PAIKKATIEDON ERIKOISLEHTI 2/2017

Helsinki
innostui
kaupunkipyöristä

INSPIRE
10 VUOTTA

SAAVUTETTAVUUTTAKIN
VOI MITATA RAHASSA

TULEVAISUUDEN
MAASTOTIETOKANTA

2 ◀ positio 2/2017

Avoin data vie perille

KIRSI MÄKINEN
päätoimittaja

KUVA: SIRKKA LAITINEN

R

atikalla, bussilla vai sittenkin kaupunkipyörällä? Nappaan puhelimen, avaan reittioppaan ja valitsen sujuvimman vaihtoehdon.
Helppoa ja vaivatonta, kiitos avoimen
datan.
Sen jälkeen kun HSL avasi aikataulu- ja
reittitietojen rajapinnat, on HSL:n virallinen reittiopas
saanut rinnalleen joukon sovelluksia, joista voi valita
mieluisensa käyttötilanteesta riippuen.
Andropasta olen käyttänyt eniten. Sen asensin puhelimeeni työkaverin vinkistä. Selkeä ja simppeli kuten
käyttäjänsäkin.
Nimestään huolimatta Nysse-reittiopas hallitsee
muutakin kuin Tampereen joukkoliikenteen. Sen
kanssa voi suunnistaa myös Helsingissä, Kuopiossa,
Lahdessa, Joensuussa, Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa.
Nysse sekä laskee reitit että näyttää kartalla bussien
reaaliaikaisen sijainnin.
Stadilainen ilahtuu sporat.fi-sovelluksesta, joka
näyttää raitiovaunujen sijainnin reaaliajassa. Keskustan
ruuhkissa vaunut ovat usein myöhässä. Vilkaisu kartalle
auttaa valitsemaan parhaan vaihtoehdon.
Kun kaupunkipyöräasema avattiin vappuna kotinurkille, rekisteröidyin käyttäjäksi. Koeajo on jo tehty,
ja tänään latasin puhelimeeni sovelluksen, jonka avulla
löydän pyöräasemat kaupungilla liikkuessani. Avoimen
data ansiota sekin.
Tampereella tutkitaan, miten avoin liikennedata
saataisiin helpottamaan myös autoilijan matkantekoa
– siitä lisää tässä lehdessä.
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Inspire-toteuttajan
arkea
KUVA: ANTERO AALTONEN

I

nspire-direktiivin tavoitteena
on parantaa eurooppalaisten
valtioiden paikkatietoaineistojen ja paikkatietopalveluiden
yhteentoimivuutta. Vuonna 2007
voimaan astunut direktiivi tähtää paikkatietojen yhteiskäytön
parantamiseen rakentamalla yhtenäisen
Euroopan kattavan paikkatietoinfrastruktuurin. Kyseessä on laaja puitedirektiivi,
joka määrittelee yhteiset eurooppalaiset
pelisäännöt niin verkkopalveluiden, paikkatietojen sisällön kuin politiikkatoimien
osalta. Direktiivi tukeutuu olemassa oleviin standardeihin sekä yhteisvoimin luotuihin muihin määrityksiin, ja sen 34 paikkatietoteemaan kuuluvien tietotuotteiden
jakelua varten on luotu noin 100 temaattista skeemamäärittelyä (sovellusskeemaa). Vuonna 2016 julkaistun
selvityksen mukaan direktiivin
tavoitteet ovat edelleen yhtä
relevantteja kuin sen laadintahetkellä. Toimeenpano on tosin
viivästynyt jäsenmaissa, eikä
kaikkia direktiivillä tavoiteltuja
hyötyjä ole saavutettu, ainakaan vielä.
Inspire-direktiivin antamat aikatauluvaatimukset ovat kannustaneet tiedontuottajia kuvaamaan ja avaamaan
aineistojaan sekä tarjoamaan niitä eri
standardien mukaisissa verkkopalveluissa.
Yhdessä muiden yhteiskunnallisten trendien ja aloitteiden kanssa se on lisännyt ja
helpottanut paikkatietojen yhteiskäyttöä
Suomessa muun muassa soveltamalla
avoimen tiedon lisenssejä kuten CC BY 4.0.
Erityisesti karttakuvapalvelut (WMS) ovat
osoittautuneet hyödyllisiksi, sillä niiden
käyttö sekä selainpohjaisissa että perinteisissä työasemaohjelmistoissa on helppoa.

Inspire-direktiiviä on usein kritisoitu
siitä, ettei siitä ole kansallista hyötyä.
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) julkaisemat WMS-palvelut ovat kuitenkin
suosittuja, ja käyttö kasvaa edelleen.

SUURIMMAT HAASTEET VASTA
EDESSÄ

S

uomalaiset tiedontuottajat ovat suoriutuneet Inspire-direktiivin mukaisten WMS-palveluiden toteuttamisesta ansiokkaasti. Suurimmat haasteet
ovat kuitenkin vasta edessä: direktiivin
alaiset paikkatietoaineistot tulee tarjota
harmonisoituina tietotuotteina standardien mukaisissa latauspalveluissa vuoden
2017 tai 2020 loppuun mennessä, riippuen
paikkatietoteemasta. Harmonisoituja

Paluu aikaan ennen Inspiredirektiiviä olisi askel taaksepäin.
Inspire-tietotuotteita on kuitenkin toistaiseksi ladattavissa hyvin vähän. Kokemuksemme mukaan kansallisten aineistojen
muuntaminen Inspire-muotoon on ollut
ennakoitua työläämpää jopa melko yksinkertaisten tietomallien osalta.
Inspire-direktiivi antaa kaksi vaihtoehtoa vektorimuotoisen aineiston latauspalvelun rakentamiseksi. Aineisto voidaan
tarjota joko tiedostopohjaisena latauspalveluna (ATOM-syöte) tai WFS-standardin
mukaisena suorasaantilatauspalveluna
Inspire-tietotuotemäärittelyn mukaisessa
GML-muodossa. Tiedostopohjaisen latauspalvelun toteuttaminen on tiedontuotta-
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jalle käytännössä yksinkertaisempaa. Loppukäyttäjälle WFS-palvelu olisi kuitenkin
parempi vaihtoehto. Käyttäjä pystyy tällöin
itse valitsemaan käytettävän koordinaattijärjestelmän ja sen, mitkä sovelluskeeman
mukaiset tiedot hän pyytää ladattavaksi.
Riippumatta toteutustavasta tiedontuottajalla tulee olla käytettävissä tarkoituksenmukaisista työkaluista koostuvat testi- ja
tuotantoympäristöt sekä määritettynä
tarvittavat prosessit ja työvaiheet. Nämä
saattavat puuttua organisaatiosta, eikä
sellaisia ole suoraan hankittavissa ’kaupan
hyllyltä’.
Kokemuksemme perusteella tiedontuottaja törmää Inspire-toteutuksen aikana
myös erinäisiin kysymyksiin, joille ei
välttämättä ole yksiselitteistä tai oikeaa
vastausta. Kuuluuko aineisto direktiivin
soveltamisalaan ja mitä sovellusskeemaa
siihen tulisi soveltaa? Miten Inspire-kohdetyyppien sisältö saadaan muodostettua? Miten Inspire-ohjeet ja kansalliset
suositukset (JHS) tulisi toimeenpanossa
huomioida? Laaditaanko metatiedot tietotuotteista ja palveluista useammalla eri kielellä? Miten koodiluetteloita laajennetaan
kansalliseen käyttöön? Miten kohteiden
yksilöivät tunnukset muodostetaan ja ylläpidetään? Inspire-sihteeristö tarjoaa tukea
vastausten miettimiseen, mutta moni asia
on tiedontuottajan itse ratkaistava. Tukea
päätösten teolle ja teknisten ohjeistusten
tulkintaan voi myös saada Paikkatietoverkostosta sekä Inspire Thematic Clusters
-alustasta.
SYKEssä on etsitty vastauksia edellä
mainittuihin kysymyksiin ja testattu uusia
työkaluja harmonisoitujen tietotuotteiden
laatimiseksi ja latauspalvelujen julkaisemiseksi osana Envibase-hanketta. Työn

edetessä on törmätty erilaisiin teknisiin
haasteisiin. Eräs havaittu ongelma on, että
Inspire-tietomallien käyttämille kompleksisille kohdetyypeille ei ole kaikissa
ohjelmistoissa tukea. Toinen ylläpitoa ja
toteutusta hankaloittava tekijä on ollut
latauspalvelujen teknisen ohjeen vaatimus
oman palvelun luomisesta kutakin aineistoa varten. Haasteista huolimatta ensimmäiset harmonisoidut Inspire-tietotuotteet
on julkaistu ATOM- ja WFS-palveluina
Suojellut alueet -teemasta.

AVOIMEN LÄHDEKOODIN
DYNAAMISUUS ILAHDUTTAA

T

yötä on kuitenkin vielä paljon
edessä. SYKE on raportoinut kansalliseen aineistoluetteloon 21 aineistoa 12 teemassa. Lainsäädännön mukaan
olemme vastuussa laatia Inspire-tietotuotteita ja palveluja 19 teeman osalta. Työ
uusien aineistojen identifioimiseksi on
käynnissä. Inspire-aikataulussa pysyminen
ilman tähän työhön kohdistettuja erillisiä
resursseja näyttää olevan mahdotonta.
Palveluiden toteuttamisen kannalta on
kuitenkin ollut positiivista huomata avoimen lähdekoodin ohjelmistokehityksen
dynaamisuus: raportoidut ongelmat korjataan usein nopeasti ja ohjelmistokehitystä
on mahdollista vauhdittaa osallistumalla
kehityskustannuksiin. Hankkeen aikana
muun muassa GDAL-koordinaatistotukea
ja GeoNetworkin OpenSearch-toteutusta
on saatu SYKEn aloitteesta parannettua.
Aineistojen ja palveluiden validoinnissa on
voitu hyödyntää sekä Inspire Geoportalettä eENVplus-validaattoria. Kehitteillä
oleva Inspire Test Framework -validaattori
tulee edelleen helpottamaan aineistojen,

palveluiden ja metatietojen oikeellisuuden
tarkistamista.
Usein kuulee, että onpa SYKE Inspiretoimeenpanossa pitkällä. Ehkä näin onkin.
Direktiivi on ainakin antanut mahdollisuuden oppia uutta, edistää työkalujen
kehittämistä, verkostoitua ja saada vertaistukea muilta virastoilta ympäri Eurooppaa.
Lisäksi moni SYKEn kansainvälinen hanke
olisi todennäköisesti jäänyt saamatta ilman
Inspire-osaamista. Vaikka Inspire tuo
tiedontuottajille välillä harmaita hiuksia,
paluu aikaan ennen direktiiviä olisi askel
taaksepäin. Aineistojen lisääntyneestä
avoimuudesta ja saatavuudesta sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön lisääntymisestä on ollut paljon hyötyä. Taaksepäin katsoessa huomaakin mitä kaikkea on
saatu aikaiseksi ja miten paljon on opittu,
vaikka vielä ei ollakaan ihan perillä. ◀

LENA HALLIN-PIHLATIE, SUVI
HATUNEN, MIKKO HYNNINEN,
RIIKKA REPO, SÄHKÖPOSTI:
ETUNIMI.SUKUNIMI@YMPARISTO.FI JA ILKKA RINNE,
SÄHKÖPOSTI: ILKKA.RINNE@
SPATINEO.COM.
KIRJOITTAJAT TYÖSKENTELEVÄT
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSESSA INSPIRE-TOIMEENPANON
PARISSA.
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Väitöstutkimuksia
Natura suojelee uhanalaisia
eläimiä monipuolisesti
Paikkatietoon pohjautuvilla analyysimenetelmillä voidaan arvioida Euroopan luonnonsuojeluohjelmien onnistumista. Aija
Kukkala käytti väitöstutkimuksessaan Helsingin yliopistossa kehitettyä suojelu- ja
maankäytön suunnitteluohjelma Zonationia ja havaitsi, että Euroopan Unionin alueelle levittäytyvä Natura 2000 -verkosto
suojeli suhteellisen monipuolisesti uhanalaisia eläimiä.

Tietojohtaminen ja
tilannetietoisuus
Kriisiorganisaation täytyy luoda ja jakaa tilanneinformaatiota ja saavuttaa tilannetietoisuus. Tähän tarvitaan muun muassa
tilannekuvajärjestelmiä. Pekka Luokkala
tutki väitöstyössään miten informaation
ylikuormaa ja kompleksisuutta voitaisiin
vähentää.
Tutkimuksen tuloksena saatiin kriisiorganisaatioiden tilannetietoisuuden luomisen teoreettinen malli ja kontekstitietoisen

Paikkatietotutkijat ja -osaajat
koolla Kumpulassa

KUVA: HELSINGIN YLIOPISTO/
LINDA TAMMISTO

KUVA: KRISTIINA HEIKKINEN

AJANKOHTAISTA

Geoinformatiikan tutkimuspäivien ensimmäisen päivän teemoina olivat luonnonympäristön ja luonnonvarojen tutkimus
sekä ihminen tutkimuskohteena ja aineistojen tuottajana.
Maria Kämäri Itä-Suomen yliopistosta
on tutkinut jokien kuljettaman maa-aineksen määrää ja ravinnekuorman muutoksia.
Talvisin jokia pitkin kulkeutuu vähemmän
maa-aineista kuin sulan veden aikana. Kun
talvet lyhenevät, joen mukana kulkeutuvan
maa-aineksen määrä lisääntyy. Toisaalta
lunta sataa vähemmän, jolloin sulamisvesiä on vähemmän. Koko vuoden virtaaman
muutoksen suuntaa on siksi vaikea ennus-

Paikkatieto-aineistoon pohjaava analyysi paljastaa, että lajisto on monipuolisinta Etelä-Euroopassa ja taas PohjoisEuroopassa. Keski-Euroopassa on laajoja
kaupunki- ja viljelyalueita, ja sinne sovelletaankin erilaista luonnonsuojelupolitiikkaa.
FM Aija Kukkala väitteli huhtikuussa
Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Spatial conservation planning for biodiversity and ecosystem services – from
concepts and methods to policy agendas
in the European Union”.
tilannekuvajärjestelmän konsepti. Tulosten
perusteella voidaan vähentää yhteiskunnallisia ja taloudellisia kustannuksia.
Pekka Luokkala väitteli maaliskuussa
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, rakennetun ympäristön laitoksella, aiheesta Tietojohtamisen sosiaaliset
kontekstit ja narratiivit tilannetietoisuudessa. ”Social contexts and narratives in knowledge management for situational awareness” -väitöskirjan ala on maanmittaus,
geoinformaatiotekniikka.

