. Kaikki saatavissa olevien 

laitteiden raportoimien reittien pituusarvioksi saatiin sama, noin 19,8 kilometriä. Pieni, 0,1 

km heitto tuloksissa suuntaansa voidaan pitää laitteiden eriaikaisesta paikannuksen 

käynnistymisestä ja sammumisesta johtuvasta sijaintidatan keräämisestä ajoneuvon ollessa 

paikallaan ja näin ollen reitin alku- ja loppupäissä kerätyistä ylimääräisistä datapisteistä.   
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6.2 Paikkatiedon määrä 

 

Taulukkoa 3 luettaessa tulee huomioida, että saatujen paikkatietojen määrä tulee suhteuttaa 

mahdolliseen paikkatiedon päivitystiheyteen. Suurempi päivitystiheys tarkoittaa enemmän 

paikkatietopaketteja, joten suoraa vertailua tällaisissa tilanteissa ei voida suorittaa. Laitteille 

on pyritty jättämään oletusarvoinen asetus, jos laite tarjoaa mahdollisuuden päivitystiheyden 

muokkaamiseen. 

 

Laitteet raportoivat hyvin eri määrän paikkatietodataa lokeihinsa. Dakota 20 ei kerro 

pakettien absoluuttista määrää, vaan tallettaa laskemansa koordinaattipisteet GPX-

tiedostoon laitteen asetusten mukaisesti. Normaaliasetuksella mittausaikavälillä laite 

raportoi 286 koordinaattipistettä.  

 

One C ilmoittaa paikannushistoriasta vain visuaalisen käyttöliittymän kautta, eikä laitteen 

käsittelemiä paikannustietoja voida siis tarkastella. Aktiivisen paikannuksen aikana 

sijaintitiedot saadaan laitteelta noin 5 kertaa minuutissa 2 minuutin ajan, muutoin laite 

ilmoittaa sijainnistaan ennalta määrätyin intervallein. Intervallin pituus riippuu asetuksissa 

määrätystä ajasta ja siitä, onko laite liikkeessä vai ei. 

 

GPS-antenneilla käsiteltävien paikannuspakettien määrä on säädettävissä, joten laitteilta 

saadaan haluttu määrä paikannusdataa. Huomioitavaa on, että antennit vaativat 

käyttökohteeseen soveltuvan sovelluksen laitteelle, jolla dataa kerätään. Käytettävä sovellus 

voi rajoittaa datan saatavuutta, kuten vertailun Android-laitteilta voidaan huomioida. 

 

Android-laitteet eivät käytetyssä sovelluksessa mahdollistaneet käsiteltävien 

paikannuspakettien määrän säätämistä. NMEA-lauseiden määrästä voidaan kuitenkin 

arvioida, että käytetty sovellus käyttää hyvin korkeaa päivitystiheyttä. iPhone ei Dakota 20:n 

tavoin raportoi kuin koordinaattipisteet, tosin KML-muodossa Dakotasta poiketen. 

Koordinaattipisteiden määrä on moninkertainen Dakotaan nähden, muttei yllä NMEA-

tiedoista saatujen koordinaattien määrään. 
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7 KESKUSTELU 

 

Mittauksessa käytetyt testilaitteet tarjoavat hyvin toisistaan eriävissä määrin dataa 

paikannuksesta ja siihen liittyvistä tekijöistä. USB-liittimellä toimivat GPS-antennit ovat 

testilaitteista parhaimpia puhtaan paikannusdatan tarkasteluun ja jatkokäsittelyyn, mutta 

vaativat erilliset tietokoneet ja ohjelmistot datan keräämistä ja käyttöä varten. Sekä 

Raspberry Pi 4 Model B, että UX-32-LN kykenivät tallentamaan paikannusdataa 

ohjelmallisesti kiitettävällä tavalla, vaikka Windows-käyttöjärjestelmällä ja Linux-

pohjaisella Raspberry OS:llä prosessi oli hyvinkin toisistaan poikkeava. Molemmat GPS-

antennit yltävät tarkkaan paikannukseen ja soveltuvat mielestäni moniin käyttötarkoituksiin, 

jossa paikannusdataa tarvitaan.  

 

Valmis sovellusvalikoima voi etenkin IoT-sovelluskohteissa vielä uupua, antennien 

tukemilta alustoilta, joten laitteiden käyttö tällaisissa ympäristöissä vaatinee käyttäjältä 

jonkinasteista kyvykkyyttä toteuttaa ohjelmisto IoT-GPS-ratkaisuihin itse. Raspberry Pi 

osoittautui melko suoraviivaiseksi konfiguroida vastaamaan omia käyttötarkoituksia 

komentokehotteen kautta, joten se osoittaa lupaavinta alustaa IoT-soelluksia ajatellen. 

