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GPS–vepinaari 10.11.2020 klo 1700-19 
(noin 60 sivua)   

Hyvää iltaa tasapuolisesti kaikille !  
 
Järjestävät  

tahot  

tänään:   

- TaKoRU  

- Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta  

- Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa)  Tampereen 
paikallistoimikunta 

- Pirkanmaan viestikilta.  
 

Materiaalia:  

 www.pirkanviesti.fi/maastotoiminta/   (”webinaarien...”)  

Kartat ja koordinaatit                   tensu@iki.fi    

www.pirkanviesti.fi/maastotoiminta/    
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GPS - materiaali   

Tämä on nääs Tensun  

koulutusmateriaaleista  

(2002-)  

napattu PDF-välikooste. 

 

Kartat ja koordinaatit                   tensu@iki.fi    

TA-gps-2020-v42.ppt 
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Tensun GPS-materiaalista   

Tätä Tensun paperimuodossa olevaa 
GPS-koulutusmateriaalia saa 

monistaa kaverillekin (ei-
kaupalliseen käyttöön), jos tuntuu 

siltä että tämä on sen arvoista. 

 

Tero Ahtee, tensu@iki.fi  

Kartat ja koordinaatit                   tensu@iki.fi    



Lähde on mainittu, sikäli kun satunnaisista 
verkossa olevista kuvista lähde löytyy.  
Jos jostakin puuttuu lähde niin vahingossa.  
 
Tensun materiaalien ei-kaupallinen käyttö on  
sallittu, jos tuntuu siltä että tämä on sen 
arvoista, esim. ”katsellaan omalla porukalla”.  
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mitä nämä… sanonnoista ja termeistä…  

VAROITUS:  

 

Tensu on karttojen ja koordinaattien sekä 
satelliittipaikannuksen satunnainen harrastelija, ei 
siis mikään alan ammattilainen.  

 

Ensimmäisen GPS-käsivastaanottimen hankin 1995 
ulkomailta (Garmin 45). Nykyisin käytössä on Garminin 
muistikortillisia 60-sarjan ja eTrex-perheen laitteita (ei siis 
mitään huippu-uutuuksia).  

 
(tuskinpa kukaan alan ammattilainen näitä höpinöitä lukee…)  
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Yleistä GPS-vepinaarista  

• nykyisin veppisivuilta ja YouTubesta löytyy 
määrättömästi materiaalia satelliittipaikannuksista, 
joten kannattaa etsiskellä lisätietoja sopivilla 
hakusanoilla  

• laiteen käytön oppii parhaiten kokeilemalla 
(kaverin kanssa) ja käyttämällä  

• tässä vepinaarissa ei mennä syvälle tekniikkaan, 
vaikka joitakin yleisiä kalvoja onkin mukana  
 

• näkökulma on tavallisen käsivastaanottimen 
siviilikäyttö suomalaisessa maastossa (vaikka 
älypuhelinten GNSS-piirit alkavatkin mennä 
lukumäärissä ohi…).  
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GPS-peruskursseja vuodesta 2002  

 

 

 

 

 

 

 

Vuosittain helmi-maaliskuussa on 
Tamperella/Pirkanmaalla ollut KarKoo-
teemapäivä, ja maalis-huhtikuussa GPS-
teemapäivä, ja teemailtoja järjestetään 
tarpeen mukaan (ainakin syksyisin ennen 
PAHKISta ja syysjotosta).  
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Tensu harrastaa vain kahta ensimmäistä  
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Kurssin sisällöstä  

GPS-asioista voisi puhua ja laitteita voisi käpistellä 
vaikka koko viikonlopun.   

 

Tällä peruskurssilla oletuksena on  

• Vapepa- tai reserviläiskäyttö (pelataan sekä  
koordinaattien numeroilla, että karttapohjilla)  

• muunnetaan koordinaatteja UTM34 vs. WGS84  

• siis toimitaan 1:25000 peruskartan koordinaateilla  

• etsitään tiettyä kohdetta  

• merkitään tiettyjä kohteita laitteen muistiin  

• oma laite kannattaa tuntea hyvin (tekemällä oppii).  
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Maanmittauslaitos julkaisulupa 49/MML/19  

Lähettäjä: tilaustehtavat@maanmittauslaitos.fi 
<tilaustehtavat@maanmittauslaitos.fi> 

Lähetetty: 5. tammikuuta 2018 9:20 

Vastaanottaja: Tero Ahtee 

Aihe: [TIETO #846545] julkaisulupa-kysely, 2018 reservilaiset 

 

Tervehdys! 

Varinsisesti emme lupia noille maastokarttaotteille kirjoita enää. 

Voitte käyttää tuota samaa lupanumeroa tänäkin vuonna ilman 
kustannuksia. 

T: Jouni Mertanen, MML 

 

Mennään 
vaan 

vanhalla 
numerolla.  
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Ajankohtaista    
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Ajankohtaisia asioita ensihätään    

• tekniikka (hw ja sw) kehittyy jatkuvasti  

• amerikkalainen GPS päivittyy  

• venäläinen GLONASS on toiminnassa  

• uudet käsikoneet lukevat GPS:n ja GLONASS:n 
signaaleja  

• eurooppalainen Galileo alkaa olla valmis (ei käsi-
päätelaitteita, mutta ajoneuvonavigaattorit ja 
älypuhelimet)  

• kiinalainen Beidou on valmis (ei kiinnosta meitä).   

• kaikille noille (GNSS) on speksattu yksi yhteinen 
käyttötaajuus ja signaali  

• ja on vielä muutama muukin 
satelliittipaikannusjärjestelmä.  
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Ajankohtaiset asiat lyhyesti 1   

• Uusia siviilisignaaleja sekä uusia 
satelliittipaikannusjärjestelmiä 
otetaan käyttöön seuraavien 5-10 
vuoden aikana.  

• Silti ”vanha” yhden signaalin 
GPS-järjestelmä tulee toimimaan 
vielä pitkään.  

• Ei siis kannata lykätä mahdollisen 
käsi-GPS-laitteen hankintaa, jos 
sellaista tarvitsee.  
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Ajankohtaiset asiat lyhyesti 2   

• paitsi yksi pikku juttu; teknikan kehittyessa 
nykyisen ”vanhan” siviilisignaalin L1 tuki 
päättyy 2027..2029 (?)  

• ”...sitten kun L5-siviilisignaali on täydessä 
toiminnassa (FOC), niin on kahden vuoden 
siirtymäaika...”  

• vaan kuinkahan todellisuudessa… miljoonia 
käsivastaanottimia on maailmalla… monikohan 
hankkii uuden laitteen…  

• toisaalta luulisi että ohjelmistopäivityksellä 
“vanhat” eli nykyiset käsikoneet toimisivat 
jatkossakin, jos vain joku laitevalmistaja näkisi 
siinä pisneshyötyä... voi tosin olla isompi 
pisneshyöty myydä uusia laitteita.  
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L1-siviilisignaalin (L1 C/A) 
tuki päättyy... 

GPS:ään kannattaisi 
tarttua vasta sitten 
kun tuntee kartan ja 
kompassin käytön 
hyvin.  
 
Mutta… nykyään 
GPS:n peruskäyttö 
onnistuu toki ilman 
mitään syvällistä 
tietämystäkin.  
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Huomasiko 
kukaan mitään ?  
 
Jaa että mitä 
tapahtuu…  
tuskinpa mitään 
ihmeellistä, 
luultavasti tuon 
päivämäärän 
jälkeen laite 
löytää oikean 
ajankohdan itse, 
tai voihan sen 
asettaa käsin.  
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Jo toinen GPS:n 
viikkolaskurin 
ympäri-
pyörähdys on 
tapahtunut, ja 
järjestelmä yhä 
vaan rullaa.   
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GPS:n historiaa   
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Satelliittipaikannuksen varhaista historiaa  

 
 

 

Maailmanlaajuista navigointijärjestelmää ideoitiin jo 1940.  
 

• Vietnamin sodan kokemusten perusteella jonkinlainen 
paikannusjärjestelmä olisi kehitettävä. Paikallisesti käytössä 
ollut LORAN ei osoittautunut kovinkaan hyväksi järjestelmäksi. 

 

Transit = NAVSAT (Navy Navigation Satellite System)  
• suunniteltiin 1950-luvulla ja otettiin käyttöön 1960-luvun 

puolivälissä 
• poistettiin käytöstä 1996, 33 vuoden jälkeen 
• alkuperäinen tarkoitus Polaris-ohjussukellusveneiden navigointi 
• kuusi satelliittia 
• ratakorkeus 1075 km, kiertoaika 107 minuuttia  
• hyvissä olosuhteissa tarkkuus oli 35..100 m 
• haittana harva satelliittipeitto eli käyttöaika.  
 

TIMATION 1960-1972  
• (time navigation), lähinnä laivoille, oli käytössä vielä 1996.  
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Satelliittipaikannuksen historiaa   

•  ensimmäisen (I-sarja) GPS-satelliitin laukaisu 1978  

•  ensimmäinen II-satelliitin laukaisu 1989  

•  ensimmäinen IIR-satelliitin laukaisu 1997  

•  ensimmäinen IIR-M satelliitin laukaisu 2005  

•  ensimmäinen IIF-satelliitin laukaisu 05/2010  

•  ensimmäinen III-satelliitin laukaisu 2016..2017... eikun 2018.   

 

•  satelliittien radat on tehty sellaisiksi, että ne ovat samalla 
paikalla noin kerran vuorokaudessa (23 h 56 min)  

•  ratakierros kestää 11 tuntia 58 minuuttia  

•  satelliitin nopeus (maahan nähden) on 3,874 km/s 
(satelliittikello jätättää 7 mikrosekuntia päivässä maakelloon 
nähden, joten pientä korjausta tarvitaan) 

•  alkupäivä; 08.12.1993 24 satelliittia toimi yhtaikaa 
onnistuneesti  

•  GPS julistettiin käyttövalmiiksi täysin toiminnalliseksi (FOC) 
järjestelmäksi 27.04.1995.  
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GPS - GLOBAL POSITIONING SYSTEM  

• GPS on USA:n asevoimien kehittämä 
satelliittipaikannusjärjestelmä, ohjelma alkoi 1973. 
Ensimmäinen satelliittilaukaisu (block I) oli 1978. 
Tahallinen häirintä (SA) poistui 2000.  

• USA ei peri käyttömaksuja, eikä häiritse 
signaalia elleivät kansalliset turvallisuusseikat 
vaadi käytön rajoituksia.  

• Kuudella radalla on kullakin neljä satelliittia ja 
muutama varalla, ratakorkeus on 20183 km. 
Siviilisignaalin (L1, SPS) taajuus on 1575,42 MHz.  

• Päätelaite on vastaanotin, satelliitit lähettävät 
jatkuvasti (heikkotehoista) signaalia.  
 

GPS EI KORVAA KARTTAA JA KOMPASSIA !!! 
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[MB 6-2018] Eli tooodella pieni signaalivoimakkuus.   

Ensimmäinen USA:n 
armeijan käytössä 
ollut kannettava 
(siirrettävä) GPS-laite 
PSN-8 (1988-1993).  
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GPS:n taajuudet   

09.11.2020 GPS-peruskurssi                tensu@iki.fi   33 

09.11.2020 GPS-peruskurssi                tensu@iki.fi   34 



[October 2011] 
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2020: model IIIF 
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tekniikkaa   
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Suomessa on 
hyvä GPS-
peitto 
kaikkialla.  
 
WAAS-apua ei 
kannata pitää 
päällä.  
 
GLONASS-
seuranta voi 
olla päällä.  
 
 



USA:n presidentin lausumaa GPS:stä 
The White House, press release March 29, 1996.   

• “GPS was designed ... primary purpose of enhancing the 
effectiveness of U.S. and allied military forces.” 

• “... we will continue to provide the GPS standard positioning service 
for peaceful civil, commercial and scientific use on a continuous, 
worldwide basis, free of direct user fees.” 

• “... to the fullest extent feasible, we ... will not conduct activities 
that preclude or deter commercial GPS activities, except for national 
security or public safety reasons.”  

