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Kartta kuuluu kaikille

Tervetuloa viihtymään karttojen ja paikkatiedon
parissa!

KIRSI MÄKINEN
päätoimittaja

KUVA: JOHAN MYRÉEN

T

ässä numerossa katsellaan karttoja. Hyvä
kartta syntyy laadukkaista aineistoista
käyttötarkoitustaan palvellen. Kartat auttavat hahmottamaan ja jäsentämään ympäristöämme. Ne voivat olla raaka-ainetta
suunnittelijan työpöydälle, reittitietoa tiellä
liikkujille tai vaikkapa tutkijalle tietoa siitä, miten joen
virtaus muuttuu eri vuodenaikoina.
Suomen Kartografisen seuran Kartta 2016 -haasteessa palkitut työt näyttävät, miten monenlaisiin tilanteisiin – ja käyttäjille karttoja tehdään. Julia Kemppisen
kartta esittelee tiedeyhteisölle maaperän kosteuden
ajallista muutosta. Topi Tjukanov sijoitti kaikki suomalaiset kartalle, joka näyttää miten maamme asutus
painottuu eteläiseen Suomeen. Elmo Allénin bussilinjakartta esittelee pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen
peruslinjaston.
Kun kaupunkimallin kohteisiin – vaikkapa rakennuksiin – liitetään tietoa kohteen ominaisuuksista,
saadaan uuden sukupolven älykäs kaupunkimalli.
Helsinki julkisti semanttisen mallin koko alueestaan
viime vuoden lopulla. Aineisto on avointa dataa ja kaikkien sovelluskehittäjien vapaasti käytettävissä. Tulevaisuus näyttää, mihin kaikkeen uusi älykäs 3D-Helsinki
taipuu. Ainakin vastaanotto on ollut innostunutta.
Moni tarvitsee karttoja työssään, mutta karttojen
ääressä viihdytään myös vapaa-ajalla. Lisätystä todellisuudesta kirjoitimme jo muutama vuosi sitten. Silloin
tekniikka tuntui olevan kaukana tulevaisuudessa, vain
harvojen ja valittujen ulottuvilla. Pokémon go teki siitä
arkipäivää yhdessä yössä.
Murroksessa-palstalla Pyry Kettunen puolestaan
pohtii, mitä mahdollisuuksia kolmeulotteiset geokuvat
voisivat tuoda paikkatiedon esittämiseen.
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MURROKSESSA
▶ PYRY KETTUNEN

Geokuvien kolmannen
ulottuvuuden aika
on käsillä

KUVA: JAAKKO KÄHKÖNEN JA PYRY KETTUNEN

Informaatiosisällön kannalta kolmas ulottuvuus on geokuvilla usein pikemmin haitta kuin
hyöty, vaikka se tarjoaakin helppoa ja viihdyttävää katsottavaa. 3D-aineistojen lisääntyminen
ja 3D-piirtotekniikan kypsyys näyttävät kuitenkin viimein nostavan myös kolmeulotteisen
viistoesityksen hyötyarvoa.

Kattavat kolmeulotteiset paikkatietoaineistot mahdollistavat myös kartografisten
3D-geokuvien tuottamisen

K

olmeulotteisen ympäristön
esittäminen kuvalla ympäristön ymmärtämiseksi on yksi
ihmisen ikiaikaisista tarpeista.
Esitystekniikoista merkityksellisimpiä
on ollut kolmen ulottuvuuden projisointi
kaksiulotteiselle tasolle alkaen esihistorian
piirroksista vaikkapa kallioseinämään ja
päätyen nykypäivän kolmeulotteiseen
tietokonegrafiikkaan. Perspektiivikuvauk
sen historiaa on jäljitetty aina antiikin
Kreikkaan saakka, joten kolmen ulottuvuuden piirtämistä tasolle ei voida pitää
mitenkään tuoreena keksintönä. Silti fyysiset kolmeulotteisesti ympäristöä esittävät
geospatiaaliset kuvat (lyhennän geokuvat)
jaksavat ihastuttaa meitä katsojia. Tässä
kirjoituksessa pohdin, onko kolmeulot-

teisten geokuvien merkitys kokenut viime
vuosina olennaista muutosta.
Mikä oikeastaan on kolmeulotteinen
geokuva? Kaikki geokuvat kuvaavat kolmeulotteista todellisuutta, vaikka kolmatta ulottuvuutta (tyypillisesti korkeus)
ei olisi piirretty varsinaisesti näkyville.
Kolmeulotteinen geokuva tarkoittaakin
tyypillisesti yläviistosta, maanpinnan
kohteiden yläpuolelta piirrettyä, laajempaa maa-aluetta esittävää kolmeulotteisen todellisuuden projektiota kahdessa
esitysulottuvuudessa, kuten paperilla tai
näytöllä. Projisointitapoja on monia, jotka
kukin soveltuvat hieman erilaisiin käyttötilanteisiin. Tavallisin on ihmisen näkökokemusta vastaava perspektiiviprojektio, jossa
kuvatason suunnasta poikkeavat viivat

leikkaavat kuvan pakopisteissä.
Geokuvien ominaispiirre on, että niillä
tavoitellaan yleensä laajan maa-alueen
kuvaamista. 3D-projektiokuvalla tämä
johtaa helposti korkeusulottuvuuden
havainnollisuuden katoamiseen, koska
korkeuserot ovat varsinkin tasaisissa maastoissa metrisesti mitättömiä verrattuna
maanpinnan tason kokoon. Korkeat rakennuksetkin kutistuvat huomaamattoman
pistemäisiksi geokuvan mittakaavatason
pienentyessä, ja kolmeulotteinen geokuva
muuttuu nopeasti kaksiulotteisen näköiseksi. Osin tästä johtunee kaksiulotteisen
piirron perinne maastokartoissa, joissa
korkeuseroja kuvataan korkeuskäyrillä ja
rinnevarjosteilla.
Edellä olevasta yhteenvetäen kolme
ulotteinen geokuva on laajaa maa-aluetta
suurella mittakaavatasolla kuvaava viistokuva, joka mahdollistaa alueen kohteiden
korkeuksien hahmottamisen.

Mitä kolmeulotteisella geokuvalla
saavutetaan?

K

olmeulotteisen geokuvan tenho perustunee edellä mainittuun havaintokokemuksen yhtenev y yteen ihmisen
tavallisen näkökokemuksen kanssa. Korkeusulottuvuuden myötä kuvalla näkyvät
maanpinnalla kulkemisessa korostuneesti
havaittavat pystysuorat kohteet, kuten
talojen julkisivut ja mäkien rinteet. Niiden
kautta tuttuja kohteita on sujuva tunnistaa ja yhdistää ympäröiviin kohteisiin.
Spatiaalisen tietämyksen rakentumista
tarkasteltaessa kolmeulotteiset geokuvat
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MURROKSESSA-PALSTA
KÄSITTELEEE ASIOITA JA
ILMIÖITÄ, JOTKA MUUTTAVAT
PAIKKATIETOALAA JA TOTUTTUJA TOIMINTAMALLEJA.
HALUATKO PUHEENVUORON?
OTA YHTEYTTÄ TOIMITUKSEEN,
POSITIO@MAANMITTAUSLAITOS.FI

KUVA: CIAN PLUMBE

Vaikka staattinen
3D-geokuva ei merkittävästi eroaisi valokuvaa
edeltäneiden parhaiden
detaljimaalareiden maisematauluista, saman
kuvan tuominen vuorovaikutteiseen selaus
3D-aineistoista voidaan visualisoida valikoivasti haluttuja osia.
ympäristöön muuttaa
kuvan katselun ruudulla
lähes fyysisen 3D-maltarjoavat kaikkia spatiaalisen tietämyksen lin katselua vastaavaksi kokemukseksi,
komponentteja eli maamerkki-, reitti- ja jossa näkymän liike antaa oleellisen lisäsirakennetietämystä. Staattisten kolmeulot- sällön ympäristön ymmärtämiseksi. Liikuteisten geokuvien käytettävyyttä kokeel- teltava näkymä poistaa myös pystykohteilisesti tutkittaessa onkin havaittu, että ne den peittävyydestä johtuvan informaation
tukevat reitinkulkua kaksiulotteisia kuvia epätäydellisyyden puutteen. Näkymän
paremmin ainakin rakennetussa ympä- ohjaus tuo kuvan katsomiselle ja tulkinristössä.
nalle kuitenkin kognitiivisen lisähaasteen,
Kolmeulotteisen geokuvan helppotajui- ja kokeelliset tutkimukset ovatkin osoitsuudella on kuitenkin hintansa. Kolmesta taneet ihmisten suosivan kaksiulotteista
kahteen ulottuvuuteen projisoitaessa nadiiriprojektiota ympäristön hahmottajää kuvalle aina korkeiden ja jyrkkien mista vaativissa tehtävissä vuorovaikutkohteiden taakse katvealueita. Erityisen teisten kolmeulotteisten viistonäkymien
ongelmallista tämä on rakennetuissa kustannuksella.
3D-grafiikan sijaan 3D-geokuvien kiinympäristöissä, joissa pystysuorat rakenteet peittävät geokuvalla merkittäviä osia nostavuutta on kuitenkin nostamassa
maanpinnasta ja kuvan informatiivinen kolmeulotteisten aineistojen massiivinen
täydellisyys kärsii huomattavasti. Lisäksi kasvu, josta tässäkin lehdessä on erinsamoissa kokeissa, joissa kolmeulotteisuu- omainen esimerkki. Kun hyvin suurten
den on todettu helpottavan reitinkulkua, 3D-aineistojen tehokas keräys, tallentamion ihmisten kyvyn arvioida pisteiden nen ja prosessointi on käynyt mittaus- ja
välisiä etäisyyksiä todettu heikentyneen tietoteknisen kehityksen myötä mahdolverrattuna kaksiulotteisiin kuviin. Voi siis liseksi, voidaan näistä aineistoista luoda
sanoa, että kolmeulotteisen kuvan tul- myös uudenlaisia 3D-geokuvia. Niiden
kinnallinen helppous kostautuu helposti informaatiosisältö poikkeaa totutusta
vääristyneempänä käsityksenä kuvatun pintakuvauksesta esimerkiksi pintojen
ympäristön mittasuhteista.
läpinäkyvyyden käytön kautta, mutta
ne ovat silti spatiaalisesti tarkkoja sekä
alueellisesti kattavia ja täydellisiä, ja siten
Miksi kolmeulotteinen geokuva on
katsojalle luotettavia kuten viistoilmakuvat
kiinnostava nyt?
konsanaan.
olmeulotteisen geokuvan käytettä3D-aineistojen ominaisuustiedot mahvyys on kokenut tietokonegrafiikan dollistavat haluttujen kohteiden koroskehittymisen myötä valtaisan muutoksen, tamisen kuvalla, jolloin saadaan aikaan
kun kaikentyyppiset geokuvat ilmakuvista temaattisesti koostettuja, uusia näkökulkartografisiin esityksiin on voitu viedä mia tuovia geokuvia. 3D-aineistojen myötä
vuorovaikutteisesti katseltaviin selausym- jo kauan harjoitettu ympäristön mallinpäristöihin.
taminen ja virtuaalinen toisintaminen

K

muuttuu ympäristön haluttujen piirteiden
kuvalliseksi viestimiseksi – voidaan puhua
myös 3D-kartografiasta.

Geokuvien kirjo kasvaa

V

aikka kaksiulotteiset geokuvat tuskin tulevat häviämään ylivoimaisen
käyttötehokkuutensa vuoksi, tullemme
näkemään entistä enemmän vaikuttavia
ja ympäristökäsityksiämme muokkaavia
kolmeulotteisia geokuvia myös hyötykäytössä, paitsi ruuduilla myös lisätyssä
todellisuudessa ja virtuaalimaailmoissa.
Elinympäristöjemme monimuotoinen
ymmärtäminen ei tule jäämään ainakaan
kuvallisen esittämisen viestintävoimasta
kiinni. ◀

LUETTAVAA:

▶ Döllner J., 2007. Non-Photorealistic
3D Geovisualization. In: Cartwright W.,
Peterson M. P. and G. Gartner (eds.)
Multimedia Cartography, Springer, pp.
229–240.
▶ Häberling C., Bär H. and L. Hurni,
2008. Proposed Cartographic Design
Principles for 3D Maps: A Contribution
to an Extended Cartographic Theory.
Cartographica 43: 175-188.
▶ Kettunen P., Irvankoski K., Krause C. M.,
Sarjakoski T. and L. T. Sarjakoski, 2012.
Geospatial images in the acquisition
of spatial knowledge for wayfinding.
Journal of Spatial Information Science
5: 75–106.

TKT PYRY KETTUNEN TYÖSKENTELEE VANHEMPANA TUTKIJANA MAANMITTAUSLAITOKSEN
PAIKKATIETOKESKUKSESSA
(FGI) GEOINFORMATIIKAN JA
KARTOGRAFIAN OSASTOLLA.
SÄHKÖPOSTI: PYRY.KETTUNEN@
MAANMITTAUSLAITOS.FI
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KUVA: KRISTIINA HEIKKINEN

AJANKOHTAISTA
Kiinteistörajat avoimeksi

Väitöstutkimuksia
Maankosteuden mittaaminen boreaalisella vyöhykkeellä
Jaakko Seppänen on tutkinut väitöskirjassaan havumetsän ja suon sekä jäätymisen vaikutusta maanpinnan emissioon ja
maankosteuden mittaamiseen.
Maan pintakerroksen varastoima kosteus vaikuttaa maan termiseen säteilyyn
mahdollistaen kosteuden mittaamisen radiometrillä.
Kasvipeite vaikuttaa maanpinnan säteilyyn vaikeuttaen maankosteuden mittaamista. Kasvipeitteen ja maaston moninaisuus aiheuttaa myös ns. sekoittuneiden
pikseleiden ongelman, jossa radiometrin
havaitsema signaali muodostuu erilaisista
säteilylähteistä.
Väitöstyössä on verrattu L-alueen
emissiomallien tuloksia lentokäyttöisen radiometrin mittauksiin erilaisissa olosuhteis-

sa. Mittauksilla on selvitetty peltojen, metsän ja suon vaikutusta erikseen ja yhdessä
maanpinnan emittoimaan radiosignaaliin.
Tarkat emissiomallit ovat tärkeitä sekoittuneiden pikselien maankosteuden mittaamisessa. Kun emissiomalleissa huomioidaan eri maastotyyppien kosteussisällön
ja kasvillisuuden vaihtelu, voidaan maankosteusarvioiden tarkkuutta parantaa huomattavasti.
Jaakko Seppäsen väitös ”Soil moisture retrieval in the boreal zone with a high
resolution airborne radiometer. Maankosteuden mittaaminen boreaalisella vyöhykkeellä käyttäen korkearesoluutioista
lentokäyttöistä radiometriä” hyväksyttiin
tammikuussa 2017 Aalto yliopiston Radiotieteen ja -tekniikan laitokselta.

Paikkatietoalan yritysten
liikevaihto ennallaan

sulautettuihin ratkaisuihin ja kuluttajatuotteisiin, selkeimmin tarjonta on kehittynyt tiedonkeruun menetelmissä. Niitä ovat
esimerkiksi laserkeilaukseen perustuvat
ratkaisut. Uutta palveluntarjontaa syntyy
myös sisätilapaikannukseen.
Verkkokyselyn noin kolmenkymmenen
yrityksen vastaajajoukolla on positiivinen
näkemys tulevaisuudesta. Vastaajista 75 %
ennusti kuluvan vuoden liikevaihdon kasvavan. Kasvun keskeisimpänä haasteena
nähtiin osaavan henkilöstön löytyminen.

Paikkatietoalan palveluyritysten yhteenliittymä FLIC on kartoittanut alan markkinatilannetta. Alan yritysten yhteenlaskettu
liikevaihto ei ole selvityksen mukaan juurikaan kasvanut. Samaan aikaan henkilöstön määrä on kuitenkin kasvanut noin yhdeksän prosenttia ja on nyt 1600.
Kun ala jaetaan kansainvälisen mallin
mukaan viiteen segmenttiin eli tiedonkeruuseen, tiedon hallintaan, analytiikkaan,

Helsinki kansainväliseen
älyliikennehankkeeseen
KUVA: SOHJOA AUTOMAATTIBUSSIKOKEILU
HELSINGISSÄ 2016, METROPOLIA AMK

Helsinki on valittu kansainväliseen hankkeeseen, jossa suurkaupungit valmistautuvat robottiautojen käyttöönottoon. Älyliikenteellä pyritään ratkaisemaan sosiaalisia
haasteita ja parantamaan asukkaiden elämää kaupungeissa. Hankkeen ovat käynnistäneet yhdysvaltalaiset Bloomberg
Philanthropies ja Aspen Institute. Helsin-

gin lisäksi hankkeeseen osallistuvat Lontoo, Pariisi, Austin, Los Angeles, Nashville,
Washington DC, Sao Paolo, Buenos Aires ja
Tel Aviv.
Helsingin seudun liikennettä kiinnostaa
erityisesti robottibussien hyödyntäminen
runkolinjojen liityntäliikenteessä sekä avoimen datan ja reaaliaikaisen liikennetiedon
hyödyntäminen.
Bloomberg Philanthropies on New Yorkin pormestarina toimineen Michael R.
Bloombergin järjestö, joka edistää ympäristö-, kansanterveys-, opetus-, ja kulttuurialaa sekä julkishallinnon uudistamista.
Aspen Institute on puolueeton ajatushautomo ja tutkimuslaitos, joka keskittyy johtajuuden kehittämiseen ja yhteiskuntapolitiikkaan. Suomessa valmisteluihin osallistuivat
Helsingin kaupunki, HSL Helsingin seudun
liikenne, liikenne- ja viestintäministeriö ja
Smart & Clean -säätiö.

Maanmittauslaitoksen kiinteistöjaotusta,
kiinteistötunnusta ja rajamerkkejä koskeva tieto muuttui avoimeksi ja maksuttomaksi tietoaineistoksi 1.1.2017. Data on
ollut käytössä tähänkin asti, mutta se on
ollut maksullista.
Tietoja voi käyttää Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston CC 4.0 -lisenssillä, kuten Maanmittauslaitoksen
avoimia maastotietoaineistoja. Aineisto on ladattavissa Avoimien aineistojen
tiedostopalvelusta. Aineiston saa myös
Maanmittauslaitoksen
rajapintapalveluiden kautta. Avoin kiinteistörekisteriaineisto on maksutonta, mutta rajapintapalvelussa on palvelumaksu.
Yksityishenkilö voi katsoa kiinteistöjen rajoja kartalla Karttapaikasta tai Paikkatietoikkunasta.

