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KUVA: JOHAN MYRÉEN

nnennäkemätön pakolaisaalto pyyhkäisi
yli Euroopan viime syksynä, kun miljoonat ihmiset lähtivät liikkeelle paetakseen
Lähi-idän levottomuuksia. Vaikka suurin
osa ihmisistä onkin jäänyt lähelle kotiaan
ja haluaa palata mahdollisimman pian
kotiseudulleen, yhä suurempi joukko hakee turvaa
kauempaa väsyttyään pelkäämään henkensä edestä ja
odottamaan tilanteen rauhoittumista.
Suomessa tilanne muuttui dramaattisesti kesän
lopulla, kun tulijoita alkoi saapua kiihtyvällä vauhdilla
rajan yli Tornioon. Oli järjestettävä majoitus tuhansille
maahan saapuneille, löydettävät sopivat tilat ja henkilökunta.
Kokonaisuuden hallinta jatkuvasti muuttuvissa
olosuhteissa on haastava tehtävä. Päätöksiä on tehtävä
nopeasti, ja toisaalta on pidettävä kirjaa siitä, mitä on jo
tehty. Tässä lehdessä kerrotaan, millaisten haasteiden
edessä SPR syksyllä oli ja kuinka paikkatiedot auttoivat
tilanteen haltuunotossa.
Kun tilannekeskuksessa on ajantasainen tieto
vapaista paikoista ja tulijoiden määristä, voidaan maahan saapuvat ohjata eteenpäin hallitusti. Järjestelmän
syntyminen on hieno esimerkki vapaaehtoistyön
voimasta. SPR:n pyyntöön vastanneet ProGISin ja GISVelhot Facebook-ryhmän jäsenet auttoivat löytämään
ratkaisun, jolla tilanne saatiin hallintaan ja ajantasaiset
tiedot jaetuksi kaikille tarvitseville.
Paikkatieto auttaa analysoimaan ilmiöiden syitä ja
seurauksia, ja hahmottamaan asioiden mittasuhteita.
Lucify Oy:n tekemät hienot animaatiot osoittavat,
miten pieni puro Suomeen saapunut tulijoiden virta
Euroopan mittakaavassa onkaan - ja kuinka paljon kustannuksia (ja inhimillistä hätää) pakolaisuus synnyttää.
Toivottavasti ymmärryksen lisääntyminen lisäisi
tahtoa ratkaista kriisit rauhanomaisesti, ettei kenenkään tarvitsisi jättää kotiaan ja vaeltaa henkensä kaupalla halki Euroopan turvaa hakemaan.
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MURROKSESSA
▶ KATRI ISOTALO
katri.isotalo@viestintaisotalo.fi

Ryhmätyö tyhjentää

suurenkin salin tehokkaasti
Mikä on tehokkain tapa tyhjentää suomalainen seminaarisali? Tietenkin ryhmätyö.
Tämä tuli todistettua Paikkatietomarkkinoiden avajaisissa Helsingin Messukeskuksessa
marraskuussa.

M

arkkinoiden tehtävä on
tuoda ihmiset ja tavarat
yhteen, jotta kauppa käy ja
uutta yhteistyötä synty y.
Paikkatietomarkkinoilla painotettiin tällä
kertaa erityisesti yhteistyötä.
Paikkatietomarkkinat avasi Maanmit
tauslaitoksen paikkatietokeskuksen johtaja
Jarkko Koskinen, joka kertoi joutuneensa
myöntämääni, että isossa talossa on etunsa.
Isossa organisaatiossa löytyy hedelmällisiä
yhteistyömahdollisuuksia jo oman talon
sisältä, kuntien ja valtion yhteistyötä
puhumattakaan. Koskinen muistutti myös
tarpeesta saada paikkatiedot hallituksen
kärkihankkeisiin.
Seuraavaksi yhteistyön puolesta puhui
Tanskan Geodatastyrelsenin pääjohtaja
Kristian Möller, joka vertasi paikkatietoja
osuvasti legoihin. Niistä voi rakentaa mitä
vain, kunhan palaset sopivat toisiinsa.
Kaupunkipaimeneksi itsensä esitellyt
hankepäällikkö Matti Saastamoinen kertoi 6Aika-hankkeen toiminnasta. 6Aikakaupunkikehitystä tekevät yhteistyössä
Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku
ja Oulu. Vuosina 2014 – 2020 toteutettavan strategian tavoitteena on synnyttää
Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa
ja työpaikkoja. Lähtökohtana ovat avoimet
toimintamallit, jotta koko kaupunkiyhteisö
voi osallistua kehittämistyöhön. Avoimia

hankehakuja järjestetään pari kertaa vuodessa. Toimijoita voivat kaupunkiorganisaatioiden lisäksi olla muut julkiset tai
kolmannen sektorin toimijat.
”Yhteistyö ei aina tarkoita sitä, että työt
vähenisivät, mutta yhteistyötä tehden
samalla työllä saadaan enemmän aikaan.”
Antti Jakobsson Maanmittauslaitoksessa puhui Kansallisesta maastotietokannasta, joka on tarkoitus saada aikaan vuoteen 2023 mennessä. Tavoitteena on päästä
eroon päällekkäisestä tiedonkeruusta,
vastata Inspire-direktiivin asettamiin vaatimuksiin ja ennen kaikkea tehdä aineiston
käyttöönotosta ja päivityksestä helppoa.
Mikä valtaisassa työssä on haastavinta?
”Yhteistyö”, totesi Jakobsson heti esityksensä alussa.
Onnistuneesta yhteistyöstä kertoivat
Luonnonvarakeskuksen (Luke) Anu Kantola ja Suomen Ympäristökeskuksen (Syke)
Minna Kallio. Luke ja Syke ovat luoneet
LifeData-hankkeessaan luonnonvara- ja
ympäristötiedoista yhteisiä tuotteita ja
yhteentoimivan metatietopalvelun.
Eri alojen yhteistyöstä toi kiinnostavan
esimerkin Tampereelle toimiva yritysten
osuuskunta Valomo. Pienten yritysten
yhteistyö suurempien tarjouspyyntöjen
saamiseksi perustuu avoimuuteen ja luottamukseen.