 

 U.S. SPACE-BASED POSITIONING, NAVIGATION, AND TIMING 
POLICY: December 15, 2004  

•  ”Provide on a continuous, worldwide basis civil space-based, 
positioning, navigation, and timing services free of direct user fees 
for civil, commercial, and scientific uses, and for homeland security 
through the Global Positioning System and its augmentations, and 
provide open, free access to information necessary to develop and 
build equipment to use these services”  

•  ”Work with allies to monitor access to national security services and 
user equipment, in order to limit the potential for adversaries to use 
these capabilities against U.S. and allied military forces”  
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GPS:n vapaat siviilisignaalit  ”C”  

• L1 = 1575,42 MHz  

• satelliitit: IIR  

 

• L2C = 1227,60 MHz  

• satelliitit: IIR-M  

• käyttö alkoi 2014  

 

• L5 = 1176,45 MHz  

• satelliitit: IIF  

• käyttö alkoi 2014.  
 

Tosin käsi-GPS-koneet käyttävät nyt vain L1:stä.  
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GPS:n signaalit (nykyiset ja tulevat)  

• L1 C/A = L1 = 1575,42 MHz  

• L1 P/Y  

• L1 M  

 

• L2 C = 1227,60 MHz  

• L2 P/Y  

• L2 M 

 

• L5 = 1176,45 MHz  (2014)  

 

• L1C (4. siviilisignaali, GPSIIIA), GNSS-yhteensopiva.  
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 Second Civil Signal: L2C   

 

• L2C is the second civilian GPS signal, designed specifically to meet 
commercial needs. 

• Its name refers to the radio frequency used by the signal (1227 
MHz, or L2) and the fact that it is for civilian use. There are also 
two military signals at the L2 frequency.  

• The first GPS satellite featuring L2C launched in 2005. Every GPS 
satellite fielded since then has included an L2C transmitter. 

• In April 2014, the Air Force began broadcasting civil navigation 
(CNAV) messages on the L2C signal. However, L2C remains pre-
operational and should be employed at the user's own risk until it is 
declared operational.  
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[https://www.gps.gov/systems/gps/modernization/civilsignals/]  



 Third Civil Signal: L5  

 

• L5 is the third civilian GPS signal, designed to meet demanding 
requirements for safety-of-life transportation and other high-
performance applications. 

• Its name refers to the U.S. designation for the radio frequency used 
by the signal (1176 MHz).  

• In 2009, the Air Force successfully broadcast an experimental L5 
signal on the GPS IIR-20(M) satellite. The first GPS IIF satellite 
with a full L5 transmitter launched in May 2010.  

• In April 2014, the Air Force began broadcasting civil navigation 
(CNAV) messages on the L5 signal. However, L5 remains pre-
operational and should be employed at the user's own risk until it is 
declared operational.  
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[https://www.gps.gov/systems/gps/modernization/civilsignals/]  

[https://www.gps.gov/systems/gps/modernization/civilsignals/]  

 Fourth Civil Signal: L1C  

 

• L1C is the fourth civilian GPS signal, designed to enable 
interoperability between GPS and international satellite navigation 
systems. 

• Its name refers to the radio frequency used by the signal (1575 
MHz, or L1) and the fact that it is for civilian use. There are also 
two military signals at L1, as well as the legacy C/A signal. L1C 
should not be confused with L1 C/A.  

• The United States and Europe originally developed L1C as a 
common civil signal for GPS and Galileo. Japan's Quasi-Zenith 
Satellite System (QZSS) and China's BeiDou system are also 
adopting L1C-like signals.  

• The first GPS satellite featuring L1C launched in December 2018. 
L1C broadcasts at the same frequency as the original L1 C/A 
signal, which will be retained for backwards compatibility.  
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GPS-järjestelmän rakenne  

GPS-järjestelmä koostuu kolmesta osasta; 

• avaruusjärjestelmä (satelliitit)  

• valvontajärjestelmä (viisi maa-asemaa: 
Schriever AFB Colorado, Hawaii, Kwajalein, Diego 
Garcia, Ascension)  

• käyttäjän päätelaitteet (vastaanottimet).  

 

Järjestelmää operoi 2nd Space Operations Squadron, 
50th Space Wing, USAF. Nykyisin yhteistyöelimen 
nimi on Global Positioning Systems Wing (GPSW).  

Vuosikustannukset ovat luokkaa 750 M USD.  
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Satelliittialmanakka  

• 24 satelliittia sekä 4  
varasatelliittia  

 

• toukokuussa 2015 
taivaalla oli 30 GPS-
satelliittia 
käyttövalmiudessa  

 

• kuusi kiertorataa (A-
F), neljä satelliittia 
kullakin.  

  

 

09.11.2020 GPS-peruskurssi                tensu@iki.fi   49 

GPS-satelliitit: IIA, IIR, IIR-M, IIF, III  

IIR 

IIF 

IIR-M 

III 

II ja IIA 
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GPS:n 
satelliittien 
tilanne 
2020  
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www-lisätietoja GPS-järjestelmästä  

• Peter H. Dana: 
www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/coordsys/coordsys_f.html   

• Eino Uikkanen: www.kolumbus.fi/eino.uikkanen  

 

• www.navcen.uscg.gov/gps/  

• www.gps.gov  

• www.gps.gov/systems/gps/ 

• www.pnt.gov  

• www.usno.navy.mil/USNO/time/gps  

 

• www.garmin.com, www.magellangps.com  
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www-lisätietoja GPS-järjestelmästä  

Official U.S. government information about the Global 
Positioning System (GPS) and related topics 

• https://www.gps.gov/systems/gps/space/  

 

GPS Performance   

• https://www.gps.gov/systems/gps/performance/  

•  https://www.gps.gov/systems/gps/modernization/civilsignals/ 

•  https://www.gps.gov/technical/codeless/ 
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Lisätietoja GPS-järjestelmästä  

•  Samuli Miettinen: GPS käsikirja, 3.u.p. 2006, 
Genimap. 192 s. (vihreä kansi)  

• Samuli Miettinen: GPS käsikirja, 2.p. 2003, 
Genimap. 166 s.  (punainen kansi)  

• Markku Poutanen: GPS-paikanmääritys, 2.p. 1999, 
Karisto. 269 s.  

• Pasi Oikarinen: NAVIGATE! Opi paikantamaan, 2005, 
Pedamap. 73 s.  

 

• Lehdissä laitevertailuja (yleensä keväisin) ja muuta:  

• RETKI, TM, ERÄ,…  

• Tietokone, MikroPC, MikroBitti, Prosessori,…  
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Suomenkieliset GPS-kirjat  
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Satelliittialmanakka (www)  

 Satelliittien tila: https://gps.afspc.af.mil/gps/   

mm. tiedossa olevat huoltokatkot.  
 

- - -  

 * Latest GPS Status Message 

GPS OPERATIONAL ADVISORY        141 

SUBJ: GPS STATUS   

 www.navcen.uscg.gov/ftp/GPS/status.txt 

- - -  

International GPS Service  

http://igscb.jpl.nasa.gov/ 

- - -  

UNITED STATES NAVAL OBSERVATORY (USNO) 

GPS CONSTELLATION STATUS  

 ftp://tycho.usno.navy.mil/pub/gps/gpstd.txt 

- - -  
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Todennettu GPS:n paikannustarkkuus  

 

Käytännön asioita   
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Huomioitavia asioita GPS-järjestelmästä 1 

+ toimii auton kojelaudalla hyvin  

+ päätelaitteiden tekniikka (hw, sw) paranee 
koko ajan  

+ osoittaa aina oman sijainnin (paikallaankin 
oltaessa)  

+ osoittaa aina kompassisuunnan valittuun 
kohteeseen (GOTO/MENE, paikallaankin oltaessa), 
mutta se on siis todellinen suunta pisteestä  

+ säätila ei haittaa (juuri lainkaan)  

+ ilmainen (perustarkkuus)  

+ laitteet eivät häiritse toisiaan  

+ ei sammu lähitulevaisuudessa (pisneskäyttö…).   
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Huomioitavia asioita GPS-järjestelmästä 2  

- toimii "vapaassa tilassa", ei toimi sisällä, puusto 
haittaa  

- oikea kompassisuunta saadaan vasta liikkeessä 
(20..200 m kävelyä)   

- GPS:llä ei kannata "kulkea sokeasti", tarkkuus on 
(5-10 ??) metrejä, siis kohteen laatu olisi hyvä 
tietää (kivi, risteys, pellon kulma, ojan mutka,…)  

- sama paikka maastossa saattaa antaa eri vuosina, 
eri viikonpäivinä tai eri kellonaikoina hieman erilaisia  
lukemia (ei kannata hämmästyä sellaista)  

- oma ja kaverin samanlainen laite eivät 
välttämättä näytä aivan samoja lukemia 
samassa paikassa samaan aikaan, tai edes eri 
aikaan.   
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Huomioitavia asioita GPS-järjestelmästä 3  

- pidä varaparistot aina mukana !!  

- korkeustieto ei ole koskaan tarkka, se on vain 
matemaattinen arvio (ellei laitteessa ole 
ilmanpaineeseen perustuvaa korkeusmittaria – joka 
pitäisi kalibroida aina sään muuttuessa…)  

- Suomessa on jo useita satoja tuhansia käsi-GPS-
vastaanottimia (+ muut…)  

- jotkut myyjät myyvät laitteita tietämättä niistä 
paljoakaan (ainakaan koordinaattijärjestelmistä)  

- hyötykäytössä ei tarvitse tuntea kuin muutama 
perusasia.  
 

WGS84 (= maantieteellinen esitysmuoto) ei ole helppo 
käyttää paperikartoilla.  
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GPS:llä kulkeminen ei ehkä ole nopeaa  

Tammikuussa 2006 kokeiltiin ressujen talvikurssilla sellaista, että 
annettiin GOTO-toimintoinen GPS kahdelle porukalle ja sanottiin että 
menkääpä tuonne kohteelle (matkaa oli linnuntietä 1,3 km, 
kohdemääre oli "järven ranta"). GPS-laitteessa ei ollut karttanäyttöä. 
Suuntanuolen mukaan "iteroimalla" sitten ryhmät etenivät eri 
reittejä (lähtö toisen järven eri puolilta) samaan kohteeseen.  

 

Toinen porukka eksyi tyystin muualle (häh ?!?, kiitoratanäyttö oli 
laitteessa päällä, eikä suuntanuoli), toisessa olin itse mukana 
seuraamassa ja kyllä porukka manaili kulkureittiä ja vannoi kartan ja 
kompassin nimeen. Mutta idea olikin, että kompassi ja kartta olivat 
hävinneet (tai olisi kovin huono näkyvyys), ja GPS oli ainoa apu. No 
kohde löytyi pienen kiertoliikkeen jälkeen (mentiin ison mäen 
pohjoispuolelta, matka alkoi pitenemään näytöllä, kierrettiin 300 m 
takaisin mäen itäpuolelle ja sieltä länteen mäen eteläpuolelta), ei 
yritettykään mennä suoralla suunnalla mäen yli. Menomatka kesti 
1 h 50 min ja paluumatka kartan ja kompassin kanssa kesti 
40 min. Opettavaista.  
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Tarkkuudesta 1  

• Neljä satelliittia tarvitaan 3D-tiedon ja ajan laskemiseen (tosin 
korkeuslukema ei ole koskaan tarkka tieto matemaattisesta 
laskutavasta johtuen). Mikäli vastaanottimessa olisi erittäin 
tarkka kello, riittäisi kolmen satelliitin data.  

• Vastaanotin laskee etäisyyden satelliittiin (jonka paikka 
tiedetään, satelliitin tunniste tulee datan mukana) aikaerosta 
(signaali lähti ja saapui vastaanottimeen).  

• Kun GPS:ää pitää paikallaan, usein 1-2 viimeistä desimaalia 
juoksevat edestakaisin (varsinkin jos ei olla aivan aukealla 
paikalla tai jos satelliittigeometria on huono). Tästä huomaa 
"siirtovirheen" joka johtuu mm. ilmakehän muutoksista. 
Ohjelmallinen Kalman-suodatin saa paikallaan olevan laitteen 
paikkatiedon tarkentumaan (2..30 min).  