Huomioitavaa kuitenkin on, että Pi:n 4 B-malli vaatii aiempia malleja enemmän virtaa 

kasvaneen laskutehon myötä. Siksi useimmissa sovelluskohteissa tulisi harkita 

pienitehoisempaa mallia Pi-korttitietokoneesta, etenkin jos laitetta halutaan käyttää 

akkuvirralla. Toisaalta 4 Model B:n Bluetooth- ja WiFi-antennit voivat olla IoT-

sovelluskohteissa tarpeellisia. 

 

Yepzon One C osoittautui testissä hyvin rajalliseksi jatkosovelluksia ajatellen. Laite on 

suunniteltu vain paikantamaan sijaintinsa, eikä paikannusdataa voida sovelluksen 

ulkopuolella hyödyntää järkevästi. Laite soveltuneekin lähinnä ei-kriittiseen sijainnin 

seurantaan ensimerkiksi ajoneuvoissa, ellei valmistaja päätä tarjota paikannustietojen 

hakuun avointa rajapintaa tulevaisuudessa. 

 

Garmin Dakota 20 osoittautui jo ikääntyneeksi laitteeksi, joka näkyi etenkin siinä ajetun 

ohjelmiston sekä rajallisen kommunikaatiomahdollisuuksien osalta muiden laitteiden 

kanssa. Kerätty data on melko tarkkaa, mutta koska dataa ei voine käyttää muutoin kuin 
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jälkikäteen tarkastelussa, rajoittaa se laitteen sovelluskohteita muutoin kuin 

henkilökohtaisena paikannuslaitteena. IoT-laitteeksi Dakota 20 ei ole. 

 

Testin verrokkilaitteet raportoivat eritasoisesti sijaintidataa nekin. Android-laitteille oli 

saatavilla kattavin valikoima sovelluksia, ja tarpeen vaatiessa sopivan sovelluksen voi myös 

tehdä tilauksesta. Testin Android-laitteet olivat suhteellisen nykyaikaisia versioita 

käyttöjärjestelmästä, joten käyttöjärjestelmä oli laitteiden osalta tuettu sovelluksissa hyvin. 

iPhonen osalta siinä käytetty iOS:n vanhentunut versio oli hyvin rajoittava tekijä testin 

sovellusta valittaessa, sillä valtaosa GPS-tietoja tallentavista sovelluksista olivat suunnattu 

vain uusimmille iOS-versioille. Applen rajatessa iPhoneille asennettavia sovelluksia vain 

sovelluskappaan hyväksymiinsä applikaatioihin, voi laitteen käyttöiän olevan täynnä. 

 

Huonoiten verrokkilaitteista pärjäsi kuitenkin Lumia 820, sillä Windowsin lopetettua 

laitteen käyttöjärjestelmän tukeminen ja sovelluskaupan sulkeuduttua laite ei kyennyt 

asentamaan mitään testiin soveltuvaa sovellusta. Toki laitteelle olisi varmaankin mahdollista 

kehittää ja jaella omatekoisia ohjelmia, mutta tuen loputtua laite on auttamatta tullut 

käyttöikänsä päähän. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Paikannus on nykyään mahdollista toteuttaa hyvin monenlaisia teknologioita 

hyväksikäyttäen, eikä satelliittipaikannus ole ollut aina paikannustapa enää pitkään aikaan. 

Toisaalta GPS-teknologiaan ja muihin satelliittipaikannusjärjestelmiin turvaudutaan 

paikkatietoa tarvittaessa vielä paljon.  Syyksi voidaan olettaa muiden 

paikannusteknologioiden rajallinen sovellettavuus ja niiden vaatiman kattavan 

infrastruktuurin puute. Toisaalta satelliittipaikannuksen integrointi laitteisiin on mahdollista 

toteuttaa hyvin edullisesti, joten vaihtoehtoisten paikannusjärjestelmien kehittäminen ja 

soveltaminen ei varmaankaan ole usein ollut tarpeellista. 