Järjestäjän kommentti:

koonnutaan kuuntelemaan ja keskustelemaan.
Luennolle tulijat hajautettiin organisaationsa perusteella eri pöytiin, millä halusimme luoda mahdollisuuden uusiin kohtaamisiin ja verkostoitumiseen.
Jos tekisimme saman uudelleen, suunnittelisimme aamupäivän ohjelman toisin. Luento-ohjelma oli kokonaisuutena liian pitkä ja koetteli kuulijoiden kestävyyttä.
Opimme myös, että varautuneet suomalai-

Ryhmätyötä ja pyöreitä
pöytiä, miksi ihmeessä?
Koska Paikkatietomarkkinoiden teemana oli
Fiksusti yhdessä, päätimme kokeilla yhteistyötä käytännössä ja osallistaa kävijät mukaan keskusteluun. Ei siis pitkiä tuolirivejä
vaan pyöreät pöydät, joiden ympärille ko-

Datasta voisi olla jollekin hyötyä

P

aikkatietomarkkinoiden teemana oli
”Fiksusti yhdessä”. Koska kukaan ei kai
halua olla julkisesti ”Tyhmästi yhdessä”,
katsoi suurin osa yleisöstä parhaaksi poistua paikalta siinä vaiheessa, kun oli aika
tutustua naapuriin ja aloittaa keskustelu
yhteistyöstä.
Järjestäjät olivat jakaneet avajaisten
ovella osallistujille erivärisiä lappuja, joiden perusteella pyöreisiin pöytiin saatiin
eri organisaatioiden edustajista koostuvia
ryhmiä. Ryhmät nimesivät itsensä ja saivat tehtäväksi listata hyviä esimerkkejä
paikkatietoalan yhteistyöstä. Paristakymmenestä pöydästä 14 keksi itselleen nimen
ja 12 pystyi nimeämään hyviä esimerkkejä
tai ehdotuksia paikkatietoalan yhteistyön
tehostamiseksi.
Parannusehdotukset jakaantuivat tuttuihin teemoihin eli tiedonkulun lisäämiseen, yhtenäisiin toimintamalleihin
ja standardointiin, avoimeen dataan ja
avoimiin ohjelmistoihin. ”Datan julkaisu
rohkeasti, jollekin voi olla siitä hyötyä.”
Ehdotettiin myös yhteistä mitattavaa tavoitetta sekä kilpailuja ja haasteita aineistojen
hyödyntämiseen. Ministeriöiden välille
toivottiin lisää yhteistyötä.
Hyvinä esimerkkeinä mainittiin Paikkatietoikkuna, Paikkatietomarkkinat,
Geoserver, Kiinteistötietojärjestelmä,

set eivät antaudu spontaaniin keskusteluun
ilman ennakkovaroitusta – edes hieman
sisäänpäin kääntyneellä paikkatietoalalla,
jossa (melkein) kaikki tuntevat toisensa.
Mikäli ohjelmaan tuodaan keskusteleva
osuus, pitää siitä viestiä jo etukäteen, jotta osallistujat tietävät tilaisuuden luonteen.
Myös tilaisuuden rytmitys ja yleisölle annetut kysymykset olisivat kaivanneet lisää
hiomista ja pohdintaa.
Toisaalta me tapahtuman järjestäjät
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KUVA: ANTERO AALTONEN

MURROKSESSA-PALSTA
KÄSITTELEEE ASIOITA JA
ILMIÖITÄ, JOTKA MUUTTAVAT
PAIKKATIETOALAA JA TOTUTTUJA TOIMINTAMALLEJA.
HALUATKO PUHEENVUORON?
OTA YHTEYTTÄ TOIMITUKSEEN,
POSITIO@MAANMITTAUSLAITOS.FI

Inspire-sihteeristö ja Geoforum Finland
sekä HSY:n ja Ilmatieteen laitoksen yhteiset ilmanlaatukartat.
Kun yhteistyömahdollisuuksista avattiin avoin keskustelu, osallistujat olivat
lähteneet lounaalle. Kahdeksastatoista
täydestä pöydästä oli jäljellä kaksi, minkä
lisäksi muutamiin pöytiin jäi muutamia
irto-osallistujia.
Ei ihme, että paikkatietojen fiksusta
yhteiskäytöstä on määrättävä direktiiveillä
ja muilla pakkolaeilla.
Aamupäivän ohjelman päättänyt Mikko
Salonen paikkatietoalan palveluyritysten
yhteenliittymä Flicistä joutui pohtimaan
yritysten ja julkisen sektorin yhteistyötä
muutaman kuulijan joukolle. Salosen
huolena oli, miten yritykset saataisiin
parhaiten mukaan Kansallisen maastotietokannan tuottamiseen ja ylläpitoon.

Onneksi verorahat loppuvat pian

S

atunainnen Paikkatietomarkkinoille
eksynyt kävijä voi ehkä ajatella, että
on alan oma häpeä, jos paikkatiedot
eivät toimi yhdessä tai niitä ei löydy tai
ei tiedetä ovatko ne ajan tasalla tai mihin
niitä saa käyttää ja saako käyttää maksusta tai maksutta. Satunnainen kävijäkin
tosin tajuaa pian, että verorahoillahan
eri organisaatiot omaa mätästään omilla
menetelmillään mittailevat. Pahimmillaan
mättäältä toiselle ei hypitä edes omassa
organisaatiossa.
Onneksi verorahat loppuvat pian, jolloin halua yhteistyöhön ehkä löytyy. ◀

saamme säännöllisesti palautetta siitäkin, kuinka Paikkatietomarkkinat junnaavat
vuodesta toiseen tuttua rataansa ilman uudistuksia. Viime syksyn muutokset jakoivat
mielipiteitä, mutta uutta syntyy vain kokeilemalla, kuuntelemalla ja ottamalla opiksi.
Kirsi Mäkinen
Paikkatietomarkkinoiden avajaisissa riitti innostusta
ja hymyä kunnes tuli vuoro keskustella pöytäseurueen
kanssa.
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AJANKOHTAISTA
Väitöstutkimuksia
RIS
KUVA: K

TIINA HEIKKINE

N

Tehokasta karttaviestintää
symboleilla ja
ruuhkanhallinnalla
Monet kartat koostuvat taustakartasta ja
sen päällä esitettävästä teematiedosta.
Nämä niin kutsutut kartta-mashupit ovat
laajassa käytössä helpon teknisen toteutettavuuden ja valmiiden taustakarttojen
saatavuuden johdosta. Ongelmana on,
että monet kartta-mashupit eivät onnistu
välittämään aiottua viestiä kartan käyttäjälle. Jari Korven väitöskirjassa ongelmaa
ratkaistiin tutkimalla kartta-mashupin tehokasta viestintää ihmisen havaintokyvyn
ja graafisen suunnittelun näkökulmista.
Väitöskirja tuottaa suunnitteluohjeita
listaamalla muun muassa karttasymbolien yleisen laadun takaavia tekijöitä sekä
ohjeita kulttuurierojen huomioon ottamiseksi suunnittelussa. Lisäksi väitöskirja
tuottaa tietoa ruuhkautumisen vaikutuksesta kartan tulkintaan sekä listaa menetelmiä, joilla ruuhkautumista voidaan hallita eri tilanteissa.
Jari Korven kartografian alan väitöstyö
”Suunnitteluohjeet pistemäisiä aineistoja
visualisoiville kartta-mashupeille” tarkastettiin Aalto-yliopiston Insinööritieteiden
korkeakoulussa, maankäyttötieteiden laitoksella joulukuussa.