INTAROS-projektissa
kehitetään
havaintoverkostoa arktiselle
alueelle
Ilmastonmuutoksen seurauksen arktisen alueen lämpötilat kohoavat, merijää vähenee, ikirouta sulaa ja merivirrat muuttuvat. Samalla, kun ympäristön
muutokset vaikuttavat arktisten alueiden
elinolosuhteisiin, alueen meriliikenteen,
matkailun ja luonnonvarojen hyödyntämisen ennakoidaan lisääntyvän.
EU:n Horizon 2020 -ohjelman alle
kuuluvan INTAROS-projektin tavoitteena on tuoda lisää tietoa arktisilta alueilta ja saada eri tahojen tuottamat ilmakehän, meren ja lähiavaruuden havainnot
yhteen arkistoon, josta ne ovat helposti
käytettävissä, analysoitavissa ja visualisoitavissa.
Ilmatieteen laitoksen tehtävä hankkeessa on selvittää ja parantaa jo olemassa olevaa havaintoverkostoa ja
satelliiteista tehtäviä lumihavaintoja. Esimerkiksi Sodankylän kansallisessa satelliittipalvelukeskuksessa vastaanotetaan
ja arkistoidaan satelliittien välittämiä havaintoja lähes reaaliaikaisesti Suomesta, Euroopasta ja koko pohjoiselta pallonpuoliskolta. INTAROS-hankkeen myötä
Sodankylän keskuksen toimintaa laajennetaan edelleen. Jäämerelle asennetaan
enemmän merentutkimuspoijuja ja otetaan käyttöön uusia laivoihin sijoitettuja
merijäätä tutkivia asemia.
INTAROS tuo yhteen 49 eri organisaatiota 20 eri maasta Euroopasta, PohjoisAmerikasta ja Aasiasta.
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Paikkatiedoille yhteinen
alusta
Hallitusohjelmaan liittyvässä Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeessa on
käynnistynyt vuoden 2017 alussa paikkatietojen hallinnan ja käytön tehostamiseen
tähtäävä hankekokonaisuus, jota kutsutaan nimellä Julkisen hallinnon yhteinen
paikkatietoalusta.
Julkisen hallinnon yhteisellä paikkatietoalustalla tarkoitetaan uutta tieto- ja palvelukokonaisuutta, jonka avulla julkisen
hallinnon toimijat voivat tuoda omat paikkatietonsa osaksi yhteistä tietoaineistoa
ja saattaa ne palvelualustan kautta tarjolle eri käyttötarkoituksiin. Paikkatietoalusta
tuo julkishallinnon keskeiset paikkatietoaineistot saataville alustaan, jonka varaan
yksityissektori voi rakentaa oman palveluekosysteemin.
Maa- ja metsätalousministeriö toimii
hankkeen vastuuministeriönä, ja hanke-

Kalatkin kärsivät
melusta
Suomen ympäristökeskuksen vetämän kansainvälisen tutkimuksen mukaan
melun määrä on lisääntymässä
myös veden alla. Tilanne vaihtelee kuitenkin suuresti Itämeren eri osissa ja eri vuodenaikoina. Erityisesti talvella ääni etenee
voimakkaasti. Lisäksi veden lämpötilan ja
suolaisuuden kerrostuneisuus aiheuttaa
äänennopeuteen jyrkkiä muutoksia, mikä
vaikuttaa myös äänen kulkeutumiseen.
Kaloilla ja merinisäkkäillä on havaittu
melun aiheuttamia häiriöitä viestimisessä,
muutoksia käyttäytymisessä ja jopa fyysisiä vaurioita. Kaloille äänimaailma on tär-

Biomassa-atlas valmistuu
keväällä
Luken Biomassa-atlas-verkkopalvelu kokoaa eri biomassoja koskevan paikkatiedon yhteen käyttöliittymään avoimesti
kaikkien käytettäväksi. Luonnonvarakeskuksessa (Luke) valmisteilla oleva verkkopalvelu valmistuu kevään 2017 kuluessa. Verkkopalvelussa on saatavilla tiedot
Suomen metsä-, jäte-, lanta- ja peltobiomassoista eri tietokannoista.
Käyttäjä voi laskea kartalta rajaamaltaan alueelta erilaisten biomassojen määriä ja sijaintia sekä tarkastella biomassojen käyttömahdollisuuksia ja -rajoituksia
yhdistelemällä eri aineistoja. Tietoa voidaan käyttää niin yksittäisten investointien,

päällikkönä toimii Antti Jakobsson. Hanke koostuu kahdeksasta osahankkeesta
ja kokonaisuuden valmisteluun osallistuvat MMM:n keskeisinä kumppaneina valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö,
Suomen ympäristökeskus ja Maanmit
tauslaitos. Yhteistyötä tehdään myös muiden viranomaisten, maakuntien, kuntien,
yritysten ja yhteisöjen kanssa.
Valmisteluvaiheessa keväällä 2017
määritellään toteutettavat osuudet ja syksyllä aloitetaan toteutusprojektit.
Osahankkeissa toteutetaan tekninen paikkatietoalusta ja sen palvelut sekä
muodostetaan yhteiset tietoaineistot, joita ovat ilma- ja satelliittikuvat, pistepilvet,
rakennukset, liikenneverkko, hydrografia,
maanpeite, johtotiedot ja korkeussuhteet,
osoitetiedot ja paikannimet, maankäyttö ja
-päätökset sekä yhteiset INSPIRE-teemat.
Paikkatietoalusta tarjoaa jatkossa myös
INSPIRE-direktiiviin mukaiset palvelut.

keä, sillä ne käyttävät ääntä ja kuuloaistia
viestimiseen, parittelukumppanien paikallistamiseen ja petoeläinten välttämiseen.
Merinisäkkäät käyttävät ääntä myös ravinnon etsimiseen.
Itämeren melua ja työkaluja melun
haittojen vähentämiseen selvitettiin Itämeren vedenalainen äänimaailma (BIAS)
-hankkeessa. Siinä Itämeren koko alueelle
laadittiin ensimmäistä kertaa mallintamalla äänenpainetasokartat, jotka perustuvat
mittauksiin 38 pisteessä eri puolilla Itämer
ta. Hankkeen rahoittivat Euroopan Unionin
LIFE+ 11ENV -ohjelma ja projektin osallistujaorganisaatiot Suomesta, Ruotsista, Virosta, Puolasta, Saksasta ja Tanskasta.

raaka-ainehankintojen ja uusien laitosten
suunnitteluun kuin laajemminkin esimerkiksi energiapolitiikan linjaamiseen.
Käyttäjäkunnan tarpeita selvitettiin laajalla kyselytutkimuksella ennen palvelun
rakentamista, ja palvelua testataan käyttäjien kanssa helmi-maaliskuussa 2017.
Atlakseen voidaan lisätä uutta tietoa sitä
mukaa, kun aineistot kehittyvät tai uusia
käyttäjätarpeita ilmenee, luvataan Lukesta.
Luken koordinoimassa hankkeessa
ovat mukana Tapio Oy, Suomen ympäristökeskus sekä Vaasan ja Itä-Suomen yliopistot. Rahoittajana on vuoden 2018 loppuun
asti maa- ja metsätalousministeriö.
Biomassa-atlas-verkkopalvelu avautuu kevään 2017 aikana osoitteessa www.
biomassa-atlas.fi
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TAPAHTUMAKALENTERI
20.4.2017
Metatiedot ja uusi Paikkatietohakemisto
Lisätietoja: www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/
koulutus
18.5.2017
Paikkatiedon yksilöivät tunnukset
Lisätietoja: www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/
koulutus
9.–12.5.2017
AGILE 2017 20th Confrence on geo-information
science
Wageningen, Hollanti
Lisätietoja: agile-online.org/index.php/
conference/conference-2017
23.5.2017
FOSS4G 2017
OSGeo Suomi ry:n seminaari suomalaisille
avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistojen
käyttäjille ja kehittäjille.
Helsinki
Lisätietoja: www.osgeo.fi
29.5.–2.6.2017
FIG Working Week 2017
Helsinki
Lisätietoja: www.fig.net/fig2017
5.–9.6.2017
Fringe
10th International Workshop on “Advances in the
Science and Applications of SAR Interferometry
and Sentinel-1 InSAR”.
Helsinki
Lisätietoja: www.fringe.esa.int
2.–7.7.2017
28th International Cartographic Conferene
Washington, Yhdysvallat
Lisätietoja: www.icc2017.org
10.–12.10.2017
INTERGEO 2017
Berliini, Saksa
Lisätietoja: www.intergeo.de/intergeo-en/index.
php
7.11.2017
Paikkatietomarkkinat
Helsinki
Lisätietoja: www.paikkatietomarkkinat.fi
6.–11.5.2018
FIG Congress 2018
Istanbul, Turkki
Lisätietoja: www.fig.net/fig2018

Lisää tapahtumia ja lisätietoja tapahtumista
www.positio-lehti.fi/tapahtumakalenteri
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Semantiikka mullistaa

3D-kaupunkimallin

käyttömahdollisuudet

Maailman edistyksellisimmän semanttisen kaupunkitietomallin
odotetaan kutkuttavan mielikuvitusta ja parantavan suunnittelua.

H

elsinki on ottanut ensimmäisenä kaupunkina maailmassa
yhtäaikaisesti käyttöön kaksi
uuden sukupolven 3D-kaupunkimallia: älykkään semanttisen kaupunkitietomallin ja visuaalisesti korkeata-

soisen kolmioverkkomallin. Molemmissa
malleissa näkyy koko kaupunki saarineen.
”Olimme itsekin yllättyneitä, että vastaavaa ei ole kukaan aiemmin tehnyt”,
kertoo hankkeen projektipäällikkönä
toiminut arkkitehti Jarmo Suomisto Hel-

singin kaupunginkansliasta. Uutta koko
kaupungin kattavuuden lisäksi on mallien
julkaisu avoimena datana.
Helsingin tavoitteena oli laatia nykyaikainen koko kaupungin kattava 3D-malli,
jotta laskelmia ja visualisointeja esimer-

positio 1/2017

kaupunkimallien 3D-standardisoinnista.
Projektissa saatiin samalla rakennukset
Inspire-yhteensopiviksi.

Montako kuutiota vettä mahtuu
parkkiluolaan?

L

ista käyttökohteista, joissa uuden
sukupolven kaupunkimalleja voi
hyödyntää, yltää pitkälle. Semanttista kaupunkimallia hyödynnetään jo
ainakin Alankomaissa tulvakartoituksiin
ja -simulaatioihin sekä suojatoimenpiteiden suunnitteluun. ”Rotterdamissa on
esimerkiksi laskettu, kuinka paljon tulvavettä mahtuu kaupungin parkkiluoliin”,
Suomisto havainnollistaa.
Malleja voidaan käyttää myös melulaskentaan ja ilmansaaste-ennusteisiin
sekä täydennysrakentamisessa merkittäviin näkyvyys- ja varjostustarkasteluihin. Koulutus- ja turva-ala hyödyntää
kaupunkimalleja liikennesimulaattoreissa, saattueiden turvajärjestelyissä ja
pommien räjäytysanalyyseissä. Saksassa
kaupunkialueilta löytyy edelleen toisessa
maailmansodass a
räjähtämättä jääneitä
pommeja. Ne räjäytetään etukäteen virtuaalisesti, jotta nähdään, kuinka laajalta alueelta ihmiset on evakuoitava ja
rakennukset suojattava. Rakennusliike voi
kaupunkimallin ansiosta kertoa kuinka
monesta asunnosta on merinäköala ja onko
näköala esteetön vai rajoitettu. Käyttäjiä
löytyy myös matkailun, navigaation, pelastustoimen, televerkkojen rakentamisen
ja muun elinkeinoelämän alueelta sekä
kiinteistöhallinnasta ja aluesuunnittelusta.
Suomessa yksi lupaavimpia käyttökohteita on Suomiston mielestä aurinkoenergiasovellukset. Semanttinen malli kertoo,
mitkä osat kuvaavat rakennuksen kattoa tai
seiniä. Seinä- ja kattopinnat on analysoitu
aurinkoenergiapotentiaalia varten kahden
metrin gridillä Münchenin teknisessä yliopistossa. Säteily voidaan laskea suorana
säteilynä, hajasäteilynä tai kokonaissäteilynä kuukausittain.
”Meidän 80 000 rakennuksen kokonaisuus oli sopivan kokoinen aineisto,
jonka laskenta kiinnosti yliopiston väkeä
niin, että saimme työn nimellisillä kustannuksilla”, Suomisto kertoo tyytyväisenä.
Helsinki on ensimmäinen kaupunki,
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johon tätä uutta aurinkoenergialaskentaa
sovelletaan.

Mittatarkka kolmioverkkomalli
helpottaa tapahtumien järjestelyjä

M

ittatarkkaa kolmioverkkomallia
eli teksturoitua kolmioverkkoa
varten otettiin 50 000 ilmakuvaa kesällä 2015. Maastoresoluutioltaan
10 x 10 cm aineiston laskenta kolmiulotteiseksi malliksi kesti tehokkailla koneilla
kolme kuukautta. Mittatarkkuuden ansiosta esimerkiksi tapahtumatuottaja voi
suunnitella tapahtuma-alueen tarkasti
poistumisteitä ja bajamajojen sijainteja
myöten. Visuaalisesti kolmioverkkomalli
tuo kaupunkimalliin pienetkin rakennukset, laivat ja puut kuvaushetken mukaisesti.
Alkusysäyksen kaupunkimallinnukseen
Helsingissä antoi 1980-luvulla KampinTöölönlahden ideakilpailu. Kun kilpailun
tulokset sijoitettiin malliin ja suunnitelmia
katsottiinkin muualta kuin Mannerheimintieltä, kohtasivat myös kilpailuun

Saksassa kaupunkimalleja
käytetään mm. virtuaaliräjäytyksiin.

Helsingin uusi 3D-kaupunkimalli kertoo sekä
visuaalisesti että sijaintitarkasti Meilahden
sairaala-alueen helikopterikentän paikan.

kiksi täydennysrakentamisen ja liikenteen
vaikutuksista voidaan tehdä koko kaupungin laajuudelta. Kolmioverkkomalli saatiin
samaan yhteyteen Suomiston mukaan
vähän sivutuotteena. Eli hyvää yritettiin,
mutta priimaa tuli.
Semanttinen malli pitää sisällään rakennuksen geometrian lisäksi kohteiden
ominaisuustiedot. Sen tietosisältöä voidaan edelleen rikastaa lisäämällä tehtyjen
analyysien tulokset kohteen ominaisuustiedoksi tietokantaan.
Helsingin kaupunkitietomalli perustuu
CityGML-standardiin, ja työssä on käytetty
useita avoimen lähdekoodin sovelluksia.
CityGML-luokituksen mukaan rakennusten tiedot ovat LOD 2-tasoa. Helsinki
on myös liittynyt Open Geospatial Consortiumiin (OGC), joka vastaa globaalista

osallistuneet arkkitehdit yllätyksiä. Töölönlahden suunnittelun tueksi ja useiden
arkkitehtuurikilpailujen lopputulosten
yhteensovittamiseksi kaupunkisuunnitteluvirasto toteutti vuonna 1999 Töölönlahden alueen virtuaalimallin.
Sekä ohjelmistot että mittaustekniikka
ovat ottaneet noista ajoista pitkän loikan.
Tänä päivänä semanttinen CityGML-malli
generoidaan lähes automaattisesti 2D-kartan rakennuspohjakuviosta ja pistepilviaineistosta. Aiemmin mallinnustyö tehtiin
täysin manuaalisesti paperikarttojen ja
rakennuspiirustusten avulla.
Uuden sukupolven kaupunkimalleja
tehtiin Helsingissä kaksi vuotta. Tuotannosta yksi kolmasosa on tehty kaupungin
omana työnä ja kaksi kolmasosaa teetettiin talon ulkopuolella, pääosin KeskiEuroopassa, jossa kolmiulotteisen tiedon
esittämiseen kehitetty CityGML on tuttu
ja tunnettu. Kolmioverkkoa varten otetut
valokuvat prosessoitiin kaupunkimalliksi
Pariisissa. Rakennusten geometria- ja
semantiikkamallinnus on tehty Berliinissä ja rakennusten tekstuuri Itävallassa.
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Kaupunkimalli sisältää myös rakennusten ominaisuustiedot.
Kantakartasta saatavat kivijalkavektorit
eli geometriatiedot ja pistepilvistä saadut
kattopintatiedot yhdistyivät Saksassa EUtuella kehitetyllä ohjelmistolla. Helsingissä
työstä vastasi projektipäällikkövaljakko
Jarmo Suomisto ja Kari Kaisla apunaan
korkeakouluharjoittelija Enni Airaksinen.
”Suomessa ei valitettavasti opeteta
3D-kaupunkimallinnusta riittävästi yliopistoissa, mutta toivottavasti meidän mallimme vie osaltaan kehitystä eteenpäin”,
Suomisto toteaa.
Parhaillaan Helsingin yliopistossa tehdään kaupungille puustotulkintaa laserkeilausaineistosta. Päivitetyn puurekisterin
puut voidaan sijoittaa tietomalliin, ja näin
voidaan laskea esimerkiksi puurivistön
vaikutus liikenteen meluvallina.

Pelillisiä pilotteja asukkaille ja
yrityksille

H

avainnollistaakseen kaupunkimallin mahdollisuuksia Helsinki on
tehnyt aurinkoenergia-analyysin
lisäksi pilottihankkeita muun muassa
rakennusten energiankulutuksen havainnollistamisesta, tietomallien yhteiskäytöstä rakentamisessa, Aleksanterinkadun
huoltotunnelista ja Oulunkylän asemanseudun kehittämisestä.
Oulunkylän asemanseudusta tulee

Raidejokerin myötä joukkoliikenteen solmukohta, ja Ogelikoneeseen on laadittu
kolme vaihtoehtoista esitystä siitä, miten
aseman ympäristöä voisi rakentamisella
tiivistää. Periaatteelliset rakennemallit
näytetään 3D-malleina vaalikoneen tavoin:
annettujen vastausten perusteella kone
näyttää, mikä vaihtoehdoista kuvaa parhaiten omia toiveita. Ogelikone avautuu
yleisölle kevään aikana.
Aleksanterinkadun huoltotunnelin
käytön tehostamiseksi tehdyllä tietokonepelimäisellä sovelluksella voi puolestaan
tutustua tunnelin sisäänajoreitteihin ja
liikkumiseen itse tunnelissa. Tavoitteena
on saada Aleksin jakeluliikennettä siirrettyä kadulta tunneliin.
Pilotit eivät ehkä ole sovellusten järeimmäistä päästä, mutta Helsinki haluaa
varmistaa, että mallien mahdollisuudet
ymmärretään ja niitä aletaan hyödyntää.