taa. Ilmastomuutoksen vaikutusten kannalta kiinnostava kysymys on, vähentääkö talvien lämpeneminen jokien kuormitusta, jos
talvet ovat vähälumisempia.
Julia Kemppinen ja Anna-Mari Virkkala Helsingin yliopiston BioGeoClimate Modelling Lab -tutkimusryhmästä ovat paneutuneet arktisen ympäristön ekosysteemin
tutkimukseen.
Kemppinen on tutkinut maaperän kosteuden mallinnusta arktisilla alueilla. Maaperän kosteus vaikuttaa hiilen kiertoon ja
ympäristöekosysteemiin, minkä vuoksi sillä on merkitystä ilmastomuutoksen seurannassa.
Virkkalan tutkimusaiheena on hiilen
kierto tundraympäristössä. Sama alue voi
eri vuodenaikoina sekä sitoa hiiltä itseensä että vapauttaa sitä ilmaan. Kun ilmasto muuttuu, muuttuu myös alueen hiilitase.
Virkkala tutkii, mitkä paikalliset tekijät vaikuttavat alueen hiilitaseeseen.
Helsingin yliopiston Digital Geography
Labin tutkija Vuokko Heikinheimo on tutkinut sosiaalisen median aineistojen hyödyntämistä viheralueiden käytön kuvaajana.
Tutkimuksessa hyödynnetään käyttäjien
Instagramissa julkaisemia kuvia. Niiden

Tila ja sen hinta
kaupungeissa
Athanasios Votsis on tutkinut väitöstyössään kaupunkisuunnittelun ja kiinteistömarkkinan läpinäkyvyyttä. Väitöstutkimus osoittaa, että esimerkiksi julkiset
tulvariskikartat toimivat kiinteistömarkkinoilla: kiinteistön neliöhinnassa näkyy
tulvariski, jos riskitiedot ovat riittävän
helposti saatavilla. Keskimäärin riskikorjaus neliöhinnoissa edustaa melko hyvin
tulvavahinkojen odotusarvoa. Tutkimus
tuo myös esiin, että kaavoitusohjeiden
tiukkuus voi tulvariskien osalta vaikuttaa merkittävästi kaupunkialueen kehitykseen ja laajentamiseen ja että riskien
parempi läpinäkyvyys voi osittain korvata
kaavan kiellot.
Viheralueiden osalta tutkimus tuo
esiin, että esimerkiksi viherratkaisuiden
muoto voi kompensoida viheralueiden
määrää.
Athanasios Votsisin väitös ”Space and price in adapting cities – exploring the spatial economic role of climatesensitive ecological risks and amenities
in Finnish housing markets” tarkastettiin
Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan Geoinformatiikan ja maantieteen laitoksella helmikuussa.
avulla on haettu vastauksia seuraaviin kysymyksiin: missä ovat kaupunkilaisille tärkeät viheralueet, mitä siellä tehdään, miten
laajalla alueella henkilö liikkuu, onko puistoalueiden käytöllä alueellisia eroja ja mitkä
ovat suosituimmat yksittäiset kohteet.
Tutkimuspäivien toisena päivänä puhuttiin paikkatietoalan osaamisesta ja
sitä tukevasta paikkatietoinfrastruktuurista Suomessa. Aamupäivän aikana kuultiin
alustuksia osaamisen nykytilasta ja kehittämisen tarpeista Kansallisen paikkatietoselvityksen perusteella ja koulutusmaailman
kuulumisia yliopistoista ja lukio-opetuksesta. Iltapäivän workshopissa keskusteltiin
paikkatietoalan tutkijoita tukevan paikkatietoinfrastruktuurin visioista oGiir-hankkeen
(Open Geospatial Information Infrastructure
for Research) tiimoilta ja tunnistettiin osaamisen kehittämisen tarpeita.
Tutkimuspäivät järjesti Geoinformatiikan yliopistoverkosto FIUGINET. Tilaisuus
pidettiin toukokuussa Helsingin yliopiston
Geotieteiden ja maantieteen laitoksella,
Kumpulan kampuksella. Esityksiin voi tutustua Fiuginetin verkkosivuilla osoitteessa
fiuginet.fi.
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Maailmanpankin
konferenssissa
suomalaisedustusto

Suomen paikkatietoklusteri FLICistä osallistui kymmenen yritystä Maailmanpankin
vuosittaiseen Land and Poverty –konferenssiin Washington DC:ssä maaliskuus-

Paikkatietopoliittisen
selonteon osaselvitykset
valmistuivat
Paikkatietopoliittisen selonteon kolme osaselvitystä valmistuivat toukokuun alussa:
1) Julkishallinto, 2) Koulutus ja tutkimus
sekä 3) Yrityssektori. Neljäs osaselvitys eli
Teknisen kehityksen vaikutukset valmistuu
kesäkuun alussa.
Selvitysten analysointia valmistellaan
parhaillaan selonteko-organisaatiossa. On
etsitty oikeaa tapaa jäsentää ja vertailla
tuloksia ja ratkaisukin siihen on löytynyt.
Osaselvitysten tuloksia jäsennetään paikkatietotoimintojen eri osa-alueiden mukaan.
Osaselvitysten tuloksiin vaikuttivat selkeästi ja myös odotetusti eri kohderyhmien
erilaiset näkökulmat paikkatietotoimintoihin ja paikkatietojen hyödyntämiseen.
”Näkemykset ovat yrityssektorilla suoraviivaisempia kuin julkishallinnolla. Koulutus- ja tutkimussektorin näkemykset heijastelevat sektorin erityispiirteitä”, kertoo
Paikkatietopoliittisen selonteon strategisen
ohjausryhmän puheenjohtaja Arvo Kokkonen.
Selvityksissä kerättiin tietoja otsikoiden mukaisilta toimintasektoreilta siitä,
mitä paikkatietotoimintoja kunkin sektorin
organisaatiot haluaisivat kehittää seuraavien vuosien aikana ja miten kehitystyö
tulisi toteuttaa. Toimijoilta kysyttiin myös
näkemyksiä siitä, miten paikkatietotoimintojen toteuttaminen ja vastuut pitäisi jakaa

sa. Konferenssin keskeinen teema oli maaomistuksen rekisteröinnin järjestäminen
ja toimivan paikkatietoinfrastruktuurin aikaansaaminen kohdemaissa.
Flicin tavoitteena on vahvistaa suomalaisen alan osaamisen käyttöä kehittyvien
maiden markkinoilla. Tapahtuma oli valmisteltu yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa, ja konferenssiosallistumista
tukivat Finpro, Tekes ja ulkoministeriö.
Näyttelyvieraat varustettiin VR- ja Hololens-laseilla ja kuvaruuduilla pyöri paikkatietoanalyyseja, piste-pilviä ja konenäköä. Flic uskoo, että suomalaisilla on
kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen haasteiden ratkaisijoina mahdollisuus
päästä ohituskaistalle erityisesti teknologiaosaamisen tuoman lisäarvon avulla.

julkishallinnon, yritysten ja muiden toimijoiden kesken.
Osallistuminen selvityksiin oli pääsääntöisesti aktiivista ja sitoutunutta. Keskeiseltä käyttäjäryhmältä, paikkatietoja
operatiivisessa toiminnassaan käyttävältä
erittäin laajalta yritysten joukolta, oli tosin
toivottu runsaampaa osallistumista.
Tuloksia Paikkatietopoliittisesta selonteosta ei ole vielä tarjolla. Kesäkuun alussa valmistuva Teknisen kehityksen vaikutukset -selvitys tuo näkemyksiä siitä, miten
erilaiset teknisen kehityksen osa-alueet
muokkaavat lähivuosina paikkatietojen keruuta, ylläpitoa, käyttöä ja tarpeita.
”Tarvitaan vielä keskusteluja sidosryhmien kanssa ja tietysti ankaraa pohdintaa,
jotta selontekoa päästään muotoilemaan
poliittiseen käsittelyyn soveltuvaan muotoon”, toteaa Kokkonen.
Seuraava selonteon seminaari pidetään Säätytalolla Helsingissä kesäkuun
15. aamupäivän mittaisena. Seminaarissa keskustellaan selonteossa siihen mennessä esiin tulleista havainnoista mahdollisimman monesta näkökulmasta.
Lisätietoja yllä mainitusta seminaarista
ja Paikkatietopoliittisesta selonteosta yleisemmin: http://mmm.fi/paikkatietoselonteko
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TAPAHTUMAKALENTERI
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
4.–5.9.2017
6.–8.9.2017
Inspire Conference 2017
Kehl, Saksa (4.-5.9.) ja
Strasbourg, Ranska (6.-8.9.)
Lisätietoja: http://inspire.ec.europa.eu/conference2017
25.–28.9.2017
EO Open Science 2017
ESA-ESRIN, Frascati, Italia
Lisätietoja: http://eoopenscience.esa.int/
10.–12.10.2017
INTERGEO 2017
Berliini, Saksa
Lisätietoja: www.intergeo.de/intergeo-en/index.php
10. –12.10.2017
Silvilaser 2017
Blacksburg, Virginia, Yhdysvallat
Lisätietoja: http://www.cpe.vt.edu/silvilaser2017/
index.html
25. –27.10.2017
Frontiers in Spectral imaging and 3D Technologies
for Geospatial Solutions
Jyväskylä
Lisätietoja: http://www.mit.jyu.fi/scoma/spec3d/
index.html
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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Tulevaisuuden
maastotietokantaa
rakennetaan
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Kansallinen maastotietokanta -ohjelmassa kehitetään maastotietokanta,
josta hyötyvät niin julkinen hallinto, yritykset kuin kansalaisetkin.
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KUVA: MAANMITTAUSLAITOS

Käyttäjän tekemiä merkintöjä Karttakertun karttapohjassa: ojanylitys ja keittokatos.

K

ansallinen maastotietokanta
-ohjelma (KMTK) on maaja metsätalousministeriön
koordinoima laaja yhteistyöhanke, joka on jaettu useaan
projektiin. Ohjelma käynnistyi 2015 ja sen
ensimmäinen vaihe päättyy 2018.
”Ensimmäiset projektit ja pilotit on jo
saatu päätökseen. Niiden pohjalta olemme
voineet siirtyä ensimmäisten tuotannollisten järjestelmien rakentamiseen”, kertoo
KMTK-ohjelmapäällikkö Risto Ilves Maanmittauslaitoksesta.
Vuoden 2016 lopussa päättyi muun
muassa KMTK-Kamara-projekti, jossa

KMTK lyhyesti

pilotoitiin kuntien ja Maanmittauslaitoksen
yhteistä rakennustietokantaa. Projektissa
etsittiin ratkaisuja CityGML LoD2 -tasoisen aineiston tuottamiseen sekä arvioitiin,
miten hyvin CityGML soveltuu tiedonsiirtoformaattina aineistojen välittämiseen.
KMTK-työssä edetään teemoittain, joista
Rakennukset-teema valmistuu ensimmäisenä.
Projektissa haettiin ratkaisua myös sille,
miten 3DCityDB soveltuu tietokantaratkaisuksi 3D-aineistoille. Visualisointialustana
testattiin Cesium-kirjastoon perustuvaa
verkkoselaimella toimivaa sovellusta.
Projektissa arvioitiin myös sitä, miten

KMTK-ohjelma luo Suomeen digitaalisen, yhtenäisen ja nykypäivän tarpeita vastaavan paikkatietovarannon eli Kansallisen maastotietokannan. KMTK-ohjelmassa siirrytään yhdessä kuntien, Maanmittauslaitoksen ja muiden paikkatiedontuottajien kanssa
paperisesta 2D-maailmasta digitaaliseen 3D-maailmaan. KMTK:ssa luodaan yhdessä
pelisäännöt ja keinot paikkatietojen digitalisaation läpiviemiseksi.
Kansallinen maastotietokanta tarjoaa laadukkaat ja ajantasaiset peruspaikkatiedot avoimina koko yhteiskunnan käyttöön. Peruspaikkatietoja ovat rakennus-, liikenneverkko-, hydrografia-, maanpeitto- ja korkeussuhdetiedot.
Paikkatietopohjaiset analyysit edellyttävät, että tietoja voidaan hyödyntää koneluet
tavassa muodossa ja muihin tietoihin yhdistellen. Laadukkaat ja yhtenäiset paikkatiedot parantavat analyysipohjaista päätöksentekoa ja liiketoimintamahdollisuuksia.
Kunta- ja maakuntarajat ylittävä yhteistyö mahdollistuu koko maan kattavan maastotiedon ansiosta.

TerraScan- ja Terra Photo -tuotteilla saatiin
pistepilvestä ja kantakartan kivijalkavektoreista tuotettua LoD2-tason 3D-malleja
CityGML-formaattiin.

Lumivahinkojen vähentäminen
3D-datalla ja muita bisnesideoita

K

MTK-Kamara-projektissa järjestettiin myös innovaatiokilpailu, jossa
etsittiin uusia ideoita 3D-rakennusdatan hyödyntämiseksi. Saadusta 15
ehdotuksesta valittiin kuusi parasta, jotka
pääsivät pilottivaiheeseen. Pilottivaiheessa
innovaatiot saivat pilottirahan, jolla idea
voidaan toteuttaa käytännössä.
Parhaat työt olivat innovatiivisia ja
kehittivät uusia 3D-datan käyttökohteita. Matti Viitalan työssä visualisoidaan
Wlan-verkkoja. Visualisoinnilla välitetään
sovelluksen käyttäjille tietoa verkkojen
sijoittumisesta ja peittoalueista. Sitä voidaan käyttää myös langattomien verkkojen
suunnittelun apuvälineenä. Pointscale
Oy:n pilottityössä pyritään yksinkertaistamaan ja helpottamaan uusien rakennusten
näkyvyystarkastelua. Aikaisemmin vastaavat tarkastelut ovat olleet mahdollisia
ainoastaan kalliilla ja vaikeakäyttöisillä
ohjelmistoilla.
Ubigu Oy ja Vuolu osallistuivat kilpailuun työllä, jossa 3D-rakennuskantaa käytettiin yhdyskuntarakenteen seurannan
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KUVA: VANTAAN KAUPUNKI

Tyylitelty kuva MATTI:n 3D-kaupunkimallista: laserkeilauksesta tuotettuja LOD2-rakennuksia rautalankamallina sekä monikamera
ilmakuvauksen pohjalta teksturoituna. Puusto ortovärjättyä pistepilveä.
työkaluna. Antti Aholan työssä Riskimitta
hyödynnetään 3D-dataa yritys- ja kiinteistövakuuttamisessa tarvittavaan tulipaloriskin määrittämiseen.
Lotta Funckin pilotissa 3D-rakennusdatan avulla vähennetään putoavasta
lumesta johtuvia vahinkoja. Pilotin avulla
kiinteistöjen omistajat voivat tarkistaa
hallitsemiensa kohteiden lumiestetarpeen. Mikko Vekkeli puolestaan kehitti
kilpailuun Ekotasaus-nimisen työkalun.
Sen avulla rohkaistaan kiinteistöyhtiöitä
aurinkoenergian keräämiseen ja tuotetaan
suunnitelma, miten rakentamisen vuoksi
menetettyjä ekologisia elinympäristöjä
voidaan korvata.