 

IoT-järjestelmissä käytettäviä GPS-antureita on saatavilla edullisesti, mutta anturien 

tarkkuuden puute rokottaa niiden sovelluskohteita. IoT-laitteet pyritään useimmiten 

tuottamaan suhteellisen halvalla, jotta niiden markkinointi tavoittaisi hintatietoisetkin 

asiakkaat. Lopputulemana laitteistojen tekniikassa joudutaan säästämään, jolloin anturien 

tarkkuus voi olla heikkoa. Oikeissa sovelluskohteissa voi halvatkin anturit kuitenkin toimia 

kiitettävällä tarkkuudella. 

 

Anturien laadun kanssa vähintäänkin yhtä tärkeässä roolissa on niiden käyttöympäristö. 

Satelliittipaikannuksen luonteesta johtuen monet käyttöympäristöt soveltuvat heikosti GPS-

paikannukseen, jolloin vaihtoehtoisten paikannusmetodien käyttöä tulisi harkita.  

Vaihtoehtopaikannusten implementointi kasvattanee monesti laitteiston hintaa, mutta koska 

IoT-laitteet ovat useimmiten yhteydessä Internetiin, esimerkiksi mobiiliverkkojen tai WiFi-

signaalien hyödyntämistä näissä ympäristössä tulisi harkita. 

 

Mitä nykypäivän kuluttajalaitteisiin tulee, suoraa IoT-soveltuvuutta testatuille laitteille ei 

tässä tutkimuksessa löydetty. Testatut henkilöpaikantimet ovat toteutettu niin, että niiden 

käyttö muussa kuin alkuperäisessä käyttötarkoituksessa on vähintäänkin haastavaa. 

Paikannustiedon jako Internetiin ja siten IoT-sovelluskohteisiin on näillä joko mahdotonta 

tai hyvin rajattua. Tällaisten laitteiden valmistajat painottavat dokumentaatioissaan 

laitteiden sovellusratkaisuja, eivätkä kerro käyttäjälleen IoT-soveltuvuuden kannalta paljoa 

tietoa laitteiden kyvykkyydestä. Testatut GPS-antennit soveltuivat IoT-ympäristöön valmiita 
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ratkaisuja paremmin. Nämä toki tarvitsevat toimiakseen laitteen, joka hyödyntää antennia. 

Edullinen tietokone, kuten testin Raspberry Pi, soveltuukin IoT-laitteeksi valmista 

paikannuslaitetta paremmin, jos käyttäjä on valmis näkemään vaivaa laitteen asennukseen ja 

mahdollisen IoT-ympäristön rakentamiseen. Antennien dokumentaatiossa käy selkeämmin 

ilmi niiden tekninen kyvykkyys, jos informaatio on luotettavasti käyttäjän saatavilla. 

 

Työ on kokonaisuudessaan onnistunut, sillä se informoi lukijaa onnistuneesti GPS-

paikannuksen nykytilanteesta IoT-järjestelmissä. Työ käsittelee GPS-ratkaisuiden 

potentiaalia ja rajoitteita Internetiin liitettävillä laitteilla, sekä antaa lukijalle kuvan 

kuluttajalle suunnattujen GPS-laitteiden IoT-potentiaalista. Jatkotutkimusta työn saralla olisi 

mahdollista suorittaa laajemmalle laitekannalle ja mitata tarkemmin laitteiden teknisiä 

ominaisuuksia. Esimerkiksi GPS-antureiden nopeutta riittävän tarkan paikannuksen 

suorittamiseen voitaisiin mitata. Kirjallisuuden osalta voitaisiin vielä selvittää kattavammin, 

millaista paikkatietodataa IoT-järjestelmät voisivat hyödyntää.  
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LIITE 1.  Raspberry Pi 4 Model B laitteistospesifikaatio 

(Lähde: Raspberry Pi Trading Ltd., Raspberry Pi 4 Product Brief, 2021)

Processor:   Broadcom BCM2711, quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 

   64-bit SoC @ 1.5GHz 

Memory:   1GB, 2GB, 4GB or 8GB LPDDR4 

   (depending on model) with on-die ECC 

Connectivity:   2.4 GHz and 5.0 GHz IEEE 802.11b/g/n/ac wireless 

   LAN, Bluetooth 5.0, BLE 

   Gigabit Ethernet 

   2 × USB 3.0 ports 

   2 × USB 2.0 ports. 