Suurimmat hyödyt tuo integrointi

H

elsingillä ei ole päätöstä siitä, miten
kaupunkimallia ylläpidetään. Varteenotettava vaihtoehto voisi olla
ilmakuvaus kahden vuoden välein. ”Kaikki
uusi suunnittelu tehdään diginä. Ylläpidon
tietovirta syntyy pienistä digitaalisista
puroista”, Suomisto uskoo.
Suurimmat ja varmimmat hyödyt aina-

▶ Helsingin kaupunkimalli on saanut jo kansainvälistä huomiota: Lontoon Be
Inspired -tapahtumassa, jossa palkitaan vuosittain merkittäviä infrastruktuurihankkeita, Helsinki voitti ensimmäisen palkinnon ”Innovation in Reality
Modelling” -sarjassa.

kin lyhyellä aikavälillä kaupunkimalleista
saadaan, kun ne integroidaan kaupungin
omiin tuotanto- ja palveluprosesseihin.
Realistisemmat aikataulut, virheiden väheneminen, digitalisoidut toimintaketjut
ja reaaliaikainen tiedonkulku ovat suoria
hyötyjä. Lisäksi kaupungin käyttämät
konsultit saavat käyttöönsä tasalaatuisen ja
tarkan mallialustan eikä aikaa tarvitse eikä
saa käyttää mallinnustyöhön. Kaupunkimallin käyttö CAD-pohjana pitäisi pudottaa konsulttityön hintaa useita kymmeniä
prosentteja. Lopputuloksena pitäisi olla
myös entistä parempi kaupunkiympäristö.
Avoimen kaupunkimallidatan toivotaan tuottavan myös uusia innovatiivisia
palveluja. Markkina-alueen muodostavat
CityGML:n ansiosta kaikki ne Euroopan
suuret kaupungit, jotka käyttävät avointa
kaupunkimallistandardia. Euroopan ulkopuoleltakin standardin käyttäjiä löytyy.
Tietomalliaineiston ominaisuustietoihin
voi tehdä vapaasti kyselyjä.
”Meillä on Suomessa paljon puhuttua ja
osaavaa peliteollisuutta. Toivon, että osaamista käytettäisiin myös hyötypelisovelluksiin”, Suomisto sanoo. ◀

▶ Helsingin 3D-kaupunkimallisivut:
www.hel.fi/3D ja katselu- ja lataus
palvelu http://kartta.hel.fi/3d
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Näin mallit tehtiin:

C

ityGML-muotoisen kaupunkitietomallin lähtötietoina ovat kaupungin
kartta- ja paikkatietoaineistot, rekisterit, laserkeilauksella saadut pistepilvet,
ilmavalokuvat sekä rakentamisen tietomallit. Tietomallin ylläpidon ja käytön
kannalta on tärkeää, että mallin kohteet
vastaavat kartoilla esitettäviä kohteita. Esimerkiksi rakennusten pohjakuvion tulee
perustua kantakartan pohjakuvioon. Helsingin perinteiset kartta-aineistot (muun
muassa kantakartta) ovat osittain vielä kaksiulotteisia, mutta niitä voidaan hyödyntää
3D-kaupunkimallin rakentamisessa.
Rakennusten 2D-pohjakuvio saadaan
oikeaan korkeustasoon siirtämällä se luokitellusta pistepilvestä työstetylle maanpintamallille. Näin voidaan tehdä myös muille
karttakohteille, esimerkiksi puille. Kohteille saadaan korkeus käyttämällä toista
pintamallia; tämä luodaan pistepilvestä,

johon on otettu mukaan vain rakennuksiin
osuneet pisteet. Pohjakuviot ”pursotetaan”
tällä pinnalle, jolloin rakennuksiin syntyvät seinät.
Rakennusten kattomuodot tulkitaan
niin ikään pintamallista, ja kirjastosta
sijoitetaan rakennukselle parhaiten sopiva
katto. Rakennusten ohella tietomalli kattaa
ensimmäisessä vaiheessa maanpinnan,
vesistön, sillat ja puut.
Kolmiulotteinen kolmioverkkomalli eli
mesh-malli on tuotettu sovelluksella, jolle
on annettu lähtötietoina pääasiassa kuvasarjoja, jotka sovellus on rekonstruoinut
teksturoiduksi kolmioverkoksi. Sovellus
muodostaa kuvista lähes automaattisesti
3D-malleja.
Verkkomallin muodon tarkkuus riippuu
kolmioverkon tiheydestä. Mallin automaattinen laskenta perustuu vastinpisteiden löytämiseen kuvilta, minkä vuoksi

heijastavia, peilaavia tai liikkuvia pintoja ei
pystytä mallintamaan oikein.
Helsingin kolmioverkkomallissa näyttäytyy kaupunki kesällä 2015. Helsingin
kaupungin kattava kolmioverkkomalli
on kooltaan yksi suurimpia yhtenäisiä
kolmioverkkomalleja maailmassa. Yli neljänsadan neliökilometrin alueelta löytyvät
myös lukuisat Helsingin edustan ja ulkosaariston saaret. Helsingin laserkeilaukset
on tehty noin puolen kilometrin lentokorkeudesta, jolloin laserpisteitä saadaan
noin 20 kappaletta neliömetriä kohden.
Jokaiselle pisteelle saadaan sijainti alle
10 cm:n tarkkuudella.

▶ www.hel.fi/3D > Asiantuntijoille

Varmista karttapalvelusi
tulevaisuus
InfoGIS-paikkatietopalvelulla
“Julkisten sekä sisäisten
karttapalveluiden
toteuttamiseen, aineistojen
esittämiseen ja julkaisemiseen sekä paikkatiedon
hyödyntämiseen.”
Optimoidut toiminnot
yhdestä osoitteesta, käytit
sitä tietokoneella, tabletilla
tai kännykällä.

Infokartta Oy

Puh. +358 8 323 0000

infokartta@infokartta.fi

Tutustu lähemmin
www.infokartta.fi
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Kaljaa ja karttoja
Hyväntekeväisyyttä ilman sitoutumista, pelillisyyttä ja
samanhenkisten ihmisten tapaamista – vapaaehtoiskartoitukselle
on monta motiivia.

V

-nimisen kaupungin läheltä. Kyseessä ei ole tällä
kertaa katastrofialue vaan varautuminen Mekongjoen tulviin. Vietnamin puolesta puhuu sieltä hiljattain UM:n metsätietohankkeesta Suomeen palannut
Eduardo Gonzales.
Lukitsen näytölleni avautuvalta kohdealueelta
yhden helpon näköisen ruudun käyttööni ja pääsen
Bingin satelliittikuvalle. Siinä on vain muutamia
rakennuksia ja kastelukanavia. Ruutua halkovan
isomman uoman on joku ja kartoittanut. Kaupungit tiheine rakennuksineen samoin
kuin erikoiset maaston-

OpenStreetMap (OSM)-karttojen käyttäjä.
Ensimmäiseksi kirjaudun kartoittajaksi ”karttojen Wikipedian” eli OSM:n sivulla (openstreetmap.
org). Sen jälkeen saan ohjeeksi siirtyä tasks.hotosm.
org-sivulle. Siellä on tarjolla eri puolelta maailmaa
olevia kohteita, joista tarvitaan karttoja. Tasking
Manager -työkalu huolehtii, että yhtä kohdetta kartoittaa vain yksi henkilö kerrallaan.
Ryhmämme valitsee alueen Vietnamista Can Tho

muodot kannattaa jättää kokeneemmille harrastajille.
Muokkaustyökaluja eli editoreita on erilaisia.
Käyttämäni iD on tarkoitettu aloittelijalle, mutta
teen silti perustavanlaatuisen virheen: kartoittamani kastelukanava näkyy pätkinä eikä yhtenäisenä verkostona. Onneksi Vuokko Heikinheimo
vieressäni huomaa tämän ja saan virheen korjattua.
Kartoitetuille kohteille pitää antaa myös omi-
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anhuksia olen ulkoiluttanut, mutta kartoittaminen hyväntekeväisyystoimintana
on minulle uutta. No, kartoittaminen ylipäätään on minulle uutta. Astun kuitenkin rohkeasti kannettavan tietokoneeni kanssa helsinkiläiseen pubiin, jossa on alkamassa HOT Kaljaa ja
karttoja -tapahtuma. Kalja ei ole kuumaa, vaan HOT
tulee sanoista Humanitarian OpenStreetMap Team.
Paikalla on kymmenkunta kartta-alan ammattilaista tai opiskelijaa sekä lisäkseni pari muutakin
ensikertalaista. Toinen heistä on nepalilainen
ympäristötekniikan opiskelija ja toinen aktiivinen
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naisuustiedot. Kastelukanavalle on helppo klikata
luokitus valikosta, mutta esimerkiksi afrikkalaisten
teiden luokittelu ei kuulemma ole suomalaiselle
helppoa.

REITTEJÄ ROKOTUSKAMPANJAAN JA
LASKUPAIKKOJA HELIKOPTERILLE

M

aailmalla OpenStreetMap-harrastajien humanitaariset kartoitustapahtumat saivat alkunsa
kymmenisen vuotta sitten, mutta vapaaehtoiskartoitusta tehtiin aktiivisesti jo Haitin vuoden 2010
maanjäristyksen pelastustoimille. Vapaaehtoisjärjestöjen karttatarpeita koordinoidaan esimerkiksi
Missing Maps -projektin kautta, jonka yksi perustajajäsenistä HOT on.
Suomessa yleinen kiinnostus humanitaarista
kartoitusta kohtaan kasvoi Nepalissa huhtikuussa
2015 tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen, ja Helsingissä säännöllisiä HOT-tapaamisia
on järjestetty
syksystä 2015.
K u n M a p a thonin vapaamuotoisten
tapaamisten
nimi vaihdettiin
OSM-kahveista
OSM-oluiksi,
lisääntyi osallistujamäärä kummasti. Vapaamuotoisten torstaitapaamisten
lisäksi Hotosmryhmä on järjestänyt laajempia
ja organisoidump i a M a p a t h oneja esimerkiksi
Punaisen Ristin
kanssa.
Kun maailmaa
r untelee todellinen katastrofi,
kartat syntyvät jopa muutamassa tunnissa eri puolilla maailmaa toimivien vapaaehtoisten ansiosta.
Siksi kahden viikon välein järjestettävissä Helsingin
HOT-tapaamisissa työskennellään yleensä vähemmän kiireellisillä alueilla.
Toiveen kartoitettavasta alueesta voi tehdä Tasking Manager -sivustolle periaatteessa kuka tahansa,
mutta usein pyynnön esittää Punainen Risti, Lääkärit ilman rajoja tai jokin paikallinen avustusjärjestö.
Kartoituspyynnössä mainitaan, mistä kohteista
tietoa erityisesti halutaan. Jos kyseessä on tulva,
tarvitaan tietoa jokiuomista ja asutuksesta. Rokotuskampanjaan kartoitetaan tiet ja kylät. Katastrofialueilla tarvitaan tietoa myös esimerkiksi helikopterille
sopivista laskeutumispaikoista.

JOUKKOVOIMA ON HIENO VOIMA

S

aan kartoitettua tunnin aikana kaksi kastelukanavaa ja kaksi rakennusta. Opin, että kannettavan
hiirellä ei hommassa pärjää, mutta muuta erityisvarustelua tai pelitietokonetta työhön ei tarvita. Mutta
entä jos kohteet saavat väärän luokituksen? Jos puutarhavaja tuleekin merkittyä asuinrakennukseksi tai
päinvastoin?
Helpotuksekseni kuulen, että etäkartoittajien
työn käy aina joku paikallinen tai vähintääkin
kokeneempi kartoittaja tarkistamassa. Kartoitettavaksi pyydetyt ruudut onkin koodattu värein sen
mukaan, onko alue kartoittamaton, kartoitettu ja/
tai validoitu.
Vaikka pari kastelukanavaa tuntuu vaatimattomalta lopputulokselta, Vuokko Heikinheimo lohduttaa, että sekin on pois jonkun toisen työstä. Hän
kertoo innostuneensa kartoittamaan teitä ja asuinalueita Mosambikista koleranehkäisykampanjaan
20 tuntia yksin kotonaan ja oivaltaneensa silloin,
että 20 ihmistä olisi saanut tehtyä saman tunnissa!

VAIHTOEHTO FACEBOOKISSA
ROIKKUMISELLE

S

amaa hyväntekeväisyystyötä voi tehdä kotonakin. Kaljaa ja kartoitusta -kokoontumisen
osallistujat ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että
yhdessä työ on kivempaa. Naapurilta voi kysyä apua,
ja samalla tutustuu muihin saman alan tai samoista
asioista kiinnostuneisiin ihmisiin.
”Tämä on kiva tapa olla hyödyksi ilman, että
tarvitsee sitoutua liikaa”, kiteyttää Pauliina Jalonen
harrastuksensa.
”Ja tuleehan tästä parempi mieli kuin parin
tunnin Facebookissa roikkumisesta”, Vuokko Heikinheimo jatkaa.
Erno Mäkinen uskoo lisäksi kilpailuviettiin.
Kartoitettavan alueen tilastotiedoista näkee, kuinka
monta ruutua tai neliökilometriä kukin on kartoittanut. Missing Mapsin sivustolla on jopa ”leader
board”, johon saavat nimensä kaikkein ahkerimmat.
Helppojen peltoaukeamien kahmiminen ei kuitenkaan auta, vaan vertailuun otetaan myös ruudun
sisältö.
Mikäli tila ei rajoita osallistujamäärää, HOTtapahtumat ovat avoimia kaikille niin Suomessa
kuin muuallakin maailmassa. Helsingin tilaisuudesta tiedotetaan Facebookin kautta. (www.facebook.
com/groups/hotosmfi/)
HOTOSM-ryhmä kannustaa kartoitustapaamisiin muuallakin Suomessa ja lupaa auttaa toiminnan käynnistämisessä. ◀
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▶ KIRSI MÄKINEN
kirsi.makinen@maanmittauslaitos.fi

Mistä on hyvä kartta tehty?
Kartta 2016 -voittajat esittelyssä
Kartta 2016 -haaste etsi laadukkaita verkkosivuilla julkaistuja
karttoja tai karttapalveluita. Positio haastatteli tekijöitä ja esittelee
palkitut työt.
Suomen Kartografisen Seuran Kartta 2016 -haaste oli avoin
kaikille kartoista kiinnostuneille. Osallistujat saivat valita kartan
aiheen vapaasti tai tehdä sen kilpailun yhteistyökumppanin antamasta teemasta.
Kilpailussa etsittiin karttoja, joiden käyttötarkoitus tulee ilmi
selkeästi ja jotka palvelevat hyvin käyttötarkoitustaan. Kartan tuli
olla myös visuaalisesti korkeatasoinen ja mielenkiintoinen sekä
esittää asioita uudella tavalla. Lisäksi kartassa käytetyn aineiston
tuli olla hyvälaatuista.
Kilpailuun osallistui 24 työtä, joista raati palkitsi kuusi. Voitta-

jatyöt edustavat Suomea ICC 2017 -konferenssin kansainvälisessä
karttanäyttelyssä.

Kysymykset palkituille kartantekijöille
1. Mitä karttasi esittää?
2. Mistä sait idean työhösi?
3. Ketkä ovat kartan käyttäjiä ja miten heidän tarpeensa on
otettu huomioon suunnittelussa?
4. Mikä tässä työssä / kartan suunnittelussa oli haastavinta?
5. Mielestäsi kolme tärkeintä hyvän kartan ominaisuutta?
▶ Linkit palkittuihin töihin SKS:n verkkosivuilla:
www.kartogra.fi/karttahaasteen-palkitut-tyot/

Opiskelijasarja

Voittaja: Maaperän dynamiikka, Julia Kemppinen
artta kertoo maaperän kosteuden alueellisesta vaihtelusta
ja ajallisesta muutoksesta sekä niihin vaikuttavista ympäristömuuttujista. Esimerkkinä on Pohjois-Norjan Geaidnogáisá- ja
Rástigáisá-tunturit sekä niiden väliin jäävä jokilaakson alue, jossa
BioGeoClimate Modelling Lab -tutkimusryhmämme on usean
vuoden ajan tutkinut arktis-alpiinista maaperää, kasvillisuutta
ja mikroilmastoa.
Halusin kuvata kiinnostavaa ja ajankohtaista luonnonilmiötä ja
tuoda esille alueellisten mallinnusmenetelmien mahdollisuudet.
Työni on tiivistelmä pro gradu -tutkielmastani, mutta maaperän
kosteus ja sen ekosysteemivaikutukset ovat olleet kantava teema
jo kandidaatin tutkielmassani ja vasta aloittamassani väitöskirjassani.
Kartta on suunniteltu esittelemään tiedeyhteisölle ja aiheesta
kiinnostuneille maaperän kosteuden ajallista muutosta. Siihen
vaikuttaneita ympäristömuuttujia tarkastelemalla voimme
ymmärtää miksi tuntureiden laet ovat kuivempia kuin alava jokilaakso niiden välissä. Halusin kartasta mahdollisimman näyttävän
tinkimättä luettavuudesta ja yksityiskohdista, jotta halutessaan
kartasta saa hetkessä yleiskuvan tuloksista, mutta kiinnostuksen
herättyä sitä voi jäädä tutkiskelemaan pidemmäksi aikaa.
Työn raskain ja paras osa olivat 140 km² tutkimusalueellamme
945 tutkimusruudun kosteusmittaukset, joita käytin työssäni vastemuuttujana. Eri puolilla aluetta sijaitsevat ruudut mittasimme
kesäkuussa ja toistamiseen elokuussa ajallisen vaihtelun tutkimiseksi. Se oli haastavaa ympäristössä, jossa lunta voi sataa läpi
alkukesän ja suhteellista korkeuseroa on lähes kilometri. Toisaalta
tutkimukselleni parempaa motivaatiota ja innoitusta ei ole kuin
kaukana ihmistoiminnasta kukoistava herkkä tunturimaisema,
jota ilmastonmuutos uhkaa. Pohjois-Norjan tutkimusalueella
vaeltaessani sain ajatuksen osallistua Kartta 2016 -haasteeseen.
Lähestyn karttoja ennen kaikkea alueellisen mallintamisen

KUVA: JULIA KEMPPINEN
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kautta, joten mielestäni hyvässä kartassa tarkkuus, yleistettävyys
ja todenmukaisuus ovat ne keskeisimmät ominaisuudet. ◀
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Yleinen sarja

Voittaja: Suomalaiset kartalla,
Topi Tjukanov
artta esittää Suomen väestön alueellista jakautumista webbikartalla. Postinumeroperustaisen
tilastoaineiston perusteella väestöpisteet on estimoitu rakennusten ”sisälle”.
Tällaisten paikkatietovisualisointien tekeminen
on olennainen osa työtäni sovellusasiantuntijana.
Kun näin tämän kilpailun ajattelin, että osallistun
siihen jollain visualisoinnilla. Aloin sitten pyörittelemään erilaisia aineistoja ja ideoita kunnes törmäsin
verkossa Heikki Vesannon tekemään karttaan Skotlannin väestöstä. Hän oli saanut idean Guardianin
visualisoinnista, jossa esitettiin Englannin väestöä
karkeammalla tasolla. Idea vaikutti mielenkiintoiselta ja sellaiselta, jota en ollut Suomen aineistoilla
nähnyt, joten lähdin miettimään miten sen toteuttaisin.
Kartan käyttäjiä ovat ihan kaikki. Kuka tahansa
voi olla kiinnostunut hienosta kartasta, joka kuvaa
ymmärrettävää asiaa kiinnostavalla tavalla.
Sain duunikavereilta apua osissa, jotka olivat
minulle uudempia ja tuntemattomampia (esimer-

kiksi webbisivun simppelit java
scriptit) mutta muuten kartta valmistui aika kivuttomasti ja sen tekeminen
oli todella mukavaa.
Hyvä kartta toimii intuitiivisesti. Parhaimmillaan et tarvitse legendaa, käyttöohjeita tms. vaan kartta selittää itse itsensä
ja toiminnallisuutensa. Hyvä kartta on
myös tyylikäs ja miellyttävä katsoa. Se
tuo uuden näkökulman asioihin. Sellaisen, jota tekstillä tai graafeilla ei
pystytä kertomaan. ◀

KUVA: TOPI TJUKANOV
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MML-teema

Kunniamaininta: Suomen tiekartta, Janne Weckman
artta on tiekartta koko Suomesta netissä.
Halusin opiskella suuren aineiston käsittelyä ja sen julkaisemista netissä. Idea oli ollut jo aiemmin muhimassa, mutta
karttahaastekilpailu oli sopiva kimmoke tehdä työ oikeasti. Satuin
myös sopivaan aikaan löytämään oikeat työkalut toteuttamiseen.
Kartan on tarkoitus palvella kaikkia teillä liikkujia, myös pyöräilijöitä. Karttaa voi myös käyttää muiden nettikarttapalveluiden
pohjakarttana. Pyrin tekemään teiden luokittelun erottuvaksi ja
paikkansapitäväksi. Tiet on eroteltu mm. päällystämättömiin ja
päällystettyihin. Lisäsin mm. huoltoasemat ja reittihaun. Myös
paikannimien luokitteluun on kiinnitetty erityistä huomiota.
Haastavinta oli suurten aineistojen käsittely eli skriptien
tekeminen työn automatisoinniksi. Toinen haastava tehtävä oli
erilaisten karttakohteiden luokittelu ja ulkoasujen määrittäminen.
Siihen minulla oli tosin aiempien töiden vuoksi jo melko hyvät
pohjat olemassa. Myös palvelintila tuli rajoittavaksi tekijäksi ja
suurilla mittakaavoilla valitsinkin niihin OpenStreetMapin.
Kolme hyvän kartan ominaisuutta on paikkansapitävyys, luettavuus ja että kartta palvelee käyttötarkoitustaan. ◀

KUVA: JANNE WECKMAN
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Kunniamaininta: Japanin luonto, Annika Ollanketo
arttani esittää Japanin luontokarttaa,
jossa pinnanmuotoja kuvataan erilaisin värein ja luonnonmaantieteellistä
nimistöä symbolein ja tekstein.
Tein kartan lukion maantiedon neljännelle kurssille, jossa aiheena olivat kartografia ja aluetutkimus. Aluetutkimuksessa
tehtiin luontokartta d-maps.comin tyhjälle
karttapohjalle, johon kerättiin tietoa oman
tutkimusvaltion luonnosta. Koska kyse oli
sähköisesti tehtävästä kartasta, halusin
kokeilla piirtopöytääni kartan pinnanmuotojen värittämisessä. Tein aluetutkimuksen Japanista. Kiinnostus Japaniin
heräsi jo lapsena, kun katsoin animea ja
luin paljon mangaa. Halusin kurssin aikana
vielä syvällisemmin perehtyä valtioon.
Kartan käyttäjiä voivat olla esim. Japanin luonnosta kiinnostuneet ihmiset.
Yritin kuvata mahdollisimman tarkasti
Japanin pinnanmuotoja ja merkitä runsaasti vesistöjä, jotta kartasta tulisi mielenkiintoinen.
Kartan suunnittelussa haastavinta
oli tietolähteiden suomentaminen, sillä
osa niistä oli japaninkielellä kirjoitettuja.
Käytin silloin tällöin Google-kääntäjää
apuna, jotta sain suunnilleen käännettyä

KUVA: ANNIKA OLLANKETO
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nettisivuja englanniksi. Haastavaa oli
myös kartan värittäminen. Jouduin välillä
aloittamaan koko työn alusta huomatessani etteivät vuoristot sijoittuneet oikein
kartalla.