• Tarkkuus paranee jos laite on pitkään paikallaan, eli 
saadaan pitkän aikavälin "keskiarvoja" paikkatiedosta.   
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Tarkkuudesta 2  

• "GPS vie osaavan käyttäjän näköetäisyydelle kohteesta."  

• Nykyään laitteet ovat yleensä 12-kanavaisia (jotkin uudemmat 
monikanavaisempiakin). Käytännössä Suomessa näkyvillä on 
useimmiten 6-8, joskus jopa 10 satelliittia. Tarkkuus on 5..10 
metriä. (www-sivuilla lukemat ovat millimetritarkkuudella)  

• Huomaa että laite ilmoittaa paikan yhden metrin tarkkuudella 
(= näytön tarkkuus). Vrt. edellinen kohta.  

• Suomessa vanhoilla kartoilla esitysjärjestys on ollut P ja I, 
GPS:n näytöllä järjestys on I ja P kuten uusilla kartoilla.  

– I = itäistä pituutta = E (East) = longitudi (LON).  

– P = pohjoista leveyttä = N (North) = latitudi (LAT).  

• "Maantieteellisessä koordinaatistossa" esitysmuoto on 
"LAT/LON” (esim. WGS84).  

• Uusissa (2006-) EUREF-kartoissa järjestys on E, N (kuten NATO 
käyttää), eli sama kuin GPS-laitteissa käytetään.  
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Tarkkuudesta 3  

• tahallinen siviilisignaalin häirintä (SA = selective 
availability) poistui vappuna 2000.  

• isot sotilasoperaatiot (tai johtohenkilöiden vierailut 
Euroopassa) saattavat aiheuttaa poikkeavuuksia 
satelliittialmanakassa, satelliitteja saatetaan ”ajaa” 
tiheämmäksi keskittymäksi jonnekin päin maailmaa  

• huoltokatkot ja korjaukset voivat myös aiheuttaa 
yhden tai muutaman satelliitin ”puuttumisen” 
taivaalta (ammattilaiset tarkistavat nuo)  

• Jos satelliitti rikkoontuu, ajetaan jokin kiertoradalla 
oleva ”varasatelliitti” sen paikalle. Se on 
nopeampaa kuin uuden satelliitin laukaisu.   
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GPS:n virhelähteet  
• kohina 

– PRN-koodin "kohina" 1 m  

– vastaanottimen "kohina" 1 m  

• vääristymät 

– satelliitin kellovirhe 1 m  

– satelliitin sijainti (ephemeris) 1 m (ratavaihtelu noin 1,5 m) 

– ilmakehän (troposphere, matala) muutokset (lämpötila, paine, 
sää) 1 m  

– ilmakehän (ionosphere, korkea) muutokset 10 m  

– heijastumat vastaanottimen lähellä 0,5 m  

• ihmisestä johtuvat  

– ohjelmistovirhe  ;-)  

– ihmisen tekemä virhe satelliittien säädöissä (1 m .. 100 km)  

– käyttäjän virhe (mm. väärä karttapohja tai kirjoitusvirhe 
numeroissa) !!  

• ilmakehä aiheuttaa viiveitä signaalin matkassa satelliitista 
vastaanottimeen ("vääristymiä")  

• ”ihmisistä riippumattomat" yhden satelliitin virheet voivat siis 
olla pahimmillaan 15 metrin luokkaa.  
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AOD = Age of Data  
SPS = Standard Positioning Service        UERE = User Equivalent Range Error 
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No joo, jokainen varmaan tuntee jonkun joka on ajellut väärin GPS:n 
opastamana. Siis kartan tiedoissa (reitityksessä) on ollut vikaa.  
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Muuta sekalaista 1   

•Antennin asennolla on väliä samaan tapaan kuin 
radioissakin; heikko signaali napataan hyvällä antennilla 
ja hyvällä asennolla paremmin kuin huonossa asennossa 
olevalla. Kokeile, myös kädellä peittoa !  

•Laskennallisesti satelliitin rata on ympyrä, mutta 
todellisuudessa hieman ellipsi. Tästä johtuen satelliitin 
paikka aiheuttaa pientä virhettä eri aikoina (toisessa 
kohdassa rataa satelliitti on ”matemaattisesti oikeassa 
paikassa”, toisena ajankohtana ”matemaattisesti 
huonommassa paikassa”).  

•Horisonttia lähellä oleva satelliitti antaa hyvän lisäavun 
paikanmääritykseen (verrattuna yläpuolella olevaan 
satelliittiin), mutta ”matalalla” olevan satelliitin 
lähetteeseen tulee enemmän ilmakehästä aiheutuvia 
virheitä.  
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Muuta sekalaista 2   

•GPS-paikannuksen tarkkuus riippuu siis ajan määrityksen 
tarkkuudesta (yhden nanosekunnin virhe vastaa 
paikkatiedossa noin 28 cm:n eroa), signaalin 
voimakkuudesta ja maasto-olosuhteista.  

•Myös laitteiden piirit ja ohjelmistoversiot voivat aiheuttaa 
heittoja (jos pidät kahta samanlaista laitetta vierekkäin 
eivät ne välttämättä näytä tasan samanlaisia lukemia).  

•Tavallisen GPS:n sijaintitiedoilla ei siis voi esimerkiksi 
ajaa autolla tai veneellä. Sellaiseen tarvitaan korjattu 
sijaintitieto, esimerkiksi differentiaalikorjaus DGPS 
(DGNSS = differentiaali GNSS).  

•  Uudemmat laitteet sietävät paljon paremmin “taivaan 
varjostusta” kuin vanhemmat, esim. korkea tiheä puusto 
taikka rakennukset.  
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MUUTA GPS:N KÄYTÖSTÄ  

• Käyttöä ei opi ohjekirjaa selaamalla, vaan 
laitetta käyttämällä.  

• Nykyisin alkavat GPS-vastaanottimet yleistyä kuten 
matkapuhelimet aikoinaan. 

• Satelliittipaikannuslaitteeseen kannattaa koskea 
tosimielessä vasta sitten kun kartan ja kompassin 
käyttö on hyvin hallinnassa (sanoo pessimisti).  

• Ennen GPS:n käyttöä on syytä varmistaa viisi 
asetusta, jonka jälkeen paikannus sujuu 
todennäköisesti halutulla tavalla. 

• Kaikissa laitteissa, merkistä riippumatta, on 
vastaavat asiat valittavina.  

• Kun on käyttänyt yhtä laitetta, muiden käyttö 
onnistuu pienellä tuumailulla.  
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Yleisiä vinkkejä  

• Datum = kartta, karttapohja, kartasto (WGS84, KKJ tai Finland 
Hayford).  

• Coordinate system = koordinaatisto, koordinaattipohja, 
koordinaattiruudukko (KKJ tai Finnish).  

• GPS:n paristokerta kestää teoriassa 10..30 tuntia käyttöä. Kylmällä 
ilmalla saattaa uusi paristokerta kulua hyvinkin nopeasti (-20 asteen 
pakkasella paristokerran teho laskee alle puoleen alle tunnissa... 
nollassa asteessa uuden paristokerran teho voi laskea puoleen 
2 tunnissa... mietipä sitä).  

• Pidä siis AINA varaparistot mukana !!  

• GPS:ää ei saisi säilyttää ilman paristoja, vaarana on itse lisättyjen 
tietojen katoaminen.  

• Kiinnitä laite narunpätkällä taskuun tai pidä narulenkistä kaulassa.  

• Kokeile kumpi on tarkempi; laitteen sisäinen UTM vaiko "user grid":llä 
määritelty UTM.  

• Auton nopeusmittari on hyvä tarkistaa GPS:llä.  ;-)  

• Ohjelmistopäivityksiä on todennäköisesti saatavilla (maahantuojilta tai 
itse www-sivuilta).  

• Pakastepussi laitteen päällä sateella ei haittaa signaalia.  
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GPS-LAITTEEN VALINNASTA  

Paras laite on sellainen, jota osaat käyttää !!  
Tensun omia mielipiteitä perusvaatimuksiksi (”mahdoton kokonaisuus”)  

• hyvä käyttöliittymä myös kylmässä (isot näppäimet, sijoittelu, rungon koko ei 
mikään ”saippuapala”)  

• kaksi vapaavalintaista eri koordinaatistoa näkyvillä yhtaikaa  

• kelluu  

• virtalähteeksi käyvät AA-paristot (tavallinen tyyppi), siis myös ladattavat AA-akut  

• näytön hyvyys silmään (pistekoko ja pistemäärä)  

• kenttäkelpoinen paristonvaihto, ei irtonaisia osia  

• kantolenkin paikka (kaulanaru)  

• näyttöä on helppo lukea myös kirkkaassa auringonpaisteessa  

• ei mene vahingossa päälle taskussa (jonkinlainen käynnistysvarmistus)  

• jokin yleinen muistikorttityyppi (Garminilla micropSD)  

• datasiirtomahdollisuus (mm. ohjelmistopäivitykset), datakaapeli.  

Mieti tarvitaanko hintaa korottavia lisäominaisuuksia (onko oikeasti käyttöä)  

• elektroninen kompassi (syö kovasti paristoja)  

• elektroninen korkeusmittari (ilmanpaine)  

• kartta; jonkinlainen vai hyvä (yhtä parasta hyvää ei ole)  

• värinäyttö (yleinen nykyisin) 

• kosketusnäyttö… mitenkähän toimii sateella… ??   
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GPS-LAITTEEN VALINNASTA  

Paras laite on sellainen, jota osaat käyttää !!  
 

Tensun omia mielipiteitä käytetyn käsi-GPS:n hankinnasta   

 

•  luotettava myyjä, ei ole pudonnut asfaltille tms. kolahtanut  

•  ei lommoja, naarmuja  

•  naarmuuntunutta näyttöä voi korjata ”kirkkaalla 
(tuulilasinkorjaus) liimalla” (en tiedä hammastahnasta…)   

•  painele näyttöä, ei pitäisi tapahtua mitään  

•  tarkista paristokotelo, ei paristovuotoa sinne  

•  kokeile näppäimet, ei löysiä tai toimimattomia  

•  kokeile tarkkuutta jonkin toisen laitteen vieressä  

 

•  ohjelmistoversioita voi päivittää (jos on datakaapeli). 
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GPS-laitteen eri näytöt  

Kaikissa GPS-laitteissa on ainakin muutama 
samansisältöinen näyttö  

• satelliittinäyttö eli satelliittialmanakka: satelliittien 
lukumäärä ja signaalien voimakkuus  

• paikkatiedon näyttö + vähän muuta  

• asetukset (1 tai useampia sivuja ja tasoja)  

• GOTO/MENE (kohti määrättyä kohdetta)  

• muistiin merkityt pisteet (LMK, WPT,…)  

• nykyisin usein (aina ?) karttanäyttö.  
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Laitteista  

 Ei pidä heittäytyä aivan tyhmäksi ja olettaa sekä  
odottaa aivan metritarkkuuden lukemia. Eikä 
kannata uskoa sokeasti niihin metrintarkkoihin 
lukemiin näytöllä.  

 

 ”Osaava käyttäjä ei voi eksyä GPS:llä.” 

”GPS tuo osaavan käyttäjän näköetäisyydelle 
kohteesta.”  

 

 Käyttäjän tekemät virheet ovat ylivoimaisesti 
suurin syy ongelmiin joissa paikkatieto ei ole 
oikea (mm. näppäilyvirheet numeroissa tai 
asetuksissa).  
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koordinaatistoista  
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[American Practical Navigator, 1995] 

taso-
koordi-
naatisto 

maantie-
teellinen 
koordi-
naatisto 
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Karttaprojektio on menetelmä, jossa Maan pinta tai osa 
siitä projisoidaan kaksiulotteiselle tasolle kartaksi. Koska 

Maan pinta on pallomainen, ei sitä voi levittää suoraan 
tasoksi tai kuvata tasopinnalla ilman, että joko välimatkat, 

pinta-alat, muodot tai suunnat vääristyvät.     [MML]  
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[Oikarinen:  
NAVIGATE!,  

2005] 

Erilaisia 
projektioita:  

 
tasoprojektio,  

 
kartioprojektio,  

 
lieriöprojektio.  