Karttakerttu joukkoistaa

K

MTK-Kamara ja siihen liittynyt
innovaatiokilpailu toivat esille
avoimen 3D-aineiston hyödyllisyyden. 3D-rakennusaineiston ollessa loppusuoralla asetettiin uusi projekti, KMTK3D-pilotti. Siinä tuotetaan 3D-aineistoa

JADE LEHTINEN TYÖSKENTELEE VIESTINTÄASSISTENTTINA
JULKISEN HALLINNON YHTEINEN
PAIKKATIETOALUSTA -HANKKEESSA.
SÄHKÖPOSTI: JADE.LEHTINEN@
MAANMITTAUSLAITOS.FI.

muiden kuin rakennusten osalta. Kohteita
ovat muun muassa sellaiset liikenneverkon rakenteet, kuten sillat ja tunnelit,
jotka ovat kaupunkikuvan ja täydellisten
3D-kaupunkimallien näkökulmasta merkittäviä kohteita. 3D-pilotti kestää vuoden
2018 loppuun asti.
Maaliskuun lopussa julkaistiin Kansalaisen maastotietokanta -projektissa
(KMTK-Kansa) kehitetty yhteisöllinen
karttapalvelu Karttakerttu. KMTK-Kansa
on pilottiprojekti, joka selvittää joukkoistamisen mahdollisuuksia Kansallisen
maastotietokannan tiedonkeräyksessä.
Karttakerttu-palvelussa kansalaiset voivat tuoda omaa tietoaan kartan päälle.
Tuodut tiedot ovat heti näkyvissä kaikille
käyttäjille.
”Karttakerttu on saanut todella positiivisen vastaanoton. Meille tuli useita
innostuneita kyselyitä, mikä osoittaa, että
tällaiselle palvelulle on selvästi kysyntää.
Karttakertun avulla kerätty tieto vaikuttaa
alustavasti olevan käyttökelpoista, ja sitä
pystytään hyödyntämään jo nykyisessä
maastotietokannassa”, kertoo KMTKKansan projektipäällikkö Mari Laakso.

Yhteistyötä MATTI-hankkeen
kanssa

K

ansallinen maastotietokanta -ohjelmassa tehdään yhteistyötä niin eri
toimijoiden kuin muiden hankkeidenkin kanssa. Yksi KMTK:n yhteistyö-

hankkeista on Vantaan kaupungin MATTIhanke. Siinä luodaan uusi maankäytön
toimintamalli ja tietojärjestelmä. Tämän
kaltaista hanketta ei ole aikaisemmin
toteutettu näin suuressa mittakaavassa.
”MATTI-hankkeessa yli 50 eri järjestelmää korvataan yhdellä. Kyse on kuitenkin
ennen kaikkea vanhan toimintatavan korvaamisesta paremmalla”, toteaa Vantaan
kaupungin paikkatietokoordinaattori ja
hankkeen tuoteomistaja Sami Rapo.
Tavoitteena on, että maankäytön koko
elinkaari pystytään dokumentoimaan ja
tietoa pystytään hyödyntämään kaikissa
elinkaaren vaiheissa, jotka ovat suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito. Lisäksi
MATTI-hankkeessa toiminnanohjaus ja
paikkatieto yhdistetään. Toiminnanohjaus
mahdollistaa sen, että jokainen työntekijä
saa oman työtehtävänsä mukaiset oikeat
tiedot käyttöönsä.
MATTI aloitettiin kilpailutuksella, sen
voitti ryhmittymä, jonka päävastuullinen
toimittaja on Esri Finland Oy. Tällä hetkellä
meneillään on määrittelyiden tarkennusvaihe.
Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä osa MATTI-hankkeesta on tuotantovaiheessa, ja tällöin tapahtuu myös
integroituminen Kansallisen maastotietokannan kanssa. Kaikki MATTI:n osat ovat
käytössä vuoden 2019 loppuun mennessä.
Vantaa tavoittelee hankkeella 15 miljoonan
vuosittaista säästöä.
”MATTI-hankkeessa on vahva kokeilu-

kulttuuri. Käytössä olevat ketterät menetelmät mahdollistavat sen, että voimme
kehitellä ja testata ratkaisuja ja järjestelmiä
nopealla aikataululla. Parhaillaan toteutetaan pilottia maankäytön suunnittelussa ja toteutuksessa. Siinä semanttinen
3D-kaupunkimalli tuodaan operatiiviseksi
työvälineeksi kaavoituksen laadintaan ja
kaupunkikehityskuvalliseen seurantaan”,
kertoo Rapo.
MATTI integroituu useiden eri toimijoiden kanssa, sillä tietoa tarvitaan myös
yli kuntarajojen. MATTI saa KMTK:sta
harmonisoitua tietoa naapurikunnista.
Muita yhteistyötahoja ovat muun muassa
Helsingin seudun ympäristöpalvelut, jolta
saadaan käyttöön seudulliset maankäyttöön ja asumiseen liittyvät tietoaineistot, ja
Suomen ympäristökeskus, jonka ylläpitämät maaperän ja vesivarojen tilaan liittyvät
paikkatietoaineistot ovat maankäytön
suunnittelussa tärkeää referenssitietoa. ◀

KMTK on osa
Paikkatietoalustaa
Kansallinen maastotietokanta on osa Julkisen hallinnon yhteinen Paikkatietoalusta -hanketta, joka on yksi hallituksen
kärkihankkeista. Paikkatietoalusta-hankkeen vastuutaho on maa- ja metsätalousministeriö. Hanke koostuu kahdeksasta
osahankkeesta ja hankekokonaisuuden
valmisteluun osallistuvat keskeisinä kumppaneina valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja
Maanmittauslaitos.

Käynnissä olevat KMTKprojektit
▶ KMTK-3D-pilotti 12/2016–12/2018
▶ Kansalaisen maastotietokanta (KMTKKansa) 2016–2017
▶ Kunta-aineistojen lataus ja korjailu
(KMTK-KASKO) 1/2017–12/2017
▶ Kuntien tuotantoprosessit (KMTK-KuntaPro) 2016–2017
▶ KMTK-Tietokanta 2017
▶ Tietopalvelut ja -tuotteet (KMTK-Tieto)
2017–2018
▶ Tuotantoprosessien automatisointimahdollisuudet (KMTK-TuoProAuto)
2016–2017
▶ KMTK-tietokannan yleistys ja monitasoprosessit (KMTK-Yleistys) 2016–2017
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Kännykän käyttö
moottoritiellä
sallittua
Mistä erottaa ihmisen ja hirven? Ihmisellä on matkapuhelin. Tämä ei ole koululaisvitsi
vaan kenties tulevaisuuden tapa kertoa autolle, että tien laidassa on ihminen.

A

utonomisten ajoneuvojen eli
robottiautojen yleistymisen
suurimmat hidasteet ovat sääolosuhteet ja muiden tielläliikkujien tunnistaminen. Robottiauto havaitsee jo varsin hyvin edessään olevan esteen
mutta ei useinkaan tunnista mikä se on.
”Periaate on, että kaikki möykyt kierretään. Toisaalta tämän hetken autonominen
auto ei ihan pienestä vaihda kaistaa vaan
mielummin jarruttaa”, kuvaa tunnistamisongelmaa erikoistutkija Pertti Peussa
VTT:ltä. Hän toimii projektipäällikkönä
VTT:n liikennejärjestelmiin ja liikenteen
etäohjaamiseen erikoistuneessa yksikössä
Tampereella.
Jos tiellä lojuu vaikkapa kuormasta
pudonnut lasti, robottiauto saattaa odottaa sen takana niin kauan, että joku tulee
ja siirtää pudonneen lastin tien sivuun.
Mutta entäpä, jos tien laidassa on auto

pysäköitynä ja sen alla ihminen autoa korjaamassa? ”Todennäköisesti robottiauto
tunnistaa auton mutta ei sen alta pilkottavia jalkoja”, Peussa vastaa.

Auto tunnistaa lajitoverinsa

”

Keskenään kommunikoivat autot tulevat yleistymään paljon nopeammin kuin
robottiautot”, Peussa uskoo. Jo nyt monet
autot osaavat pysäköidä itse ja sopeuttaa
nopeutensa edellä ajavan auton mukaan.
Nykyiset sopeuttavat vakionopeussäätimet
on kuitenkin suunniteltu ajoneuvoliikenteeseen. Ne eivät välttämättä havaitse
esimerkiksi jalankulkijaa.
Sen sijaan lajitoverinsa fiksuimmat
autot jo havaitsevat. Ne osaavat kertoa
toiselle autolle sijaintinsa, suuntansa,
kokonsa ja nopeutensa. Ongelma tietenkin
on, että kaikissa autoissakaan ei ole tähän

tarvittavaa teknologiaa vielä aikoihin, saati
sitten traktoreissa ja polkupyörissä. Koska
ympäristö ei tule koskaan olemaan täysin
tietokannasta luettavissa, autonomisissa
autoissa tarvitaan havainnointiantureita.
Anturikehityksessä keskitytään tällä
hetkellä ihmisen tunnistamiseen sekä
”jokasään” antureiden kehittämiseen.

Tilannekuva antureilta

S

en lisäksi, että robottiauton on tiedettävä, koska sillä on etuajo-oikeus ja
koska väistövelvollisuus, sen on osattava
pysyä tiellä.
Tämä onnistuu jo melko hyvin Kalifornian auringossa, jossa kaistaviivat ovat
hyvin näkyvissä. Toisin on meillä, missä
tiemerkinnät ovat puolet vuodesta jään
ja lumen alla ja samaan aikaan on vielä
pimeääkin. Liikenneviraston ja Trafin
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VTT:n testiauto
Marilynin keula on
lastattu antureilla
ja peräkontti
tietokoneilla.

arktisen älyliikenteen Aurora-hankkeessa
selvitetään yhtenä vaihtoehtona aurauskeppeihin asennettavaa teknologiaa, joka
kertoisi autolle tien sijainnin.
Robottiauton toiminta perustuu siis
reittisuunnitteluun ja erilaisten antureiden
perusteella tehtävään ajamiseen. Antu-

kameroita, laserskannereita sekä ultraääniantureita.
Lisäksi auto tarvitsee myös paikkatietojärjestelmän. Kartan ensimmäinen taso
kertoo missä tie kulkee ja onko se päällystetty vai kenties sorapintainen. Seuraava
taso kertoo liikennemerkkien ja -valojen
sijainnin, sitä seuraava liikennevalojen
tilan. Ylin karttataso on tasoista dynaamisin. Siellä esitetään omien tai muiden autojen antureiden kautta saatu tieto autojen
sijainnista. Tästä kokonaisuudesta muodostetaan tilannekuva, jonka perusteella
auton pitäisi
osata liikkua
itsenäisesti.
VTT:n erityisosaamista
on tilannekuvan muodostaminen eri antureiden keräämästä
tiedosta eli anturifuusio ja tietenkin suomalaisten sääolojen tuntemus. Antureita
testataan Tampereella muun muassa
Marilyniksi ristityllä punaisella Citroënilla.
Sitikan keula on lastattu antureilla ja peräkontti tietokoneilla.

Robottiauto havaitsee esteet tiellä, mutta
niiden tunnistaminen ontuu vielä.
reista kamera ja laserskanneri toimivat
hyvällä säällä. Infrapunaan perustuvat
anturit läpäisevät sumun hieman paremmin, mutta tiheässä sumussa nekään eivät
riitä. Radiotaajuudella toimivat tutkat
näkevät pahemmassakin myrskyssä mutta
eivät tutkan pintaan jäätyneen lumen läpi.
Edes aurinkoinen sää ei ole ongelmaton,
sillä kirkas, matala auringonpaiste voi
sokaista kameran aivan kuten ihmisenkin.
Koska yksi anturityyppi ei täytä kaikkia
vaatimuksia, on autoihin tulossa monenlaisia havaintoantureita, kuten tutkia,

Ensimmäiseksi moottoritielle

”

Suomen ongelma sään lisäksi on, että
meillä on paljon tiekilometrejä suhteessa
autoihin. Infrastruktuurin kustannukset

eivät siis saisi nousta liian suureksi”, Peussa
muistuttaa.
Miksi autot sitten halutaan tielle ilman
kuljettajaa? Ensisijaiseksi syyksi mainitaan
yleensä turvallisuus, vaikka onnettomuuksilta ei täysin vältyttäisikään. Ihannemaailmassa kuljettajan ajan vapautuminen
muuhun kuin käsien pitämiseen ratissa
johtaisi myös siihen, että matka-ajan
merkitys vähenisi. Näin autot voisivat olla
kevyempiä ja lopulta myös halvempia.
Anturiosaamista ja antureiden kehittyvää
erottelukykyä voidaan hyödyntää myös
työkoneissa.
Parhaiten uusimmat robottiautot pärjäisivät moottoritiellä. Siellä ajonopeus
on lähes kaikilla sama, vastaantulevan
kaistalle joutumisesta ei ole pelkoa eikä
tienpientareella hoipertele ihmisiä tai
pyöräilijöitä.
”Robottiautoissakin on ainakin hyvin
pitkään oltava ihminen kuljettajan paikalla.
Hän voi näprätä samalla kännykkäänsä tai
tehdä töitä tietokoneella, mutta ihmisen on
oltava valmis koppaamaan auto hallintaan,
jos jotain menee pieleen.” ◀
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Liikennedataa
pontevalle
PK-yritykselle
Liira-hankkeessa avataan kaupunkien
reaalikaista liikenneaineistoa.

”

En olisi ikinä uskonut, että liikennevalodata on se, joka lähtee ensimmäisenä lentoon”, hämmästelee
Marko Luomi. Liikennevalodata
on yksi Liikenteen reaaliaikaiset
rajapinnat -hankkeen aineistoista ja herättänyt kiinnostusta useissa kaupungeissa.
Myös pysäköintidatasta näyttää kehittyvän
kaupallistamiskelpoisia sovelluksia.
Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat eli
Liira on yksi 6Aika-strategian Avoin data ja
rajapinnat -kärkihankkeiden projekteista.
Mukana Suomen kuudesta suurimmasta
kaupungista ovat Tampere, Turku, Helsinki
ja Oulu. Tavoitteena on edistää älyliikenteen palveluiden kehittämistä ja aktivoida
erityisesti yrityksiä. Hanketta koordinoi
Tampereen yliopisto, ja Marko Luomi
yliopiston Johtamiskorkeakoulusta toimii
hankkeen projektipäällikkönä.