Tietoa hirvien
elinympäristöstä
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri
Markus Melinin väitöskirjatyössä yhdistettiin laserkeilausaineistoa GPS-pannoitettujen hirvien sijainteihin. Analysoimalla
laseraineistoa hirvien sijaintien ympäriltä
voitiin tutkia kuinka metsän rakenne hirvien ympärillä vaihtelee esimerkiksi vuodenaikojen mukaan ja miten lämpötila
vaikuttaa hirven käyttäytymiseen. Käytetty aineisto mahdollisti sukupuolten
sekä mukana kulkevan vasan vaikutusten
tutkimisen hirven elinympäristövalintaan
eri vuodenaikoina. Laseraineistoa käytettiin tunnistamaan myös hirven aiheuttamia metsätuhoja nuorissa taimikoissa.
Melinin väitöskirja ”Studying habitat
use and behavior of moose (Alces alces)
by integrating airborne laser scanning
and GPS tracking” tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa joulukuussa.

Älypuhelin tunnistaa
ympäristönsä
Robert E. Guinness on selvittänyt väitöstyössään, miten tietokoneet ja erityisesti
navigointijärjestelmät voivat tunnistaa ja
hyödyntää tilannetietoa.
Navigointiin ja älypuhelimiin liittyviä
toimintoja voidaan parantaa, kun laite tunnistaa, onko käyttäjä esimerkiksi liikkeellä jalan vai bussilla tai onko tämä menossa töihin vai syömään. Guinness keskittyi
tutkimuksessaan kolmeen navigointiin ja

Coffea arabican
levinneisyyden mallinnusta
Helsingin yliopistossa geotieteiden ja
maantieteen laitoksella valmistuneessa
väitöskirjatutkimuksessa tutkittiin Etiopian maankäytön muutosta ja sen vaikutusta ekosysteemipalveluihin ja luonnon monimuotoisuuteen. Pääpaino oli kartoittaa ja
mallintaa kasvillisuuden alueellista levinneisyyttä hyödyntäen eri erotuskyvyn kaukokartoitusaineistoja ja erilaisia kaukokartoitusmenetelmiä.
Työssä kehitettiin kaukokartoitusperusteisia luokitusmenetelmiä, joilla pystyttiin: (i) erottelemaan tutkimusalueella sijaitsevat alkuperäismetsät istutusmetsistä

Asukkaiden tuottama
kokemustieto tukemaan
kaupunkisuunnittelua
Asukkaat ovat kaupunkisuunnittelun lopputuloksena syntyvän fyysisen ympäristön
loppukäyttäjiä, ja heillä on paras tieto ympäristön toimivista ja ongelmallisista paikoista. Kaupunkisuunnittelussa ei ole kuitenkaan totuttu hyödyntämään asukkaiden
elinympäristöön liittyvää kokemustietoa
riittävästi.
Digitalisaatio on tuonut mukanaan uusia tapoja osallistumisen järjestämiselle.
Väitöskirja valottaa osallistuvien paikkatietomenetelmien mahdollisuuksia tavoit-

kontekstitietoisuuteen liittyvään ongelmaan: tunnistamaan älypuhelimen käyttäjän aktiviteetteja sisätilaympäristössä,
päättelemään käyttäjän liikkumistapaa
sekä laivojen reitinvalintaan jääpeitteisissä vesistöissä.
Guinnessin käyttämien koneoppimisen
menetelmien mukaan tilanne ja ympäristö voidaan päätellä tarkasti jo nyt myynnissä olevilla älypuhelimilla. Guinnessin väitös
”Context Awareness for Navigation Application” tarkastettiin joulukuussa Tampereen teknillisessä yliopistossa.
ja (ii) saadun tiedon avulla edelleen mallintaa alkuperäiskahvin Coffea arabican
spatiaalista levinneisyyttä; (iii) muodostaa
bioklimaattisia ja geospatiaalisia muuttujia sisältävän todennäköisyysmallin alkuperäiskahvin levinneisyyden arvioimiseksi muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa; sekä
(iv) simuloida Etiopian kasvillisuuspeitettä
ajalta ennen maanviljelyksen voimakasta
leviämistä.
Binyam Tesfaw Hailun väitöstyö ”Multi-scale assessment of land changes in Ethiopia understanding the impact of human
activities on ecosystem services” tarkastettiin Helsingin yliopiston matemaattisluonnontieteellisessä tiedekunnassa joulukuussa.
taa asukkaiden kokemuksellinen tieto sekä
selvittää, kuinka tämä tieto voidaan ottaa käyttöön kaupunkisuunnittelussa. Tutkimuksen mukaan asukasosallistumista voidaan tehostaa paikkatietopohjaisilla
työkaluilla, mutta työkalujen tehokas hyödyntäminen edellyttää suunnitteluorganisaatioiden valmiutta ja halua muutokseen
sekä strategisempaa otetta osallistumisen
järjestämiseen.
FM Maarit Kahilan väitös ”Paikallinen
kokemustieto suunnitteluprosessin uudistajana: PPGIS:n hyödyntäminen osallistuvan suunnittelun tukena” tarkastettiin
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa tammikuussa.
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TAPAHTUMAKALENTERI
KMTK:ssa pääsee
kehittämään osaamistaan
KMTK-hankkeessa luodaan maastotietokanta, josta on saatavissa perustiedot rakennuksista, teistä, vesistöistä, korkeussuhteista, maanpeitteestä ja nimistöstä.
Kansallinen maastotietokanta (KTMK) muodostuu ilmakuvista, pistepilvistä, korkeusmallista ja monitasoisista maastotiedoista.
Nyt toista vuotta käynnissä olevassa
hankkeessa kunnat, Maanmittauslaitos ja
muut viranomaiset määrittelevät KMTK:n
tietomallin, jonka lähtökohtana on CityGML.
Tämän mallin pohjalle yritykset voivat kehittää monenlaista liiketoimintaa, jolla on
toivottavasti myös vientimahdollisuuksia.
Uusi Kansallisen maastotietokanta helpottaa yhtenäisen tiedon käyttöönottoa
ja aineistojen yhdistämistä. Muita hyötyjä
ovat päällekkäisen tiedonkeruun loppuminen ja uusien työvälineiden kuten 3D-työkalujen saaminen käyttöön.
Vähenevien resurssien aikana on saatava aikaan parempaa aineistoa vähemmällä työllä. Siksi hankkeessa pyritään otsad a s uusia
–-– ratkaisuja tietojen
tamaan käyttöön
ylläpitoon, muokkaamiseen ja jatkojalos-

Asunto-osakerekisterille
vihreää valoa
Sähköisen asunto-osakerekisterin (ASREK)
perustaminen on laaja poikkihallinnollinen
yhteistyöhanke, jolle hallitus on näyttänyt
vihreää valoa osana julkisten palveluiden
digitalisointia.
Sähköisellä asunto-osakerekisterillä
tarkoitetaan uutta perusrekisteriä, jonka
avulla voidaan rekisteröidä asunto-osak-