 
 

Onneksi 
peruskartalla 
kulkiessa ei 

näistä tarvitse 
tietää tai 

välittää mitään.  
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MGRS/UTM/TM3x –ruudukot Suomessa   

UTM35 

UTM35 TM36 TM34 

TM35 

TM35FIN 

MGRS 
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MGRS-esimerkki 34VFP 31752963  

 34 = kaista  

 V = lohko (vyöhyke)  

 FP = ruutu  

 

 34V = vyöhyketunnus  

 

 3175 = itäkoordinaatti (10 m tarkkuus)  

 2963 = pohjoiskoordinaatti (10 m tarkkuus).  

 

MGRS = vyöhyketunnus + ruututunnus.  

 

09.11.2020 GPS-peruskurssi                tensu@iki.fi   93 

Kurssipaikka TTY:n Tietotalon pääoven 
edusta UTM- ja MGRS-esitysmuodoissa  

 

• UTM34            652290 , 6816210  

• MGRS             34VFP  5229016210 
 

 

• UTM 34           652290 , 6816210  

 

• MGRS             34VFP  5229016210 
 

 

Nuo kaikki lukemat on esitetty 1 m tarkkuudella.  
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Kurssipaikka TTY:n Tietotalon pääoven 
edusta eri koordinaattijärjestelmissä   

• PKJ=KKJ24     6815753 , 2492549    

• YKJ=KKJ27     6819776 , 3332563  
 

• UTM35            332461 , 6816916  

• UTM34            652290 , 6816210  

• MGRS             34VFP  5229016210 
 

• suomalainen 23o 51.619’ , 61o 26.97’  

• WGS84          23o 51.418’ , 61o 26.981’  

• WGS84          23o 51’ 25.079” , 61o 26’ 58.88”  
 

Nuo kaikki lukemat on esitetty 1 m tarkkuudella.  
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GPS-teemapäivän koordinaatistot    

Iltapäivällä käytännön harjoituksissa käytetään 
seuraavia  

• UTM tai MGRS-koordinaatistoa = punainen 
1x1 km ruudukko (sama on Puolustusvoimien 
ja NATO:n käytössä) [WGS84, UTM]  

•maailmanlaajuista/amerikkalaista 
maantieteellistä koordinaatistoa, 
suomalaisten viranomaisten käyttämä muoto 
[WGS84, LAT/LON ddd mm.mmm].  
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Eräs 
kuvitteellinen 
esimerkki;  
 
Vapepa-johtaja saa 
koirapartiolta 
tekstiviestinä  
paikkatiedon: 
6136139 02404430 
Missä tuo paikka on ?  
 
Mikä koordinaatisto ?? 
 
Mikä esitysmuoto ??  
 
Voisi toki soittaa ja 
kysyä, jos tuo olisi  
todella elintärkeä 
tieto… ja kysyä 
tarkempaa 
paikkamäärettä.  
 

N 61o 36’ 13.9”  
E 024o 04’ 43.0” N 61o 36.139’  

E 024o 04.430’ 

N 61.36139  
E 024.04430 
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Sijaintien ero, kun asetukset ovat väärin 1 

Sama paikka, koordinaatit eri asetuksilla:  
 

• LAT/LON ja KKJ (suomalainen maantieteellinen)  

–  023o 55.434’ , 61o 28.352’  

• LAT/LON ja EUR79  

–  023o 55.297’ , 61o 28.379’  

• LAT/LON ja NAD83  

–  023o 55.235’ , 61o 28.362’  

• LAT/LON ja WGS84   

–  023o 55.236’ , 61o 28.363’  
 

Tämä havainnollistetaan seuraavan sivun kartalla.  
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Virheellisen karttapohja-asetuksen erot  

Niin no, eihän 
tuossa ole eroa 
kuin 150-200 
metriä oikeaan 
paikkaan… mutta 
ei se haluttu 
kohde oikein  
löytyisi noilla 
koordinaateilla… 
ainakaan ellei 
olisi annettu 
lisämääre 
”polkujen 
risteyksessä”, 
joka helpottaisi 
vähän.  

Maantieteellisten (LAT/LON) 
koordinaattien mukaan, 
mutta väärä karttapohja.  
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Sijaintien ero, kun asetukset ovat väärin 2 

Sama paikka, koordinaatit eri asetuksilla:  

 

• MGRS ja KKJ (suomalainen)  

–  34V FP  55758 19076  

• MGRS ja EUR79  

–  34V FP  55631 19121  

• MGRS ja NAD83  

–  34V FP  55570 18928  

• MGRS ja WGS84  <oikea asetus>  

–  34V FP  55570 18928  
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Sijaintien ero, kun asetukset ovat väärin 3 

Sama paikka, koordinaatit eri asetuksilla:  

 

• UTM ja KKJ (suomalainen)  

– (34) 655758 , 6819077   

• UTM ja EUR79  

–  (34) 655633 , 6819127  

• UTM ja NAD83  

–  (34) 655571 , 6818928  

• UTM ja WGS84  <oikea asetus> 

–  (34) 655568 , 6818929  
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Eräs kiintopiste maastossa  

pultti kalliossa 
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Hohhoijaa… mitäs tästä sanotte…  

 

Maanmittauslaitos, Karttatilanne 1.1.2010:  

 

”Uusissa Maastokartoissa ja Peruskartoissa on 
GPS-yhteensopiva EUREF-FIN koordinaatisto.”  

 

 

Nih… joo… että niinkuin oikein ”yhteensopiva”.  

Kyllä GPS:ään saa väännettyä melkein mitkä 
tahansa oikeat (ja väärätkin) asetukset.   
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Kartat ja koordinaatit Suomessa  

 

Vanhoja 1:20000 peruskarttoja ei ole painettu 
enää vuoden 2005 jälkeen.  

 

Vuonna 2006 alettiin painaa uusia EUREF-FIN 
1:50000 maastokarttoja (nopeasti) sekä 
1:25000 peruskarttoja (hitaasti).  

 

Tampereen 1:25000 peruskartta on luvattu 
vuoden 2007 aikana… alkuvuodesta 2008…  
vuoden 2008 aikana…  
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Vanhat ja uudet koordinaatistot  

Vanhat koordinaatit (1:20000, 1:50000)  

• yhtenäiskoordinaatisto (punainen ruudukko)  

• peruskoordinaatisto (mustat ristit) 

• suomalainen maantieteellinen koordinaatisto 
(keskustasta avoimet mustat ristit).  
 

Uudet koordinaatit (1:25000, 1:50000) EUREF-FIN 

• MGRS (punainen ruudukko)  

• UTM35 = TM35FIN (mustat ristit)  

• WGS84 (harva sininen ruudukko).  
MGRS = Military Grid Reference System 

UTM = Universal Transverse Mercator  

WGS = World Geodetic System  
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34V FP  6831 
629 

628 

6830 

= kohde (iso kivi) 
34VFP 28463056 

itäkoord = 2846 

pohj.koord = 3056 Etsitään ensin karkea 
karttaruutu (1x1 km):  
itäkoordinaatti 28 ja 
pohjoiskoordinaatti 30.  
Sitten loppu eli 
kymmenet metrit 
saadaan  
koordinaattilevyllä.   
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34V FP  6831 
629 

628 

6830 

= kohde (iso kivi) 
34VFP 28463056 

itäkoord = 2846 

pohj.koord = 3056 
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MGRS-ruudusto 

UTM35 

MGRS 
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Mikä on tuo 
koordinaattien 
esitysmuoto ? 
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käsilaitteiden käytösä   

09.11.2020 GPS-peruskurssi                tensu@iki.fi   117 

Esimerkki: Garmin 60 CSx näytöt  
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Esimerkki:  Magellan eXplorist näytöt  
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Muutama näyttö, 1, satelliittialmanakka 1 
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Muutama näyttö, 1, satelliittialmanakka 2 

W=WAAS W=WAAS 
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Satelliittialmanakka-näytön selitys  
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Muutama perusnäyttö, 2  

Perusnäyttö eli  

paikkatiedon näyttö    
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Muutama perusnäyttö, 3  

Tallennettujen paikkojen näyttö   
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Muutama perus- 
näyttö, 4  

GOTO- tai MENE-
näyttö   
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Muutama perusnäyttö, 5, asetukset  
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Muutama perusnäyttö, 5, asetukset  
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Muutama lisänäyttö,  
muokkaus 1 

Näyttöjä voi muokata 
tietokenttien osalta;  
kyseisen näytön 
kohdalla esim. menu-
valinnalla tai enter-
painalluksella pääsee 
tilaan jossa kysytään 
montako ja mitä 
kenttiä näytetään.  
 
Oikealla eräs lista 
mahdollisista 
kentistä (eTrex).  
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Muutama lisänäyttö, muokkaus 2 
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Uudemmissa käsi-

GPS-laitteissa 

näyttöjen sisältöä 

saa muokattua, ja 

niin kannattaakin 

tehdä.  

 

Huomaa pienet 

erot laitteiden 

ilmoittamissa 

paikkatiedoissa 

(viimeiset 

numerot), se on 

tavallista.  
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Uudemmissa käsi-

GPS-laitteissa 

näyttöjen sisältöä 

saa muokattua, ja 

niin kannattaa 

tehdä etenkin 

Vapepa-käytössä.  

 

Huomaa pienet 

erot laitteiden 

ilmoittamissa 

paikkatiedoissa 

(viimeiset 

numerot).  

09.11.2020 GPS-peruskurssi                tensu@iki.fi   132 



UTM34 
WGS84 

WGS84 
MGRS 
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UTM34 
WGS84 

WGS84 
MGRS  

MGRS  
WGS84 
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Erilaisia näyttöasetuksia, tietokentät  
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Paristokotelon kansi kannattaa kiinnittää laitteeseen. 

Varaparistot (2xAA ~1000 mAh tai ladattavat AA-akut ~2500 
mAh) kannattaa pitää pienessä muovipussissa taskussa.   

VIRVE-
puhelimella  
saa lähetettyä 
oman  
paikkatietonsa  
tekstiviestillä.  
 
Vastaanottajan  
toimintaa  
helpottaa jos  
paikkatiedon  
esitysmuoto on  
ymmärrettävä.  

   
ddd

o
 mm.mmm'  

on viranomaisten  

käyttämä muoto  

138 09.11.2020 GPS-peruskurssi                tensu@iki.fi   138 



Sekavuutta laitteiden termistössä  

• Eri laitevalmistajat saattavat, varsinkin 
suomennetuissa valikkoteksteissä, käyttää 
sekavia tai harhaanjohtavia sanamuotoja. Jos 
et ymmärrä tai löydä etsimääsi, muuta 
käyttöliittymän kieli englanniksi, se saattaa 
auttaa.  ;-)  

• Siis: opi tuntemaan oma laitteesi !!  

 

• Datum = karttapohja (esim. Finland Hayfrd tai 
WGS84)  

• Coordinate system = koordinaattijärjestelmä, 
koordinaatisto (esim. KKJ, MGRS tai UTM).  
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GPS:n asetuksista  
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Asetuksista  

•Laite toimii täysin oikeannäköisesti vaikka 
asetukset olisivatkin mitä sattuu (karttapohja, 
koordinaattijärjestelmä, esitysmuoto, yksiköt). Ole 
siis tarkkana, sillä useimmat paikannusvirheet 
aiheutuvat jostakin virheellisestä asetuksesta.  

•Ennen laitteen käyttöä varmista että kaikki  
asetukset ovat oikein (korjaa tarvittaessa 
valinnoilla MENU - SETUP/ASETUKSET ja niin 
edelleen).  

•Mikäli haluat käyttää omia asetuksiasi, palauta 
lainalaite aina alkuperäisiin asetuksiin 
käyttösi jälkeen (älä tuota kaverille päänvaivaa ja 
ikäviä yllätyksiä).  