Mielestäni kolme tärkeintä hyvän kartan ominaisuutta ovat mittakaava, selitteet
sekä kartan teema. ◀

Kunniamaininta: Ukkone-Salamakartta,
Johannes Nyman

U

KUVA: JOHANNES NYMAN

kkone on lähes reaaliaikainen salamapalvelu käyttäjälle, joka haluaa
tietoa lähistölleen viimeisen 12 tunnin
aikana iskeneistä salamoista.
Halu oppia uutta ja ottaa uusia teknii-

koita haltuun innoitti miettimään erilaisia
webpalveluita harrasteprojektiksi. Salamat
päätyivät aiheeksi ihan lapsenomaisesta
kiinnostuksesta tietää, kuinka lähelle silmin havaitut salamat oikeasti iskevät. Täy-

tyi olla olemassa parempikin tapa kuin
laskea sekunteja ja jakaa kolmella!
Tyypillinen käyttäjä lienee ukkosmyrskyn tai yksittäisen salaman havainnut
ihminen, joka haluaa mobiililaitteella tai
tietokoneen selaimen kautta visualisoida
reaaliaikaisesti salamaniskuja verrattuna
nykyiseen sijaintiinsa. Tämän käyttötapausskenaarion johdosta palvelun skaalau
tumiseen eri mobiililaitteille kiinnitettiin
erityistä huomiota ja käyttäjän oma sijainti
lisättiin näkyville. Skaalautumisessa olisi
tosin vielä paljon parannettavaa.
Haastavinta työssä oli Ilmatieteen laitoksen salamadatan parsiminen omaan
käyttöön sopivaksi, sillä avoimen datan
XML-skeemat olivat tuolloin vielä kovin
hepreaa itselle.
Hyvä kartta on mielestäni selkeä, siitä
ymmärtää nopeasti sen mitä sillä halutaan
esitettävän ja se on visuaalisesti miellyttävä. ◀
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HSL-teema

Voittaja: Bussien peruslinjasto, syksy 2017, Elmo Allén

K

KUVA: ELMO ALLÉN

artassa on kuvattu HSL-alueen bussilinjastosta kohtuullisen lyhyellä
vuorovälillä säännöllisesti kulkeva osa.
Linjojen valintaa ohjaavana tekijänä käytin sitä, kulkeeko linja joka päivä ja onko
sen vuoroväli ruuhkassa korkeintaan 12
minuuttia ja muulloin 20 minuuttia.
Poikkeuksiakin on tehty. Piirtämisen
aikana tuli myös pohdittua, että valitsemani esitystapa sopii huonosti esimerkiksi
Leppävaaran ja Myyrmäen liityntälinjaston
esittämiseen. Olen pyöritellytkin ideaa
kartasta, jossa esitettäisiin kaikki seudun
bussi- ja raideliikenteen linjat tavalla,
jossa linjaston voisi hahmottaa ja josta saisi
kuvan myös eri linjojen palvelutasosta niin
sanottuna frequency map -karttana.
Olen pitkään kokenut nykyiset ”yksi
sininen viiva kaikille linjoille” -tyyppiset
linjakartat huonoiksi. Niitä on vaikea silmäillä ja esimerkiksi hahmottaa pitkiä seutulinjoja. Vaikka raideliikenne on saanut
tärkeämmän roolin, bussilinjasto on tärkeä
osa seudun joukkoliikennejärjestelmää
jatkossakin. Olisi tärkeää, että matkustajilla
olisi hyvä yleiskuva sen palvelun tasosta ja
kattavuudesta.
Kartan käyttäjiä ovat seudun kaikki
joukkoliikennematkustajat jollain tasolla.
Nykyisten GPS:n avulla toimivien reittioppaiden aikana pysyvien karttojen rooli

on vähän muuttunut, muttei vähemmän
tärkeäksi. Joukkoliikennelinjaston perusosien tulisi olla kohtuullisella vaivalla
hahmotettavissa ilman puhelinsovelluksia.
Matkustus lisääntyy, kun matkustaja kokee
ymmärtävänsä järjestelmän toiminnan
myös kokonaistasolla. Kartta voisi olla
hyödyksi asuinpaikkaa valittaessa, koska
kartalta näkee heti mihin kaikkialle mistäkin on mahdollista matkustaa kohtuullisen
helposti. Helsingin seudun ulkopuolelta
muuttaville kartta voisi toimia palvelutasosta yleisesti kertovana, eräänlaisena
mainoksena. Se auttaisi madaltamaan kynnystä siirtyä raideliikenteestä busseihin.
Koin myös, että kun Länsimetron myötä
bussilinjasto muuttuu Etelä-Espoossa täysin, muutokset on helpompi hahmottaa
kokonaisuutena skemaattisella linjakartalla.
Tämän kartan suunnittelin myös itseni
kaltaiselle r yhmälle eli joukkoliikenteen ”superkäyttäjille”, jotka ihan omaksi
ilokseen haluavat hahmottaa isompiakin
kokonaisuuksia kuin päivittäin tarvitsevat
ja jotka viihtyvät karttojen parissa.
Kartta on myös kantaaottava. Koen, että
nykyinen bussilinjasto on melko vaikea
hahmottaa, ja sitä pitäisi yksinkertaistaa,
vaikka se tarkoittaakin vaihtojen lisääntymistä. Valitsemani bussilinjat edustavat

sitä palvelutasoa, joka koko seudulla pitäisi
olla, ja kartta voisi myös toimia keskustelun
pohjana sille, pitäisikö tätä bussiliikenteen
”kantaverkkoa” laajentaa.
Työläintä oli luonnollisesti linjojen
sovitteleminen skemaattiseen asetteluun,
jossa maantiedettä pitää yksinkertaistaa.
Myös esimerkiksi pysäkkinimien tilarajoitteet aiheuttavat päänvaivaa ruuhkaisissa
paikoissa. Tämä kaikki oli kuitenkin ratkaistavissa kärsivällisyydellä.
Hyvä kartta on aina kompromissi informaation määrän ja selkeyden välillä.
Tärkeintä on osata valita etukäteen se
informaatio, joka kartan on tehtävänä
välittää ja sitten jättää kaikki päätarkoitusta
häiritsevä pois. Hyvä kartta on toki aina
myös hyvän näköinen ja mahdollisimman
virheetön. ◀
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Lisätyn todellisuuden
sisustussovelluksia on kehittänyt muun
muassa suomalainen Vividworks.
Terassin lattialla näkyy VTT:n
markkeri, jolla kalusteet kiinnitetään
ympäristöönsä.

Pokemoneista huoltomiehiksi
Lisättyä todellisuutta löytyy muualtakin kuin peleistä.
Todellisia hyötyjä odotetaan huoltotehtävistä ja teollisuudesta.

V

e n u s a u r, C h a r m e l e o n
ja Pikachu ovat tuoneet
lisät yn todellisuuden
isoisänkin tietoisuuteen.
Pikachuita metsästävien
äidit ovat ehkä tutustuneet teknologiaan Ikeassa.
Lisätty todellisuus tuo sohvan omaan
kotiin oikean kokoisena ja tarjoaa mahdollisuuden nähdä se todellisessa ympäristössä myös eri värisenä. Sopisiko verhoihin
paremmin vihreä vai oranssi? Ikealla on
ollut tällainen sovellus jo vuodesta 2013.

Virtuaalimallailu kotona vähentää pettymyksiä ja ennen kaikkea palautuksia.
Suomessa sisustussovelluksia on kehittänyt VTT:n kanssa yhteistyössä oululainen
Vividworks. Se ratkaisuja on käytössä
muun muassa Askolla ja Vepsäläisellä.
”Sisustaminen onkin toistaiseksi niitä
harvoja ja hyödyllisiä lisätyn todellisuuden
kuluttajasovelluksia”, toteaa VTT:n johtava
tutkija Charles Woodward.
Enimmäkseen teknologiaa käytetään
vielä peleissä ja mainonnassa. Woodwardin
mukaan ainakin Italiassa ja Englannissa

kuluttajat ovat löytäneet mainokset, joissa
esimerkiksi aikakauslehden sivulla esiteltävää tuotetta voi pyöritellä puhelimen
näytöllä, saada lisätietoa siitä ja osallistua
samalla kilpailuun.
Konkreettista hyötyä lisätystä todellisuudesta aletaan saada rakentamisessa ja
teollisuudessa. Huollossa lisätyllä todellisuudella voidaan saada aikaan huimia
säästöjä, kun vaikkapa Kiinassa olevan
teollisuusnosturin huolto-ohjeet voidaan
piirtää ruudulla näkyvään aitoon ympäristöön reaaliajassa Suomesta.

KUVA: VIVIDWORKS
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Sen sijaan valmiiksi 3D-mallinnettuja
rakennuksia voidaan Woodwardin mukaan
lisätä ulkotiloihin heittämällä: ”Helsingin
rakenteilla oleva keskustakirjasto istutettiin VTT:ssä paikalleen 15 minuutissa.
Toimistosta piti toki tulla testaamaan lopputulosta Kansalaistorille. Hyvin se kirjasto
puhelimen ruudulla ympäristöön istui.”
Rakentamisessa lisätty todellisuus siis
leventää 3D-mallinnuksen raivaamaa latua
suunnitelmien visualisoinnissa yleisölle ja
päättäjille.

Virtuaalisovitus vähentää
palautuksia

L
Raaseporin kaupunginsuunnittelulautakunta tarkastelee Billnäsin ruukin suunnitelmia.
”Huolto- ja asennustehtävissä kädet
vapaaksi jättävät datalasit ovat toki kätevämpiä kuin puhelin tai tabletti”, Woodward muistuttaa.
Avaruuselokuvan mieleentuovat hololinssit toi yleisön tietoon pari vuotta
sitten Microsoft. Niiden kuluttajasovellukset antavat vielä odottaa itseään, mutta
teollista hyötykäyttöä lasien scifimäinen
ulkonäkö tuskin haittaa.

Kameraseuranta päihittää
kompassin

P

okemon-teknologialla huoltotehtäviin ei kuitenkaan kannata ryhtyä.
Lisätyn todellisuuden teknologia
perustuu yksinkertaisimmillaan käyttäjän paikantamiseen ja ruudulla näkyvän
tuotteen kiinnittämiseen samaan sijaintiin. Torin laidalla vallattomasti keikkuvat
poket on kiinnitetty ympäristöönsä GPS:n
ja kompassin avulla, mutta useimmat
hyötysovellukset edellyttävät tarkempaa
kohdistusta.
VTT on kehittänyt kompassin vaihtoehdoksi piirrepohjaista kameraseurantateknologiaa. Siinä ympäristöön lisätty
kohde kiinnitetään paikalleen ympäristön
kulmapisteiden ja suorien viivojen kuten
vaikkapa pöydänkulman perusteella.
VTT:n avoimen lähdekoodin Alvar-aliohjelmakirjastoon on koottu markkeripoh-

jaisia kameranseurantaan liittyviä toiminnallisuuksia, ja kirjastolla on tuhansia
käyttäjiä eri puolilla maailmaa esimerkiksi
3D-sovelluksia kehittävässä Goblin XNA
-yhteisössä.
VTT tarjoaa myös kaupallisesti lisensoitua kehittyneempää markkeritonta
3D-kameranseurantateknologiaa. 3D-pistepilvirekonstruktioihin ja piirrepohjai-

isätystä todellisuudesta odotetaan
paljon verkkokaupassa. Kun myynnissä olevaa vaatetta pääsee sovittamaan yllään ja jopa liikkumaan siinä,
vähentyvät kalliit palautukset. Sovitukseen
käytetään samaa Kinect-syvyyskamerateknologiaa kuin Xbox-konsolipeleissä.
Erityisen edistyksellisesti virtuaalisia sovituskoppeja on käytetty Ranskassa.
Silmälasien ostaja pääsee toivottavasti
pian näkemään lasivaihtoehdot nenällään
omien miinuslinssiensä läpi. Autonavigointikin siirtyy Woodwardin mukaan
pian suoraan tuulilasille. Muita hyviä
sovellusalueita ovat opetus ja koulutus,
kuten vaikkapa molekyylien pyörittely kolmiulotteisesti. Museoissa ja
matkailualalla voi jo nähdä
lisättyä kuvaa siitä, miltä
museoesine tai katukuva on
näyttänyt aikaisemmin.
Hyödyllisiä sovelluksia
olisivat myös kauppakeskusnavigointipalvelut, joissa
erityisen silmälasilinssin läpi voisi nähdä
reittiopastuksen haluamalleen osastolle
virtuaalisena. Ainakin Samsungin ja Googlen tiedetään jo kehittävän älypiilolinssejä,
joilla annetaan komentoja puhelimelle silmien räpyttämisellä. Lisäksi navigointisovellus edellyttää, että kauppakeskuksella
tai tavaratalolla on asiakkaan paikantamiseen tarvittava infra käytössä.
VTT on kokeillut puhelimella toimivaa
navigointipalvelua Helsingin Kampin
kauppakeskuksessa lattiaan teipatuilla
markkereilla. Kokeiluun sisältyi myös
opettavainen esimerkki siitä, miten vaikeaa
kuluttajan tarpeiden arvaaminen insinööreille on: eniten Kampissa haettu kohde
oli wc, mutta sinne reittiä ei kokeilussa
opastettu. ◀

Lisätyllä todellisuudella voidaan
saada huomattavia rahallisia
säästöjä.
seen havainnointiin perustuvien markkerittomien ratkaisujen etuja ovat nopeus,
tarkkuus sekä hyvä häiriönsietokyky.

Millainen museo Etelärantaan?

I

kean sovelluksessa kamera käyttää
markkerina lattialle asetettua Ikean
kuvastoa. Markkerittomilla menetelmillä olisi puolestaan voitu tarkastella
Guggenheimin museon suunnittelukilpailun ehdotuksia Helsingin Etelärannassa. Aikatauluhaasteena kuitenkin oli,
että kilpailun osallistujilta olisi täytynyt
pyytää korkeatasoiset ja yhdenmukaiset
3D-rakennusmallit suunnittelutöistä.

▶ Lisätty todellisuus (Augmented Reality, AR) on teknologia, joka yhdistää
tietokoneen luomaa näkymää fyysisen maailman näkymään esimerkiksi
mobiililaitteen avulla.
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Meanderijoen jäänalaiset
virtausominaisuudet selville
2D-mallinnuksen avulla
Meanderijoen mutkaisuus syntyy avoveden aikaan,
selviää tuoreesta opinnäytetyöstä.

M

eanderoivat eli mutkittelevat
joet ovat kiehtoneet tutkijoita
kautta aikojen monimutkaisen virtausrakenteensa ansiosta. Vaikka
meanderijokien virtausta on tutkittu
varsin paljon, niiden virtausrakennetta
ei vieläkään täysin ymmärretä. Etenkin
ymmärrystä meanderijokien jäänalaisista
virtausprosesseista olisi tärkeä syventää,
sillä meanderijoista tehdyt tutkimukset
ovat keskittyneet pääasiassa avouomatilanteen virtaukseen.
Viime vuosikymmeninä myös jokien
jäänalaisen virtauksen tutkimuksessa
on tapahtunut edistystä, minkä on mahdollistanut ennen kaikkea numeeristen
mallien hyödyntäminen. Niin avouomatilanteen virtauksessa kuin jäänalaisessakin virtauksessa on havaittu esimerkiksi
takaisinvirtauspyörteitä, joissa vesi virtaa
horisontaalisesti vastakkaiseen suuntaan
primaarivirtaukseen verrattuna. Muita
tällaisia meanderijoille tyypillisiä piirteitä
ovat virtauksen kiertyneisyys sekä nopean
virtauksen ytimen liikkuminen uoman
puolelta toiselle.