Velmu tarjoaa paikkatietoa
ja valokuvia merenalaisesta
luonnosta
Ympäristöhallinto on avannut kaikille avoimen Velmu-karttapalvelun, jossa on runsaasti tietoa levien, vesikasvien ja selkärangattomien levinneisyydestä, kalojen
poikastuotantoalueista,
luontotyyppien
esiintymisalueista, meriympäristöstä ja
merenpohjan geologiasta. Karttapalvelussa on myös paljon muuta Suomen merialueet kattavaa paikkatietoa, videoita sekä
yli tuhat valokuvaa vedenalaisista maisemista ja lajeista.
Tietoja käytetään muun muassa kaa-

tamiseen. Tietomallia kehitetään ja pilotoidaan projektissa. Monitoimijaympäristössä laadunvarmistaminen on tärkeää, mihin
pureutuu yksi projekteista. Ratkaisut perustuvat usein avoimeen lähdekoodiin. 3D
tulee mukaan koko KMTK:hon, taajamissa
LOD2-tasolla (Level of Detail 2).
Kohteiden pysyvän, yksilöivän tunnuksen käyttöönotossa on haasteensa, mutta sen avulla kohteiden elinkaaren hallinta
onnistuu ja eri aineistojen tietojen yhdistäminen mahdollistuu.
Kansalaiskäyttöliittymällä
saadaan
myös kansalaisten löytämät kohteet hyödyttämään kaikkia käyttäjiä.
Kansallisen maastotietokannan työhön
pääsee osallistumaan aktiivi-, kommentoija- tai seuraajajäsenenä. Työssä pääsee
hyödyntämään ja kehittämään osaamistaan. Osallistumisesta on tarkemmat tiedot
KMTK:n verkkosivuilla.
Tarkempi kuvaus hankkeen projekteista ja työpaketeista on KMTK:n verkkosivuilla (http://kmtk.maanmittauslaitos.fi).
Tammikuussa pidetyn KMTK-seminaarin
aineistot löytyvät osoitteesta http://kmtk.
maanmittauslaitos.fi/kmtk-seminaarin2612016-aineistot).

keita ja niiden omistusta koskevat tiedot
sähköisesti samaan tapaan kuin muutkin osakkeet on rekisteröity vuodesta 1992
alkaen. Rekisteri mahdollistaa sähköisen
asunto-osakkeiden omistuksen siirron ja
panttauksen sekä monipuoliset asuntoihin
ja yhtiöihin liittyvät tietopalvelut.
Hanketta johtaa maa- ja metsätalousministeriö ja keskeisessä roolissa valmistelussa on Maanmittauslaitos.

voituksessa, merialuesuunnittelussa, ympäristövaikutusten arvioinnissa, suojelualueiden valinnassa, suojelualueiden
hoidon ja käytön suunnittelussa, kalakantojen hoidossa, vesiviljelyn ohjaamisessa sekä veneväylien, kaapeleiden ja
ruoppausmassojen sijoittelussa. Lisäksi
veneilijät, mökkeilijät ja kaikki muutkin voivat karttapalvelun avulla lisätä omaa meritietouttaan.
Vedenalaisen meriluonnon kartoitusta
on tehty 12 vuoden ajan vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmaan eli VELMUun liittyneissä projekteissa.

8.– 9.3.2016
Maanmittauspäivät
Jyväskylä.
Lisätietoja: www.maankaytto.fi/forum/index.
php/yleistae
11.– 14.4.2016
MicroRad 2016
Espoo.
Lisätietoja: www.microrad2016.org
26.4.2016
Osallistaminen ja joukkoistaminen
Helsinki.
Lisätietoja: www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/
koulutus
12.5.2016
Paikkatiedoinfran hyödyntäminen
Helsinki.
Lisätietoja: www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/
koulutus
23.-26.5.2016
Geospatial World Forum 2016
Rotterdam, Alankomaat.
Lisätietoja: www.geospatialworldforum.org
30.5.– 2.6.2016
European Navigation Conference
Helsinki.
Lisätietoja: http://www.confedent.fi/enc2016/
2.-6.6.2016
FIG Working Week 2016
Christchurch, Uusi-Seelanti.
Lisätietoja: www.fig.net/fig2016/
14.– 17.6.2016 AGILE 2016
Association of Geographic Information
Laboratories in Europe
Helsinki.
Lisätietoja: www.agile-online.org/index.php/
conference/conference-2016

12.– 19.7.2016
XXIIIrd Congress of International Society for
Photogrammetry and Remote Sensing
Praha, Tsekki.
Lisätietoja: www.isprs2016-prague.com
8.-9.11.2016
Paikkatietomarkkinat
Helsinki.
Lisätietoja: www.paikkatietomarkkinat.fi
29.5.– 2.6.2017
FIG Working Week 2017
Helsinki.
Lisätietoja: http://www.fig.net/fig2017/
2.– 7.7.2017
28th International Cartographic Conference
Washington, Yhdysvallat.
Lisätietoja: http://www.icc2017.org/

Lisää tapahtumia ja lisätietoja tapahtumista
www.positio-lehti.fi/tapahtumakalenteri
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Turvapaikkaoperaatio toi
paikkatiedot päivittäiseen
käyttöön SPR:ssä
KUVA: JARKKO MIKKONEN

Tornion Lappia-halli muutettiin
turvapaikanhakijoiden hätämajoitustilaksi
syksyn maahanmuuttoaallossa. Torniosta
lähetettiin tulijoita muualle Suomeen 10
bussillista päivässä.

Tuhansien
turvapaikanhakijoiden
tulo Suomeen on Suomen
Punaisen Ristin suurin
avustusoperaatio sitten
jatkosodan. Tulijoiden
koordinoimisessa suurena
apuna on ollut paikkatieto.

Y

li miljoona suojaa etsivää
ihmistä saapui Eurooppaan viime vuoden aikana.
Kyseessä on mittavin maahanmuuttoliike toisen maailmansodan jälkeen. Taustalla ovat aseelliset
konfliktit, turvattomuus ja näköalattomuus
useissa Lähi-idän ja Afrikan maissa sekä
Afganistanissa. Välittömän humanitaarisen avun tarpeessa arvioidaan olevan
yli 13 miljoonaa syyrialaista. Heistä kuusi
miljoonaa on paossa maan sisällä ja neljä

miljoonaa on paennut pakolaisleireille
naapurimaihin tai sukulaisten ja tuttavien
nurkkiin. Vuosia jatkuneelle sodalle ei näy
loppua, olot täyteen ahdetuilla pakolaisleireillä ovat kurjistuneet.
Muun muassa nämä ovat syitä, miksi
sadattuhannet ihmiset ovat lähteneet
yrittämään vaarallista ylitystä Eurooppaan
heiveröisillä kumiveneillä. Vielä heinäkuussa tilanne tuntui monesta suomalaisesta etäiseltä ilmiöltä, mutta viimeistään
elokuun lopussa kaikki tahot heräsivät,
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kun Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden määrä nousi yli sataan päivässä.
Viime vuosina se on ollut keskimäärin
kolmesataa kuukaudessa.