• Koordinaatistoja voi olla kymmeniä, ja karttapohjia 
satoja. Valitse siis oikein. Nykyisin on jo älykkyyttä.   
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GPS-laitteen asetukset 1   

1. KARTTAPOHJA (map datum) esim. 
WGS84  

2. KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ 
(coordinate system) esim. UTM tai 
MGRS   

3. PAIKKATIEDON ESITYSMUOTO (jos 
käytetään maantieteellistä: o ’ ” )  

4. POHJOISSUUNTA (north ref.) esim. 
magneettinen  

5. MITTAJÄRJESTELMÄ (metric, km/h).  
 
Uusissa laitteissa käyttäjä ei enää pysty asettamaan 

karttapohjia ja koordinaatistoja miten sattuu.  
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GPS-laitteen asetukset 2   

Muita yleishyödyllisiä asetuksia:  

• käyttöliittymän kielisyys  

• näyttövalon ajastus eli päälläoloaika  

• näytön kontrasti eli kirkkaus  

• äänet (näppäimistö, hälytykset,…)  

• kellonajan asetus (normaali=talvi/kesäaika) 
[+2/+3 tuntia], nykyisin automaattinen  

• jatkuva päälläolo vs. harva päivitys  (varo 
simulointi- eli koulutustilaa)  

• lisähärpäkkeiden päälläolo; kompassi,  
korkeusmittari,…  (virtaa kuluu)  

• varmista ettei simulointi/harjoittelu-tila ole 
päällä.  
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GPS:n asetukset lyhyesti ja nopeasti  

 YKJ = KKJ27 = yhtenäiskoordinaatisto (1:20000 punainen 
ruudukko)  

•  koordinaatistoksi (coordinate system) KKJ tai suomalainen tai 
Finnish Grid tai vastaava  

•  karttapohjaksi KKJ tai suomalainen (joissakin laitteissa 
valikoituu automaattisesti)  

MGRS tai UTM (1:25000 punainen ruudukko)  

•  karttapohjaksi WGS84  

•  koordinaatistoksi MGRS (voi olla useita, MGRS-1 käy)  

WGS84 (maailmanlaajuinen maantieteellinen koordinaatisto)  

•  karttapohjaksi WGS84  

•  koordinaatistoksi LAT/LON, pit/lev  

•  esitysmuodoksi ”dd mm.mmm” eli ”asteet 
minuutit.minuutin_tuhannesosat” (viranomaisten käyttämä)  
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Ole tarkkana asetuksissa !!!  
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Suurin syy virhepaikannuksiin ovat virheelliset asetukset 
ja käyttäjän näppäilyvirheet.  



GPS:n asetuksista yleistä  

Tärkeää on, että aina ennen käytön 
aloittamista tarkistata asetukset. Silloin 
tiedät, että päädyt oikeisiin paikkoihin.  

Tärkeimmät asetukset ovat karttapohja 
ja koordinaatisto. Vanhemmissa laitteissa 
nuo voi valita aivan miksi tahansa pariksi, 
uudemmissa laitteissa on jo hieman 
"älykkyyttä" mm. suomalaisen 
yhtenäiskoordinaatiston kanssa varoitetaan 
jos valitaan muu karttapohja kuin 
suomalainen, tai karttapohja valikoituu 
automaattisesti eikä sitä voi muuttaa.   
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Nykyisten GPS-laitteiden näyttöjä voi 
mukauttaa aika lailla mielensä mukaan   

 Ainakin Garminin nykyisissä käsi-GPS-laitteissa voi 
näyttöjä mukauttaa; haluamassasi näytössä paina 
MENU-painiketta, ja siitä se alkaa…  

• voit muuttaa näyttöjen järjestystä (esitysketjussa)  

• voit piilottaa jonkin näytön, eli poistaa sen 
näkyvistä esitysketjusta (esim. korkeusprofiilin)  

• voit muokata tietokenttien sisältöä eli näyttämää 
(noin 15 erilaista suuretta on vaihtoehtoina) 

• voit muokata tietokenttien lukumäärää = kokoa 
(esim. kuusi pientä tai neljä isoa tai kaksi suurta).  
 

Kokeile ja viritä mieleisesi näkymä !  
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Suositukset asetuksiksi 1 

1. KARTTAPOHJA  

• Karttapohjaksi valitaan Suomessa käytössä oleva 
yleismaailmallinen maantieleellinen WGS84.  

Magellan = WGS84; SETUP - INITIALIZE - REGION - 
EUROPE - FINLAND.  

•primary = LAT/LON, secondary = UTM.  

Garmin = WGS84; NAVIGATION SETUP - MAP 
DATUM.  

 

Nykyisillä EUREF-kartoilla: WGS84.  
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Suositukset asetuksiksi 2   

2. KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ 

•Valitaan asteikko joka voidaan paikantaa 
kotimaisilla paperikartoilla. 

Magellan = UTM; SETUP - COORD SYSTEM - 
PRIMARY/SECONDARY.  

•primary = UTM,  

•secondary = LAT/LON, DEG MIN.MMM.  

Garmin = UTM tai MGRS, tai sitten käyttäjän itse 
määrittämänä YKJ;  

 

Uusilla EUREF-kartoilla: MGRS tai UTM.  
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Suositukset asetuksiksi 2   

2. KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ 

 

• koordinaattijärjestelmiä on kymmeniä  

• karttapohjia on sata tai muutama sata.  

 

Uudemmissa laitteissa on ”älykkyyttä”, eli jos olet 
valinnut suomalaisen yhtenäiskoordinaatiston (KKJ, 
Finnish Grid), laite asettaa karttapohjaksi (datum) 
suomalaisen, eikä edes anna käyttäjän muuttaa 
sitä karttapohja-asetusta. Vanhemmissa laitteissa 
kumpikin asetettiin aina käyttäjän toimesta 
(virhemahdollisuus).  
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Suositukset asetuksiksi 3 

3. PAIKKATIEDON ESITYSMUOTO (lat/lon)  

 

Magellan = FINNISH; SETUP - COORD SYSTEM - 
PRIMARY/SECONDARY - .  

 

Garmin = KKJ/FINNISH tai User Grid (ks. edellinen 
kohta); NAVIGATION SETUP - POSITION FORMAT.  

 

Uusilla EUREF-kartoilla: ei tarvita jollei käytetä 
maantieteellistä (o  ’  ”) esitysmuotoa.  
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Suositukset asetuksiksi 4  

4. POHJOISSUUNTA 

•Valitaan sama muoto kuin kompassilla 
operoitaessa. Siis ei todelliseen napapohjoiseen 
(TRUE), vaan neulapohjoiseen (MAGNETIC). 
Näin suunnat ovat samoja kuin käsikompassilla.  

 

Magellan = MAGNETIC; SETUP - NORTH REF. 

 

Garmin = Auto Mag; NAVIGATION SETUP - 
HEADING.  

Uusilla EUREF-kartoilla: samat.  
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Suositukset asetuksiksi 5  

5. MITTAJÄRJESTELMÄ  

 

•Valitaan kotimainen tuttu metrinen (m, km/h).  

 

Magellan = KM/KMH; SETUP - NAV UNITS. 

 

Garmin = Metric; NAVIGATION SETUP - UNITS.  

 

Uusilla EUREF-kartoilla: samat.  

 

09.11.2020 GPS-peruskurssi                tensu@iki.fi   154 



satelliittipaikannuksen nykytila  

 EUREF-koordinaattien asetuksien pitäisi olla GPS-
vastaanottimessa:  

• MGRS: WGS84 ja MGRS  

• UTM34 (Tampere): WGS84 ja UTM  

• UTM35 (suomalainen): WGS84 ja "user grid"  

• tosin noissa saattaa olla valmistaja- ja 
laitetyyppikohtaisia eroja (koordinaattien alkuosa, 
joskus 34-kaistan tunnuksena voi olla edessä ”8”).  

 

Oman laitteen lukemien oikeellisuutta voi verrata 
MML:n sivuun www.karttapaikka.fi (Kansalaisen 
karttapaikka) ja siellä Muunna-toimintoon.  
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Kotimaista huipputekniikkaa.  
 
Kuka muuten muistaa Benefon ESC!-matkapuhelimen ?   
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perustoiminnot  

09.11.2020 GPS-peruskurssi                tensu@iki.fi   160 



Perustoiminnot 1  

1. oman paikan merkintä muistiin (MARK)  

• paina MARK (tai MOB)  

• anna paikalle jokin nimi (laite tarjoaa vakiona 
esim. 00? tai LMK00? tai WPT00?) 

• (anna mahdollinen selite)  

• OK tai SAVE LMK tai SAVE.  

 

Laite merkitsee paikan muistiin sillä hetkellä kuin 
merkintänappia painaa. Sen jälkeen voi rauhassa 
naputella sen tekstin eli paikan määreen.  
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Perustoiminnot 2  

2. muun tiedossa olevan paikan kirjaus 
muistiin (MARK...)  

• luodaan jokin piste kuten edellisessä kohdassa 1  

• nimetään se sopivasti  

• siirrytään koordinaattikenttään ja annetaan uudet 
luvut  

• (annetaan mahdolliset lisätiedot)  

• OK tai SAVE LMK tai SAVE.  
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Perustoiminnot 3  

3. kulku kohti tiedossa olevaa pistettä (GOTO; 
WAYPOINT, LANDMARK)  

• kun piste on luotu (edellinen kohta 2) 

• haetaan valikosta LANDMARKS tai WAYPOINT LIST 
-lista  

• valitaan sopiva piste  

• FIND tai GOTO  

TAI  

• kun piste on luotu (edellinen kohta 2) 

• FIND tai GOTO  

• päästään valitsemaan LANDMARK- tai WAYPOINT-
listaa.  
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Perustoiminnot 4  

4. etäisyys ja suunta tiedossa olevaan 
pisteeseen (WAYPOINT, LANDMARK) 

• valitaan LANDMARK- tai WAYPOINT-listasta sopiva 
piste 

• laite näyttää suunnan ja etäisyyden kohteeseen 
(BRG, DST = BEARING, DISTANCE).  
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Hieman sanastoa  

 

• Suunta = nykyinen kulkusuunta (huomaa että 
ilman elektronista kompassia laite toimii eli näyttää 
suunnan oikein vasta noin 20..200 metrin kävelyn 
jälkeen) = Heading  

 

• Suuntima = minne pitäisi kulkea jotta päästään 
kohteelle = Bearing .  
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Laitteen virittelyä 1   

 Melkein jokaisessa laitteessa voidaan 
näyttöjen järjestystä vaihtaa ja piilottaa 
”turhia” näyttöjä (esim. korkeusmittari, 
kalenteri)  

 

• MENU  

• Sivujärjestys    

• Lisää sivu  

• valitse haluamasi sivu valikosta.   
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Laitteen virittelyä 2a    

 Melkein jokaisessa näytössä voidaan 
näyttöelementtien eli tietokenttien sisältöä 
vaihtaa  

• ko. näytössä paina MENU tai enter tai vastaavaa 
niin pääset muokkaustilaan  

• joissakin laitteissa näyttöelementtien (”palojen”) 
lukumäärää ja siten kokoa voidaan muutella (esim. 
kahdeksan pientä tai neljä keskikokoista 
näyttöruutua)  

• vähän tietokenttiä tarkoittaa samalla isompia 
numeroita (alkujaan tehty autolla ja polkupyörällä 
ajon avuksi).  
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Laitteen virittelyä 2b    

 Melkein jokaisessa näytössä voidaan 
näyttöelementtien eli tietokenttien sisältöä 
vaihtaa  (Garmin 6x-sarja)  

• ko. näytössä paina MENU  

• Tietokentät; 2, 3 tai 4 tietokenttää näkyvissä  

• Muuta tietokenttiä; valitse kenttä ja ENTER   

• valitse minkä tietokentän haluat siihen tilalle.    
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Sekalaista..  

• Muista että paikallaan oltaessa GPS ei näytä 
oikeaa pohjoissuuntaa (ellei laitteessa ole 
elektronista kompassia).  

• Muista aina varaparistot !!  

• Poiketen kaikista muista elektronisista laitteista, 
GPS-vastaanotinta voi säilyttää paristot sisässä (jos 
paristoja ei ole, ja sisäinen varmuus/muisti-paristo 
tyhjenee, menetetään käyttäjän laitteeseen 
naputtelema tieto, mm. reittipisteet).  