GPIO:    Standard 40-pin GPIO header 

   (fully backwards-compatible with previous boards) 

   Video & sound: 2 × micro HDMI ports (up to 4Kp60 supported) 

   2-lane MIPI DSI display port 

   2-lane MIPI CSI camera port 

   4-pole stereo audio and composite video port 

Multimedia:   H.265 (4Kp60 decode); 

   H.264 (1080p60 decode, 1080p30 encode); 

   OpenGL ES, 3.0 graphics 

SD card support:  Micro SD card slot for loading operating system 

   and data storage 

Input power:   5V DC via USB-C connector (minimum 3A1) 

   5V DC via GPIO header (minimum 3A1) 

   Power over Ethernet (PoE)–enabled 

   (requires separate PoE HAT) 

Environment:   Operating temperature 0–50ºC 

Production lifetime:  The Raspberry Pi 4 Model B will remain in production 

   until at least January 2026. 

  



 

 

 

 

LIITE 2.  Raspberry Pi 4 Model B :lle ajetut komentokehotteen komennot 

 

Raspberry Pi Model 4 B: konfigurointi tehtiin käyttöjärjestelmän komentokehotteen kautta. 

Aluksi asennetaan tarvittavat sovelluspaketit.  

sudo apt-get install gpsd gpsd-clients python-gps gpsbabel 

GPDS tarvitaan GPS-antennin käyttöönottamiseen ja taustalla toimivaan paikannusdatan 

keräämisen toimimiseen. GPDS-Client sisältää GPSPipe-paketin, joka mahdollistaa 

paikannusdatan tallennuksen .nmea-tiedostoon. Python-GPS on python-skripti, joka sallii 

Raspberry Pi:n kommunikoinnin GPS-antennin kanssa GPSD:tä ja GPSPipe:ä hyödyntäen. 

GPSBabel puolestaan on skripti, jolla .nmea-tiedoston voi mittauksen jälkeen muuntaa 

helpommin käsiteltävään muotoon. 

 

G-MOUSE VK-162 liitetään laitteen USB-porttiin, jonka jälkeen GPSD konfiguroidaan 

käyttämään liitettyä GPS-antennia asettamalla GPSD osoittamaan GPS-antenniin,  

sudo gpsd /dev/ttyUSB0 -F /var/run/gpsd.sock 

 sekä muokkaamalla GPSD:n konfiguraatiotiedoston laitteeseen osoittavaa riviä nano-

tekstinkäsittelyohjelmalla 

sudo nano /etc/default/gpsd 

ja muokkaamalla tiedoston arvoja halutuiksi. 

START DAEMON ="true" 

DEVICES="/dev/GPS0" 

 

Antennin toimintaa voidaan testata ajamalla komento  

sudo gpspipe -r 

jonka jälkeen komentokehotteelle tulostuu GPS-laitteelta saatua paikannusdataa NMEA-

lauseina.  

(jatkuu) 



 

 

 

 

Liite 2. (jatkoa) 

 

Laitteelle luodaan lokitietoja varten kansio ja sallitaan kansioon kaikki käyttöoikeudet 

kaikkialta Rasberrystä, jotta GPSPipe voi tallentaa lokitiedostot kansioon. 

sudo mkdir /data 

sudo chmod 777 /data 

Käynnistetään laite uudelleen, jonka jälkeen laite halutaan asettaa käynnistämään GPS-

tietojen tallennus aina Raspberry Pi:n käynnistyessä. Tätä varten muokataan rc.local-

tiedostoa 

sudo nano /etc/rc.local 

ja lisätään tiedoston loppuun ”fi” ja ”exit 0” rivien väliin GPSD:n käynnistyskomento, 

odotuskomento, jotta GPSD ehtii käynnistyä ja komento, jolla luodaan NMEA-tiedosto 

luontiaikaa nimenä käyttäen ja aloitetaan paikannusdatan kirjoittaminen tiedostoon 

GPSPipe:lla.  

gpsd /dev/ttyUSB0 –F /var/run/gpsd.sock 

sleep 60 

sudo gpspipe -r -d -l -o /data/data.`date +"%Y%m%d%h%m%s"`.nmea 

Tämän jälkeen Raspberry Pi nauhoittaa käynnistymisensä jälkeen paikannusdataa /data-

kansioon itsenäisesti. Tämä on tarpeellista paikannustiedon keräämiseen Raspberryllä 

testidatan keräämiseksi ajoneuvossa. 

 

Kun dataa on kerätty, voidaan Raspberryllä luoda kerätystä NMEA-datasta KML-tiedosto, 

joka helpottaa datan jatkotarkastelua. Tähän käytetään GPSBabelia. 

gpsbabel -i nmea -f [NMEA-tiedoston nimi] -o kml -F [KML-tiedoston 

nimi].kml 

 

  



 

 

 

 

LIITE 3. Kerätty paikannusdata visualisoitu 
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