Liiketoimintaa liikennevaloista

L

iikennevalodataa kerätään asfaltin
sisällä olevilla induktiosilmukoilla
ja muilla antureilla. Data kertoo muun
muassa autojen lukumäärän, jonon pituuden ja valojen toimivuuden. Tampere on
tämän tiedon jo avannut. Oulu, jolla on
sama liikennevalotoimittaja kuin Tampereella, on nyt tekemässä samaa.
Liirassa iloittiin syksyllä, kun myös Helsinki innostui asiasta. Helsingillä ja Turulla

on sama liikennevalotoimittaja kumppaninaan. Mitä enemmän aineistoa on
saatavilla, sen todennäköisempää on, että
siitä syntyy myös kaupallisia sovelluksia.
”Liikennevalodatan avulla voidaan
suunnitella esimerkiksi teiden ja katujen
erikoisjärjestelyjä. Tampereella tiedolle
on varmaankin käyttöä esimerkiksi raitiolinjan rakentamisessa, kun kulkureittejä
joudutaan sulkemaan ja jonoja ohjaamaan
kiertoreiteille”, Luomi selventää.
Myös pysäköintitietojen avaaminen
Helsingissä on synnyttämässä uutta liiketoimintaa. Helsingin kaupunki on jo
luopumassa pysäköintioperoinnin perinteisestä kilpailuttamisesta. Avoimen aineiston päälle periaatteessa kuka tahansa voi
kehittää uusia sovelluksia. Yhteydenottoja
on tullut myös kauppiailta, jotka haluavat
tietää liiketilansa ympäristön parkkipaikkatilanteen.

Turulla ja Helsingillä yhteinen
reititysmoottori

L

iikenteen ohjauksen ja pysäköinnin
lisäksi Liiran kaksi muuta teemaa ovat
joukkoliikenne ja kunnossapito. Joukkoliikenteessä reaaliaikaista avointa dataa
onkin jo hyvin käytössä. Merkittävin edistysaskel projektin aikana on ollut Turun ja
Helsingin yhteinen reititysmoottori joukkoliikenteen reittioptimointiin.

Kunnossapidon reaaliaikaisen liikennedatan kaupallisten sovellusten avittaminen
osoittautui hankkeessa vaikeimmaksi. Kaupungit ovat pilkkoneet kunnossapidon niin
moniin sopimuksiin niin monen toimittajan kanssa, että suurta yhteistä läpimurtoa
ei saatu syntymään.

Datan avaaminen sujui
nopeammin kuin siitä sopiminen

A

ineiston reaaliaikaisuus ei sen avaamisessa osoittautunut ylitsepääsemättömän vaikeaksi. Työläämpää se toki
on kuin pelkän rajapinnan rakentaminen
tietokantaan, sillä taustajärjestelmän ja
rajapinnan välille tarvitaan erillinen ohjelmistomoduuli.
”Datan avaaminen on eri kaupungeissa aina vähän erilaista muun muassa
sopimusten erilaisuuden vuoksi”, Luomi
toteaa. ”Oma taustani on teollisuudessa.
Ehkä siitä johtuu, että suurin yllätys itselleni oli avaamisprosessin monipolvisuus ja
se, kuinka paljon siihen piti varata kalenterissa aikaa. Itse avaaminen vei lopulta
vähemmän aikaa kuin siitä sopiminen.”
Suomalaisesta insinööriosaamisesta
Luomi ei ole huolissaan. ”Datasta osataan
kyllä tehdä sovelluksia. Eniten yrityksiltä
on tullut kysymyksiä aineistojen jatkuvuudesta. Kaikelle aineistolle on löytynyt
jakelupaikka, mutta softaa ja servereitä
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KUVA: ANNE PAKARINEN

Tampereella tutkitaan liikennedatan hyödyntämistä liiketoiminnassa. Reaaliaikainen tieto helpottaa esimerkiksi parkkipaikan löytymistä.

on ylläpidettävä ja jonkinlainen help desk
tarvitaan myös jatkossa. ”

Laajennusmahdollisuus pontevalle
PK-yritykselle

K

un aineistoja avataan yhdessä, päästään lähemmäksi yhteistä tapaa niin
tiedostomuodoissa kuin rajapinnoissakin.
Tämä helpottaa sovellusten kehittämistä.

Liira-hankkeen aikana vahvistui kuitenkin
tutkijoiden aavistus siitä, että Helsinkiä
lukuun ottamatta asiakasmäärät ovat suomalaisissa kaupungeissa yritystoiminnalle
usein liian pieniä.
”Ideaaliasiakas Liira-hankkeessa avatuille aineistoille olisi ponteva PK-yritys,
jolla on jo jokin sovellus ja joka hoksaa,
että saatavilla on täydennystä tuotteen tai
palvelun parantamiseksi.”

Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa Liira-hanke alkoi elokuussa 2015 ja
päättyy syyskuussa 2017. ◀

CITYTRACK: REAALIAIKAISTA DATAA PARKKIHALLISTA
Tampereen yliopistossa kehitetään reaaliaikaisen liikennedatan saralla myös CityTrack-sisätilapaikannusjärjestelmää.
Potentiaalisille asiakkaille ja heidän
piloteilleen on rakennettu testiympäristö,
jonne niin sovelluskehittäjät kuin heidän
koekäyttäjänsäkin voivat tulla testaamaan sovellusaihioita ilmaiseksi. Testiympäristöön kuuluu useita tiloja Tampereen rautatieaseman lähistöllä.

Tavoitteena on muun muassa löytää pysäköintiin ratkaisuja, jotka kertoisivat esimerkiksi sähköautopaikat ja onko
paikka vapaana ja opastaisivat reitin takaisin omalle autolle. Hankkeessa haetaan yhteisiä ratkaisuja, joita kukin ohjelmistokehittäjä voisi sisällyttää omiin
palveluihinsa. Oma sovellus jokaiselle
parkkiluolalle olisikin melkoinen painajainen.

CityTrack-verkoston ytimen muodostavat yliopiston lisäksi Here, Beemray, Finnpark, Kesko, Tampere-talo ja Sryhmä. Mukana ovat myös Tampereen
kaupunki ja Tredea. Tutkimusprojektia
rahoittaa Tekesin INKA-ohjelma. Androidpuhelimen käyttäjät voivat osallistua pilotteihin lataamalla CityTrack-sovelluksen Google Play -kaupasta.
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KUVA: ESA

Galileo on
vihdoin täällä
Galileon ensimmäiset paikannustarkkuutta parantavat palvelut on saatu käyttöön, mutta ne
perustuvat vielä yhteiskäyttöön yhdysvaltalaisen GPS-järjestelmän kanssa. Itsenäisiä eurooppalaisia
paikannuspalveluita saadaan odottaa ainakin vuoteen 2020 asti.

E

urooppalaisen Galileo-järjestelmän kehityskustannusten arvioidaan nousevan 5 – 10 miljardiin
euroon. Tämän jälkeen ylläpidon
on arvioitu maksavan EU:n jäsenvaltioille
noin 750 miljoonaa euroa vuodessa.
Toisaalta on arvioitu, että 6 – 7 prosenttia koko Euroopan BKT:sta on täysin riippuvainen satelliittinavigoinnista. Summan
on laskettu ylittävän vuoteen 2020 mennessä jo 1 biljoonan euron rajan. Galileon
kehityskustannukset ja ylläpito 20 vuoden
ajalle on vain noin 2,5 prosenttia yhden
vuoden aikana saavutettavista hyödyistä.
IIlman Galileoa kaikki satelliittinavigointia hyödyntävä liiketoiminta perus-

STEFAN SÖDERHOLM TYÖSKENTELEE VANHEMPANA TUTKIJANA
MAANMITTAUSLAITOKSEN
PAIKKATIETOKESKUKSESSA.
HÄN JOHTAA SATELLIITTI- JA
RADIONAVIGOINTIIN ERIKOISTUNUTTA TUTKIMUSRYHMÄÄ JA
ON OLLUT MUKANA EDISTÄMÄSSÄ MM. GALILEO PRS -SIGNAALIN KÄYTTÖÄ SUOMESSA.
SÄHKÖPOSTI: STEFAN.SODERHOLM@MAANMITTAUSLAITOS.FI

tuisi Yhdysvaltain GPS-järjestelmään
(Global Positioning System) tai jonkun
toisen valtion järjestelmään. Yhdysvaltain
puolustusministeriö ylläpitää GPS-järjestelmää, ja viime kädessä siitä päättää Valkoinen Talo, joten jokainen päättäköön itse
miten vankalla pohjalla tämä toiminta on.

Eurooppalaisuus rauhoittaa

E

uroopan Unioni on maksanut ja
omistaa Galileo-järjestelmän, ja ESA
(Euroopan Avaruusjärjestö) on ollut vahvasti mukana järjestelmän kehittämisessä.
Vuodesta 2017 eteenpäin kaikkea Galileoa
koskevaa toimintaa hoitaa kuitenkin GSA
(European Global Navigation Satellite
System Agency), joka perustettiin 2004
hoitamaan kaikki EU-ohjelmat, jotka liittyvät satelliittinavigointiin. Vaikka Galileo on
EU:n kehittämä järjestelmä, ainakin Kiina,
Sveitsi, Norja, Marokko, Ukraina ja Israel
ovat osallistuneet sekä taloudellisesti että
teknisesti järjestelmän kehitykseen. Muista
paikannusjärjestelmistä poiketen Galileo
on siis siviilijärjestelmä, vaikka toki sotilaallinen käyttökin on otettu huomioon.
Tarkoitus on, että Galileo olisi valmis
vuonna 2020. Silloin satelliitteja olisi tai-

vaalla 30. Niistä kuusi on varasatelliitteja ja
24 muodostaa pääkonstellaation. Satelliitit
kiertävät maapalloa 23 220 km korkeudella kolmessa eri tasossa, ja ne kiertävät
maapallon noin 14 tunnissa. Vertailuna
GPS-satelliitti kiertää maapalloa 12 tunnissa n. 20 200 km korkeudella. Samoin
kun GPS, Galileo-järjestelmä sisältää myös
maanpäälliset komponentit, joita ovat
valvontakeskus, tehtäväkeskus sekä useat
seuranta- ja mittausasemat.
Ensimmäinen Galileo-satelliitti laukaistiin vuonna 2005 ja toistaiseksi viimeinen
marraskuussa 2016. Yhteensä on laukaistu
jo 20 satelliittia. Kaksi näistä on poistunut
käytöstä, kolme on käyttökelvottomia ja
neljä viime marraskuussa laukaistua ei ole
vielä läpäissyt kaikkia testejä. Yhteensä toiminnassa on siis tällä hetkellä 11 ja kohta 15
täysin käyttökelpoista satelliittia. Suomen
yläpuolella näkyy 2 – 7 satelliittia, ja neljä
satelliittia, joka vaaditaan paikanlaskemiseksi, näkyy noin puolet ajasta. Seuraavan
neljän satelliitin laukaisu on suunniteltu
tämän vuoden loppuun.
Satelliitit on nimetty jäsenvaltioiden järjestämän piirustuskisan voittajien mukaan.
Suomen Anna-satelliitti laukaistaan taivaalle vuoden 2018 lopussa.
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Galileon palvelut
▶ Avoin palvelu (OS) muistuttaa eniten perinteistä GPS:ää siinä mielessä, että se on
ilmainen ja täysin avoin. Suurin osa vastaanottimista, jotka tarjoavat Galileo-tukea,
tarjoavat nimenomaan Galileo OS:aa. OSsignaali lähetetään kahdella eri taajuudella,
E1 ja E5 eli parannetulla signaalinrakenteella, joka mahdollistaa kaksitaajuusvastaanoton ja paremman häirinnänkestävyyden ja
siten myös paremman suorituskyvyn kuin
GPS.
▶ Rajoitettu palvelu PRS muistuttaa eniten GPS:n sotilassignaalia. Palvelun käyttö
on luvanvaraista ja signaalit vahvasti salattuja. PRS on tarkoitettu ensisijaisesti viranomaiskäyttöön, mutta myös yhteiskunnalle
kriittiseen käyttöön, kuten sähköverkkoihin
ja pankkiliikenteeseen liittyvään käyttöön.
PRS-käyttäjien auktorisointia hoitaa jokaisessa jäsenmaassa oma CPA (Competent
PRS Authority). Suomessa CPA:na toimii
Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus.

CPA hallinnoi myös salausavaimien jakelun.
PRS-signaalit lähetetään E1- ja E6-taajuudella. Ne tarjoavat parempaa suojaa lähinnä tahallisia hyökkäyksiä vastaan, joissa
satelliittisignaaleja pyritään häiritsemään
tai jopa korvaamaan virheellisillä signaaleilla.
▶ Kaupallinen palvelu CS on vielä määrittelyvaiheessa, mutta todennäköistä on, että
se tulee sisältämään korjausdataa ja integriteetti-informaatiota, jotka mahdollistavat paljon paremman tarkkuuden kuin OS.
Tämä palvelu olisi maksullinen, mutta on
vielä epäselvää miten ja mistä maksu kerätään. CS-signaalit lähetetään E1-, E5- ja
E6-taajuudella.
▶ Safety-of-Life Service (SoL) -palvelulla
oli tarkoitus parantaa paikannuksen luotettavuutta tarjoamalla käyttäjille informaatiota Galileo-järjestelmän tilasta ja hälyttää
heti, jos tarkkuus ei vastaa vaadittua ta-

soa. Palvelun käyttäjät olisivat mm. lento-,
meri- ja junaliikenne. Tässä vaiheessa palvelun suunnitelmat ovat hyvin keskeneräiset. SoL-signaalit lähetetään E1- ja E5-taajuudella.
▶ Etsintä- ja pelastuksen tuki eli SAR-palvelussa Galileo-satelliitit pystyvät myös
vastaanottamaan hätäsignaaleja käyttäjiltä ja välittämään ne eteenpäin kansallisiin
pelastuskeskuksiin. Satelliitit pystyvät jopa
paikantamaan käyttäjät näillä signaaleilla,
mikäli käyttäjä ei pysty paikantamaan itseään muuten. Sen lisäksi satelliitit pystyvät
myös lähettämään tietoa takaisin hädässä
oleville käyttäjille. SAR-palvelu on osa kansainvälistä COSPAS-SARSAT-yhteistyötä ja
sen Medium Earth Orbit Search and Rescue- järjestelmää (MEOSAR).