Monipuolisia aineistoja

P

ro gradu -tutkielmani tavoitteena oli
lisätä ymmärrystä meanderijokien
jäänalaisesta virtauksesta simuloimalla
Pohjois-Suomessa, Utsjoella sijaitsevan
etelästä pohjoiseen virtaavan Pulmankijoen virtausta.
Varsinaisena tutkimusalueena oli kolmesta peräkkäisestä meanderikaarteesta
koostuva 1,2 kilometrin pituinen jokiosuus.
Simuloinneissa hyödynnettiin River2Dohjelmalla rakennettuja numeerisia
2D-malleja, joiden avulla virtausominaisuudet pystytään selvittämään kahdessa
ulottuvuudessa eli tasossa. Virtausominaisuudet voitiin selvittää horisontaalisesti
koko tutkimusalueena olevalta jokiosuu-

KUVAT: TIIA TARSA

Kuvassa on esitettynä (a) nopean virtauksen ytimen liikkuminen uoman puolelta toiselle
sekä (b) voimakkain takaisinvirtauspyörre talvella 2014. Sekä talvella että syksyllä
voimakkaimmat takaisinvirtauspyörteet sijaitsivat sellaisissa matalissa sisäkaarteiden
kohdissa, jotka oli ympäröity syvillä alueilla pyörteen ulkokaarteen ja alavirran puolelta.
delta. Tutkielmassa pyrittiin selvittämään
tutkimusalueen jäänalaiset virtausominaisuudet talvella 2014 ja vertaamaan niitä
syksyn 2013 avouomatilanteen virtausominaisuuksiin. Lisäksi tutkielmassa arvioitiin,
soveltuuko 2D-mallinnus virtausominaisuuksien selvittämiseen.
Syksyn 2013 ja talven 2014 malleja
rakennettaessa hyödynnettiin monipuo
lisesti erilaisia aineistoja. Molempien mallien uoman pohjan topografia-aineistot on
hankittu käyttämällä akustista virtausprofiilimittaria (eng. Acoustic Doppler Current
Profiler, ADCP), jossa oli mukana myös
vertikaalisyvyyden mittauksen sensori.

Uoman ulkopuolisten alueiden topografiaaineistot puolestaan on hankittu maalaserkeilausta ja liikkuvaa maalaserkeilausta
hyödyntäen.
Virtaama-aineisto on kerätty akustisen
virtausmittarin (eng. Acoustic Doppler Velocimeter, ADV) ja ADCP:n avulla.
Vedenpinnankorkeusaineisto on koottu
Levelogger-mittalaitteen ja ADCP:n mittaustulosten perusteella. ADCP-mittausten
perusteella koottiin myös virtausnopeusaineisto. Jääkannen topografia-aineisto
koostui maatutkamittauksista sekä joen
jääkannen läpi kairattujen reikien kohdalla
tehdyistä manuaalisista mittauksista. Näitä

positio 1/2017

▶ 21

Uoman pituussuunnassa
tarkasteltuna virtausnopeudet
ovat suurimmillaan matalilla
alueilla ja pienimmillään syvillä
alueilla sekä (a) syksyllä 2013
että (b) talvella 2014. Talvella
vedensyvyydet, virtausnopeudet
ja virtaama ovat keskimäärin
pienemmät kuin syksyllä.

kairareikämittauksia hyödynnettiin myös
talven mallin uoman pohjan topografiaaineistossa. Tutkielmassa käytetty aineisto
on kerätty pääasiassa Turun yliopiston,
Aalto-yliopiston, Maanmittauslaitoksen
Paikkatietokeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä.

Jääkannen topografia mukaan
talvivirtauksen laskentaan

A

lbertan yliopistossa kehitetty River2Dohjelma on tarkoitettu jokien kaksiulotteiseen, syvyyskeskiarvotettuun
mallinnukseen. Ohjelman avulla voidaan
rakentaa sekä hydrodynaamisia malleja
että kalojen elinympäristömalleja.
River2D-ohjelma koostuu neljästä
alaohjelmasta, jotka ovat nimeltään
R2D_Bed, R2D_Ice,
R2D_Mesh ja River2D.
Mallinnuksen ensimmäisessä vaiheessa R2D_
Bed-ohjelmalla luotiin
uoman pohjan topografiaa kuvaava tiedosto
TIN-menetelmän avulla.
Samalla periaatteella toimivalla R2D_Iceohjelmalla puolestaan rakennettiin jääkannen topografiaa kuvaava tiedosto.
R2D_Mesh-ohjelmalla sen sijaan diskretisoitiin uoman pohjan topografiaa kuvaava
tiedosto TIN-menetelmää hyödyntäen
elementtiverkoksi (eng. finite element
mesh). Elementtiverkko avattiin River2Dohjelmassa, jossa malli lopulta myös ajettiin. Jäänalaista virtausta mallinnettaessa
myös jääkannen topografiatiedosto avattiin
River2D-ohjelmassa. Mallien ajamisen
jälkeen suoritettiin mallien kalibrointi.
Lopulta kalibroitujen mallien tulokset
visualisoitiin River2D-ohjelmalla.
Molempien vuodenaikojen virtauso-

minaisuuksia kuvailtiin mallinnettujen
vedensyvyyksien, syvyyskeskiarvotettujen
virtausnopeuksien ja -suuntien sekä kulutusvoiman suuruutta havainnollistavien
leikkausnopeuksien avulla. Syvyyskeskiarvotettu virtaus kuvaa uoman pohjasta
vedenpintaan ulottuvan vesipatsaan virtausnopeuksien ja -suuntien keskiarvoa.

Jäänalaisella virtauksella vähäinen
merkitys uoman muotoutumiseen

K

un vedensyvyyksien ja virtausnopeuksien vaihtelua tarkasteltiin uoman
pituussuunnassa, havaittiin että molempina vuodenaikoina syvyyskeskiarvotetut
virtausnopeudet olivat suurimmillaan
matalilla alueilla eli kaarteen 1 alkuosassa
sekä kaarteiden 2 ja 3 välissä sijaitsevalla
suoralla uoman
osuudella. Pienimmät virtausnopeudet sen
sijaan havaittiin
meanderikaarteissa, missä oli
yleisesti ottaen
syvempää. Myös meanderikaarteissa oli
havaittavissa vedensyvyyksien ja virtausnopeuksien samankaltaista vaihtelua.
Virtausnopeudet nimittäin pienenivät siirryttäessä kaarteiden matalasta alkuosasta
kohti syvänteitä ja kasvoivat jälleen syvänteiden alavirran puolella vedensyvyyksien
pienentyessä.
Sekä talvella että syksyllä nopean
v i r t a u ksen ytimen havaittiin liikkuvan
uoman puolelta toiselle niin, että se virtasi
lähellä sisäkaarretta kaarteiden alkuosassa,
jonka alavirran puolella se vähitellen siirtyi
virtaamaan lähemmäksi ulkokaarretta.
Molempina vuodenaikoina tutkimusalueella havaittiin myös takaisinvirtauspyör-

Mutkittelevat joet ovat
kiehtoneet tutkijoita
kautta aikojen.

teitä. Uoman kaarevuudesta aiheutuneet,
voimakkaimmat takaisinvirtauspyörteet
sijaitsivat sellaisissa matalissa sisäkaarteiden kohdissa, joissa vedensyvyydet olivat
suuria pyörteen ulkokaarteen puolella ja
pyörteen alavirran puolella koko uoman
leveydeltä. Jäänalaisessa virtauksessa
havaittiin avouomatilanteeseen verrattuna enemmän takaisinvirtauspyörteitä ja
muita virtaussuunnan muutoksia erityisesti pienten virtausnopeuksien ja vedensyvyyksien alueilla.
Suurin kulutusvoima kohdistui molempina vuodenaikoina kohoumien alueille,
minkä lisäksi uoman pohjaan havaittiin
kohdistuvan suurempi kulutusvoima kuin
uoman reunoihin. Talvella virtauksen
kulutusvoima kohdistui uoman leveyteen
suhteutettuna kapeammalle alueelle kuin
syksyllä. Syvyyskeskiarvotetut virtausnopeudet, leikkausnopeudet, vedensyvyydet
ja virtaama olivat talvella keskimäärin pienemmät kuin syksyllä. Talven virtauksella
ei näin ollen todennäköisesti myöskään
ollut merkittävää vaikutusta uoman muokkautumiseen.
2D-mallinnuksen havaittiin soveltuvan
hyvin niin syksyn kuin talvenkin horisontaalisten virtauksen piirteiden selvittämiseen, sillä mallien ennustustarkkuudet
olivat riittävän hyvät, eikä virtausominaisuuksia olisi pystytty selvittämään pelkkiä
maastomittaustuloksia analysoimalla yhtä
kattavasti ja yksityiskohtaisesti kuin mallinnuksen avulla. ◀

KIRJOITTAJA ON ITÄ-SUOMEN
YLIOPISTON HISTORIA- JA
MAANTIETEIDEN LAITOKSELTA
VALMISTUNUT FILOSOFIAN
MAISTERI, JOKA TYÖSKENTELEE
SUOMEN METSÄKESKUKSELLA
ASIAKIRJOJEN TALLENNUKSEN
SEKÄ ASIAKAS- JA KIINTEISTÖTIETOJEN YLLÄPIDON
PARISSA. SÄHKÖPOSTI: TIIA.
TARSA@METSAKESKUS.FI.

FIG WORKING WEEK 2017
Messukeskus Helsinki Finland
29 May – 2 June
THE INTERNATIONAL
FEDERATION OF SURVEYORS
(FIG) IS THE PREMIER
INTERNATIONAL ORGANISATION
SUPPORTING THE INTERESTS
OF PROFESSIONALS WITHIN
THE GLOBAL SURVEYING AND
GEOSPATIAL COMMUNITY. IT
PROVIDES AN INTERNATIONAL
FORUM FOR DISCUSSION
AND DEVELOPMENT AIMING
TO PROMOTE PROFESSIONAL
PRACTICE AND STANDARD.
FIG IS A UNITED NATIONS
RECOGNISED NONGOVERNMENTAL ORGANISATION
REPRESENTING 250,000
PROFESSIONALS FROM OVER 120
COUNTRIES. IT HAS ORGANISED
INTERNATIONAL CONFERENCES
AND WORKING WEEKS SINCE
1878.

Surveying the world of tomorrow –
From digitalisation to augmented reality
FIG Working Week, 29 May – 2 June

FIG Working Week gives passionate professionals the opportunity to –

2017, Helsinki, Finland, is an exciting

•

Learn in a global context

week-long conference that brings the

•

Learn across the many professional areas within the profession and
from other countries, industries and roles

international community of surveying
and spatial professionals together

•

organisation and community

to experience a mix of interesting
plenary and technical sessions and
workshops, a trade exhibition and
a variety of side events and social
functions.

Get a solid fundament to make improved impacts in career,

•

Network globally and locally to find expertise to more effortlessly
achieve objectives

Register now at

www.fig.net/fig2017
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StartUp

Lisätyn todellisuuden

fotoshop

”Lisätty todellisuus on markkinoinnissa pian yhtä yleistä kuin verkkosivut”,
uskoo Arilynin toimitusjohtaja Emmi Jouslehto.
sentä eli minun lisäkseni Otso Kähönen
ja Otto Laurila. Muuta henkilöstöä on
kymmenkunta. Meillä on Otson ja Oton
kanssa vuosien kokemus eri aloilta, mistä
muodostuu hyvä triangeli. Itselläni on
paikkatietotausta, ja olen toiminut alalla
konsulttina, kouluttajana, myyjänä ja
tiiminvetäjänä sekä pienemmissä että
isommissa tietotekniikkataloissa. Otto on
paikkatietoalan ammattilainen sovelluskehityksen puolelta, ja Otso tuntee musiikkija elokuvabisneksen.

Lisätty todellisuus tekee mahdolliseksi
piilottaa mainoksiin elementtejä,
joiden löytämiseen kuluttaja on valmis
käyttämään aikaa.
Kaikki aikaisempi osaaminen kietoutuu
hyvin yhteen tässä työssä. Esimerkiksi
kokemus kouluttajana ja konsulttina auttaa
ymmärtämään asiakasta ja käyttäjää.
Pokémon Gon ansiosta olemme saaneet
kesän jälkeen paljon
kyselyjä niin Suomesta
kuin ulkomailtakin.
Nyt olemme päättäneet tähdätä erityisesti
Yhdysvaltain itärannikolle. Washington
DC:n päärautatieasemalla on jo voinut meidän sovelluksemme
ansiosta kokea, miten
pikajuna rysähti raiteelta 16 asemahalliin
vuonna 1953.
Maailmalla on toki
kilpailijoita, mutta
alustojen toiminnallisuuksissa on painotus

eroja. Tekniikkana meillä on kuvantunnistus eli mitään markkereita ei tarvita,
vaan riittää, että kuvassa on jotain graafista
tarttumapintaa. Ratkaisumme tukee myös
pelillisyyttä.
Olemme saaneet toimintaamme sekä
julkista että yksityistä rahoitusta. Nyt satsaamme tosissamme markkinointiin. Tarvitsemme asiakkaita ja kumppaneita, jotka
tekevät mielenkiintoista sisältöä. Se kasvattaa latausmääriä ja tuo samalla lisätyn
todellisuuden eli AR:n (augmented reality)
mahdollisuuksia laajemmin tunnetuksi.
Tämän vuoden tavoitteemme on siirtää
alustalisenssin myynti verkkoon.
Suomessa on tällä hetkellä loistava
pöhinä erityisesti virtuaalitodellisuuden
puolella, joten aina löytyy keskustelukumppaneita. Se on hienoa.
Seuraava askel markkinoinnissa ja
tarinankerronnassa on varmaankin
katu-uskottavat AR-lasit. Uskon, että
lisätty todellisuus on 2020-luvulla valtamediaa, eli kehitys kulkee samaan tapaan
kuin nettisivujen kanssa on käynyt.” ◀

SELFIE: EMMI JOUSLEHTO

”

Olen aina tykännyt tarinoista ja scifistä,
ja nyt pääsen tekemään sitä mistä
pidän. Nautin myös uusien asioiden
tonkimisesta.
Arilyn per ustettiin Robust Nor th
-nimellä keväällä 2014. Ensimmäinen puoli
vuotta meni ideoita iltaisin ja viikonloppuisin kehitellessä. Aika nopeasti kuitenkin oivalsimme, että lisätty todellisuus on
markkinoinnin seuraava iso juttu.
Me kuluttajat olemme tulleet valikoiviksi ja haluamme juuri meille kohdennettua mainontaa.
Mainostajat taas
haluavat saada
m e i d ä t v i i h t ymään brändinsä
parissa mahdollisimman pitkään.
Lisätty todellisuus
tekee mahdolliseksi piilottaa
mainoksiin elementtejä, joiden löytämiseen kuluttaja on valmis käyttämään aikaa.
Arilyn tarjoaa lisätyn todellisuuden
työkalut eli taustajärjestelmän yrityksille
ja ilmaisen mobiilisovelluksen kuluttajille.
Toteutimme esimerkiksi Linnanmäelle
mainoskampanjan, jossa ulkomainoksista
kiemurteli puhelimen läpi katsottaessa
kauhuolentoja. Paikkatietoa tässä hyödynnettiin niin, että eri puolilla kaupunkia
mainoksista löytyi erilaisia olentoja.
Kuviin voidaan lisätä myös infografiikkaa tai ääntä. Kun katsoo Kekkosoluttölkkiä puhelimen läpi, voi kuulla
Kekkosen alkuperäistä laulua. Kiasmassa
maahanmuuttoa käsittelevää taideteosta
katsellessa löytää tietoa maahanmuutosta
numeroina.
Arilyn on siis eräänlainen lisätyn todellisuuden fotoshop eli tarjoamme parhaat
työkalut lisätyn todellisuuden hyödyntämiseen ja virtuaaliseen tarinankerrontaan.
Yrityksessämme on kolme perustajä-
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3D-tietomallit

suunnittelupöydältä
työmaakoneisiin
Suomalainen Infrakit tarjoaa infrahankkeisiin pilvipalvelun, jolla
suunnittelutieto saadaan jaettua nopeasti niin työmaakoneiden
kuskeille, työnjohtajille kuin hankkeen valvojillekin.

N

ykyaikaisten työmaakoneiden ohjaamoissa on
yhä useammin kymmenien tuhansien eurojen
arvosta tietotekniikkaa,
ja koneohjattu 3D-tietomallipohjainen rakentaminen alkaa olla
infrahankkeissa arkipäivää.
Tietomallipohjaisessa rakentamisessa
suunnitelmat visualisoidaan kolmiulotteisesti ja kertaalleen malliin tallennettu
tieto on aina kaikkien mallia käyttävien
saatavilla. Koneohjauksessa kaivinkoneen
mittausjärjestelmä opastaa joko koneen
kuljettajaa työnteossa tai ohjaa suoraan
koneen hydrauliikkaa.
Automatisaatio ja koneohjaus edellyttävät ajantasaista, koordinaatistoon sidottua
3D-mallia suunnitelmista sekä täsmällistä
tietoa työkoneen sijainnista maastossa ja
suhteessa suunnitelmaan.
Jotta tietomallista sijaintitietoineen

saadaan paras hyöty irti, pitää tiedot saada
sujuvasti hankkeen eri osapuolten käyttöön. Osapuolia ovat tilaaja, suunnittelijat,
urakoitsija ja hankkeen valvoja.
Laite- ja suunnitteluohjelmistotoimittajat tarjoavat omia ratkaisujaan tiedon
keskitettyyn hallintaan, mutta suomalainen Infrakit sanoo olevansa markkinoiden
ainoa riippumaton ratkaisu.
Infrakitin toimitusjohtaja ja perustaja
Teemu Kivimäki kertoo rakentamisen
pilvipalvelu Infrakitin juurien juontavan
Oulun yliopiston rakentamisen automaation tutkimushankkeeseen vuonna 2010.
”Havaitsimme, että tieto kulkee rakennushankkeissa kankeasti ja että alan ohjelmistokehitys on jäljessä verrattuna esimerkiksi konepuolen ohjelmistokehitykseen”,
kertaa Kivimäki, jonka oma tausta on
ohjelmisto- ja koneinsinööripuolella.
Vuoden 2015 laatuinnovaatio -kilpailun
voittajiin kuulunutta Infrakitiä viedään

myös maailmalle. ”Meillä on tavoitteena
globaalit markkinat.”

TYÖMAAKONEISSA LUETAAN
UUSINTA MALLIA

I

nfrakitin idea on olla avoin, laitteistoriippumaton alusta, joka lukee erilaisissa
avoimissa tiedonsiirtoformaateissa tarjottavia infrasuunnittelutietoja. Suomessa
kansalliseksi sovellusohjeeksi on määritelty Inframodel-tiedonsiirtoformaatti,
ja esimerkiksi Liikennevirasto edellyttää
Inframodelin käyttöä hankkeissaan.
Infrasuunnitelmat muodostuvat muun
muassa tietomalleista, geometriatiedoista,
taustakartoista ja pdf-muotoisista suunnitelmista. Suunnitelmien laatija harmonisoi
suunnitelmat tilaajan haluamaan formaattiin. Kun suunnitelmat on siirretty Infrakitiin, ne ovat kaikkien palvelua käyttävien
saatavilla.
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KUVA: ©INFRAKIT

Punaiset ja mustat ruksit ovat jo mitattuja toteumapisteitä, joista punaiset ovat toleranssin
ulkopuolella ja mustat sisällä olevia toteumapisteitä. Pistettä klikkamalla esille saadaan
muun muassa pisteen koordinaatit.
Kun siirrän viimeisimmän mallin Infrakitiin, tiedän, että kaikilla 20 – 30 työmaakoneella on heti sama data käytössään. Ennen
tämän hanskaaminen oli tolkuttoman
vaikeaa.”
Vastaavasti myös koneohjattujen
työmaakoneiden maastossa tekemät tarkemittaukset näkyvät heti Infrakitissä
kaikilla palveluun kytketyillä laitteilla.
Tarkemittaus osoittaa rakennetun kohteen
mittojen ja sijaintien erot suunniteltuun
nähden.