Yhteystietojen hallinta haastavaa

P

AIN

EN

RIS

TI

unaisen Ristin tehtävänä on tukea
viranomaisten auttamistyötä onnettomuuksissa ja muissa häiriötilanteissa. Juuri ennen turvapaikanhakijoiden
määrän kääntymistä kasvuun Punainen
Risti oli saanut päätökseen yhteistyöhankkeen, jossa vahvistettiin järjestöjen toimintavalmiutta laajamittaisen maahantulon
varalta. Yhteisten suunnitelmien turvin
auttamisoperaatio päästiin käynnistämään
nopeasti.
Tahdin ollessa syyskuun lopussa kiivaimmillaan Suomeen saapui yli 500 turvapaikanhakijaa päivässä. Maahanmuuttoviraston täytyi tietää, mihin lähettää
joka päivä 10 bussillista ihmisiä Tornioon
perustetusta järjestelykeskuksesta. Se ei
olisi ollut mahdollista ilman Punaisen
Ristin syyskuun alussa perustamaa tilannekeskusta, joka ylläpiti ajantasaista listaa
ja karttaa kaikista vastaanottoyksiköistään.
Tilannekeskuksen prosessit ja työkalut
muovautuivat alussa vauhdilla. Operaation
henkilömäärää kasvatettiin voimakkaasti
ja toimenkuvia ja tehtäviä pyrittiin jakamaan koordinoidusti. Tästä huolimatta
vain viikko operaation käynnistämisen
jälkeen toimiston jaetulta verkkolevyltä
löytyi viisi keskenään erilaista yhteystietolistaa uusista vastaanottoyksiköistä. Sähköpostien liitetiedostoja läheteltiin edestakaisin ja yhden muokatessa keskeistä
tiedostoa muut eivät päässeet tekemään
siihen muutoksia.

ME

NP

UN

Ajantasaista tietoa
helppokäyttöisillä järjestelmillä

KU
VA
:S

UO

K

aikki tekivät ympäripyöreää päivää, joten kovin monimutkaisten
uusien järjestelmien opetteluun
ei ollut aikaa. Paikkatieto-osaamista oli
valmiiksi vain muutamalla työntekijällä,
eivätkä maksulliset ohjelmistot tulleet
kysymykseen, koska toimijoita oli jo heti
alkuvaiheessa satoja ympäri Suomen.
Tukipyynnöt ProGIS ry:n jäsenistölle
ja Facebookin GIS-velhot -ryhmän kautta
toivat ilahduttavan paljon neuvoja ja
avuntarjouksia paikkatiedon hyödyntä-

Suomen Punaisen Ristin tilannekeskus rakensi pikavauhtia
paikkatietojärjestelmän vastaanottoyksiköiden sijainnista,
jotta viranomaisille ja SPR:n omille työntekijöille pystyttiin
jakamaan valtakunnallista tilannekuvaa reaaliajassa.

EERO SARIO TYÖSKENTELEE
SUOMEN PUNAISEN RISTIN
KOTIMAAN VALMIUSYKSIKÖSSÄ
TILANNEKESKUKSEN KOORDINAATTORINA. EERO.SARIO@
PUNAINENRISTI.FI
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misestä sekä tiedonhallinnan prosessien
kehittämisestä. Niiden pohjalta päädyttiin
yhdistelmään Google Sheets, CartoDB ja
QGIS. Vastaanottoyksikköjen kapasiteettija yhteystietoja keräsi ja päivitti parhaimmillaan 6 – 8 työntekijää täysipäiväisesti
Google Sheets -taulukkoon. Siihen kytketty CartoDB visualisoi tiedot Suomen
kartalle, ja QGIS-ohjelmistolla tehtiin tarpeen mukaan erilaisia analyyseja ja räätälöityjä karttakuvia. Lisäksi kaikki keskeiset
tiedostot siirrettiin sisäiseltä verkkolevyltä
ilmaiseen OneDrive-pilvipalveluun, jossa
jokaiseen tiedostoon pystyi jakamaan erikseen luku- tai kirjoitusoikeudellisen linkin
sekä muokkaamaan Office-tiedostoja suoraan selaimessa.
Vaikka tarjolla olisi ollut toiminnallisuudeltaan edistyneempiäkin ratkaisuja,
oli helppo ja erittäin nopea käyttöönotto
lopulta tärkein valintakriteeri.
Uusien työkalujen käyttöönoton myötä
tieto tallennettiin enää yhteen paikkaan
ja valtakunnallinen tilannekuva päästiin
jakamaan reaaliajassa kaikille viranomaisille sekä sadoille omille työntekijöille.
Vastaanottoyksikköjen ajantasaiset tiedot
sisältävää karttaa katsottiin kolmen kuukauden aikana viranomaisten toimesta yli
16 000 kertaa.

Tiedon tarve jatkuu

V

uoden 2016 alussa turvapaikanhakijoita on saapunut Suomeen
huomattavasti vähemmän kuin
syksyllä – keskimäärin 30 päivässä. Kaikkien ennusteiden mukaan humanitaarinen tilanne kuitenkin jatkuu huonona tai
on heikkenemässä entisestään monissa
lähtömaissa.
Pystyäkseen varautumaan ja arvioimaan turvapaikanhakijoiden määrän
kehitystä Punaisen Ristin kansainvälisellä
liikkeellä on ainutlaatuinen asema, koska
käytännössä jokaisessa maailman maassa
toimii Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun yhdistys, joka jakaa tietoa muiden
sisaryhdistystensä kanssa. Muista toimijoista tärkeimpiä on YK:n pakolaisjärjestö
(UNHCR), joka ylläpitää paikkatietoportaalia, josta näkyy päivittäinen turvapaikanhakijatilanne aina Kreikan saarilta
Saksan rajalle asti.

Paljon mahdollisuuksia
tulevaisuudessa

T

urvapaikanhakijaoperaatio on tuonut paikkatiedon Suomen Punaisessa Ristissä päivittäiseen käyttöön.
Jatkossa paikkatietoa voitaisiin hyödyntää
entistä laajemmin myös muun kotimaan
toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa.
Esimerkiksi järjestön vuosittain keräämää
kattavaa tietoa sen 500 paikallisosaston
toiminnasta voitaisiin jatkossa analysoida
ja esittää paikkatiedon avulla.
Kansainvälisessä katastrofivalmiustoiminnassa paikkatieto on ollut arkipäivää
jo pitkään, mutta entistä laajempaan
paikkatiedon hyödyntämiseen ja yhteis-

työhön on paljon mahdollisuuksia myös
lukuisten eri vapaaehtoisorganisaatioiden kanssa. Esimerkiksi Standby Task
Force ja Humanitarian OpenStreetMap
Team auttavat säännöllisesti useita YKjärjestöjä. Niiden verkkosivuilta löytyy
ohjeita, miten vapaaehtoisena voi toimia
jopa omalta kotisohvaltaan esimerkiksi
kartoittamalla Nepalin maanjäristyksen
tuhoja satelliittikuvista tai digitoimalla
perusinfrastruktuuria Länsi-Afrikan ebolaoperaatiota varten. ◀