Viidenlaisia palveluita

K

oska Galileo on ensisijaisesti rakennettu siviilikäyttöön, on panostettu
paljon erilaisiin markkina- ja käyttäjätutkimuksiin. Galileon palveluja voidaan
pitää sen kolmantena komponenttina
avaruuskomponentin ja maanpäällisen
komponentin lisäksi.
Palvelut on jaettu viiteen referenssipalveluun: Avoin palvelu (Open Service - OS),
Safety-of-Life palvelu (SoL), Kaupallinen palvelu (Commercial Service - CS), Rajoitettu
palvelu (Public Regulated Service - PRS),
sekä Etsintä- ja Pelastuksen Tukipalvelu
(Support to Search and Rescue Service SAR). Tällä hetkellä Galileo tarjoaa OS-,
PRS- sekä SAR-palvelut. Niiden hyödyntäminen odottaa vielä vastaanottimia. ◀

Luettavaa:

▶ http://www.navipedia.org/index.php/
Category:GALILEO

Galileon referenssipalveluista on tällä hetkellä käytössä OS, PRS ja SAR.
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Kaupunkifillari

ratkaisee viimeisen
kilometrin ongelman
Kaupunkipyöriä on luvassa Helsinkiin lähes kolminkertainen
määrä viime kesään verrattuna. Uusia sijoituspaikkoja on haettu
karttakyselyin ja paikkatietoanalyysein.

H

elsingin kaupungin toiveissa
on ollut jo vuosia kaupunkilaisten kulkutapavaihtoehtojen
lisääminen ja kaupunkipyöräjärjestelmän käyttöönotto. Vihdoin viime
vuoden toukokuussa maailmalla menestystä niittäneet kaupunkipyörät saatiin
myös Helsingin kaupunkikuvaan. Kyseessä
on kolmannen sukupolven kaupunkipyöräjärjestelmä, jossa pyörät lainataan
telakoista vilauttamalla matkakorttia tai
luottokorttia ja palautetaan mille tahansa
järjestelmän asemalle. Näin jokainen laina
voidaan jäljittää, mikä ehkäisee pyörien
katoamista. Reaaliaikainen asemien täyttöasteen seuranta hyödyttää operaattorin
lisäksi myös käyttäjää.
Kaudella 2016 pyöriä oli liikenteessä

noin 500 ja asemapaikkoja 50. Kaupunkipyörien käyttöaste ylitti odotukset. Pyörät
saivat sekä paljon julkisuutta että positiivista palautetta kaupunkilaisilta. Tälle
vuodelle järjestelmä laajenee Helsingissä
140 aseman ja 1400 pyörän kokoiseksi.
Myös Espoossa pääsee kesällä kaupunkipyöräilemään, sillä Helsingin järjestelmästä
lainataan 10 asemapaikkaa ja 100 pyörää
Espooseen kaudelle 2017.

Otollinen ilmapiiri tukee
järjestelmän käyttöä

K

ansainväliset esimerkit ja tutkimukset osoittavat, että sekä järjestelmän
sisäisillä että ulkoisilla tekijöillä on suuri
merkitys järjestelmän menestykseen. Kau-

punkipyörien tapauksessa sisäisillä tekijöillä tarkoitetaan niin järjestelmän teknisiä ominaisuuksia, pyörien ajettavuutta
kuin asemapaikkojen ja -kapasiteetinkin
suunnittelua. Ulkoiset tekijät puolestaan
koostuvat muun muassa kaupunkirakenteellisista ja kulttuurisista tekijöistä.
Helsingin kaupungin pyöräilykoordinaattori Niklas Aalto-Setälä painottaa
ulkoisista tekijöistä erityisesti pyöräliikenteen suosion kasvun aikaansaamaa
otollista ilmapiiriä.
Menestyksekkäällä järjestelmällä on
yleensä jokin tavoite tai ongelma ratkaistavaksi. Helsingissä kaupunkilaiset pyöräilevät verrattain vähän omalla pyörällä
keskustassa muun muassa turvallisen
pysäköinnin vähäisyydestä johtuen. Toiseksi, kaupunkipyörät ovat täydentäneet
hyvin joukkoliikennettä ja ratkaisseet
esimerkiksi monen työmatkalaisen niin
sanotun viimeisen kilometrin ongelman.
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Asemia toivottiin lähelle
virkistysalueita

KUVAT: HSL

K

Kaupunkipyörä irtoaa telakasta
vilauttamalla matka- tai luottokorttia.

aupunkipyöräjärjestelmän laajenemisvaiheen suunnittelun aloittaneessa verkostotarkastelussa yhdistettiin
liikenneinsinööriosaaminen paikkatietoosaamiseen. Suunnittelijakonsultin, Sweco
Ympäristön, työryhmä etsi paikkatietotarkastelujen, kansainvälisten esimerkkien,
paikallistuntemuksen sekä vankan ammattitaidon avulla optimaalisia paikkoja
kaupunkipyöräasemille. Suunnittelussa
huomioitiin myös kaupungin virastojen
näkemykset ja Kerro kantasi -kyselyn
tulokset. Kaupungin toteuttamassa kyselyssä ihmiset merkitsivät kartalle kohteita,
joihin he toivoivat kaupunkipyöräasemaa.
Tätä osallistavaa paikkatietoa visualisoitiin heat mapeiksi, joiden osoittamia ns.
kuumia pisteitä hyödynnettiin suunnittelussa. Selkeä viesti kaupunkilaisilta oli
toive asemista lähelle virkistysalueita. Osin
sen vuoksi kantakaupungin verkostoon
lisättiin uudet asemat Kaivopuistoon ja
Töölönlahden puistoon.
Kansainväliset esimerkit osoittavat kaupunkipyörien toimivan parhaiten sekoittuneessa kaupunkirakenteessa. Suunnittelun
tueksi visualisoitiinkin HSY:n SeutuCDaineiston vuoden 2016 rakennuskohtainen
väestölukumäärä ja vuoden 2013 rakennuskohtainen työpaikkojen lukumäärä pistemäisesti. Lisäksi hyödynnettiin Digiroad
2016 -aineistoa. Sen avulla rakennettiin
jokaisen kaupunkipyöräaseman ympärille
300 metrin katuverkkovyöhyke, millä
pyrittiin havainnollistamaan sitä aluetta,
jonka lähiasemana kyseinen kaupunkipyöräasema toimisi.
Kantakaupungin alueella tavoitteena
oli luoda asemaverkosto, josta lähimmän
pyörän saisi aina enintään 300 metrin
kävelymatkan päästä työpaikalta tai kotoa.
Verkon reunoilla tavoitetta laskettiin 350400 metriin, jotta palvelualuetta saatiin
laajennettua. Tavoitteena on siis sekä
maksimoida kaupunkipyörien kysyntä
että minimoida käyttäjälle aiheutuva vastus. Lisäksi tiheä asemaverkko helpottaa
pyörän palauttamista ja vähentää matkan
etukäteisen suunnittelun tarvetta.

Paikkatiedolla löytyy
säännönmukaisuuksia

S

uunnitteluvaiheessa paikkatiedon rooli
oli ”vain” tukea ammattitaitoista suunnittelua. Nyt, kun järjestelmä on toiminnassa, paikkatiedon rooli alkaa korostua
mahdollistaen esimerkiksi suunnitellun
asemaverkoston toimivuuden tarkastelun.
Kolmannen sukupolven kaupunkijärjestel-
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missä jokainen tehty pyörämatka tallentuu
anonyymisti järjestelmään sisältäen muun
muassa lainaus- ja palautusaseman, aikaleiman lainauksesta ja palautuksesta sekä
tehdyn matkan pituuden metreissä.
Järjestelmien keräämän aineiston avulla
voidaan tutkia esimerkiksi mahdollisia
alueellisia ja ajallisia säännönmukaisuuksia tai rakenteita, joiden selvittäminen on
ehdottoman tärkeää esimerkiksi asemien
sijaintien ja kapasiteettien sekä pyörien
tasaamisen optimoinnissa. Esimerkiksi
Wienissä toimivan järjestelmän dataa on
analysoitu klusteroimalla sekä ajallisia
että alueellisia rakenteita. Tutkijat löysivät
selkeitä eroja asemien käytössä ja toisaalta
pystyivät havaitsemaan yhtäläisyyksiä
samankaltaisessa kaupunkiympäristössä
olevien asemien osalta. Yksi löydetty
rypäs on sellaiset asemat, joilta aamuisin
lainataan paljon pyöriä ja joille alkuillasta
palautetaan pyöriä.
Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmä on
vasta avattu ja kokemukset järjestelmästä
ovat verrattain vähäiset. Onkin hyvin mielenkiintoista nähdä, kuinka lähes sadalla
asemalla laajentunut verkko toimii ja
ottavatko kaupunkilaiset pyörät käyttöön
samanlaisella innolla kuin viime kesänä. ◀

▶ Kirjoitukseen on haastateltu Helsingin
kaupunkisuunnitteluviraston pyöräilykoordinaattori Niklas Aalto-Setälää ja
CityBike Finland Oy:n Service Manager
Juha Pitkästä.

MIKKO RANINEN TYÖSKENTELEE SWECO YMPÄRISTÖSSÄ
MAANKÄYTÖN- JA LIIKENTEENSUUNNITTELUN TEHTÄVISSÄ
JA KIRJOITTAA PRO GRADU
-TYÖTÄ HELSINGIN YLIOPISTON
GEOTIETEIDEN JA MAANTIETEEN LAITOKSELLE AIHEENA
HELSINGIN KAUPUNKIPYÖRÄJÄRJESTELMÄ. SÄHKÖPOSTI:
MIKKO.RANINEN@SWECO.FI
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Omaseuranta

voi puolittaa
diabetespotilaiden
liikkumis- ja
seurantakustannukset
Potilastietojen yhdistäminen paikkatietoihin kannattaa.
Diabetespotilaiden matkustustarvetta vähentämällä
voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä.

T

yypin 2 diabetes on yksi
Suomen yleisimmistä
kansantaudeista, sillä
sitä sairastaa jo 300 000
ihmistä. Lisäksi arviolta
150 000 ihmistä sairastaa
tautia tietämättään, joten
diagnosoitujen potilaiden määrän noustessa ja potilaiden eläessä yhä pidempään
myös hoitokustannukset tulevat kasvamaan. Suorien hoitokustannusten lisäksi
diabetes aiheuttaa yhteiskunnalle monia
epäsuoria kustannuksia, joita ei kuitenkaan yleensä huomioida taloudellisissa
arvioinneissa. Tällaisia kustannuksia ovat
esimerkiksi terveyspalveluiden hankkimiseen liittyvät matka- ja aikakustannukset.
Tyypin 2 diabeteksen seuranta vaatii
potilailta säännöllisiä verensokeriarvon

mittauksia ja terveyskeskuskäyntejä. Osa
näistä käynneistä voidaan korvata potilaiden tekemällä omaseurannalla, jossa
potilas tarkkailee verensokeriarvojaan
käyttöönsä saamallaan mittarilla ja siirtää
tulokset sähköisesti hoitohenkilökunnan
saataville. Näihin käynteihin liittyviä potilaiden liikkumiskustannuksia tai omaseurannan avulla saavutettavia säästöjä ei ole
aikaisemmin juurikaan tutkittu.

Saavutettavuutta voi mitata myös
rahassa

T

erveyspalveluiden saavutettavuutta
tarkastellaan tavallisesti etäisyyteen ja aikaan pohjautuen. Myös
Sote-uudistuksessa terveys- ja sosiaalipalveluiden saavutettavuudelle asetetaan

ajallisia tavoitteita. Saavutettavuuden
mittaaminen rahassa on harvinaisempaa,
vaikka paikkatietoanaly ysit tarjoavat
siihen monia mahdollisuuksia. Tarkan
tieverkkoaineiston sekä väestötietojen
avulla on mahdollista tehdä verkostoanalyyseja, joiden pohjalta matkan pituus tai
matka-aika voidaan muuntaa rahallisiksi
kustannuksiksi. Verkostoanalyysien avulla
voidaan tarkastella suuria alueita, joiden
tarkastelu ilman paikkatiedon voimaa olisi
lähes mahdotonta.
Pro gradu -tutkielmani tavoitteena
oli kehittää paikkatietopohjainen kustannusmalli, jolla voitiin mitata tyypin 2
diabeteksen seurantaan liittyviä potilaiden
liikkumiskustannuksia Pohjois-Karjalan
alueella. Mallia muokkaamalla testattiin
nykytilateen lisäksi, paljonko kolmen
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Vasemmanpuoleisessa kartassa näkyy diabetespotilaiden vuosittaisten liikkumiskustannusten alueelliset erot Pohjois-Karjalassa sekä
eri terveyskeskuksiin kohdistuvat vuosittaiset liikkumiskustannukset. Oikeanpuoleisessa kartassa näkyy yksittäisten seurantakäyntien
keskimääräiset liikkumiskustannukset.

terveyskeskuksen sulkeminen nostaa
maakunnassa potilaiden liikkumiskustannuksia, ja paljonko seurannan kokonaiskustannuksissa voidaan saavuttaa säästöjä
korvaamalla noin puolet
seurantakäynneistä omaseurannalla.
Tutkimuksessa hyödynnettiin Pohjois-Karjalan maakunnallisesti
yhtenäistä sähköistä potilastietojärjestelmää, Mediatria, joka on
Suomen ensimmäinen alueen kaikkien
kuntien terveyskeskusten ja keskussairaalan yhteinen potilastietojärjestelmä. Järjestelmästä poimittiin vuodelta 2012 kaikki 10
204 ihmistä, joilla oli diagnosoitu tyypin 2
diabetes. Aineisto sisälsi potilaiden perustietoja, mittaustuloksia sekä osoitetiedot,

jotka voitiin geokoodata karttakoordinaateiksi. Yhtä laajaa alueellista potilasaineistoa ei ole aikaisemmin käytetty vastaavassa
paikkatietotutkimuksessa.