EROON JOUTOAJASTA

T
I n f r a k i t i s s ä ko h d e vo i d a a n e s i ttää 3D-mallin lisäksi myös perinteisenä
2D-kuvana, joita työmaalla on totuttu lukemaan. Lisäksi mistä tahansa kohdasta saadaan poikkileikkauskuvat. Suunnitelman
tiedoista voidaan ruksia näytettävät tiedot
ja mallin mittauspisteitä klikkaamalla saadaan pisteen tiedot esille. Jos kohteesta on
otettu kuva, myös se saadaan esille.

SUUNNITELMATIETO JAETAAN
HALLITUSTI

I

nfrakitin keskeinen ominaisuus on siis
se, että palveluun viedyt tiedot ovat heti
kaikkien palvelua käyttävien osapuolten
katsottavissa. Valtatiellä 6 Taavetti – Lappeenranta parannushankkeessa mittauspäällikkönä toimiva Harri Taina toteaa
tämän selkeyttävän hänen työtään.
”Infrahankkeissa suunnittelu etenee
usein rakentamisen etenemisen myötä.

ietomallinnuksen etuja suunnitelmien
paperiseen dokumentointiin verrattuna ovat ajantasaisen tiedon jakamisen
helppous ja projektien läpimenoaikojen
nopeutuminen.
”Kun työnjohdolla on ajantasainen tieto
siitä, mistä kohdasta on jo olemassa malli,
he osaavat siirtää koneet paikkaan, jossa
työtä voidaan jatkaa heti. Viiveet työn
teossa vähenevät”, Taina kertoo.
Kivimäen mukaan digitalisaatio tuo
noin 20 prosentin säästöt kustannuksiin.
Luku perustuu muun muassa työmaakoneiden tehokkuudesta kertovaan dataan.
”Lähtötilanteessa työmaakoneita käytetään noin 60 prosenttia ajasta. Infrakitin
myötä luku on saatu nousemaan 90 prosenttiin”, Kivimäki kertoo.

KUVAT TALLENTUVAT
PAIKKATIEDON KANSSA

V

altatie 6 -hankkeessa Skanska toimittaa tilaajalle valokuvan jokaisesta
rakennusvaiheesta eli kerrosrakenteesta.
Kuvia otetaan 100 metrin välein. Infraki-

tin Android-sovelluksen avulla Androidlaitteella otetuille valokuville lasketaan
automaattisesti paaluasema, ja kuvat
tallentuvat paikka-, suunta- ja aikatiedon
kanssa.
”Sovellus säästää kuvien nimeämisen ja
oikeaan kansioon tallentamisen vaivalta,
mikä innostaa kuvien ottamiseen. Sijaintitarkkuus on 3 – 5 metriä, mikä riittää valokuvien sijaintitarkkuudeksi ja kartallahan
nuo sijainnit näkyvät hyvin”, Taina toteaa.
Työnjohto voi käyttää Android-sovellusta tehdessään maastossa mittauksia gpsmittaussauvansa kanssa. Tällöin mittaustarkkuudessa päästään 2 – 3 senttimetriin.
Vaikka Taina on tyytyväinen Infrakitiin, hän toteaa, että markkinoille sopisi
kilpailijakin. Laite- ja suunnitteluohjelmistotoimittajien tarjoamia työkaluja Taina ei
varsinaisesti näe Infrakitin kilpailijoina.
”Ne ovat aika raskaita käyttää, ja jos
käyttäisimme laitevalmistajan tarjoamaa
sovellusta, meidän pitäisi siirtää aineisto
heidän palvelimelleen.”
Avoimen alustan Infrakit on sen sijaan
suunniteltu juuri tiedon siirtoon ja hallintaan infrahankkeissa. ”Mallit saadaan
helposti siirrettyä kaikille Infrakitissä
oleville urakan koneille. Samoin koneiden
tarkemittaukset siirtyvät automaattisesti,
joten työnjohto ja tilaaja pääsevät niitä
katselemaan missä ja milloin tahansa”,
Taina summaa. ◀
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QGIS

kiinnostaa kaupunkeja
QGIS haastaa pitkään markkinoilla olleita ohjelmistoja
kuntien paikkatietojen hallinnassa.

A

KUVA: TAMPEREEN KAUPUNKI

voimen lähdekoodin ohjelmistoilla tuotetaan jo iso
osa julkishallinnon sähköisistä palveluista. Paikkatietopuolella työpöytäohjelmistoista
QGIS on pisimmälle kehitetty
ja maailmanlaajuisesti laajasti
käyttöönotettu avoimen lähdekoodin ohjelmisto. Se soveltuu
paikkatietoaineistojen hallintaan, analysointiin ja karttaesitysten tekoon ja haastaa monipuolisilla työkaluillaan pitkään
markkinoilla olleita maksullisia
ohjelmistoja. Nyt myös useat
suomalaiset kaupungit ovat
ottaneet QGIS:n henkilöstönsä
työkalupakkiin.
Tampereen kaupungissa on Tampereen kaupungin karttapalvelun visualisointi on tuotettu kaavoittajien toiveiden mukaiseksi
jo kymmenisen vuotta raken- QGIS:n ja GeoServerin avulla.
nettu kansalliseen paikkatietoinfrastruktuuriin sopivaa
paikkatietojen hallintaa. Sen lisäksi, että linnan avulla mahdollistetaan aineistojen tunut ja julkaistujen tietojen määrä kasvapaikkatietoaineistoja voidaan välittää laadun säilyminen hyvänä, sillä aineistosta nut huimasti, kun käyttäjät voivat suoraan
rajapintojen avulla niin organisaation parhaiten tietävät ovat vastuussa myös ylläpitää tietokantoja QGIS:n avulla. Hajautetussa mallissa käyttäjien osaamistasolla
sisällä kuin ulospäin, kaupungin jokaisen aineistojen julkaisusta.
QGIS-työpöytäohjelmisto otettiin käyt- on tietysti vaikutus datan laatuun.
työntekijän käyttäjätiedot on integroitu
”Datavirheet korjataan heti, sillä ne on
osaksi työkalujen ja datan hallintaa. Tähän töön Tampereella kustannussäästöjen ja
malliin vei Tampereen kaupungin erikois- sen monipuolisten ominaisuuksien vuoksi. helppo havaita. Nimeämisongelmat eli
suunnittelija Marko Kaupin mukaan tarve Paikkatietovarantojen hallintaa haluttiin esimerkiksi ääkkösten käyttö näkyvät vasta
tehdä töitä ketterästi, sillä dataa on paljon ja hajauttaa koko kaupunkiorganisaatioon, tietorakenteen puolella, ja niiden korjaamipäällekkäistä työtä haluttiin välttää. Tavoit- ja tässä QGIS on osoittautunut parhaaksi nen on työlästä”, huokaisee Marko Kauppi.
teena on, että tiedot tallennetaan käyttäjien välineeksi. QGIS tukee rajapinta-aineistojen
toimesta vain yhteen kertaan. Käyttäjänhal- käyttöä sekä mahdollistaa tietokantayhte- Outo ohjelmisto ilman
yksien kautta tietojen hallinnan helposti.
lisenssiongelmaa
Myös karttapalvelumoottori GeoServeriin
elsingissä QGIS:n tarina alkoi
voidaan tuottaa visualisointeja QGIS:n
SANNA JOKELA ON MAANTIEparisen vuotta sitten käyttäjien
avulla.
TEILIJÄ, JOKA TYÖSKENTELEE
py ynnöistä. Pienen henkisen
”Aiemmin se oli vähän sellainen, että
PAIKKATIETOASIANTUNTIJANA
linjauskeskustelun
jälkeen todettiin, että
pysyykö
se
pystyssä.
Nyt
se
on
jo
tuote.
ViiGISPO OY:LLÄ. JOKELA ON
meisen
puolentoista
vuoden
aikana
QGIS
tämä
outo
ohjelmisto
on ihan hyvä lisä
OLLUT MUKANA PAIKKATIETOon kehittynyt huimasti”, kertoo Marko muiden ohjelmistojen porukkaan. AiemALAN KEHITTÄMISTOIMISSA
min jokavuotinen päänvaiva oli lisenssiKauppi.
VUODESTA 2006. SÄHKÖPOSTI:
SANNA.JOKELA@GISPO.FI
Tampereella datan tuotanto on helpot- politiikka, joka pahimmillaan johti siihen,

H
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KUVA: OPENSTREETMAP -YHTEISÖ JA GISPO OY

Avoimena aineistona julkaistu tieto Helsingin viherkatoista on tässä esitetty QGIS:n avulla.
että kaikki halukkaat eivät saaneet paikkatieto-ohjelmistoja käyttöönsä. Ilmaisen ja
avoimen lähdekoodin ohjelmiston kanssa
lisenssiongelmaa ei ole.
Jos paikkatieto-ohjelmistoja on aiemmin käyttänyt, QGIS:n käyttöönotto sujuu
usein jouhevasti. Helsingin kaupungilla
QGIS:n käyttöönottokoulutuksia järjestetään useita vuodessa. Kahden päivän
koulutuksissa käydään läpi paikkatietojen
perusteita QGIS-ohjelmiston avulla, jolloin käsitteet ja ohjelmisto tulevat samalla
kertaa tutuiksi.
”Palautteen perusteella tuntuu, että
QGIS on ihan mukavasti otettu käyttöön,
tietysti muuntokoulutusta tarvitaan.
Myös uusille osaajille QGIS:n käyttöönotto
on ollut helppoa”, kertoo Helsingin kaupungin palvelupäällikkö Outi Hermans.
Kauppi ja Hermans molemmat mainitsevat kaavoittajat yhtenä käyttäjäryhmänä, joilla on erityistarpeita aineistojen

PÄHKINÄNKUORESSA

monimutkaisten visualisointien vuoksi.
”Meillä kaavoittajat ovat pitäneet
QGIS:n monipuolisista visualisointimahdollisuuksista”, kertoo Kauppi.
”Kunhan vielä saataisiin dataa laadukkaasti kantoihin ja monipuoliset visualisoinnit päälle, niin QGIS olisi aika hyvä
työkalu kaavoittajille. Isoin kysymys ei
useinkaan ole käytettävistä ohjelmistoista
vaan prosesseista eli työkulttuurin muutos on isoin asia”, Hermans toteaa.

QGIS pakettina kaupungin
henkilökunnan käyttöön

I

soissa organisaatioissa ohjelmistot toimitetaan usein henkilöstön käyttöön
keskitetysti ja ohjelmistot ns. paketoidaan käytössä olevaan ympäristöön
soveltuviksi. Joskus ohjelmistopakettiin
voidaan lisätä organisaation omiin tarpeisiin
soveltuvia työkaluja tai säätää tiedostopolut

▶ QGIS on avoimen lähdekoodin työpöytäohjelmisto paikkatietojen käsittelyyn,
visualisointiin ja hallintaan.
▶ Kehitys on alkanut vuonna 2002. Nykyinen versio QGIS 2.18.2 ”Las Palmas” on
julkaistu 16.12.2016. Uusimman version QGIS 3.0 kehitys on jo alkanut.
▶ Frederikssundin kunta on lisännyt GitHubiin ohjeet paketointia varten https://
github.com/Frederikssund/Alternativ-QGIS-installation/blob/master/Readme%20-%20english.md
▶ Ohjeita löytyy myös Gis.stackexchange http://gis.stackexchange. com/
questions/186624/deploying-qgis-settings-in-an-enterpriseenvironment?noredirect=1&lq=1 sivuilta

valmiiksi, jolloin ohjelmiston käyttöönotto
on jouhevaa. Sekä Helsingissä että Tampereella ohjelmiston paketoi palveluntarjoaja
asiantuntijoiden ohjeistuksella.
Helsingissä suositaan QGIS:n organisaatioversioita eli ns. Long Term Releaseja,
joita ei tarvitse päivittää kuin noin kerran
vuodessa.
”Nyt on paketoitu uusin LTR versio 2.14.
käyttöön. Hyvä suomenkielinen versio
ohjelmistosta on odotettu parannus”, kiittelee Hermans.
”Meillä ei ole organisaatioversiota käytössä”, kertoo Marko Kauppi. ”Käyttäjät
voivat ottaa aina uusimman version – kuumimman hotin – käyttöönsä. Nykyinen
versio 2.18 on hyvä. Kätevää on, että ohjelmisto on koko henkilökunnalla samantien
käytössä, jopa kouluissa.”
Ohjelmiston paketointiin voi tehdä
myös omia räätälöintejä. Helsingissä
OpenStreetMap -työkalun lisääminen
automaattisesti QGIS:n asennukseen olisi
kätevää, sillä Helsingin palvelukartta on
toteutettu OSM:n päälle. Tampereella puolestaan toiveena olisi saada tietokanta- ja
rajapintayhteydet samaan pakettiin, jolloin
niitä ei itse tarvitse määrittää.

Mitä tekisit, jos aloittaisit
puhtaalta pöydältä?

M

ikä olisi paras paikkatietojärjestelmä kunnalle, kaupungille
tai muulle organisaatiolle, joka
miettii paikkatietoinfran kehittämistä tai
uudistusta?
Tähän Marko Kaupilla on selkeä vastaus:
”QGIS ja PostGreSQL:n lisäosa PostGIS on
paras kombinaatio. Tietokantaohjelmistona PostGIS on ihan omaa luokkaansa.
QGIS puolestaan monipuolinen”.
Hermans kehottaa avoimuuteen aineistorajapinnoissa ja peräänkuuluttaa yhteensopivuutta:
”Olen yrittänyt olla välineneutraali ja
tukea työprosesseja hyvillä työkaluilla.
Pääasiana on erottaa tietokannat ja rajapinnat ohjelmistosta, ettei jumituta järjestelmiin, joista tietoa ei saada toiseen
ohjelmistoon. Yhteensopivuus ja avoimet
rajapinnat on tärkein asia ymmärtää,
käyttää sitten mitä tahansa ohjelmistoa”. ◀
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STANDARDIPositio
▶ ILKKA RINNE

OGC

panostaa rajapintapalvelujen laadun
kehittämiseen

L

ähes kaikki, mitä
nykyisin teemme tietokoneiden tai erilaisten mobiililaitteiden avulla, perustuu
ainakin välillisesti
rajapintapalveluihin: tarvittava data
haetaan tyypillisesti
taustajärjestelmistä verkon yli. Erityisen
merkittävässä asemassa rajapintapalvelut ovat sovellusalueilla, jossa valtavasta
tietomäärästä halutaan esittää käyttäjälle
vain hänen kulloinkin tarvitsemansa osa
siten, että tieto on aina ajantasaista. Rajapintapalvelut ovat tällaisille sovelluksille
kriittinen resurssi, jonka toiminnan hitaus
ja tekniset ongelmat vaikuttavat nopeasti
kymmenien tuhansien ihmisten elämään
huonona käyttäjäkokemuksena.
Rajapintapalvelujen laatua (Quality
of Service, QoS) voidaan systemaattisesti kehittää ainoastaan mittareilla, joilla
voidaan mitata sekä palvelun laatua eri
ajankohtina että vertailla eri rajapintapalveluita keskenään. Paikkatiedon rajapintapalvelun laadun mittarien määrittely,
vertailukelpoisten mittausmenetelmien

ILKKA RINNE ON OGC:N QUALITY
OF SERVICE AND EXPERIENCE
-TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJA
JA SPATINEO OY:N HEAD OF
CUSTOMER EXPERIENCE AND INTEROPERABILITY. SÄHKÖPOSTI:
ILKKA.RINNE@SPATINEO.COM

kehittäminen ja palvelun laatulupauksen
kommunikointi ovat Open Geospatial
Consortiumin (OGC) vuoden 2016 joulukuussa perustetun Palvelun laatu ja
käyttökokemus -työryhmän keskeisiä
aihepiirejä. OGC-standardien mukaisten rajapintapalvelujen palvelun
ja käyttökokemuksen
parantaminen on nyt ensi
kertaa selkeästi tunnistettu tärkeäksi aihepiiriksi OGC:ssa.
Rajapintapalvelujen tuottamiseen käytettävien sovellusten standardienmukaisuus on hyvä lähtökohta palvelun hyvän
laadun aikaansaamiseksi, mutta se ei
yksinään riitä. Parhaatkin sovelluskomponentit voidaan konfiguroida siten, että
niiden luotettavuus ja tehokkuus kärsivät.
Tyypillisesti palvelurajapintojen tuottamiseen käytetään monia eri komponentteja
yhdessä, joten luotettavan laatuarvion
saamiseksi mittaus on tehtävä oikeaa
käyttöä simuloiden todellisessa tuotantoympäristössä.
Spatineon keskeisin tavoite OGC:n
jäsenenä on tehdä paikkatietopalvelujen
laadun mittaaminen ja kehittäminen helpommaksi tiedontuottajille. Näille vaatimuksille on selvästi tällä hetkellä hyvä
kaikupohja, sillä saimme QoSE DWG –ryhmän perustajajäseniksi mukaan yhdeksän
organisaatiota, mukaan lukien Ordnance
Survey, Natural Resources Canada ja Harris Corporation. Työryhmä on tyypiltään
Domain Working Group, eli se ei suoranai-

sesti valmistele OGC-standardeja vaan toimii horisontaalisena keskustelu- ja tiedonjakofoorumina, joka on avoin sekä OGC:n
jäsenille että ulkopuolisille. Työryhmän
ensimmäisen toimintavuoden ohjelmaan

Rajapintapalvelujen laadun
vertailuun tarvitaan yhteiset
kriteerit ja mittarit.
kuuluu mm. QoS-kriteerien määrittely ja
kuvaaminen osana WMS-, CSW- ja WFSstandardien palvelumetatietoja, sekä
rajapintapalvelujen käyttökokemuksen
arvioinnin ja kehittämisen parhaita käytäntöjä kokoavan dokumentin laadinta. ◀

▶ Lisätietoja ryhmän toiminnasta ja
tavoitteista löytyy ryhmän wiki-sivulta
http://external.opengeospatial.org/
twiki_public/QualityOfService/
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UUTISIA
Trimbleä Saksaan
Saksalainen, noin 20 000 asukkaan Waldkirchin kaupunki hallitsee mm. sosiaalipalveluita, liikennettä, koulutusta, ympäristöä, matkailua sekä urheilu- ja viheralueita
koskevia palautteita Trimble Feedback -sovelluksella.
Sovellus mukautuu myös mobiili- ja

Helsingin Yliopisto hankki
multikopterin
Helsingin Yliopiston Geotieteiden ja
maantieteen laitos on hankkinut MosaicMill Oy:ltä laserkeilaus- ja ilmakuvauskäyttöön soveltuvan multikopterijärjestelmän. Kopteria tullaan käyttämään
vaativiin keilaus- ja kartoitustehtäviin
yliopiston tutkimushankkeissa. Kuvauskopterina on norjalainen Camflight FX8H,
joka kykenee lennättämään samanaikaisesti Phoenix LiDAR Systemsin laserkeilainta ja 42MP -kameraa. Lisäksi kopteriin integroidaan SPECIMin AISA Kestrel
10 -hyperspektrikeilain. Kopterijärjestelmä toimitetaan keväällä ja se on operatiivisessa käytössä ensi kesänä.