TEKNISEN RATKAISUN KESKEISIMMÄT VAHVUUDET JA HEIKKOUDET

Google Sheetsin vahvuudet:
▶ ilmainen, kuka tahansa osaa käyttää
▶ useampi henkilö voi päivittää taulukon tietoja samaan aikaan
▶ vaivaton osoitetietojen geokoodaus suoraan taulukosta käsin Geocode Cells -lisäosan avulla
▶ helppo ja nopea tehdä isojakin muutoksia tietoihin ja -näkymiin toisin kuin tietokantapohjaisissa ratkaisuissa
Google Sheetsin heikkoudet:
▶ rajalliset datan validointimahdollisuudet, helppo ”rikkoa” tietoja vahingossa
CartoDB:n vahvuudet:
▶ käyttöönotto onnistui puolessa päivässä ilman aikaisempaa kokemusta
▶ edullinen
▶ synkronoituu taustadatan kanssa automaattisesti kerran tunnissa
▶ mahdollisuus julkaista samasta datasta erilaisia näkymiä sisäiseen ja ulkoiseen 		
käyttöön
CartoDB:n heikkoudet:
▶ rajallinen toiminnallisuus verrattuna kalliimpiin tuotteisiin

LINKKEJÄ

▶ Verkkopohjainen karttapalvelu CartoDB: www.cartodb.com
▶ YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) Euroopan portaali:
http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php
▶ Ajantasaista tietoa ja karttoja humanitaarisista kriiseistä:
www.reliefweb.int ja www.acaps.org
▶ Humanitarian OpenStreetMap Team: https://hotosm.org
▶ Standby Task Force: www.standbytaskforce.com

positio 1/2016
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▶ KATRI ISOTALO
katri.isotalo@viestintaisotalo.fi

Visualisointi
pakolaisaallosta palkittiin
Open Challenge -kilpailussa

KUVA: LUCIFY OY

The Flow Towards Europe -kartalta näkyy esimerkiksi Syyriasta lähteneiden ihmisten lukumäärä tietyllä hetkellä ja kohdemaat, johon he
ovat päätyneet. Animaatiossa ihmisvirta esitetään 25 ihmisen ryhmistä muodostuvina kohdemaihin liikkuvina pisteinä.

P

akolaiskriisiä ja erityisesti turvapaikanhakijoiden muuttoliikettä
on visualisoitu hienosti Lucifyn The Flow Towards Europe
-sovelluksessa, joka sai vuoden 2015 Open
Finland Challenge -kilpailussa jaetun
ykkössijan.
Kilpailujär jestäjien määritelmän
mukaan The Flow Towards lisää käyttäjän
ymmärrystä ajankohtaisesta ja yhteiskunnallisesti merkittävästä aiheesta hyödyntämällä Yhdistyneiden kansakuntien
pakolaisjärjestön UNHCR:n sekä Maahanmuuttoviraston dataa. Yli miljoona ihmistä

ja kymmenet mediatalot ympäri maailmaa
ovat jo käyttäneet palvelua.
Seitsemättä kertaa järjestettävä Pohjoismaiden suurin digitaalisen avoimuuden
innovaatiokilpailu Open Finland Challenge
(aiemmin Apps4Finland) tuottaa avointa
yhteiskuntaa edistäviä innovaatioita ja
tukee niitä kehittäviä yksilöitä, yhteisöjä
ja yrityksiä. Voittajat valittiin yleisöäänestyksellä viiden pääsarjan parhaimmistosta
kahdeksan finalistin joukosta. Jaetusta
ykkössijasta toinen meni erikoisruokavalioiden suunnittelupalvelu Miilsille.
Lucify on rakentanut animaation myös

pakolaisuuden kustannuksista ja maan
sisäisestä pakolaisuudesta.
Lucify Oy on vuonna 2015 perustettu
kolmen miehen yritys, joka auttaa organisaatioita ymmärtämään ja kommunikoimaan tärkeää dataa vuorovaikutteisten
visualisaatioiden avulla. Lucify voitti
vuonna 2015 myös Helsingin Sanomain
Säätiön Uutisraivaaja-innovaatiokilpailun,
jossa on tavoitteena löytää tiedonvälitykseen ja journalismiin uusia toimintatapoja
ja menestyviä liiketoimintamalleja.
www.lucify.com/ ◀
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Geologian tutkimuskeskus

kartoittaa
Suomen geoenergiapotentiaalia

Ideaalitapauksessa kallioperä toimii kuin akku, josta saadaan otettua ja johon voidaan vastaavasti
ladata energiaa.

G

e o l o g i a n t u t k i m u s ke s kus (GTK) on kartoittanut
Suomen kallioperää jo 135
vuotta. Kivilajien lämpöominaisuuksia on tutkittu pitkään perinteisemmän malmitutkimuksen
ohella, mutta kallioperän hyödyntämiseen
energianlähteenä on syvennytty tarkem-

min vasta viime vuosikymmeninä.
GTK:n tutkimuskohteena on pääasiassa
geoenergia ja jatkossa yhä enemmän myös
geoterminen energia.
Geoenergialla tarkoitetaan maa- ja
kallioperään varastoitunutta auringon
energiaa, jota hyödynnetään poraamalla
100 – 400 metriä syviä energiakaivoja.

Arkisemmin puhutaan maalämmöstä.
Geoterminen energia syntyy huomattavasti syvemmällä.
Lämpö siirtyy kallioperässä pääosin
johtumalla. Kivissä lämmönjohtavuus
(yksikkö W/mK ) on verrattain huono.
Eri kivilajien välillä on myös huomattavia eroja, sillä lämmönjohtavuus riippuu
KUVA: ILKKA MARTINKAUPPI, GTK

ASMO HUUSKO TOIMII GTK:N
GEOENERGIATUTKIMUKSEEN
KESKITTYVÄN TULOSYKSIKÖN
PÄÄLLIKKÖNÄ. SÄHKÖPOSTI:
ASMO.HUUSKO@GTK.FI

Geoenergiakaivon lämpötilaa mitataan DTS-menetelmällä (Distributed Temperature Sensing), joka perustuu
optiseen lämpötilamittaukseen valokuidusta. Säännöllisillä mittauksilla voidaan analysoida energiakaivon ja
-kentän käyttäytymistä ja mahdollisesti rakennuksesta vuotavan lämmön määrää.
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mineraalikoostumuksesta. Yleensä paljon
kvartsia sisältävät kivilajit (graniitit ja
kvartsiitit) johtavat lämpöä parhaiten.
Lämmönjohtavuuteen vaikuttavat
mineraalikoostumuksen lisäksi kivilajin
rikkonaisuus ja rakenne. Yleensä mitä
tiiviimpi ja ehjempi kivi on, sen parempi
lämmönjohtavuus sillä on. Vaikka kallioperämme lämpötilatasot jäävät alhaisiksi,
kivimassa toimii tällöin mainiosti viilennysenergian lähteenä.
Maaperään latautunut auringon lämpö
siirtyy kallioperään johtumalla ja pohjaveden mukana. Suomen talvi katkaisee
tämän luonnollisen latauksen. Lataamista
voidaan tehdä kuitenkin vuoden ympäri
esimerkiksi ilmastoinnista syntyvää hukkalämpöä hyödyntämällä tai vaikkapa
aurinkokeräinten avulla. Energia johdetaan tällöin suoraan kallioperään samaa
kaivoa hyödyntäen kuin mistä energiaa
otetaankin.