• GPS-vastaanotin tallentaa kaikki paikkatiedot 
yleisessä WGS84-muodossa. Kun käyttäjä haluaa 
jonkin paikan tiedot näkyviin asettamassaan 
kartta-koordinaatisto-yhdistelmässä, laite muuntaa 
paikkatiedot sen mukaisiksi laskukaavoilla.  
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Mikäli näyttö naarmuuntuu tai hankautuu  

Jos laitteen näyttö on naarmuttunut tai 
hankaantunut ”himmeäksi”, niin ei kannata heittää 
konetta pois. Näytölle voi levittää 
”tuulilasinkorjausnestettä” eli ”kirkasta liimaa”, joka 
kovettuu siihen ja on läpinäkyvää. Läheltä katsoen 
pinta ei ole aivan sileä, mutta kyllä laitetta hyvin voi 
käyttää.  

 

Matkapuhelinten suojakalvoista (poistuneiden 
mallien kalvoja saa poistohintaan) voi leikellä 
sopivan kokoisen palan oman näytön suojaksi heti 
uutena.   
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sekalaista GPS-asiaa   
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Paikkatiedon anto radiolla  

 Oikeaoppinen puheohjeen mukainen viestityskaava: 
  

• I 3395350: IIVARI, KOLME-KOLME, YHDEKSÄN-
VIISI, KOLME–VIISI-NOLLA.  

• P 6685400: PAAVO, KUUSI-KUUSI, KAHDEKSAN-
VIISI, NELJÄ–NOLLA-NOLLA.  
 

• N 68° 04.159´: NIILO, KUUSI – KAHDEKSAN 

ASTETTA, NOLLA – NELJÄ PISTE, YKSI –VIISI 
YHDEKSÄN – MINUUTTIA.  

• E 024° 07.101´: EEMELI, NOLLA – KAKSI – NELJÄ 

ASTETTA, NOLLA – SEITSEMÄN PISTE, YKSI – 
NOLLA - YKSI MINUUTTIA.  
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Koordinaattimuutoksista (GPS)  

Koordinaattimuunnoksia voi tehdä "mutkan 
kautta";  

• muuta asetuksista ensisijaiseksi (tai ainoaksi) 
kartta-koordinaatisto-yhdistelmäksi se muoto 
josta muutetaan  

• luo jokin piste ja naputtele annetut numerot 
sisään, eli se paikkatieto joka muutetaan  

• muuta asetuksiksi se haluttu uusi muoto  

• valitse pisteluettelosta tuo aiemmin luotu 
piste, nyt sen tiedot näytetään siinä muodossa 
joka on tällä hetkellä asetuksissa (ensisijaisena 
esitysmuotona), eli siinä uudessa muodossa.  
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Koordinaattimuutoksista (sama asia 
kuin edellinen kalvo), esimerkki  

Saat kaverilta tietyn paikkatiedon MGRS-
koordinaatteina, mutta sinulla on vain vanha 
1:20000 peruskartta  

• muuta laitteesi asetuksiksi WGS84 ja MGRS  

• luo uusi paikka (MARK tai MOB), ja nimeä se 
sopivasti  

• muokkaa sen uuden paikan tiedot (numerot) 
kaverilta saamasi MGRS-pisteen mukaisiksi  

• muuta laitteen asetuksiksi YKJ=KKJ27  

• hae ko. nimeämäsi paikan tiedot näytölle, ne 
näkyvät nyt yhtenäiskoordinaatistossa.  
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Koordinaattimuutoksista, Vapepa-esimerkki  

Saat hekolta/lekolta/poliisilta tarkistettavan 
maastokohdan paikkatiedon WGS84-koordinaatteina, 
mutta sinulla on vain 1:25000 peruskartta (josta 
maantieteellisiä koordinaatteja on hankalaa ja hidasta 
mitata tarkasti)  

•  muuta laitteesi (ensisijaisiksi) asetuksiksi WGS84 ja 
dddo mm.mmm'  

•  luo uusi paikka (MARK tms.), ja nimeä se sopivasti  

•  muokkaa sen uuden paikan tiedot (numerot) saamasi 
WGS84-pisteen mukaisiksi, tallenna tiedot  

•  muuta laitteen asetuksiksi WGS84 ja MGRS tai UTM  

•  hae ko. nimeämäsi paikan tiedot näytölle, ne näkyvät 
nyt peruskartan ”punaisen ruudukon” koordinaatteina 
(MGRS tai UTM eli täällä UTM34).  
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Koordinaattimuutoksista, BaseCamp 1    

Saat hekolta/lekolta/poliisilta tarkistettavan 
maastokohdan paikkatiedon WGS84-
koordinaatteina, mutta sinulla ja maapartiolla 
on vain 1:25000 peruskartta (josta 
maantieteellisiä koordinaatteja on hankalaa ja 
hidasta mitata tarkasti)  

• tositilanteessa voisit katsoa poliisin 
tietojärjestelmän (POKE) karttapäätteeltä sen 
kohteen paikan karttapohjalla, jos poliisiauto on 
paikalla  

• onneksi sinulla on tietokone ja siinä Garminin 
BaseCamp sekä suomalainen peruskartta (MML 
avoin data)…  
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Koordinaattimuutoksista, BaseCamp 2    

…muuta BaseCampista koordinaateiksi 
viranomaisten käyttämä maantieteellinen 
muoto:  

Edit – Options… – Measurement – Position (Grid 
ja Datum) ja sitten esitysmuodoksi:  

Lat/Lon hdddomm.mmm’ sekä WGS84 ja paina 
OK  

Sitten valitse Find – Locate Coordinates… ja 
syötä paikkatieto juuri oikeassa muodossa 
kenttään  

• voit tuossa myös valita Position Options ja 
vaihtaa siinä “lennossa” koordinaatistoa  
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Tai ota ainakin varaparistokerta mukaan.  
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WAAS, lisäapu paikkannukseen (ilmainen)  

 WAAS = Wide Area Augmentation System  

• 4 geostationääristä satelliittia, jotka lähettävät 
maa-asemilta saatua korjaussignaalia GPS-
vastaanottimiin  

• tehty paikannuksen tarkentamiseen USA:ssa  

• onko WAAS hyvä vai ei Suomessa ??? Ei…  

• Jos laitteessa on WAAS-toiminto, niin parasta on 
kokeilla oman laitteen tarkkuutta WAAS:lla ja ilman, 
sekä verrata sitä kartalta mitattuun paikkaan, taikka 
www.karttapaikka.fi:n ilmoittamaan tietoon.  

• Kaikissa laitteissa WAAS:ia ei saa pois päältä.  
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Lisäapua GLONASS-signaaleista   

• uudemmat käsikoneet ymmärtävät myös 
GLONASS-järjestelmän signaaleja  

• ei niistä haittaa ole, antaa olla vastaanotto päällä   

• voit kokeilla laitteesi paikannustarkkuutta ilman ja 
GLONASSin kanssa, ja tehdä omat johtopäätökset 
tuloksista  
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DGPS, differentiaalikorjaus  
(kaupallinen lisäpalvelu)  
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Tärkeää on tuntea oma laite  

Tärkeää on tunnistaa oman laitteen oikeat asetukset, 
eli millä asetuksilla saadaan näkyviin nykyisissä 
perus- ja maastokartoissa olevat koordinaatistot.  

• MGRS (esim. 34VFP 43166337) 

• UTM34 (esim. 34 E 643164 N 6863371)  

• UTM35=TM35FIN (esim. E 327706  N 6864717) 

• WGS84, yleinen viranomaisten käyttämä 
esitysmuoto on asteet minuutit.tuhannesosat (esim. 
E 23o 43.370’  N 61o 52.562’)  

Jokainen käyköön nämä eri koordinaattimuodot 
läpi omasta laitteestaan ja todetkoon ne ennen 
iltapäivän osuutta. Muista myös ”E99”. 

09.11.2020 GPS-peruskurssi                tensu@iki.fi   185 

Oletuksena on vaatimaton peruslaite  

Oletuslaite eli peruslaite, tällaisella 
”karvalakkimallilla” osaava käyttäjä pärjää hyvin   

• ei elektronista kompassia  

• ei ilmanpaineen mittausta eli korkeusmittaria  

• ei värinäyttöä  

• ei tarkkaa peruskarttaa laitteessa.  

Nykyisin myytävissä uusissa käsilaitteissa nuo kaikki 
ovat jo helposti mukana, sekä  

• paristojen kesto ei ole huonontunut (värinäyttö)  

• hinta on silti kohtuullinen  

• toiminta on tarkentunut ja nopeutunut.  
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Käytännön harjoittelu iltapäivällä  

• laitteen nappulatekniikka tutuksi  

– asetusten vaihtelua toiseen koordinaatistoon  

– oman paikan merkitseminen  

– saadun paikkatiedon naputtelu laitteen muistiin, 
ja sen paikan löytäminen  

• laitteen käyttö tulee siten tutuksi  

• tarkkaile samalla paristojen kestoa  

• muistiinpanojen teko (paras olisi: vedenkestävä 
muistilehtiö ja lyijykynänpätkä).   
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Käytännön GPS-
harjoittelua 
lähistöllä  

• Kahden litran (2 l) 
minigrip-pussi on juuri A4-
paperin kokoinen.  
• Lyijykynä toimii aina.  
• Kynsikkäät tai ohuet 
sormikkaat ovat hyvät, niin 
ei tarvitse paljain käsin 
näppäillä laitetta, tai ohuet 
”korona”-työsormikkaat.  
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Vedenpitävä muistilehtiö ja lyijykynä  
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www-vinkkejä   
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MML:n avoimen datan käytöstä  

Vinkki miten voit selata koko Suomen avointa 
peruskartta-aineistoa kotikoneella ilman 
verkkoyhteyttä:  
 

• hae kartat.hylly.org –sivulta koko Suomen 
peruskartta-aineisto (MML:n) yhtenä noin 1,7 Gt:n 
kokoisena tiedostona; kartta käsi-Garminiin sekä 
toinen tiedosto karttaohjelmiin  
 

• hae www.garmin.com -sivulta BaseCamp-
ohjelma (Win/Mac), joka ymmärtää edellämainittua 
karttadataa (pieni asennus järjestelmänvalvojana).  
MapSource on tuon vanha versio.   
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Kannattaa vilkuilla www-sivuja 1  

• www.karttapaikka.fi 

                          kansalaisen.karttapaikka.fi   

• www.maanmittauslaitos.fi/avoindata 

• vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/ 

• www.retkikartta.fi  

• www.paikkatietoikkuna.fi  (eri tasot, mm. rajat) 

• www.pikakartta.fi       (tallenna pdf-karttapala) 

• www.mapant.fi      (suunnituskarttatarkkuutta)    

• kartat.kapsi.fi    

• www.112.fi          (tiedä sijaintisi) 

• www.bingmaps.com  (mm. viisto ilmakuva)  
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Alan verkkolehtiä  

 www.insidegnss.com  

 

 www.gpsworld.com (/the-almanac) 

 

http://mycoordinates.org/  

 
• GNSS = Global Navigation Satellite Systems, 

yhteisnimitys globaaleille satelliittipaikannus-
järjestelmille (GPS, GLONASS,  Galileo, Compass,…) 
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Koordinaatit käyttäjän 
asetuksilla  
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Vanha 1:20000 peruskartan YKJ = 
KKJ27 = yhtenäiskoordinaatisto 
käyttäjän asetuksin  

POSITION FORMAT:  

User Grid:  

• Longitude origin: E 027o 00.000  

• Scale: 1.0000000  

• False E: 3500000.0 m  

• False N: 0.0 m  

MAP DATUM: Finland Hayfrd  

 

(nuo samat "user grid" -arvot toimivat missä vain 
GPS-laitteessa ---> KKJ27)  
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TM35FIN = UTM35 käyttäjän asetuksin  

(tätä tietoa tuskin tulet tarvitsemaan, 1:25000 
paperikartalla mustat ristit)  

 

Position Format - User Grid:   (UTM35)  

• LONGITUDE ORIGIN: E 027o 00.000' 

• SCALE: 0.9996  

• FALSE E: 500000.0 m  

• FALSE N: 0.0 m  

MAP DATUM: WGS84  

(nuo samat "user grid" -arvot toimivat missä vain 
GPS-laitteessa –> UTM35)  

< oli joskus aiemmin jossakin: FALSE E: 8500000.0 m >  
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MGRS käyttäjän asetuksin  
(UTM34 ja UTM36)  
 

Position Format - User Grid:  (UTM34)  

• LONGITUDE ORIGIN: E 021o 00.000' 

• SCALE: 0.9996  

• FALSE E: 500000.0 m  

• FALSE N: 0.0 m 

• MAP DATUM: WGS84  
 

Itäisimmässä Suomessa 36-kaistalla (UTM36):  

• LONGITUDE ORIGIN: E 033o 00.000'   

Nämä ovat punaisen UTM-ruudukon "siviili-
numeromuodot" 34- ja 36-kaistoilla. 
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PKJ = KKJ24 = peruskoordinaatisto  
käyttäjän asetuksin (tätä et tarvitse)  
 

Position Format - User Grid:  

• LONGITUDE ORIGIN: E 024o 00.000' 

• SCALE: 1.0000000  

• FALSE E: 2500000.0 m  

• FALSE N:  0.0 m  

MAP DATUM: suomalainen karttapohja (esim. 
Finland Hayfrd).   