KUVA: KATRI ISOTALO

Osallistavaa suunnittelua
Lapissa

Luonnonvarakeskuksen (Luke) johtamassa kansainvälisessä BuSK-hankkeessa

Dimenteq tekee Oskarikonsultointia ja kehitystä
HSY:lle
Dimenteq Oy on valittu Helsingin seudun
ympäristöpalveluiden puitesopimustoimittajaksi liittyen Oskari-kehitykseen. Dimenteq kehittää Oskari-ympäristöön uusia toi-

Infrakit-pilvipalvelu
kansainvälistyy
Suomalainen Infrakit on perustanut tytäryhtiöt Hollantiin ja Norjaan vuoden 2017
alusta ja laajentanut jälleenmyyntiverkostoaan Japaniin.
Infrakit on rakennusteknologian pilvi-

(Building Shared Knowledge Capital to Support Natural Resource Governance in the
Northern Periphery) haetaan uudenlaisia
keinoja harvaan asuttujen alueiden suunnitteluun. Paikallista tietoa kerätään karttakyselyllä käsivarren Lapin ja Rovaniemen
alueella.
Tutkimusta tarvitaan sekä alueiden tämän hetkisen käytön kartoittamiseen että
matkailun kasvun ennustamiseen. Pohjoisten alueiden virkistyskäyttäjille ja matkailijoille valtioiden rajat eivät paljon näy, mutta hallinnollisesti raja-alueet voivat vaatia
uusien yhtenäisten käytäntöjen luomista.

KUVA: LIIKENNEVIRASTO

Valoa tiellä liikkujille
Keyprolta
Keypro Oy ja Liikennevirasto ovat allekirjoittaneet toimitussopimuksen koko Suomen kattavasta tievalaistusomaisuudenja toimenpiteiden hallintajärjestelmän
toimittamisesta Liikennevirastolle.
KeyLight-omaisuudenhallintajärjestel-

tablettilaitteiden näytölle, joten kaupunkilaiset voivat antaa palautetta paikasta ja
vuorokaudenajasta riippumatta. Palautteet
ohjautuvat suoraan asioista vastaavalle
viranomaiselle, ja palautteen lähettäjä voi
seurata käsittelyn etenemistä prosessin
alusta loppuun.

minnallisuuksia, joita hyödynnetään sekä
HSY:n omassa toiminnassa että sen ulkoisissa palveluissa. Kehityksen lopputulokset
julkaistaan Oskarin avoimena lähdekoodina ja ne hyödyttävät siten myös muita Oskaria käyttäviä organisaatioita.

palvelu, joka tuo reaaliaikaisen projektinhallinnan ja laadunvarmistuksen kaikille
infrarakentamisen osapuolille. Suomessa
Infrakitin asiakkaita ovat suurimmat rakennusliikkeet sekä reilu tusina kuntaa ja
ELY-keskusta. Myyntiä ja pilottihankkeita
on ollut jo aiemmin Hollannissa, Ruotsissa
ja Norjassa.

Hankkeessa tarkastellaan myös kaivostoimintaan liittyviä kokemuksia Kittilässä ja Norjan Kvalsundissa sekä maatalouden maankäyttö- ja ympäristökysymyksiä
Irlannissa ja Fär-saarilla. Poronhoitajien
paikkatietoa kerätään Suomessa ja Ruotsissa.
Hanketta rahoittaa Pohjoinen periferia
ja arktinen -ohjelma, joka on yksi Euroopan
aluekehitysrahaston ohjelmista. Hankkeen
toiminta-aika on 2016–2019.

män avulla Liikennevirasto, ELY-keskukset
ja muut palveluntoimittajat seuraavat tievalaistuslaitteiden määrää, sijaintia ja ominaisuuksia, välittävät lähtötietoja urakoita ja suunnittelua varten, kokoavat tietoja
kunnossapidon tarpeesta ja toteutumisesta sekä suunnittelevat tulevia toimenpiteitä
ja arvioivat niiden kustannuksia.
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KUVA: LIIKENNEVIRASTO / PASI SALMINEN

UUTISIA

Tomppa tietää: ruuhka on
pahin iltapäivällä
Helsingin Seudun Liikenne HSL on julkaissut ensimmäisen Helsingin seudun ajo-

Puustotietoa oksan
tarkkuudella
Tampereen yliopiston matematiikan laboratorion ja Luonnonvarakeskuksen (Luke)
yhteistutkimuksessa on kehitetty uusi menetelmä puulajien tunnistamiseen laserkeilausaineistosta. Menetelmää voidaan
soveltaa tulevaisuudessa hakkuiden yhteydessä tehtävässä automatisoidussa puuston mittaamisessa ja korjattavien puiden
valinnassa sekä katkonnan optimoinnissa.
Puulajintunnistuksessa
käytetään
TTY:llä aiemmin kehitettyä menetelmää,

QGIS:llä ylläpidetään
Vietnamin metsätietoja
Vietnamissa on menneillään
FORMIS II projekti, jossa kehitetään Suomen ulkoministeriön
rahoituksella metsätietojärjestelmää. Uuden tietojärjestelmän
tärkeimpiä osia on metsävaratietojärjestelmä (Forest Resour-

Spatineo Monitorin
käyttäjäkunta kasvaa
Hollantilainen Rijkswaterstaat, joka vastaa maan tie- ja vesitieinfrastruktuurista,
on ottanut Spatineon paikkatietopalveluiden analysointityökalun Spatineo Monitorin käyttöön tehostaakseen organisaation
sisäisiä paikkatietoa hyödyntäviä prosesseja ja varmistaakseen, että paikkatieto-

neuvoliikenteen sujuvuutta käsittelevän
tutkimuksensa, jonka aineistona käytettiin
autonavigaattoreista saatuja tietoja.
Helsingin seudun matkanopeuksia on
tutkittu 1970-luvulta saakka. Mittaukset
tehtiin aikaisemmin ns. kelluvan auton menetelmällä, jossa mittausauto kulki muun
liikennevirran mukana. Menetelmä oli kallis ja työläs.
Tiedot liikenteen sujuvuudesta syksyllä
2015 on saatu Tom Tom -autonavigaattoreiden paikannustietoaineistoista. Ne kertovat ihmisten todellisista matka-ajoista eikä
esimerkiksi ylinopeuksia tai poikkeuksellisista oloista johtuvia nopeuksia ole siivottu pois. Tom Tom valikoitui tiedon lähteeksi HSL:lle laaditun diplomityön perusteella.
Tutkimus kertoo, että pääkaupunki-

seudun pääväylien liikenne on hitainta iltapäiväruuhkassa etenkin Helsingin kantakaupungissa. Tulokset olivat samanlaisia
myös vuosien 2009 ja 2011 tutkimuksissa. Sisääntuloväylien liikenne sujui vaihdellen alueesta riippuen. Poikittaisen liikenteen
ruuhkasuunnat eivät olleet yhtä selkeät.
Selkeää oli, että Kehä I:n työmatkaliikenne
suuntautui aamulla enemmän idästä länteen ja iltapäivällä toisin päin. Kehä III:lla
vastaavaa eroa ei esiintynyt.
Aamun työmatkaliikenteen eteneminen
seudun reunaosista kohti Helsingin kantakaupunkia näkyi tutkimuksessa selvästi. Iltapäivisin töistä lähtö hajautui pidemmälle
aikavälille, ja kodin sijaan suuntana saattoi
olla esimerkiksi kauppa tai harrastukset.

jossa metsikkötason pistepilvidatasta pystytään automaattisesti erottelemaan yksittäiset puut ja rekonstruoimaan latvuksen
rakenne kattavina 3D-malleina. Menetelmällä tuotetut puumallit koostuvat peräkkäisistä sylintereistä, jotka määrittävät
puun rungon ja oksien rakenteen sekä oksien väliset haarautumissuhteet. Rekonstruoidut puumallit on mahdollista tallentaa
tietokantaan.
Aiemmin puu on pystytty jakamaan pistepilvestä karkeasti runkoon ja latvukseen.
Nyt päästään yksittäisten oksien tasolle ja
voidaan analysoida niiden läpimittoihin, ti-

lavuuksiin ja oksakulmiin liittyviä ominaisuuksia.
Tutkimuksessa testattiin kolmea eri luokittelumenetelmää. Mukana olivat koivu,
mänty ja kuusi.
Tulosten mukaan automaattinen lajintunnistus on mahdollista jopa yli 95 prosentin tarkkuudella. Tarkoituksena ei ollut
löytää parasta mahdollista ominaisuusyhdistelmää, vaan osoittaa, että tarkkoihin
puumalleihin perustuva luokittelu on mahdollista.

ce Monitoring System, FRMS), jonka kartoitusosio on toteutettu avoimen lähdekoodin
QGIS-työpöytäohjelmiston päälle kehitetyllä laajennusosalla.
Vietnamin metsähallinto on päättänyt
laajentaa järjestelmän koko maahan.
Työkalun avulla ylläpidetään Vietnamin
metsäkuviotietoja, erityisesti niiden sijaintia
ja laatua. Pääkonsulttina toimii NIRAS Finland Oy.

Lumiaurat kartalla lähes
reaaliajassa

palvelut vastaavat ulkopuolisten käyttäjien
vaatimuksia.
Spatineon uusia kotimaisia asiakkaita
ovat Hangon ja Kokkolan kaupungit. Spatineo Monitorin avulla kaupungit pystyvät
seuraamaan paikkatietopalveluidensa vaikuttavuutta sekä kohdentamaan kehitysresurssinsa eniten arvoa tuottaviin tietoaineistoihin ja palveluihin.

Vantaa on avannut aura-autojensa reitit kartalle. Merkinnät karttaan päivittyvät
noin tunnin viiveellä. Aurakaluston liikkeet
ilmoitetaan kartalla erilaisilla värikoodeilla
sen mukaan, miten kauan aikaa sitten työkone on kadulla työtä tehnyt.
Vantaalla on ollut käytössä vuodesta 2014 alkaen GPS-tekniikkaa hyödyntävä ajoneuvoseurantajärjestelmä, jota on
aiemmin hyödynnetty sisäisesti kaluston
seurantaan ja raportointiin. Nyt katuverkoston auraustilanne on avattu kuntalaistenkin käyttöön. Aurausten sijaintiedot ovat
saatavilla myös avoimena rajapintana.
Vantaan katuverkoston talvihoidon auraustilannetta visualisoiva karttapalvelu
löytyy osoitteessa http://kartta.vantaa.fi/
-> Analyysit ja tilannekuvat -> Auraustilannekartta.

positio 1/2017

▶ 31

TUOTEUUTISIA
Uusia laserkeilaimia
Symetriltä

FARO on julkaisut kaksi uutta laserkeilainta,
Focus S150 ja S350. Molemmat keilaimet
ovat IP54-luokiteltuja ja kestävät käyttöä
kylmästä kuumaan. HDR-kuvausominaisuus mahdollistaa hyvälaatuisten kuvien
ottamisen Suomen vaihtelevissa valotusolosuhteissa. Ensimmäisen S150-keilaimen toimitus on jo tehty Suomeen MP-Map
Oy:lle. Symetri Oy tarjoaa FARO-laserkeilauslaitteiden ja ohjelmistojen lisäksi koulutusta, tukea ja palveluita laserkeilausten
tehokkaaseen käyttöön.

Uusia palveluita Geotrimin
Trimnet VRS -järjestelmään
Galileo-satelliittijärjestelmän käyttöönotto
nytkähti eteenpäin EU:n julkaistua ilmoituksen Galileon ensivaiheen palvelujen
aloittamisesta joulukuusta 2016 alkaen.
Geotrim julkaisee kevään aikana Trimnet
VRS:ssä uusia palveluita, jotka hyödyntävät
Galileon lisäksi myös kiinalaisen BeiDoujärjestelmän satelliitteja. Näin Trimnet-palveluiden käyttäjillä on hyödynnettävissä
kaikki GNSS-järjestelmät. Uudet VRS-palvelut merkitsevät GNSS-käyttäjille lisää tehokkuutta ja tuottavuutta sekä monipuolisempia toimintamahdollisuuksia erilaisissa
ympäristöissä.

Maanmittauslaitoksen
Kiinteistörajoja ja -tunnuksia
koskeva data saatavilla
ArcGIS-alustaan
Maanmittauslaitoksen Kiinteistörajoja ja
-tunnuksia koskeva data on saatavilla
ArcGIS-paikkatietoalustaan. Kiinteistörajaaineiston käyttäminen ArcGIS-paikkatietoalustassa mahdollistaa yhden tai useamman
kiinteistön tietojen selvittämisen yhdessä
käyttöliittymässä osoitteen, sijainnin tai kiinteistötunnuksen perusteella sekä omien tietojen yhdistämisen näihin tietoihin.

Innovatiivinen käyttökokemus paikkatietoanalytiikkaan
Esrin vuoden 2016 lopussa julkaistu Insight for ArcGIS -sovellus tarjoaa analytiikkaan uudenlaisen visuaalisen ja intuitiivisen käyttökokemuksen. Insight tunnistaa millaista aineistoa käyttäjä käsittelee ja rajaa toimintovaihtoehdot sen mukaisesti. Sovelluksen erityinen
vahvuus on mahdollisuus työnkulkujen mallintamiseen ja niiden jakamiseen muille käyttäjille.

Haluaisitko
nähdä enemmän?
Blom on Suomen johtava paikkatiedon kerääjä,
käsittelijä ja mallintaja. Autamme sinua tehostamaan
toimintaasi, saavuttamaan kustannussäästöjä ja
varmistamaan laadukkaan lopputuloksen
hankkeellesi.
Keräämme paikkatietoa laserkeilaamalla,
ilmakuvaamalla ja maastomittauksilla. Paikkatieto
jalostetaan aina haluamaasi muotoon – olipa sitten
kyseessä maastomalli, pohjakartta, 3D-malli tai
jotain muuta tarvitsemaasi.
Blom Kartta Oy
Pasilanraitio 5
00240 Helsinki
Puh 010 322 8940
Email: info.fi@blomasa.com
blomkartta.fi

Ota yhteyttä niin laajennamme maailmaasi.
Jukka Erkkilä, p. 040 823 6778
Mikko Salonen, p. 040 5410 295

Osaava. Luotettava. Joustava. Blom.
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Suomalaiset 3D-Win -ohjelmistot maanmittauksen ammattilaiselle
▷ Aineistojen käsittely, geodeettiset laskennat,
formaatinmuunnokset
▷ Maastomalli
▷ Tiensuunnittelu ja -rakennus
▷ Kairaukset
Kielotie 14 B, 01300 VANTAA
puh. (09) 2532 4411
3d@3d-system.fi
www.3d-system.fi

▷
▷
▷
▷
▷

CONNECT Edition yhteinen projektiympäristö
ContextCapture ja LumenRT todellisuuden mallinnus
Stella kuntien paikkatieto- ja suunnittelujärjestelmä
MicroStation-sovellukset tietomallinnukseen
ProjectWise paikkatietopohjainen projektitiedon
hallinta
▷ AssetWise projektien elinkaaritiedon hallinta
Bentley Systems Finland Oy
Teknobulevardi 3–5, 01530 VANTAA
puh. 010 830 1200, faksi 010 830 1240
etunimi.sukunimi[at]bentley.com www.bentley.fi

Avoin yhteentoimiva ArcGIS-paikkatietoalusta
▷ maankäyttötoimialan ja yhdyskuntatekniikan
työvälineiden ja prosessien digitalisointiin
▷ monikanavaiseen vuorovaikutukseen ja osallistamiseen
▷ yksityisen ja julkisen sektorin toimintojen
tehostamiseen

▷ Tiedonkeruun, työnohjauksen ja omaisuudenhallinnan mobiiliratkaisut

▷ Trimble Access – tiedonhallintaan maastossa
▷ Trimble Business Center – jälkilaskentaan
toimistolla
▷ Trimble RealWorks – skannausaineistojen
käsittelyyn
▷ TerraFlex, TerraSync, Pathfinder Office – paikkatietosovelluksiin
Perintötie 2c, 01510 VANTAA
puh. 0207 510 600
info@geotrim.fi
www.geotrim.fi

Karttakeskus tarjoaa kaikki paikkatietoon liittyvät
palvelut ja ratkaisut.
▷ Paikkatietoratkaisut ja -palvelut
▷ Aineistot ja aineistopalvelut
▷ Kartat ja karttatuotteet
▷ Toimimme teknologiariippumattomasti
(esim. Esri, Pitney Bowes & CartoDB)

Olli Alanko
Kutomotie 16 A, 00380 HELSINKI
puh. (09) 386 7052, faksi (09) 386 7019
geometrix@geometrix.fi
www.geometrix.fi

Bertel Jungin aukio 3, 02600 ESPOO
puh. 0207 435 435
info[at]esri.fi, www.esri.fi

www.karttakeskus.fi

OHJELMISTOT

PAIKKATIETOMARKKINAT 2015

AVA I N V E R K K O T I E TO O N

Joustavat Web-ratkaisut eri toimialoille:
▷ Tietoliikenne- ja energianjakeluverkot
▷ Vesi ja viemäriverkot
▷ Kadut ja yleiset alueet, katuvalaistus
▷ Yhdistelmäjohtokartat
▷ Kaivulupa.fi -johtoselvityspalvelu
Kai-Uwe Prokki, Toni Paila
Horsmakuja 8 A 3, 01300 VANTAA
puh. (09) 836 2310
etunimi.sukunimi[at]keypro.fi
www.keypro.fi

▷ Louhi – paikkatietoratkaisut pilvestä
▷
▷ SitoGIS-kuntarekisterijärjestelmä
▷
▷ Oskari-toteutukset
▷
Kaupunkimallien ▷
▷ CityCad-infrasuunnittelujärjestelmä
tuotanto ja ylläpito
▷ Räätälöidyt järjestelmätoteutukset

Paikkatietopalveluiden laadunvarmistus
▷ Seuranta- ja raportointipalvelut
▷ Suorituskykytestaus
▷ Organisaation paikkatietokypsyyden arviointi
paikkatietojen hyödyntämisen tehostamiseksi
▷ OGC- ja Inspire-asiantuntijapalvelut

▷ Ohjelmistot ja palvelut laserpisteaineistojen ja
ilmakuvien käsittelyyn, katseluun sekä karttaja 3D-kaupinkimallituotantoon
▷ Tuki Maanmittauslaitoksen laserpiste- ja kuvaaineistoille

Kellosilta 2 D, 00520 HELSINKI
puh. 020 703 2210
info@spatineo.fi
www.spatineo.fi

Symetrin FIKSU-ohjelmistoratkaisut sekä
Autodesk-ratkaisut infrasuunnitteluun
▷ Kaava-, viher-, maisema- ja kunnallistekniikan
suunnitteluratkaisut
▷ Verkostotietojen suunnittelu- ja hallintaratkaisut, selainkäyttöiset GIS-sovellukset
▷ Infra- ja geomallinnusratkaisut
▷ 3D-laserkeilaus, pistepilvien käsittelyratkaisut
Äyritie 8 B, 01510 VANTAA
puh. (09) 5422 6500, info[at]symetri.fi
etunimi.sukunimi[at]symetri.com www.symetri.fi

▷
▷
▷
▷

▷ Magnet Field maastomittaukseen
▷ Magnet Office suunnitelmien ja mittausaineistojen hallintaan
▷ Magnet Enterprise pilvipalvelu

Trimblen ohjelmistoratkaisut julkishallinnolle:
▷ Kaavoitus, kiinteistönmuodostus, kartantuotanto
▷ Kiinteistöomaisuuden hallinta
▷ Katu- ja viheralueiden hallinta
▷ Rakennusvalvonta, ympäristövalvonta
▷ Sähköisen asioinnin sovellukset

Erdas ja Geomedia ohjelmistot
ArcGIS räätälöinti
Paikkatietoaineistojen hallinta
Karttatuotteet

Timo Ikola
Koronakatu 1 A, 02210 ESPOO
puh. 040 847 6230
timo.ikola@t-kartor.com
www.t-kartor.com

SITO, Tuulikuja 2, 02100 ESPOO
puh. 020 747 6000
etunimi.sukunimi@sito.fi
www.sito.fi

Markku Similä
Sarkatie 3 – 5, 01720 VANTAA
puh. (09) 534 033
topgeo@topgeo.fi
www.topgeo.fi

Lisätehoa 64 bit
sovelluksilla
UAV ja LiDAR

Smallworld paikkatietojarjestelmat ja palvelut
Safe Software FME-tuotteet ja palvelut
Bionatics LandSIM3D-tuotteet ja palvelut
BI ja maastosovellukset ja palvelut

Hannu-Pekka Rantaniemi
Tekniikantie 12 (Innopoli 1), 02150 ESPOO
puh. (09) 4289 0202
sales@spatialworld.fi
www.spatialworld.fi

Esa Haapa-aho
esa.haapa-aho@terrasolid.fi
puh 0400 453799
www.terrasolid.com

Mike von Wehrt
puh. 030 661 10
energy.publicadmin@trimble.com
kunnat.trimble.fi
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JOTAIN UUTTA...