Potilaiden eliniän pidentyminen
kasvattaa hoitokustannuksia.
Potilasaineiston lisäksi tutkimuksessa
hyödynnettiin terveyskeskusten potilaskäyntiaineistoa sekä Tilastokeskukselta
hankittuja potilasjoukkoa koskevia henkilötason tietoja auton omistuksesta, ansiotuloista sekä sosioekonomisesta asemasta.
Verkostoanaly ysit pohjautuivat ESRI
Finlandin tuottamaan Suomen tie- ja katu-

verkkoaineistoon (STK), joka sisältää eri
tieosuuksille valmiiksi lasketut matka-ajat.
Kustannusmalli toteutettiin ESRI:n
ArcGIS-ohjelmistolla Model Builder -työkalua käyttäen. Tarkasteluun otettiin
neljä liikkumismuotoa: kevyt liikenne,
henkilöauto, linja-auto ja taksi. Terveyskeskuskäyntien nopeimpien reittien ja
reittien pituuksien määrittämiseen käytettiin ArcGIS-ohjelmiston Network Analyst
-laajennusosan OD Cost Matrix -menetelmää. Menetelmä etsii ja laskee tieverkkoa
pitkin pienimmän kustannuksen mukaisia
reittejä lähtöpisteistä haluttuun määrään
kohteita.
Kolme tarkastelusta poistettua terveyskeskusta valittiin optimoimalla terveyskeskusten sijainnit suhteessa Pohjois-Karjalan
väestöön. Tämä suoritettiin ArcGIS-ohjel-
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Vasemmanpuoleisessa kuvassa on esitetty tyypin 2 diabeteksen seurannan vuosittaiset kustannukset Pohjois-Karjalassa. Potilaiden
omaseurannan tehokas hyödyntäminen puolittaisi sekä vastaanottokäynneistä että liikkumisesta aiheutuvat kustannukset.
Oikeanpuoleisessa kuvassa on esitetty vuosittaisten liikkumiskustannusten muutos. Kolmen terveyskeskuksen sulkeminen nostaisi alueen
vuosittaisia liikkumiskustannuksia noin 9 %, mutta omaseuranta synnyttäisi merkittävät säästöt.

miston Location-Allocation -työkalun
Minimize impedance -menetelmällä
matka-aikaan pohjautuen. Menetelmä
sopii terveydenhuollon toimipaikkaverkoston supistamiseen, sillä terveyskeskusten määrää on mahdollista vähentää
niin, että jäljelle jäävillä laitoksilla voidaan
kattaa väestön kysyntä mahdollisimman
hyvin. Samalla saadaan selville saavutettavuuden kannalta vähemmän tärkeät
sijainnit.

Omaseuranta kannattaa

T

y ypin 2 diabeteksen seurannan
kokonaiskustannukset ovat PohjoisKarjalassa vuosittain noin 2,5 miljoonaa euroa. Yksittäinen seurantakäynti
maksaa kokonaisuudessaan keskimäärin

AAPELI LEMINEN ON ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON HISTORIA- JA
MAANTIETEIDEN LAITOKSELTA
VALMISTUNUT YHTEISKUNTA
TIETEIDEN MAISTERI, JOKA
SUORITTAA TÄLLÄ HETKELLÄ
TOHTORIOPINTOJA AIKA, TILA JA
YMPÄRISTÖ YHTEISKUNNASSA
-TOHTORIOHJELMASSA.
SÄHKÖPOSTI: AAPELI.LEMINEN@
GMAIL.COM

78 euroa. Seurantaan liittyvät potilaiden
liikkumiskustannukset ovat vuosittain noin
407 000 euroa, joten liikkumiskustannusten osuus kokonaiskustannuksista on 16
prosenttia. Osaan alueen terveyskeskuksista kohdistuu huomattavasti enemmän
liikkumiskustannuksia pitkistä välimatkoista ja suuresta potilasmäärästä johtuen.
Kolmen saavutettavuudeltaan ja
asiointimäärältään vähiten tärkeän
terveyskeskuksen (Valtio, Uimaharju
ja Kiihtelysvaara) sulkeminen nostaisi alueen liikkumiskustannuksia
noin 9 prosenttia. Potilaiden omaseurannan tehokas hyödyntäminen
sen sijaan toisi nykytilanteeseen
verrattuna 60 prosentin säästöt sekä
seurannan kokonaiskustannuksiin että
potilaiden liikkumiskustannuksiin. Suomen tasolla tämä voisi tarkoittaa vuosittain
35 – 40 miljoonan euron säästöjä.

moniin eri tutkimuskohteisiin myös terveydenhuoltosektorin ulkopuolella.
Suomessa potilastietojärjestelmistä poimittujen tietojen hyödyntäminen paikkatietoaineistona on ollut vähäistä verrattuna
esimerkiksi Yhdysvaltoihin huolimatta
siitä, että sielläkin potilastiedot on yleensä
saatavilla vain yhdeltä toimijalta kerral-

Paikkatiedon potentiaali
liikkumiskustannusten
laskemisessa on valtaisa.

Potilastietojen hyödyntämisessä
paljon mahdollisuuksia

P

aikkatiedon potentiaali vastaavissa
liikkumiskustannustarkasteluissa
on valtaisa. Tehokkaat verkostoanalyysit ja kustannusmallit voidaan laajentaa
valtakunnallisiksi, ja niitä voidaan soveltaa
myös muissa maissa. Menetelmä sopii

laan. Potilasaineistojen käyttökelpoisuus
ollaan kuitenkin pikkuhiljaa ymmärtämässä meilläkin. Mediatrin kaltainen
alueellinen potilastietojärjestelmien yhdistäminen helpottaa tietojen keräämistä ja
hyödyntämistä ja mahdollistaa maantieteellisesti laajemman tutkimusalueen. ◀
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Avointa dataa taivaalta

K

aukokartoitusdataakin saa
jo rajapinnoilta. Satellio
Oy jalostaa datan asiakkaan haluamaan muotoon, analysoi maastoa eri
aineistoja yhdistämällä ja
monitoroi muutoksia. Kaiken takana ovat
avoin tieto, algoritmit ja kaukokartoitusaineiston huikeasti parantunut saatavuus.
”Kun satelliittikuvia ei tarvitse erikseen
tilata, aineistoa voi hakea kuvanlukualgoritmien avulla
rajapinnoilta
nopeastikin.
Satelliittikuvien vahvuus
ilmakuvaukseen ja koptereihin verrattuna onkin tietojen päivitettävyydessä ja
tietenkin maantieteellisessä kattavuudessa.
Esimerkiksi Sentinel-aineistoa on saatavissa kaikkialta maailmasta viiden päivän
välein ja Suomen korkeudelta tiuhemminkin”, kertovat Lauri Häme (kuvassa vasemmalla) ja Jani Norppa Satelliosta.
”Satellio syntyi Tekesin rahoittaman
ja VTT:n koordinoiman Tutkimuksesta
liiketoimintaa -projektin tuloksena, johon
lähdimme kartoittamaan satelliittipohjaisten kaukokartoitusmenetelmien kaupallisia mahdollisuuksia. Yritys rekisteröitiin marraskuussa 2015, ja varsinainen
liiketoiminta käynnistyi keväällä 2016”,
kertoo Häme.
”Ensimmäiset projektimme liittyivät
metsätalouteen. Saimme myös positiivisen
rahoituspäätöksen hallituksen kärkihankkeeseen Metsävaratiedon ajantasaistus –
satelliittikuviin perustuva muutostulkinta.
Kehitämme siinä pääosin Sentinel-2-satelliittidataan perustuvaa metsänkäytön
valvontaa ja metsätiedon ajantasaisuutta.
Sentinel-aineiston käyttöä ei vielä tunneta laajalti oikein missään. Vastaamme
hankkeessa tutkimusmenetelmien käyttöönotosta ja testaamisesta sekä palvelun
kehitystyöstä”, Norppa jatkaa.
Metsäsektorin lisäksi analy ysi- ja
monitorointipalveluita on käytetty muun

muassa maatalouden ja sähköverkkojen
valvonnassa.
”Analyysipalvelumme perustuu kuvanlukualgoritmeihin, johon yhdistämällä
muuta avointa dataa tuotamme uutta tietoa kiinnostuksen kohteista. Yhdistämme
analyysi-ja monitorointipalveluissamme
satelliittidataan esimerkiksi tutkadataa,
drone- tai ilmakuvausaineistoa. Satelliittiaineisto ja aineistojen avoimuus ovat
toiminnassamme keskeistä”, Häme selittää.

Satelliittikuviin perustuvassa
liiketoiminnassa kohteet voivat sijaita
missä päin maailmaa tahansa.
Satellio on myös Airbus Defence
& Space -palvelujen virallinen
jälleenmyyjä Suomessa, ja sen
kautta saa kaikkia muitakin kaupallisia ja ei-kaupallisia satelliittidatoja.
Lauri Hämeellä oli ennen
Satelliota yrittäjätaustaa muutama vuosi toiminimellä, jonka
hän perusti kehittämäänsä Lautta.
net-palvelua varten. Paikkatietoosaamista karttui myös Aalto-yliopiston KutsuPlus-tutkimusprojektista ja yrityksille suunnatun
Vainun kehittämisestä. Keksijän varsinainen osaamisalue on
matematiikka. ”Parasta yrittäjyydessä on työn monipuolisuus ja
se, että pystyy itse vaikuttamaan
siihen, mitä tekee. Ikävämpi puoli
ovat paperihommat.”
Joni Norpalla on puolestaan
kokemusta palveluliiketoiminnan kehittämisestä. ”Perheessäni
on yrittäjiä kolmessa polvessa.
Olen aina toivonut, että pääsen
luomaan jotain uutta ja innovatiivista, ja tämä on juuri sitä.
Vastaan yrityksen kaupallisesta
puolesta ja aika paljon noista
paperihommista.”

Tuoreiden yrittäjien tavoitteena on
palkata tänä vuonna ensimmäiset ulkopuoliset työntekijät. Tarjolla tulee olemaan
tehtäviä, missä tarvitaan ohjelmointiosaamista ja toimialatuntemusta. Tulevaisuudessa potentiaalisia asiakkaita ovat
maa- ja metsätalouden lisäksi ainakin
rakentamisen suunnittelu-, valvonta- ja
infrahankkeiden parissa työskentelevät
organisaatiot.
Kuvamonitoroinnin kohteet, kuten
laittomat metsähakkuut tai öljyputkien
ympäristön valvonta, voivat sijaita missä
tahansa maapallolla.
”Tavoitteemme on olla alan edelläkävijä.
Viiden vuoden kuluttua toimimme jo kansainvälisillä markkinoilla,” Häme ja Norppa
vakuuttavat. ◀
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Meksikolainen
paikkatieto-telenovela

Meksikolaisessa toimintakulttuurissa tekijä on tärkeämpi kuin saavutukset.

M

eksikossa paikkatietoihin liittyvä toimintakulttuuri on parhaimmillaan
kuin paikallisen telenovelan rakkaus
episodi: tunteen palo on valtava ja
asiat etenevät kipinöiden ja vauhdilla. Tämän rakkausepisodin ongelma on kuitenkin pitkän tähtäimen tavoitteiden ja julkishallinnon systemaattisen
otteen puuttuminen. Paikkatietoinfrastruktuurin
kehittämistä, kuten monta muutakin asiaa Meksikossa, johdetaan lyhyen tähtäimen tavoitteilla ja
tulisielulla.
Vallan kiemurat, tietojohtamisen kulttuurin
tuoreus ja paikkatietojen strategisen merkityksen
vaatimaton politisoituminen ovat meksikolaisen
paikkatietoinfrastruktuurin kehittymisen suurimpia esteitä. Vallasta taistellaan ohi strategisten
tavoitteiden ja käytännön hyötyjen. Kysymys siitä,
kuka tekee, on merkittävämpi kuin mitä saavutetaan. Tähän törmäsin esimerkiksi aluehallinnossa.
Kun pöydällä oli keskustelu keskitetyn yhteisen
paikkatietoportaalin pystyttämisestä tai viranomaistahokohtaisten portaalien ylläpitämisen tukemisesta, pääosassa oli eri tahojen pyrkimykset nousta
parrasvaloihin.
Meksikossa valtakunnan tason kartoitusta hoitaa
Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI),

joka vastaa yleispiirteisesti Suomen Maanmittauslaitosta ja Tilastokeskusta. INEGI ylläpitää maastotietokantaa, mutta se ei kata koko maata eikä aineiston
päivitysprosessi toimi paikallistasolla odotetusti.
Aineisto ladataan käyttöön vaikeasti löydettävillä
aluekohtaisilla tiedostoilla käyttäjäystävällisten
rajapintojen sijaan.
Tietojohtaminen on Meksikossa vielä sanahelinää. Toimiessani osana meksikolaista kansalaisjärjestöä käytin
hankkeita myydessäni esimerkiksi seuraavaa
slogania ”toimintapoliittisia
päätöksiä todistusaineiston pohjalta”. Sloganin edustamaa näkökulmaa pidettiin edistyksellisenä, mikä kuvastaa
hyvin meksikolaista toimintaympäristöä.

Paikkatietoja tuotetaan
ja hallitaan projekteissa.

Tuttuja ongelmia: siiloutuminen,
tiedostopohjaisuus ja paikkatietoraaka
johto

N

ykypäivänä Meksikossa politisoituvat oletetusti
ja syystäkin seuraavat teemat: yhteiskunnalli-
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Mapita Oy:n Maptionnairealustaa käytettiin
Queretaron kaupungissa
paikantamaan kansalaisten
kaupunkiturvattomuuteen
liittyviä kokemuksia.

Yhteisöt nostavat päätään

J
nen turvattomuus, korruptio, demokratian haasteet
ja maan poleeminen suhde Yhdysvaltoihin.
Osa Meksikon paikkatietohaasteista on tuttuja
suomalaisillekin. Siiloutumisen keskiössä on avoimen datan aloitteiden puuttuminen. Meksikossa
avoimen datan hyötyjen ymmärrys on vasta aluillaan: avoin data liittyy julkishallinnon pyrkimyksiin
todistaa prosessien läpinäkyvyys sekä estää poliittisesti herkkien aiheiden kielteinen politisoituminen.
Datan avaamisen ja jakelun yleisiä hyötyjä ei nähdä,
eikä myöskään ymmärretä, kuinka paljon turhaa
aikaa datan käyttäjillä kuluu datan haalimiseen eli
virkakirjeisiin ja puhelinsoittoihin.
Paikkatieto-telenovelassa hallinnonalojen ja yksiköiden välinen mustasukkaisuus sekä johtoportaan
vallan kiemurat syventävät alalla vallitsevia siiloja.
Paikkatietoja tehdään vielä kopperoissa, joissa kukin
yksikkö toimittaa omaa asiaansa ja poikkihallinnollinen yhteistyö kiteytyy virkakirjeisiin.
Paikkatietoinfrastruktuuri perustuu pääasiassa
tiedostopohjaiseen paikkatietojen hallintaan. Julkisen hallinnon instansseissa paikkatietojen hallinta
voi pohjautua kiintolevyillä siirreltäviin aineistoihin. Maasta puuttuu myös lainsäädännölliseen
viitekehykseen pohjautuva paikkatietorajapintojen
toimintakulttuuri. Ongelma juontaa osaamisen
mutta myös prosessiohjautuvan julkishallinnon
toimintaperiaatteiden puutteesta. Paikkatietoja tuotetaan ja hallitaan projekteissa eikä niinkään pitkän
tähtäimen tavoitteilla varustetuissa prosesseissa.

ulkishallinnon paikkatietokypsyys kasvaa hitaasti
myös johtoportaassa vallitsevan paikkatieteellisen
epätietoisuuden seurauksena. Myöskään hierarkiset
työyhteisöt eivät nosta paikkatietoasiantuntijoiden
ääntä johdossa vallitsevien puutteiden paikkaamiseksi.
Nouseeko voima sitten yhteisöistä? Esimerkiksi
avoimen ja yhteisöllisen OpenStreetMap-karttapalvelun datan määrä Meksikossa on yli puolet
siitä, mitä se on Suomessa. Kansalaissektorilla on
alkanut tapahtua: vuoden 2014 aikana kansalaisille
avattuun Mapita Oy:n karttakyselyyn saatiin paikkatietoaineistoa yli 1500 kohteesta noin miljoonan
asukkaan kaupungista. Ottaen huomioon kyselyn
erityisteeman ja Meksikon alhaisen tietokoneosaamisen sekä älypuhelimien ja internetin vähäisen
käytön (suurimmissa kansanosissa), tämä oli yllättävän hyvä tulos.