 

Peruskoordinaatisto kaistalla 2 (E 24 o, Tampere).  
Tätä et kyllä koskaan tarvitse (mutta tulipahan nyt 
kerrottua sekin kikka).  
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Tässä ollaan typeryyden tiellä… 
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UTM-koordinaatit näkyviin…??  

• Aiemmilla Tampereen kursseilla todettua: GPS-
laite asetuksilla WGS84 ja UTM (tai UTM UPS) ei 
näytä UTM35-koordinaatteja (vaan MGRS-
koordinaatteja). Tuo johtuu siitä että UTM35 on 
suomalaisten ikioma venytys UTM-
koordinaatistossa.  

 

• Tällöin UTM35-koordinaatit sai näkyviin 
käyttämällä ”user grid” –asetuksia. (Tuota 
koordinaatistoa et kyllä oikeasti tarvitse…)  

 

• WGS84 ja UTM tuottaa Tampereella UTM34-
koordinaatteja (koska Tampere on 34-kaistalla).  
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GNSS, muita   
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•  GNSS, global navigation satellite system: koko maailmaa 
palveleva satelliittipaikannusjärjestelmä 

•  GPS, global positioning system: USA:n puolustusministeriön 
ylläpitämä GNSS-järjestelmä 

•  geosynkroninen: satelliitti, jonka kiertoaika maapallon ympäri 
on 24 tuntia, eli sama satelliitti näkyy joka päivä samaan 
aikaan samassa kohdassa Maasta katsottuna. Kiertoradan 
korkeus Maasta nähden noin 35 000 km 

•  geostationäärinen: geosynkronisen radan erikoistapaus, joka 
kulkee päiväntasaajan suuntaisesti. Satelliitti näyttää pysyvän 
paikallaan Maasta katsottuna. 

•  MEO, medium Earth orbit: geosynkronista rataa matalampi 
kiertorata. Useimmat paikannussatelliitit käyttävät noin 20 
000 km korkuista MEO-kiertorataa, jolla kiertoaika on noin 12 
tuntia.  
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[https://www.maanmittauslaitos.fi/tutkimus/teematietoa/satelliittipaikannus]  

•   SBAS, satellite-based augmentation system: 
avustejärjestelmä, joka ei itse tuota navigointisignaalia vaan 
antaa tietoa GNSS-järjestelmien signaalien luotettavuudesta  

•  ESA, European Space Agency: Euroopan avaruusjärjestö, 
vastaa Galileo-järjestelmän teknisestä kehityksestä yhdessä 
Euroopan komission kanssa 

•  GSA, European GNSS Agency: Euroopan 
satelliittipaikannusvirasto, vastaa Galileo- ja EGNOS-
järjestelmien tarjoamista palveluista 

•  EGNOS, European Geostationary Navigation Overlay Service: 
Euroopan aluetta palveleva SBAS 

•  COSPAS-SARSAT: satelliittijärjestelmä, joka vastaanottaa 
maasta tulevia hätäsignaaleja, paikantaa niiden lähettäjän ja 
välittää tiedon pelastusviranomaiselle. 406 MHz taajuus on 
varattu vain tämän järjestelmän hätäilmoitusten 
lähettämiseen.  
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[https://www.maanmittauslaitos.fi/tutkimus/teematietoa/satelliittipaikannus]  



•  ionosfääri: ilmakehän kerros, joka sisältää vapaita ioneja. 
Ionosfäärin läpi kulkeminen aiheuttaa satelliittien lähettämiin 
radiosignaaleihin vääristymän, jonka suuruus riippuu signaalin 
lähetystaajuudesta sekä signaalin kohtaamien vapaiden ionien 
määrästä. Ionosfääri on GNSS-mittausten merkittävin 
yksittäinen virhelähde. 

•  troposfääri: ilmakehän kerros, jossa tapahtuvat sääilmiöt. 
Troposfääri hidastaa satelliittien lähettämien radiosignaalien 
etenemistä; aiheutuneen kulkuviiveen suuruus riippuu 
säätilasta mutta ei signaalin taajuudesta. 

•  FinnRef: Suomen valtion omistama GNSS-mittausasemien 
verkko, joka on perustettu kansallisen 
koordinaattijärjestelmän ylläpitoa varten. Verkko tarjoaa 
myös kaikille avointa korjauspalvelua, jota käyttämällä GNSS-
paikannuksen tarkkuus paranee.  
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[https://www.maanmittauslaitos.fi/tutkimus/teematietoa/satelliittipaikannus]  
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Nykyiset satelliittipaikannusjärjestelmät  
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GNSS, yhteisnimi tai yleisnimi   

 By definition, GNSS provides global coverage. Examples of GNSS 
include Europe’s Galileo, the USA’s NAVSTAR Global Positioning 
System (GPS), Russia’s Global'naya Navigatsionnaya Sputnikovaya 
Sistema (GLONASS) and China’s BeiDou Navigation Satellite System. 

 

The performance of GNSS is assessed using four criteria: 

•  tarkkuus Accuracy: the difference between a receiver’s measured 
and real position, speed or time; 

•  luotettavuus Integrity: a system’s capacity to provide a threshold 
of confidence and, in the event of an anomaly in the positioning 
data, an alarm; 

•  käytettävyys Continuity: a system’s ability to function without 
interruption; 

•  saatavuus Availability: the percentage of time a signal fulfils the 
above accuracy, integrity and continuity criteria. 
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[2016] 
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www-lisätietoja GNSS-järjestelmistä  

European GNSS Service Centre  

•  https://www.gsc-europa.eu/  

•  https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo  

•  https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/history_en 

•    https://www.gsa.europa.eu/european-gnss/what-gnss  

•  https://www.gsc-europa.eu/system-service-status/constellation-information 

•  https://www.gsc-europa.eu/system-service-status/orbital-and-technical-parameters  

•   https://gssc.esa.int/navipedia/index.php/GPS_Space_Segment 

 

•   https://www.maanmittauslaitos.fi/tutkimus/teematietoa/paikannusjarjestelma-galileo 

•   https://www.maanmittauslaitos.fi/tutkimus/teematietoa/satelliittipaikannus 
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 GNSS www-linkkejä  

GLONASS  

•   https://www.glonass-iac.ru/en/ 

•   https://www.glonass-iac.ru/en/CUSGLONASS/ 

•   https://www.glonass-iac.ru/en/GLONASS/ephemeris.php  

•   https://www.glonass-iac.ru/en/GLONASS/DayMonitoringNew.php  

•   

 

Beidou  

•   http://en.beidou.gov.cn/  

•   http://en.beidou.gov.cn/WHATSNEWS/202008/t20200803_21013.html  

•   http://en.beidou.gov.cn/SYSTEMS/System/  

•    
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Satelliittipaikannusjärjestelmien tila   

GPS  

•  ftp://tycho.usno.navy.mil/pub/gps/gpstd.txt 

•  https://www.navcen.uscg.gov/?Do=constellationStatus 

 

GALILEO   

•  https://www.gsc-europa.eu/system-status/Constellation-
Information 

 

GLONASS  

•  https://www.glonass-iac.ru/en/GLONASS/ 
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Nykyiset satelliittipaikannusjärjestelmät  

Sininen väri: täysin toiminnassa (full operational capability).  
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[2016] 
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Muita satelliittipaikannushankkeita (kaikki 
ovat varanneet teknisen mahdollisuuden 
häiritä muita järjestelmiä tarvittaessa)  

 Kaikissa on ilmainen perussignaali, sekä maksullisia 
tarkempia signaaleja ja palveluja. 

 

 GLONASS (Venäjä)  

• 24 satelliittia toiminnassa 2017  

 Galileo (Eurooppa)   

• 11 satelliittia taivaalla 2017  

• käyttövalmiina… piti olla 2012… 2019… ??  

 Compass (Kiina)  

• 17 satelliittia laukaistu 2015  

• käyttövalmis 2012 (Kiina), 2015 (maailma) ??  

•  
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Muita satelliittipaikannushankkeita (kaikki 
ovat varanneet teknisen mahdollisuuden 
häiritä muita järjestelmiä tarvittaessa)  

 Kaikissa on ilmainen perussignaali, sekä maksullisia 
tarkempia signaaleja ja palveluja. 

 

 GLONASS (Venäjä)  

• 24 satelliittia toiminnassa 2015  

 Galileo (Eurooppa)   

• 2 testisatelliittia taivaalla   

• 8 satelliittia taivaalla 2015  

• käyttövalmiina… piti olla 2012… 2019… ??  

 Compass (Kiina)  

• 17 satelliittia laukaistu 2015  

• käyttövalmis 2012 (Kiina), 2015 (maailma) ??  

•  
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Satelliittipaikannusten lisäapujärjestelmät. 
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GLONASS    
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GLONASS K- ja M- satelliitit   
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GDOP - Geometrical delusion of precision 
PDOP - Position delusion of precision 
HDOP - Horizontal dilution of precision 

Järjestelmien tarkkuuksista  
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GLONASS tarkkuus 
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GLONASS:n tilanne 2011  
(www.glonass-iac.ru/en/) 
Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema 

 Venäläinen ”vanha” satelliittipaikannusjärjestelmä, kehittyy kiivaasti…   

•  kolme Cosmos-testisatelliittia 1982  

•  järjestelmä toiminnassa 1995  

•  24 satelliittia: 3 rataa, 8 satelliittia kullakin  

•  huhtikuussa 2011 toiminnassa oli 23 satelliittia (laukaistu 2004-2010) 

•  2010 oli 6 kpl satelliittilaukaisua, 2009 oli 3 laukaisua   

•  ratakorkeus 19100 km  

•  satelliitin kiertoaika 11 tuntia 15 minuuttia  

•  signaali 1,6 GHz alueella (vaihtelee satelliiteissa)  

•  tarkkuus 55 metriä  

•  päivitys meneillään GLONASS-M –sarjaan  

•  2. siviilisignaali (GLONASS Uragan-M)  

•  3. siviilisignaali (GLONASS Uragan-K) alkaisi 2010 ?? (Intian kanssa ?) 

•  GLONASS-M –sarja täysin valmiina 2015 ??? 