GEOENERGIALLE ON NYT TILAUSTA

G

eoenergian hyödyntämisessä olemme
naapuriamme Ruotsia jäljessä vuositasolla noin 10 TWh:n verran. Pientalojen
lämmitysratkaisusta geoenergian – kansankielellä siis maalämmön – käyttö on

Geotermisen energian
hyödyntämiseksi porataan
kilometrien syvyyksiin
Lämpöä, joka syntyy ja varastoituu syvemmällä kallioperässä, kutsutaan geotermiseksi energiaksi. Sen pääasiallisena lähteenä on maapallon sisältämä luonnollinen
lämpö, jota syntyy pitkäikäisten radioaktiivisten isotooppien (kalium, uraani, thorium)
hajotessa maan kuoren yläosassa. Toinen
lämmön lähde on syvemmällä maan vaipassa ja ytimessä tapahtuvat prosessit.
Geotermisen energian vaikutusta on Suomessa havaittavissa vasta noin 500 metrin
syvyydestä alkaen.
Geotermisen energian hyödynnettävyys perustuu siihen, että lämpö kulkeutuu
kohti pintaa lämmittäen kalliomassan ja
sen sisältämän veden. Suomessa on aivan
viime aikoina herännyt kiinnostusta geotermisten lämpövoimalaitosten rakentami-

laajentunut voimakkaasti yhä suurempiin
sekä monipuolisempiin kohteisiin. Maalämpöpumput ovat yleistyneet Suomessa
markkinalähtöisesti Ruotsia hitaammin,
mutta etumatkaa on kiritty kiinni vuosi
vuodelta.

Kallioperän lämpötila
vaihtelee suuresti
etelästä pohjoiseen
siirryttäessä.
Ilmastonmuutoksen torjunta sekä kansainväliset päästöjen vähennystavoitteet
edellyttävät säästämistä ja ponnisteluja
uusien teknologiaratkaisujen kehittämiseksi. Geoenergian tapauksessa tarvittava
koeteltu teknologia on jo olemassa ja heti
hyödynnettävissä. Geoenergia on hajuton,
mauton, näkymätön, uusiutuva, luotettava
ja oikein käytettynä loputon energianlähde.
GTK:n arvion mukaan geoenergian
avulla voitaisiin tuottaa huomattavasti
suurempi osuus esimerkiksi kiinteistöjen
energiantarpeesta.

seen syväporaustekniikan kehittymisen
myötä. Riittävän lämpötilatason saavuttamiseksi on kuitenkin päästävä useiden kilometrien syvyyteen. Mutta kuinka syvälle
täytyy mennä?
Lämpötilan nousua syvemmälle kallioperään porautuessa kuvataan geotermisellä gradientilla. Maapallon keskimääräinen
gradientti on noin 33°C/km. Eli noin kolmen
kilometrin syvyydestä saataisiin kiehuvaa
vettä. Mannerlaattojen liittymäkohdissa ja
muilla vulkaanisesti aktiivisilla alueilla gradientti voi olla jopa yli 200 °C/km. Suomessa geoterminen gradientti on vaatimattomampi, noin 8 – 25°C/km.
Geologiselta iältään Suomi sijaitsee
maailman vanhimpiin ja vakaimpiin lukeutuvalla Fennoskandian kilvellä, joten
kallioperässämme maan sisäsyntyisten
prosessien vaikutus jää keskimääräistä vähäisemmäksi alentaen myös samalla gradienttia. Geotermisen lämpölaitoksen toimintaedellytykset vaativat Suomessa noin

GEOENERGIAKARTTA OHJAA
TUTKIMUKSIA

G

eologisen tiedon yhteiskunnallisen
merkityksen ja erityisesti geoenergian
hyödyntämättömän potentiaalin osoittamiseksi GTK on julkaissut ensimmäisen
version valtakunnallisesta geoenergiapotentiaalikartasta.
Helmikuussa julkaistu kartta on laadullinen, yhteismitallinen esitys geoenergiapotentiaalista koko Suomen mittakaavassa.
Geoenergiapotentiaalikartan tieto on
pieneen mittakaavaan yleistettyä ja keskiarvoistettua tietoa, eikä sitä ole tarkoitettu
kohteelliseen tarkasteluun. Kartan pienin
kuviokoko on 25 hehtaaria. Aineiston
pääasiallinen käyttötarkoitus on ohjata
tarkemman mittakaavan tutkimuksia ja
selvityksiä.
Geoenergiapotentiaalikartta sisältää
paikkatietomuuttujina kallioperän kivilajin lämpöominaisuudet, maakerroksen
paksuuden ja kallioperän lämpötilatason
maanpinnan lämpötilasta arvioituna.
Lisäksi kartassa on muuttujana huo
mioitu geoenergian tuotantoon tarvittavan energiakaivon syvyyden vaihtelu em.
paikkatietoihin perustuen eri puolella
Suomea. Kartassa on kuvattu lisäksi Lapin

6 – 7 kilometrin porareiän.
Suomi oli mannerjään peittämä noin
10 000 vuotta sitten eli geologisella aikajanalla tarkasteltuna eilen. Jääkausi on vaikuttanut geotermiseen gradienttiin pienentämällä sitä noin 10 – 20 %. Jääkauden
vaikutus voidaan yhä havaita noin kilometrin syvyyteen asti. Maapallon ilmastomuutosten historia on luettavissa kallioperän
lämpötilasta ja gradientista.
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rapakallioalue. Rapakallioalueiden vaikutus geoenergiapotentiaaliin on heikentävä.
Ne ovat verrattavissa lämmönjohtavuudeltaan maalajeihin, joten ne eivät johda yhtä
hyvin lämpöä kuin kiteinen kallio.
Merkittävä paikallinen potentiaaliin
vaikuttava muuttuja on pohjavesi. Vesi on
erinomainen energian varastoija ja siirtäjä.
Pohjavesiolosuhteiden vaikutusta potentiaaliin voidaan arvioida vain paikallisesti,
joten sitä ei ole otettu tässä tarkastelumittakaavassa huomioon.
On tärkeää huomata, että kallioperän
lämpötilataso vaihtelee suuresti etelästä
pohjoisimpaan Suomeen siirryttäessä.
Lämpötilatasolla on siten suuri vaikutus
potentiaaliarvioon. Pohjoisessa täytyy
porata syvemmälle, vaikka kivilajin ominaisuudet olisivat paremmat ja maapeitekerros ohuempi kuin etelässä.
Luokitteluasteikon antamasta arviosta
huolimatta toimiva geoenergiajärjestelmä
voidaan toteuttaa käytännössä missä päin
Suomea tahansa. Sama lämmitys- ja viilen-
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nysenergian määrä saadaan kyllä kallioperästä, mutta järjestelmän investointikustannukset ja siten takaisinmaksuaika ovat
luonnollisesti luokittelultaan heikommalla
alueella keskimääräistä korkeammat.
Potentiaalikarttaa tullaan kehittämään
ja tarkentamaan uuden tutkimustiedon
ja energia-alan muun kehityksen myötä.
Tavoite on, että tulevaisuudessa kaavoittaja, rakennuttaja tai yksityinen kansalainen pystyy paikkatietopalvelusta saamaan
maa-alueen tai tontin laadullisen sekä
myös määrällisen geoenergiapotentiaaliarvion ja hyödyntämään tietoa suunnittelussa, onpa sitten kyse uudisrakentamisesta tai energiasaneerauksesta. ◀

www.karttakeskus.fi

Uutta: CartoDB:n
virallinen kumppani
Suomessa

Paikkatietoratkaisut ja -palvelut

Lisenssit, konsultointi,
paikkatietojärjestelmät,
implementaatiot

Myös muut teknologiat, kuten
Esri ArcGIS, Pitney Bowes, Fulcrum
ja avoimen lähdekoodin ratkaisut.