Telenovelasta teknokratiaan

S

euraavat askeleet meksikolaisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämiseen olisivat
mielestäni datan avaaminen ja jakelu, poikkihallinnollisten paikkatietoprosessien määrittäminen yhteistyön kohentamiseksi ja päätäntävallan
hajauttaminen erinäisiin tietojohtamisen tai paikkatietoprosessien toimielimiin.
Paikkatietojen hyödyntämisen kasvattamiseksi
tarvitaan julkishallinnon sijoituksia infrastruktuuriin. Esimerkiksi paikkatieto-osaamisen kartuttamisessa pitää maan julkisista ja yksityisistä
korkeakouluista rakentuvaa yliopistojärjestelmää
ohjata muutenkin kuin markkinat edellä.
Telenovelasta ei tule Ylen kotikatsomoa, mutta
jos mallia halutaan etsiä, niin ehkäpä Meksikon olisi
suotavaa katsoa juuri Suomeen. ◀

SANTTU PYYKKÖNEN TOIMII
PAIKKATIETOASIANTUNTIJANA
GISPO OY:SSÄ. PYYKKÖSEN
KOKEMUS MEKSIKON PAIKKATIETOJEN PARISTA JUONTAA
TYÖKOKEMUKSESTA PAIKALLISEN ALUEHALLINNON,
YLIOPISTOJÄRJESTELMÄN JA
KANSALAISJÄRJESTÖJEN PARISTA. MEKSIKOSSA OLLESSAAN
PYYKKÖNEN TEKI YHTEISTYÖTÄ
SUOMALAISEN MAPTIONNAIRE:A
MYYVÄN MAPITA OY:N KANSSA.
SÄHKÖPOSTIOSOITE:
SANTTU@GISPO.FI
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Inspire edistänyt
yhteensopivia paikkatietoja
jo 10 vuotta
Eurooppalainen paikkatietodirektiivi Inspire täytti kymmenen vuotta 15.5.2017.
Kymmenessä vuodessa paikkatietojen käytön tehostamisessa on otettu spurtteja ja
edetty tasaista maratonmatkaa.

E

uroopan komissio määrittelee
Inspire-direktiivin avulla sitä,
että paikkatietoaineistot ja
niiden kuvaukset olisivat saatavilla yhtenäisessä muodossa
kaikista EU-maista. Suomessa direktiivin
toteuttamisesta on säädetty laissa ja asetuksessa paikkatietoinfrastruktuurista.
Byrokratiasta huolimatta työtä tehdään
aidosti parempien paikkatietojen käytön
tehostamiseksi, yhteistyön lisäämiseksi ja
kansalaisten palvelemiseksi. Näin ainakin
me Maanmittauslaitoksessa asian koemme.

Toimivat yhteydet naapurikuntaan

K

KUVA: ©TAMPEREEN KAUPUNKI/SUSANNA LYLY

aupungingeodeetti Anna Mustajoki
ja erikoissuunnittelija Marko Kauppi
Tampereella arvostavat Inspiren yhteentuovaa roolia.

”Inspire on lisännyt yhteistyötä kehittämällä yhteistyöverkostoja. Olisiko paikkatietoyhteistyö ilman Inspireä nykypäivän
tasolla?” miettii Anna Mustajoki.
”Inspiren yksi tärkeimmistä näkökulmista on yhteisen paikkatietoinfrastruktuurin rakentaminen Eurooppaan, jonka
mukaisesti myös Tampere on oman infrastruktuurinsa rakentanut”, toteaa Marko
Kauppi.
Inspire-velvoitteiden täyttämisessä
Tampere on esimerkillinen kunta. Sen rajapinnat, aineistot, metatiedot ja raportointi
ovat kunnossa. Kuntien ei kuitenkaan
aina ole helppoa täyttää velvollisuuksiaan.
Paikkatietoasioiden hoitamiseen käytössä
olevat resurssit voivat olla pienet ja vastuualueet laajat.
”Yhden kunnan alue on nykymaailmassa aivan liian kapea asioiden tar-

kasteluun. Inspire tähtää paikkatietojen
yhteentoimivuuteen laajasti, mikä on hyvä
lähtökohta”, sanoo Anna Mustajoki.
Inspire on nostanut esiin yhteiset tietotarpeet ja antanut potkua tiedon jakamiseen.

Kansainväliset standardit ohjeiden
takana

I

nspiren mukaisten palvelujen toteutusta ohjeistetaan sekä kansallisesti
että Euroopan laajuisesti. Suomenkieliset
ohjeet ja koulutusmateriaalit sekä englanninkieliset tekniset ohjeet löytyvät Paikkatietoikkuna.fi-verkkosivuston kautta.
Ohjeet perustuvat kansainvälisiin standardeihin. Metatietojen laatimisesta on
ohjeistettu ISO 19115 -standardissa. Verkkopalveluista ohjeistetaan muun muassa
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OGC:n Web Map Service (WMS) -standardissa ja Web Feature Service (WFS)
-standardissa. Näiden pohjalta on laadittu
suomenkieliset JHS-suositukset: JHS 158
Paikkatiedon metatiedot ja JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut.

ja standardisoinnissa kuitenkin vielä jää
tehtäväksi. Tästä on hyvä jatkaa työtä toiselle vuosikymmenelle. ◀

Inspire-sihteeristö apuna

S

uurimmasta osasta aineistoista vastaavat kuntien lisäksi valtionhallinnon
organisaatiot, kuten Maanmittauslaitos,
Liikennevirasto, Geologian tutkimuskeskus ja Suomen ympäristökeskus.
Asioita ei kuitenkaan tarvitse selvittää ja ratkaista yksin. Inspire-sihteeristö
Maanmittauslaitoksessa auttaa kaikkia ns.
velvoitettuja viranomaisia paikkatietovelvoitteiden täyttämisessä.
Työtä paikkatietojen harmonisoinnissa

OTA YHTEYTTÄ

▶ Inspire@maanmittauslaitos.fi
▶ www.paikkatietoikkuna.fi

▶ 27

MÄÄRÄAIKOJA JO VUODESTA 2010
▶ 2010 aineistojen metatiedot
▶ 2011 verkkopalvelut: haku- ja katselupalvelut
▶ 2012 verkkopalvelut: lataus- ja muunnospalvelut
▶ 2015 paikkatietopalvelujen metatiedot
▶ 2017 harmonisoitujen paikkatietotuotteiden palvelujen ensimmäinen vaihe
Infolaatikossa on esitetty vain aineistoryhmän ensimmäinen (liitteen 1)
määräaika. Jaottelut ja tarkat määräajat
löytyvät Paikkatietoikkunasta.

SUVI STAUDINGER TYÖSKENTELEE VIESTINTÄASIANTUNTIJANA
MAANMITTAUSLAITOKSEN
VIESTINNÄSSÄ. SÄHKÖPOSTI:
SUVI.STAUDINGER@MAANMITTAUSLAITOS.FI
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RepoLights ja
Kaupunkipyörä-deposit
palkittiin DataBusiness
Challenge -kisassa
Vuosittaisessa DataBusiness Challenge
-kisassa palkittiin kaksi paikkatietoratkaisua. City Bike Deposit on nykyistä ekologisempi tapaa siirtää kaupunkipyöriä tyhjille
asemille. RepoLights helpottaa matkailijoita
ja kaupunkilaisia löytämään revontulikokemuksia.
RepoLights revontulien seuranta- ja
hälytyspalvelu voitti Aktiivinen kaupunkilai-

Euroopan suurin hackaton
innovoi Helsingin 3D-mallin
käyttöä
Helsingissä järjestettiin huhtikuussa Ultra
Hack 2017 Sprint I -tapahtuma, jossa haettiin käyttökohteita muun muassa Helsingin
3D-mallille. Helsingin kaupunki halusi kilpailijat pohtimaan, miten tapahtumajärjestäjät voisivat hyödyntää kaupungin uusia
3D-malleja tapahtumatuotannossa.

KUVA: MAANMITTAUSLAITOS

Lentävät robotit saivat Tekesrahoitusta

DroneKnowledge-hanke on saanut merkittävän Tekesin Challenge Finland -rahoi-

nen -haasteen. Se hyödyntää avointa dataa, joka liittyy esimerkiksi säähän, karttoihin ja valosaasteeseen. Tekijät kuvaavat
palveluaan seuraavasti: Revontulien todennäköisyydestä on saatavilla ennuste kolme
vuorokautta eteenpäin. Samoin tarjolla on
avointa dataa revontulten näkymiseen vaikuttavista muista seikoista. Kaupunkilaisten keskuudessa voimakkaat revontulet aiheuttavat toisinaan pienen some-ilmiön,
joka voidaan paikallistaa tiettyyn kohteeseen. Nämä tiedot yhdistämällä voidaan
tarjota uusi palvelu, joka ennustaa ja hälyttää revontulien todellisen näkymisen sekä
opastaa parhaille katselupaikoille.
Toimiva kaupunki sarjassa keskityttiin
tiedolla johtamisen ja organisaatioiden toiminnan kehittämiseen. Parhaaksi konseptiksi arvioitiin City Bike Deposit, jonka avulla ihmiset voivat kuljettaa kaupunkipyörät
tyhjille asemille. City Bike Depositin malli kannustaa samalla kaupunkilaisia hyötyliikuntaan. Sovellus hyödyntää Helsingin
kaupungin kaupunkipyörien rajapintaa.
Data Business Challenge järjestettiin
osana 6Aika avoimen datan kärkihanketta.
Kilpailuehdotuksia saatiin 43, joista tuomaristo palkitsi kuusi.

Haasteen voitti eVent konseptillaan
alustasta, joka helpottaa ulkoilmatapahtumien suunnittelua, luvanhakua, toteutusta
ja rahoitusta. Haasteeseen liittyvän Kiradigi-palkinnon voitti A-Venue ja Helsingin Kiradigikunniamaininnan My 3D Helsinki.
Paikkatietoon liittyi myös Sitran kumppaneineen esittämä haaste kehittää metsänomistajille metsädataa.

tuksen, jonka turvin drooni-lennokkeihin,
tai lentäviin robotteihin, perustuvaan tutkimukseen ja liiketoimintaan on tarkoitus
saada kehityshyppäyksiä.
DroneKnowledge-hanke pyrkii parantamaan koko kaukokartoituksen prosessia:
laitteita, sovelluksia ja tiedon prosessointia.
Tutkijat pyrkivät automaattiseen ja reaaliaikaiseen prosessiin, jotta droonien keräämät tulokset olisivat käytettävissä jo lennon
aikana tai droonin laskeuduttua.
”Droonin tiedot voisivat mennä automaattisesti traktoriin – jopa ilman kuljettajaa ajavaan itseohjautuvaan traktoriin”,
sanoo hankkeen vetäjä, tutkimuspäällikkö
Eija Honkavaara Maanmittauslaitoksesta.

Spatineolle uusia
kansainvälisiä asiakkaita
Spatineo on tehnyt sopimuksen Zürichin
Kantonin kanssa. Zürichin Kantonin vastuulla on Zürichin paikkatietoinfrastruktuurin rakentaminen ja ylläpito. Se julkaisee myös avointa paikkatietokantaa.
Spatineo Monitor auttaa pitämään huolta palvelujen laadusta ja saatavuudesta.
Spatineo ylitti huhtikuussa 50 000
globaalisti monitoroidun paikkatietopalvelun rajapyykin.

Euroopan komissio palkitsi
Oskarin

Avoimen lähdekoodin kartta-alusta Oskari tuli maaliskuussa toiseksi Euroopan komission kilpailussa, jossa nostetaan esille
julkishallinnon tietoteknisten ratkaisujen
jakamisen hyötyjä. Oskari on alusta, johon
pohjautuvilla palveluilla organisaatio tai
yksityishenkilö voi upottaa toimivan kartan omille verkkosivuille.
IT-Solutions for the Sharing and Reuse
Awards -kilpailussa Oskari-alustan kanssa kansainvälisen sarjan voitosta kisasivat
kolme muuta avoimen lähdekoodin ratkaisua. Voittajaksi valittiin espanjalainen gvSIG Desktop, joka tuo paikkatiedot päätöksenteon tueksi.
Maanmittauslaitoksen alun perin kehittämää Oskari-alustaa kehitetään nykyään avoimessa Oskari-verkostossa.

Hankkeessa kehitetään spektrikameraa, jonka hinta olisi lähempänä kuluttajatuotteiden hintoja. Sovelluskohteita pienille
spektrikameroille löytyy esimerkiksi vesien
kunnon tarkkailusta, puulajien tunnistuksesta sekä tarkkuusmaataloudesta.
DroneKnowledge on Maanmittauslaitoksen, Jyväskylän yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n yhteinen kehityshanke. Mukana
on myös pitkälle toistakymmentä yritystä,
jotka haluavat hyödyntää tutkimustuloksia
liiketoiminnassaan.