•  päätelaitteita on… etupäässä ajoneuvolaitteita  

•  päätelaitteita on jo: GPS+GLONASS  

•  päätelaite voisi ehkä olla GLONASS+Galileo ???  
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GLONASS:n tilanne 2013  
(www.glonass-iac.ru/en/) 
Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema 

 Venäläinen ”vanha” satelliittipaikannusjärjestelmä, kehittyy kiivaasti…   

•  kolme Cosmos-testisatelliittia 1982 (1. laukaisu 12.10.1982)  

•  järjestelmä toiminnassa 1995  

•  24 satelliittia: 3 rataa, 8 satelliittia kullakin  

•  maaliskuussa 2013 taivaalla oli 31 satelliittia (laukaistu 2004-2011) 

•  2010 oli 6 kpl satelliittilaukaisua, 2011 oli 6 laukaisua   

•  ratakorkeus 19100 km  

•  satelliitin kiertoaika 11 tuntia 15 minuuttia  

•  signaali 1,6 GHz alueella (vaihtelee satelliiteissa)  

 

•  päivitys meneillään GLONASS-M –sarjaan  

•  2. siviilisignaali (GLONASS Uragan-M)  

•  3. siviilisignaali (GLONASS Uragan-K) alkaisi 2010 ?? (Intian kanssa ?) 

•  GLONASS-M –sarja täysin valmiina 2015 ??? 

•  päätelaitteita on… etupäässä ajoneuvolaitteita  

•  päätelaitteita on jo: GPS+GLONASS  

•  päätelaite voisi ehkä olla GLONASS+Galileo ???  
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GLONASS:n tilanne 2014  
(www.glonass-iac.ru/en/) 
Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema 

 Venäläinen ”vanha” satelliittipaikannusjärjestelmä, kehittyy kiivaasti…   

•  kolme Cosmos-testisatelliittia 1982 (1. laukaisu 12.10.1982)  

•  järjestelmä toiminnassa 1995  

•  24 satelliittia: 3 rataa, 8 satelliittia kullakin  

•  maaliskuussa 2013 taivaalla oli 31 satelliittia (laukaistu 2004-2011) 

•  2010 oli 6 kpl satelliittilaukaisua, 2011 oli 6 laukaisua   

•  ratakorkeus 19100 km  

•  satelliitin kiertoaika 11 tuntia 15 minuuttia  

•  signaali 1,6 GHz alueella (vaihtelee satelliiteissa)  

 

•   

•   

•   

•  toinen GLONASS-K1 laukaistaan 12/2014 ?? Viisi signaalia kolmella 
taajuudella (L1, L2, L3).  

•   
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GLONASS:n tilanne 2015  
(www.glonass-iac.ru/en/) 
Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema 

 Venäläinen ”vanha” satelliittipaikannusjärjestelmä, kehittyy kiivaasti…   

•  kolme Cosmos-testisatelliittia 1982 (1. laukaisu 12.10.1982)  

•  kaikkiaan 52 satelliittilaukaisua (12/2014 asti), 4 epäonnistui  

•  järjestelmä toiminnassa 1995  

•  24 satelliittia: 3 rataa, 8 satelliittia kullakin  

•  maaliskuussa 2013 taivaalla oli 31 satelliittia (laukaistu 2004-2011) 

•  2010 oli 6 kpl satelliittilaukaisua, 2011 oli 6 kpl, 2013 1 kpl ja 2014 3 kpl  

•  ratakorkeus 19100 km  

•  satelliitin kiertoaika 11 tuntia 15 minuuttia  

•  signaali 1,6 GHz alueella (vaihtelee satelliiteissa)  

•  toinen GLONASS-K1 laukaistiin 2014. Viisi signaalia kolmella taajuudella (L1, 
L2, L3).  

•  GLONASS-K2 on kehitystyön alla.  

•  joulukuussa 2014 radoilla oli 24 satelliittia toiminnassa.  
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Galileo     
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www.gsc-europa.eu   
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Galileo (ja tarkennuspalvelu EGNOS)  

•  The Galileo name first appeared in the Communication of the 
Commission from February 1999. Fourteen satellites are already in 
orbit and a further 16 will be launched by 2020. The Financing 
Decisions for the programme were taken by the European Council in 
the early 2000s. 

 

The full Galileo infrastructure will be composed of: 

•     A constellation of 30 satellites in Medium-Earth Orbit (MEO). 
Each satellite will contain a navigation payload and a Search And 
Rescue (SAR) transponder; 

•     16 sensor stations; 

•     2 control centres; 

•     5 mission uplink stations; 

•     5 telemetry, tracking and command (TT&C) stations; 

•     4 service facilities: the Galileo service centre, the Galileo 
reference centre, the Search and Rescue data service provider, and 
the Galileo security monitoring centre. 

 

•   
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Galileo:n tilanne 2020 

 Eurooppalainen satelliittipaikannushanke, alkoi 2007   

•  alkujaan vastaveto USA:n sotilaalliselle GPS:lle  

•  on jo vuooosia myöhässä (valmiina 2020 ???)  

•  näyttää silti valmistuvan…  2015 olisi 18 satelliittia… ???  ;-)  

•  27+3=30 satelliitin järjestelmä; 3 rataa kussakin 9 satelliittia   

•  ratakorkeus 23222 km  

•  maaliskuussa 2015 radoilla oli 8 satelliittia  

•  2018 käytössä oli 14 satelliittia.  

  

Tilanne 2020  

•  26 Galileo-satelliittia on taivaalla;  

•  22 käytössä   

•  2 ei käytössä   

•  2 testauksessa. 
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Eurooppalainen Galileo  

Koska Galileo on ensisijaisesti rakennettu siviilikäyttöön, on 
järjestelmän suunnittelussa panostettu erilaisiin markkina- ja 
käyttäjätutkimuksiin. Galileon eri palveluita voidaankin pitää 
järjestelmän kolmantena komponenttina avaruuskomponentin 
(satelliitit) ja maanpäällisen komponentin (seuranta- ja 
valvontaverkosto) lisäksi.  

 

•  Avoin palvelu (Open Service - OS)   

•  Rajoitettu viranomaispalvelu (Public Regulated Service - PRS)  

•  Kaupallinen palvelu (Commercial Service - CS)  

•  Etsintä- ja pelastuspalvelun tuki (Support to Search and Rescue 
Service - SAR).  

 

 

[https://www.maanmittauslaitos.fi/tutkimus/teematietoa/paikannusjarjestelma-galileo]  
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Galileo-
satelliitti 
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Galileo-satelliittien  
tarkkuusmittauksia 2017  
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Galileo:n tilanne 2015 

 Eurooppalainen satelliittipaikannushanke, alkoi 2007   

•  alkujaan vastaveto USA:n sotilaalliselle GPS:lle  

•  on jo vuooosia myöhässä (valmiina 2020 ???)  

•  näyttää silti valmistuvan…  2015 olisi 18 satelliittia… ???  ;-)  

•  27+3=30 satelliitin järjestelmä; 3 rataa kussakin 9 satelliittia   

•  ratakorkeus 23222 km  

•  2 testisatelliittia on taivaalla (28.12.2005, 27.04.2008) 

– GIOVE-A; 1. signaali toukokuussa 2007  

– GIOVE-B; 1. signaali maaliskuussa 2008  

•  vuoden 2011 aikana 2 satelliittia radalle (21.10.2011)  

•  vuoden 2012 aikana 2 satelliittia radalle (12.10.2012)  

•  1. 3D-paikannus 12.03.2013 (4 satelliitilla), 10-15 m tarkkuus  

•  kesällä 2014 kaksi satelliittia, hieman väärille ratakorkeuksille  

•  11/2014 viisi Galileo-satelliittia on taivaalla  

•  maaliskuussa 2015 radoilla oli 8 satelliittia.  
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Galileo   (www.satellite-navigation.eu) 

Galileo-järjestelmä  

•  30 satellites  

•  30-40 sensor stations  

•  3 control centres  

•  9 mission uplink stations  

•  5 TT&C stations.  

 

  

Suunnitellut Galileon palvelutyypit  

•  open service  

•  safety-of-life service  

•  commercial service  

•  public regulated service  

•  search and rescue service.  
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Ymmärtääkö älypuhelimesi Galileon signaaleja ?  



Galileo-enabled phones (11/2017): 

• Apple: iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 10/X 

• BQ: Aquaris V Plus, Aquaris V, Aquaris X5 Plus, Aquaris X, Aquaris X Pro 

• Google: Pixel 2, Google Pixel 2 XL 

• Huawei: P10 plus, Mate 9 pro, P10, Mate 10 Pro, Mate 9 

• LG: V30 

• Mediatek: Meizu Pro 7 Plus, Meizu Pro 7 

• Motorola: Moto X4 

• Nokia: Nokia 8 

• Oneplus: Oneplus5 

• Samsung: S8, S8+, Note 8 

• Sony: Xperia XZ Premium 

• Vernee: Apollo 2.  

 

http://galileognss.eu/is-your-phone-using-galileo/#more-2659 
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Beidou     
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Completion and Commissioning of the BeiDou Navigation 
Satellite System (BDS-3)      Date 03.08.2020  

• Initiated in November 2009, the BDS-3 project has gone through 
five stages.                 [http://en.beidou.gov.cn/SYSTEMS/System/]  

• Since November 2017, 30 BDS-3 satellites were launched with 18 
carrier rockets in two and a half years, more than 40 ground stations 
were built.  

• Firstly, the system possesses powerful functionalities. BDS-3 is 
equipped with two major functions, namely navigation and 
positioning, as well as data communication. As a powerful 
global navigation satellite system, BDS can provide seven types of 
services, including positioning, navigation and timing, global 
short message communication, regional short message 
communication, international search and rescue, satellite-
based augmentation, ground-based augmentation, and 
precise point positioning.   

• Secondly, its performance indicators are advanced. The global 
positioning accuracy is better than 10m, the velocity 
measurement accuracy is better than 0.2 m/s, timing accuracy is 
better than 20 nanoseconds, service availability is better than 99%, 
while the performance in the Asia-Pacific region is better.  
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Compass:n tilanne 2015     
(www.beidou.gov.cn) 
(Beidou-satelliitit, ”Otava”)   

•  neljä satelliittia oli radallaan 2007  

•  järjestelmä valmiina 2010..2015   ?????  

•  2 satelliittilaukaisua 2009,  5 satelliittilaukaisua 2010, 3 
satelliittilaukaisua 2011, 6 satelliittilaukaisua 2012    

•  tavoite: 12 satelliittia 2012 (”paikallisversio” Beidou-2)  

•  maaliskuussa 2013 radalla oli 16 satelliittia  

•  radoilla maaliskuussa 2013  

– 6 GEO (geostationary earth orbit)  

– 5 IGSO (inclined GEO)  

– 5 MEO (medium earth orbit).  

•  maaliskuussa 2015 oli 17. satelliitin laukaisu  

•  tarkkuus olisi 10 metriä  

•  8-11 signaalia 1176,45-1589,742 MHz  (myös 1575,42 MHz).  
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Et kai sokeasti nääs 
luottaisi johonkin 

tekniikkavempeleeseen ?  
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Ei siihen GPS:ään pidä sokeasti luottaa… 
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GPS:n häirinnästä  
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[MB 6-2018] 

Noin heikkotehoista signaalia on helppo häiritä, ja taajuuskin on 
tiedossa (1575,42 MHz).   
 
Tahattomia häirintätapauksia on lukuisia ulkomailta; jokin 
viallinen sähkölaite.  
 
Sopimusten mukaan amerikkalaiset voivat tarvittaessa häiritä 
Galileon signaalia.  
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Tavallista GPS-signaalia 
on helppo häiritä, koska 
signaalivoimakkuus on 
niin pieni.   
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GPS:n häirintälaitteita (auton paikannus)  
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”ettei pomo näe missä poikkean kahvilla...” 
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Tee itse GPS-
häitintälähetin. 
 
Ja mitä kaikkea 
muuta verkosta 
löytyykään…   
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Joitakin 
lisämateriaaleja   
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Hänellä oli väärät koordinaatit…  
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09.11.2020 294 

GPS–vepinaari 10.11.2020 klo 1700-19 
(noin 60 sivua)   

Hyvää iltaa tasapuolisesti kaikille !  
 
Järjestävät  

tahot  

tänään:   

- TaKoRU  

- Pirkanmaan reservipiirien Maastotoimikunta  

- Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa)  Tampereen 
paikallistoimikunta 

- Pirkanmaan viestikilta.  
 

Materiaalia:  

 www.pirkanviesti.fi/maastotoiminta/   (”webinaarien...”)  

Kartat ja koordinaatit                   tensu@iki.fi    



www.pirkanviesti.fi/maastotoiminta/    
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