▷ Stella kuntien paikkatieto- ja suunnittelujärjestelmä
▷ MicroStation-sovellukset tietomallinnukseen
▷ ProjectWise infrahankkeiden paikkatietopohjainen tiedonhallinta
▷ AssetWise infrastruktuurin elinkaaritiedon hallinta
Bentley Systems Finland Oy
Teknobulevardi 3–5, 01530 VANTAA
Puh. 010 830 1200, faksi 010 830 1240
etunimi.sukunimi@bentley.com
www.bentley.fi

▷ Kuntarekisterit ja paikkatietoratkaisut kunnille
▷ Asiakaskohtaisia paikkatietoratkaisuja yritysten
ja julkisen sektorin tarpeisiin

▷ Harava-palvelu (www.eharava.fi)
▷ Pihatie.fi-palvelu (www.pihatie.fi)
▷ Asiakaskohtaiset ratkaisut
▷ Luotettavasti, Innovatiivisesti, Ketterästi ja Iloisesti

Heikki Karttunen
puh. 050 394 9592
etunimi.sukunimi@cgi.com
www.cgi.fi

Salorankatu 5 – 7, 24240 SALO
puh. 020 789 0250
myynti@dimenteq.fi
www.dimenteq.fi

Karttakeskus tarjoaa kaikki paikkatietoon liittyvät
palvelut ja ratkaisut.
▷ Paikkatietoratkaisut ja -palvelut
▷ Aineistot ja aineistopalvelut
▷ Kartat ja karttatuotteet
▷ Toimimme teknologiariippumattomasti
(esim. Esri, Pitney Bowes & CartoDB)

▷
▷
▷
▷

Symetrin FIKSU-ohjelmistoratkaisut sekä
Autodesk-ratkaisut infrasuunnitteluun
▷ Kaava-, viher-, maisema- ja kunnallistekniikan
suunnitteluratkaisut
▷ Verkostotietojen suunnittelu- ja hallintaratkaisut, selainkäyttöiset GIS-sovellukset
▷ Infra- ja geomallinnusratkaisut
▷ 3D-laserkeilaus, pistepilvien käsittelyratkaisut
Äyritie 8 B, 01510 VANTAA
puh. (09) 5422 6500, info[at]symetri.fi
etunimi.sukunimi[at]symetri.com www.symetri.fi

www.karttakeskus.fi

Smallworld paikkatietojarjestelmat ja palvelut
Safe Software FME-tuotteet ja palvelut
Bionatics LandSIM3D-tuotteet ja palvelut
BI ja maastosovellukset ja palvelut

Hannu-Pekka Rantaniemi
Tekniikantie 12 (Innopoli 1), 02150 ESPOO
puh. (09) 4289 0202
sales@spatialworld.fi
www.spatialworld.fi
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▷
▷
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▷
▷
▷

GIS/DGPS/DGNSS-laitteet
GNSS-laitteet
IS- ja SI-yhteiskäyttölaitteet
UAS-ortokopterit
Mobiilikartoitusjärjestelmät
Laserkeilaimet ja käsiskannerit

Helsinki Finland

▷ Rugged PDA:t, tablet PC:t ja kannettavat
tietokoneet

Perintötie 2c, 01510 VANTAA
puh. 0207 510 600
info@geotrim.fi
www.geotrim.fi

Juhani Salas
Askonkatu 13 A, 15100 LAHTI
puh. 010 470 7770
info@handheldfinland.com
www.handheldfinland.com

▷ Ilmakuvaukset ja viistokuvat
▷ Laserkeilaukset lentokoneesta, helikopterista
ja autosta
▷ Digitaaliset kartat ja maastomallit
▷ Paikkatietopalvelut ja GIS-konsultointi

▷ Topcon GPS/Glonass RTK/DGPS/GIS
▷ Topcon takymetrit, robotti ja manuaalikojeet,
kameratakymetrit
▷ Mobiiliskannaus
▷ UAV/UAS

Karjalankatu 2, 4 kerros, 00520 Helsinki
etunimi.sukunimi@terratec.fi
www.terratec.fi

Markku Similä
Sarkatie 3 – 5, 01720 VANTAA
puh. (09) 534 033
topgeo@topgeo.fi
www.topgeo.fi

▷ Javad GNSS Inc., Hemisphere ja Novatel GNSSlaitteistot
▷ GPS+GLONASS+GALILEO-järjestelmät ja tiedonkeruuohjelmat
▷ Novatel Inertia- ja GNSS- yhdistelmälaitteet
▷ Soil Scout maanalaiset säähavaintoasemat
Eskolantie 1, 00720 HELSINKI / Ilari Koskelo
puh. 040 5108408
etunimi.sukunimi@navdata.fi
www.navdata.fi

PAIKKATIEDON ERIKOISLEHTI

Tiedä enemmän - tilaa Positio.
▶ tilaa osoitteessa positio-lehti.fi

LAITTEISTOT

May 29 – June 2
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Kattavat ja monipuoliset paikkatietopalvelut:
▷ llmakuvaus ja laserkeilaus
▷ BlomOBLIQUE-viistoilmakuvaus
▷ Blom3D-kaupunkimallit ja kaavan pohjakartat
▷ Maastomallit ja maastomittaukset
▷ Maplnfo-paikkatieto-ohjelmistot
Lisätietoa: Jukka Erkkilä ja Mikko Salonen
Pasilanraitio 5, 00240 HELSINKI
puh. 020 322 8940
etunimi.sukunimi[at]blomkartta.fi
www.blomkartta.fi

▷ Avoimen/suljetun lähdekoodin ratkaisut
▷ Sovelluskehitys/alihankinta

▷ Paikkatietokonsultoinnit teknologiariippumattomasti
▷ Sovellus- ja tuotekehitysprojektit eri teknologioilla
▷ Koulutus-, ylläpito- ja tukipalvelut
▷ Luotettavasti, Innovatiivisesti, Ketterästi ja Iloisesti

Toimintasi tuottavuuden takaavat:
▷ TomTom- ja muut aineistot
▷ paikkatietoanalyysit
▷ ketterät käyttöönotot ja projektipalvelut
▷ koulutus ja konsultointi
▷ jatkuvat palvelut (tuki ja ylläpito)
▷ laaja kumppaniverkostomme

PALVELUT

Salorankatu 5 – 7, 24240 SALO
puh. 020 789 0250
myynti@dimenteq.fi
www.dimenteq.fi

Geologinen tieto yhdestä hakupalvelusta
http://hakku.gtk.fi/
Hakusta löytyvät
▷ Paikkatietotuotteet
▷ Julkaisut ja raportit
▷ Valokuvat
▷ Karttapiirrokset
Karttapalvelut mobiiliversioina osoitteessa
http://www.gtk.fi/tietopalvelut/karttapalvelut/

Autamme hyödyntämään paikkatietoihin liittyviä
avoimen lähdekoodin ja avoimen datan ratkaisuja.
▷ QGIS, PostGIS, GeoServer koulutus
▷ OpenStreetMap & OSGeo yhteisöt
▷ Selvitykset, karttatyöt, työkalujen kehitys
Kalevankatu 31, 00100 Helsinki
puh. 040 725 2042 (Pekka Sarkola)
info@gispo.fi
www.gispo.fi

Olli-Matti Asikainen
Tuliraudanniementie 61, 58175 ENONKOSKI
puh. 040 530 8387
olli.asikainen@bluecrossmm.com
www.bluecrossmm.com

Bertel Jungin aukio 3, 02600 ESPOO
puh. 0207 435 435
info[at]esri.fi, www.esri.fi

▷ Paikkatietojärjestelmien sovelluskehitys ja
projektit
▷ Mobiilin tiedonkäsittelyn ratkaisut eri tarpeisiin

▷ On-line paikkatietopalvelut
▷ Kartografiset tuotantopalvelut
▷ Määrittelyt ja konsultointi
▷ Projektit ja integraatiot
▷ ESRI, Microsoft, open source jne.
Pia Lähde-Lyytinen
puh. 040 7523132
etunimi.sukunimi@cgi.com
www.cgi.fi

▷ Koulutuksia julkishallinnolle ja yrityksille yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa
▷ Paikkatiedot, kiinteistötehtävät ja mittaus,
liikenne, maankäyttö ja kaavoitus, ympäristönsuojelu, rakennusvalvonta ja kuntatekniikka
Marjaana Laurema
FCG Koulutus Oy, Osmontie 34, 00601 HELSINKI
puh. 044 278 6732
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

▷ Trimnet VRS-palvelu
▷ Koulutus, tekninen tuki ja ylläpito
▷ Trimble Service Center, valtuutettu huoltopalvelu
▷ Laitevuokraus

Olli Alanko
Kutomotie 16 A, 00380 HELSINKI
puh. (09) 386 7052, faksi (09) 386 7019
geometrix@geometrix.fi
www.geometrix.fi

Perintötie 2c, 01510 VANTAA
puh. 0207 510 600
info@geotrim.fi
www.geotrim.fi

InfoGIS-Geoserver paikkatietopalvelut:
▷ Krysp, KuntaGML ja Insipire vaatimuksia tukeva
▷ In/out rajapintapalveluiden käyttö ja toteutus
▷ Mobiilioptimoidut toiminnot GPS-paikannuksella
▷ Tonttipörssi sähköisellä varauslomakkeella
▷ Kehittyneet kaava- ja reitistötoiminnot
▷ Latujen kunnossapitotilanteen seuranta järjetelm.

Karttakeskus tarjoaa kaikki paikkatietoon liittyvät
palvelut ja ratkaisut.
▷ Paikkatietoratkaisut ja -palvelut
▷ Aineistot ja aineistopalvelut
▷ Kartat ja karttatuotteet
▷ Toimimme teknologiariippumattomasti
(esim. Esri, Pitney Bowes & CartoDB)

Kauppurienkatu 33, 90100 OULU
puh. (08) 323 0001, 0400 683331
www.infokartta.fi

www.karttakeskus.fi

AVA I N V E R K K O T I E TO O N

▷ Opaskartat,
▷ Kaavayhdistelmät
▷ Internetkarttapalvelut
▷ Rasteri- ja vektoriaineistojen koordinaatistomuunnokset KKJ<->EUREF
Kari Salonen
Pakkamestarinkatu 3, 00520 HELSINKI
puh. (09) 1481 947
karttatiimi@karttatiimi.fi
www.karttatiimi.fi

Kattavat verkkotietopalvelut eri toimialoille:
▷ Tietoliikenne- ja energianjakeluverkot
▷ Vesi ja viemäriverkot
▷ Kadut ja yleiset alueet, katuvalaistus
▷ Yhdistelmäjohtokartat
▷ Kaivulupa.fi -johtoselvityspalvelu
Kai-Uwe Prokki, Toni Paila
Horsmakuja 8 A 3, 01300 VANTAA
puh. (09) 836 2310
etunimi.sukunimi[at]keypro.fi
www.keypro.fi

▷ Datan jalostus
▷ Karttapalvelu ja karttatuotteet
▷ Karttateknologia- ja rajapintapalvelu
▷ Viestintä- ja paikannusjärjestelmät
▷ Operatiiviset tilannekuva- ja johtamisjärjestelmät
▷ Konsultointi- ja asiantuntijapalvelut
Petri Särkisaari
Hirvaskatu 14, 96190 ROVANIEMI
puh. +358 40 535 9506
info@mapitare.fi
www.mapitare.fi
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SKM-GIS AIR

▷
▷
▷
▷

▷ YTCAD-ohjelmistot infra- ja kaavasuunnitteluun
▷ Paikkatietopalvelin
▷ Katu-Info, Viher-Info, johtokartta

▷
▷
▷
▷

Paikkatietoa pilvipalveluna:
▷ BlomOBLIQUE-viistoilmakuvaus
▷ BlomSTREET-katunäkymäkuvaus
▷ Blom3D-kaupunkimallit
▷ Kaavan pohjakartat
▷ BlomURBEX-pilvipalvelu
Lisätietoa: Jukka Erkkilä ja Mikko Salonen
Pasilanraitio 5, 00240 HELSINKI
puh. 020 322 8940
etunimi.sukunimi[at]blomkartta.fi
www.blomkartta.fi

Jussi Yrjölä
SKM Gisair Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo
puh. 044 3048175
jussi.yrjola@skmgisair.fi
www.skmgisair.fi

SITO, Tuulikuja 2, 02100 ESPOO
puh. 020 747 6000
etunimi.sukunimi@sito.fi
www.sito.fi

▷ Maalaserkeilaus ja pistepilvimallit
▷ Laserkeilaukseen perustuva 3D-mallinnus
▷ Rakennusten tietomallinnus (BIM)
▷ 3D-aluemallit
▷ Laserkeilaus rakentamisen valvonnassa
▷ Konsultointia 3D-tiedonkeruun ratkaisuista
Jukka Mäkelä
SmartGeo Oy, Myyrmäentie 2 A, 01600 VANTAA
puh. 040 548 3406
jukka.makela@smartgeo.fi
www.smartgeo.fi

Sweco Ympäristö Oy
Uudenmaankatu 19 A, 20700 TURKU
puh. 0207 393 000
www.sweco.fi

▷ Ilmakuvakartat ja digitaaliset kartat
▷ Maastomallit, ortokuvat, mittauspalvelut

Smallworld paikkatietojarjestelmat ja palvelut
Safe Software FME-tuotteet ja palvelut
Bionatics LandSIM3D-tuotteet ja palvelut
BI ja maastosovellukset ja palvelut

Hannu-Pekka Rantaniemi
Tekniikantie 12 (Innopoli 1), 02150 ESPOO
puh. (09) 4289 0202
sales@spatialworld.fi
www.spatialworld.fi

PALVELUT

Kari Mikkonen
Pohjantie 3, 02100 ESPOO
puh. 040 560 3159
kari.mikkonen@paikkatietokonsultit.fi
www.paikkatietokonsultit.fi

▷ Digitaaliset kartoitukset ja maastomallit
▷ Infraomaisuuden tiedonkeruu
▷ Selvitykset, konsultointi ja koulutus

Paikkatietopalveluiden laadunvarmistus
▷ Seuranta- ja raportointipalvelut
▷ Suorituskykytestaus
▷ Organisaation paikkatietokypsyyden arviointi
paikkatietojen hyödyntämisen tehostamiseksi
▷ OGC- ja Inspire-asiantuntijapalvelut
Kellosilta 2 D, 00520 HELSINKI
puh. 020 703 2210
info@spatineo.fi
www.spatineo.fi

Erdas ja Geomedia ohjelmistot
ArcGIS räätälöinti
Paikkatietoaineistojen hallinta
Karttatuotteet

▷ Topcon merkkihuolto
▷ GPS- ja muut geodesian laitteet

Timo Ikola
Koronakatu 1 A, 02210 ESPOO
puh. 040 847 6230
timo.ikola@t-kartor.com
www.t-kartor.com

Timo Solin
Sarkatie 3 – 5, 01720 VANTAA
puh. (09) 534 033
topgeo@topgeo.fi
www.topgeo.fi

▷
▷
▷
▷
▷
▷

▷ Aino-aineistopalvelu
▷ Kuntien kantakartat ja kaavat
▷ HERE-aineistot
▷ OpenStreetMap-karttatuotteet
▷ Viranomaisaineistot käyttövalmiina

Maanmittaustoimitukset
Lainhuudot ja kiinnitykset
Kiinteistötietopalvelu
Karttapaikka
Avoimet aineistot
Rajapintapalvelut

TIETOTUOTTEET

Riippumatonta konsultointia paikkatietojärjestelmän
kehittämisessä, hallinnassa ja ylläpidossa
▷ määrittely, kilpailutus, toteutuksen valvonta
▷ kehittämissuunnitelmat ja selvitykset
▷ laadunvarmistus- ja asiantuntijatehtävät

SITO, Tuulikuja 2, 02100 ESPOO
puh. 020 747 6000
etunimi.sukunimi@sito.fi
www.sito.fi

asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi
www.maanmittauslaitos.fi

FIG WORKING WEEK & MAANMITTAUSPÄIVÄT 2017
29.5.–2.6. Messukeskus Helsinki

31.5. Haaga-Helia/SLK-talo, Helsinki
MAANKÄYTTÖ

Ilmoittaudu molempiin osoitteessa
www.maankaytto.fi/mmp2017

K I I N TE I S TÖT

Surveying the world of tomorrow – From digitalisation to augmented reality

Lisätietoja www.fig.net/fig2017 ja www.maankaytto.fi/mmp2017

MITTAUS & MALLINNUS

2017

Maan
mittaus
päivät

Ainoa laite mitä tulet koskaan tarvitsemaan

Trimble® SX10
kiertue maalis-huhtikuussa
paiKKaKunnat:
13.3. Joensuu
14.3. Kuopio
15.3. JyväsKylä
16.3. lappeenranta
20.3. turKu
21.3. pori
22.3. seinäJoKi
23.3. KoKKola
27.3. rovaniemi
28.3. oulu
29.3. vantaa
30.3. tampere
4.4. maarianhamina

mittaus
maastossa

aineistot
toimistolla

Kohdistus tarkempi
kuin kaukoputkella
Keilausnopeus 26 600 p/s
Kaikki heti koordinaatistossa

Tervetuloa Trimble Express -tapahtumiin, joissa
esittelemme mittausalan mullistavimman
uutuuden – laserkeilaimen ja robottitakymetrin
aidon yhdistelmän: Trimble SX10:n.
Laitteen, joka jokaisen mittaajan on pakko
tietää ja nähdä.
Trimble Express on tarkoitettu kaikille mittausalan
ammattilaisille käytännön mittaajista päättäjiin.

3D-pistepilvi
tietomalli

MUKANA MYÖS NÄMÄ UUTUUDET:

Aiheita: Trimble SX10 ja muut uudet mittausmenetelmät. TRIMBLEN UUDET LASERKEILAIMET
Tapahtuma on maksuton ja sisältää kahvitarjoilun.
GEOSLAM ZEB-REVO -KÄSISKANNERI
Osallistujat pääsevät mukaan InterGEO 2017
TRIMBLE TDC100 GNSS-PUHELIN...
-messumatkan arvontaan.

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU:
www.geotrim.fi Puh. 0207 510 600

2017