WUUDIS-palvelulle
EU-rahoitusta

KUVA: MAANMITTAUSLAITOS

TIISTAINA 7.11.2017 KLO 9-18
Messukeskus, Kokoustamo, Helsinki

Mikkeliläinen MHG Systems saa 50 000
euron avustuksen EU:n Horisontti 2020
-tutkimuspuiteohjelman pk-yritysosion
rahoitusohjelmasta. MHG Systemsin pilvipalvelupohjainen Wuudis-palvelu auttaa
metsien sekä taloudellisesti että ympäristönsuojelullisesti järkevässä hoidossa.
Euroopan metsistä 60 prosenttia on
yksityishenkilöiden omistuksessa. Omistajista suurin osa asuu kaupungeissa ilman suoraa kontaktia omistamaansa
metsään. MGH Systemsin palvelu tarjoaa
erityisesti tällaisille ”etämetsänomistajille” helpon tavan seurata metsävarojensa
kehitystä ja suunnitella niille ympäristön
kannalta kestävää ja taloudellisesti tuottavaa jatkokehitystä.
Horisontti-rahoitus on erittäin kilpailtua. Vain noin kahdeksan prosenttia hakemuksista sai rahoitusta tällä hakukierroksella. Suomesta rahoitusta sai MHG
Systemsin lisäksi helsinkiläinen D&A Experiences. Rahoituksen avulla MGH Systems kartoittaa markkinoita ja kumppaneita Euroopassa. Espanjassa aloitetaan
Wuudiksen pilotointi jo tänä kesänä.

Paikkatietomarkkinoiden teemana on liikkuminen eri
muodoissaan. Älyliikenne, robottiautot ja muut
liikkumista helpottavat uudet sovellukset ja palvelut
sekä data, jota syntyy kun liikumme.

Espoon kantakartta
3D-malliksi
Espoon kaupungin kantakartta on muuttumassa kolmiulotteiseksi. 3D-mallintamista tehdään kantakartan ylläpidon
yhteydessä. Mallinnettu on erityisesti
metron aluetta ja Leppävaaraa sekä Raide-Jokerin aluetta.
Rakennukset ja muut yksityiskohdat, kuten valaisinpylväät, editoidaan
tietokantaan maastossa tehtyjen mittausten ja stereokartoitusten perusteella.
3D-mallista selviää myös rakennuksen
tekstuuri. Malliin voidaan liittää myös esimerkiksi rakennusmalleja tunneleista.

NYT YHDESSÄ PÄIVÄSSÄ

ILMOITTAUDU
NÄYTTEILLEASETTAJAKSI
www.paikkatietomarkkinat.fi
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UUTISIA
Kiinteistöverotuksen
arvostamismenetelmät
uudistuvat
Kiinteistöverotusta varten kehitetään uusi
maapohjan arvostamisjärjestelmä, joka on
tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2020. Uudistus parantaa kiinteistöverotuksen oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä.
Rakennusten ja maapohjien verotusarvot ovat yleisesti jääneet jälkeen kustannus- ja hintakehityksestä. Maapohjien
kauppahinnat ovat myös eriytyneet alueellisesti.
Kiinteistöverotuksen uudistamishankkeen on asettanut valtiovarainministeriö, ja
uuden maapohjan arvostamisjärjestelmän
tuottaa Maanmittauslaitos. Lisäksi hankkee-

Aalto 2 kiertää Maata
Otaniemessä opiskelijavoimin suunniteltu
ja rakennettu Aalto-2-satelliitti laukaistiin
Maata kiertävälle kansainväliselle avaruusasemalle Atlas V -kantoraketilla 18. huhtikuuta. Aalto-2 osallistuu kansainväliseen

Satelliitit kartoittavat metsiin
sitoutuneen hiilen
VTT:n johtamassa EU:n North State -hankkeessa on kehitetty menetelmä metsien hiilitaseen arviointiin satelliittikuvien avulla.
Menetelmän ansiosta hiilitase pystytään
näyttämään digitaalisina karttoina, joiden
tarkkuus yltää parhaimmillaan kymmeneen metriin.
Metsäalue ja metsää kuvaavat tunnukset, kuten kasvupaikka, pääpuulajit, pituus ja puuston määrä, kartoitetaan Sen-

Paikkatietoikkuna jaetaan
karttaan ja muuhun sisältöön
Paikkatietoikkuna.fi jatkaa karttapalvelun
kotipaikkana. Etusivulta paikkatietoikkuna.fi
voi jatkossa valita haluaako käyttää karttaa
vai siirtyykö lukemaan sisältösivuja osoitteeseen maanmittauslaitos.fi. Muutokset

Vihti otti käyttöön Trimblen
paikkatietoratkaisun
Vihdin kunta on ottanut käyttöön Trimblen paikkatietoratkaisun, jonka keskeise-

seen osallistuvat Verohallinto ja Kuntaliitto.
Koko maahan määritellään uudet hinta-alueet, joista johdetaan kiinteistöjen
maapohjien verotusarvot. Maapohjien hinta-alueet muodostetaan uudenlaisella menetelmällä, jossa hyödynnetään kauppahinta-, kiinteistö-, maasto- sekä rakennus- ja
huoneistorekisteritietoja.
Samalla luodaan palvelu, jossa kansalaiset voivat itse tarkastella maanhintaalueita. Myös hinta-alueiden määräytymisperusteiden yksityiskohtainen kuvaus tulee
avoimesti kaikkien nähtäville ja todennettavaksi.
Uusi arvostamisjärjestelmä valmistuu
vuoden 2019 aikana, ja sitä sovelletaan ensimmäistä kertaa vuoden 2020 kiinteistöverotuksessa.

QB50-missioon, jonka tarkoituksena on
tuottaa ensimmäistä kertaa kattava malli
Maan ilmakehän ja avaruuden välisen rajakerroksen termosfäärin ominaisuuksista.
Missioon osallistuu kymmeniä nanosatelliittia eri puolilta maailmaa.

Dimenteqiltä sovellus
Tampereen raitiotien
rakentamisen seurantaan
KUVA: DIMENTEQ OY

Dimenteq Oy toteutti karttapohjaisen seurantasovelluksen Tampereen Raitiotieallianssille. Sovelluksen kautta voidaan
seurata raitiotiehankkeen etenemistä, tarkastella poikkeustilanteita sekä antaa palautetta raitiotiehankkeeseen liittyen. Toteutus nojautuu Oskari-alustaan. Annettu
palaute kytkeytyy kaupungin keskitettyyn
palautejärjestelmään. Akuuteissa tapauksissa palaute ohjautuu suoraan oikealle
lohkopäällikölle sijainnin perusteella. Palaute voidaan antaa myös pelkkänä valokuvana.

tinel-satelliittien kuvista. Digitaaliset kartat
syötetään malliin yhdessä ilmastotietojen
kanssa. Yksinkertaisimmat kartat näyttävät
kasvien yhteyttämisessä sitoutuneen hiilen
määrän. Pisimmälle jalostetut tuotteet ottavat huomioon sekä elävien kasvien vapauttaman hiilen että maaperän hiilipäästöt. Suomen alueesta pystyttiin laskemaan
korkeimman jalostusasteen hiilitasekarttoja, koska riittävää aineistoa satelliittikuvien
tulkinnan opetukseen oli olemassa.
Helsingin yliopisto laski hiilitasekartat VTT:n satelliittikuvatulkinnan tuloksista

ja kehitti myös uuden menetelmän puuston runkotilavuuden kasvun ennustamiseen hiilitasemallien avulla. Suomen tasolla
kasvun arviot antoivat lähes saman tuloksen kuin valtakunnan metsien inventoinnin
mittaukset.
North State -hankkeen kolmas suomalaisosapuoli VTT:n ja Helsingin yliopiston lisäksi oli Simosol Oy. Muut osapuolet tulivat
Britanniasta, Islannista, Norjasta ja Venäjältä. Tulosten soveltamisen käytäntöön odotetaan alkavan kahden vuoden sisällä.

tehdään kesäkuun aikana.
Paikkatietoikkunan sisältösivut siirtyvät Maanmittauslaitoksen uudistuneille
verkkosivuille Kartat ja paikkatieto -osioon.
Paikkatietojen yhteiskäyttö -otsikon alta
löytyvät muun muassa Inspire-direktiiviin,
Paikkatietoverkostoon ja paikkatietoasiain
neuvottelukuntaan liittyvät asiat. Myös Po-

sitio-lehden sivut siirtyvät omaksi kokonaisuudekseen Maanmittauslaitoksen verkkosivuille.
Paikkatietoikkunan yli 30 000 rekisteröitynyttä käyttäjää siirretään uuteen järjestelmään. Kartan käyttäjien omat kohteet
ja karttajulkaisut säilyvät ennallaan uudistuksessa. www.paikkatietoikkuna.fi

nä osana on kuntien teknisen toimialan tietojärjestelmä Trimble Locus. Sillä voidaan
myös mallintaa tietoja 3D-ympäristössä.
Samalla Vihdissä tehtiin päätös ottaa
käyttöön web-sovelluksia, joilla tuotetaan

kuntalaisille sähköisiä asiointipalveluita ja
hallitaan teknisen sektorin sopimuksia, kuten maanvuokrasopimuksia. Jatkossa vihtiläiset voivat varata myytäviä tontteja verkkopalvelussa.
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TUOTEUUTISIA
KUVA: ANTERO AALTONEN

Kiinteistöveron
perusteet kuntoon
paikkatietoanalyysilla
Kuntien rakennustiedot ovat yleensä hyvällä mallilla, mutta verohallinnolta saattaa
puuttua tieto kokonaisista rakennuksista tai
laajennuksista, jotka on rakennettu ilman
rakennuslupia. Myös peruskorjausten tietoja puuttuu usein.
Kiinteistöveron taustalla olevien vero-

Suomalainen Emergence Oy on kehittänyt
paikannuslaitteen, joka toimii jopa kymmenen vuotta ilman latausta tai huoltoa. Laite kiinnitetään seurattavaan koneeseen tai
laitteeseen, josta se lähettää paikkatietoa

Farolta uusi laserkeilain
FARO on julkaissut uuden laserkeilaimen
alle 30 000 euron hintaluokassa. FARO Focus M70 edustaa uusinta teknologiaa, joka
tarkoittaa millimetritarkkuusluokan lisäksi
mm. IP54-luokitusta sekä käyttölämpötila-aluetta -20’C - +55’C.
SCENE 7.0 version myötä pystytään
laserkeilaimen pistepilviä tarkastelemaan
suoraan virtuaaliympäristössä (VR), mikä
tuo uuden ulottuvuuden pistepilvien hyödyntämiseen suunnittelussa.
FARO-laserkeilauslaitteita ja ohjelmistoja tarjoaa Symetri, jolta saa myös koulutusta, tukea ja palveluita laserkeilausten
tehokkaaseen käyttöön.

noin 20 kertaa vuorokaudessa.
Hyödyntämiskohteita ovat mm. maa-,
meriliikenne- ja työmaakontit, nosturit ja
muut vuokrakoneet, peräkärryt ja trailerit
sekä hyöty- ja ongelmajätteen keräysastiat.
Paikannuslaite, käyttöliittymä ja globaalisti toimiva dataliittymä maksavat alle
10 euroa kuukaudessa.

K E Y PR O – K U M PPA N I S I V ER K KOT I E D O N M A A I L M A S S A

Paikannuslaite kymmenen
vuoden latauksella

tustietojen tarkastamiseen voidaan käyttää
paikkatietoanalyyseja ja kunnan karttojen
ja perusrekisterien aineistoja.
Trimble tarjoaa kunnille analyysejä, joilla etsitään kunnan ja verottajan aineistojen
eroavuudet. Trimblen analyysityökalulla
korjaustiedot voidaan lähettää verottajalle sähköisesti. Analyysin voi tehdä suoraan
ajantasaiseen aineistoon ilman tietojen irrottamista tuotantoympäristöstä.

Emergencellä on meneillään Liikenneviraston kanssa merimerkkien paikannuspilotti, jossa paikkatieto paljastaa meriviittojen siirtymisen esimerkiksi jäiden vuoksi.

– Tiedä ennen kuin kaivat –

Kaivulupa.fi
Vähennä olennaisesti kaapelivaurioita
kaivutapahtumissa kaivulupa.fi johto
selvityspalvelullamme. Toimimme
valtakunnallisesti ja noin 50% sähkönsiirto
yhtiöiden toimialueista Suomessa on jo
palvelussamme.

www.kaivulupa.fi | 0800 133 544
www.keypro.fi | johtoselvitys@keypro.fi
AVAI N VERKKO T I ETO O N
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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

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

Tarjoamme hyvällä hinta-laatusuhteella:
▷ Laadukkaat kartta-aineistot
▷ Kätevät karttakäyttöliittymät
▷ Vaivattomat paikkatietopalvelut
▷ Sujuvat projektipalvelut

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

Fifth Element - a Trimble Company
puh. 020 742 0600, sales@fifthelement.fi
www.fifthelement.fi

▷ 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

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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▷ 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

▷
▷
▷
▷

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

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

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

www.karttakeskus.fi

TILAA POSITIO!

JÄRJESTELMÄT
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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

LAITTEISTOT

May 29 – June 2
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PALVELUHAKEMISTO

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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IMAGING FOR DEVELOPMENT

SKM-GIS AIR

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

▷
▷
▷
▷

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

▷
▷
▷
▷

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

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

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

Erdas ja Geomedia ohjelmistot
ArcGIS räätälöinti
Paikkatietoaineistojen hallinta
Karttatuotteet

▷ Ilmakuvakartat ja digitaaliset kartat
▷ Maastomallit, ortokuvat, mittauspalvelut

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

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

▷ 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

asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi
www.maanmittauslaitos.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

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

TIETOTUOTTEET

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

GeoSLAM ZEB-REVO käsiskanneri

Pistepilvet kävellen
Kanna kädessäsi tai kiinnitä haluamaasi kulkuneuvoon ja kulje mittauskohteessasi.
Voit mitata kohteita, joiden mittaaminen ei ole aikaisemmin ollut mahdollista tai se on ollut työlästä ja aikaa vievää.
ZEB-REVO tallentaa yli 40 000 pistettä sekunnissa jopa 30 metrin kantamalla.

SISÄTILAT

Soveltuu rakennusten sisätilojen mittaamiseen ja kiinteistöarviointeihin. Yhdellä mittauksella rakennuksen pohjapiirrokset, tilavuudet, kulkuesteet yms.

KASAT

Maakasojen ja
kaivantojen massojen
laskeminen
—
—
—
—
—

METSÄT

Metsien ja biomassan
kartoitus

TEOLLISUUS

Laivanrakennus,
satamat,
teollisuuslaitokset

Inertiaan perustuva paikannus
Helppo käyttää: käynnistys alle minuutissa
IP64-luokitus
Automaattinen pistepilven rekisteröinti
Mittaus on valmis minuuteissa

TUNNELIT

Kaivosten ja
tunneleiden kartoitus.
Paikat, joihin
tavanomaisilla
menetelmillä ei
pääse.

Puh. 0207 510 600
info@geotrim.fi
www.geotrim.fi

TURVALLISUUS

Onnettomuus- ja
rikospaikkojen
tarkka dokumentointi
ja tutkinta

KYSY
STARTTIPAKETTIA