Aineistot ja aineistopalvelut

Karttakeskus tarjoaa asiakkailleen paikkatietoratkaisut ja -palvelut yhdestä paikasta,
teknologiariippumattomasti ja pitkällä kokemuksella. Olemme Suomen suurin
paikkatietoon keskittynyt asiantuntijayritys ja osa suomalaista Affecto-konsernia.

Kartat ja karttatuotteet

Lisätietoa: www.karttakeskus.fi
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StartUp
ANTTI ROUSI:

”Tähyämme Euroopan
suurimmaksi
energiapaikkatiedon tuottajaksi”

KUVA:SUN ENERGIA OY

Antti ja Tapani Rousin Sun Energia tarjoaa pian jokaiselle
mahdollisuuden nähdä, kannattaako aurinkoenergiaan siirtyminen.

KUVA:ANTTI ROUSI

”T

avoitteemme on, että kun suomalainen haluaa tietää jotain
aurinkoenergiasta, ensimmäiseksi tulee mieleen Sun Energia. Varsinainen tavoitteemme on kuitenkin saada
Suomi hyödyntämään aurinkoenergiaa.
Nykyiset kahdeksan asennettua megawattia on häpeällisen vähän verrattuna
aurinkoenergian mahdollisuuksiin tai sen
käyttöön melkein missä tahansa muualla
Euroopassa.
Sun Energia Oy on avaamassa palvelua,
josta jokainen suomalainen näkee helposti,
miten juuri hänen rakennuksensa katto
soveltuu aurinkoenergian keräämiseen.
Kun kirjoittaa verkkopalveluun osoitteensa

ja lämmitysjärjestelmänsä päätyy kartalle,
ja klikkaamalla siellä näkyvää kattoaan saa
vastaukseksi kuinka paljon aurinkoenergiaa rakennuksen katolla voi tuottaa sekä
paljonko aurinkoenergiaan siirtyminen
säästäisi rakennuksen energiakuluissa ja
päästöissä. Hintavertailu perustuu yleisimpiin 240 watin paneeleihin.
Olemme laskeneet 3D-mallin koko
Suomesta, ja tavoitteena on rakentaa myös
aurinkoenergiatietokanta koko maasta.
Tietokannassa on pian 300 miljardin
neliömetrin tiedot muun muassa varjostuksista jokaisena vuoden ja vuorokauden
tuntina. Rakennuksina tämä tarkoittaa
noin 1,4 miljoonaa. Aineistona olemme
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käyttäneet Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoa ja muita viranomaisilta
saatuja tietoja. Palvelu perustuu kokonaan
avoimeen dataan.
Tietojenkäsittelyä opiskellut
veljeni on työskennellyt jonkin
verran paikkatietojen parissa,
mutta oma kokemukseni paikkatiedoista oli ennen Sun Energiaa nolla. Puolentoista vuoden
opiskelun jälkeen paikkatietojen hyödyntäminen sujuu energiatekniikan diplomi-insinööriltä ongelmitta.
Ajatus tällaisesta palvelusta syntyi laatiessani energiasuunnitelmia ja -karttoja
Espoon kaupunkisuunnittelussa jokunen
vuosi sitten. Palvelu ei tuolloin löytänyt
käyttäjiä.

Perustimme Sun Energian Tapanin
kanssa kesällä 2014, ja työtä on tehty lähes
kokonaan omalla rahoituksella. Tekesiltä
saimme rahallista tukea viime keväänä, ja
espoolainen yrityskiihdyttämö
Spinno Enterprises on auttanut
muun muassa liiketoimintasuunnitelman laadinnassa. Yrityshautomoja, tiloja, mentoreita
ja erilaisia tukijärjestelmiä on Suomessa
todella paljon. Siitä ei yrityksen perustaminen jää kiinni.
Tarkoituksemme on suunnata Suomen
ulkopuolelle jo tämänvuoden aikana. MIT
on tehnyt hieman vastaavaa akateemiselta

Sun Energian
tasoista algoritmiä
ei muilla ole.
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pohjalta Yhdysvalloissa, ja Googlekin
tähyää markkinoille, mutta uskomme, että
Sun Energian tasoista algoritmiä ei muilla
vielä ole. Olemassa olevat aurinkoenergian
hyödynnettävyyttä kuvaavat menetelmät
ovat vaikeakäyttöisiä insinööriohjelmia,
joissa laskenta kestää tunteja ja joiden
lopputulos on vain insinöörien ymmärrettävissä.
Meidän valttimme on laskennan tarkkuus ja volyymi, minkä lisäksi tulokset
ovat helposti kenen tahansa hyödynnettävissä. Viiden vuoden kuluttua aiomme
olla Euroopan suurin energiapaikkatiedon
tuottaja”, Antti Rousi visioi. ◀

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

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

Osaava. Luotettava. Joustava. Blom.
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Saavutettavuuden analyysia
todellisilla matka-ajoilla
Ovelta ovelle -laskenta mahdollistaa matka-aikojen vertailun mielekkäällä tavalla. Tarkat
tiedot eri kulkuvälineillä tehdyistä matkoista voidaan kääntää myös hiilidioksidiarvoiksi.

MARIA SALOSEN VÄITÖSKIRJA
”ANALYSING SPATIAL ACCESSIBILITY PATTERNS WITH TRAVEL
TIME AND DISTANCE MEASURES” OLI YKSI PROGIS RY:N
VUONNA 2015 PALKITSEMISTA
OPINNÄYTETÖISTÄ.
TUULI TOIVONEN ON GEOINFORMATIIKAN APULAISPROFESSORI GEOTIETEIDEN JA
MAANTIETEEN LAITOKSELLA.
HENRIKKI TENKANEN LAATII VÄITÖSKIRJAA HELSINGIN YLIOPISTOLLA UUSIEN
TIETOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ
SAAVUTETTAVUUS- JA LIIKKUMISTUTKIMUKSESSA.
VUOKKO HEIKINHEIMO ALOITTAA KEVÄÄLLÄ VÄITÖSKIRJATYÖN SOSIAALISEN MEDIAN
AINEISTOJEN HYÖDYNTÄMISTÄ
TUTKIVASSA HANKKEESSA.
OLLE JÄRV TOIMII POST-DOC
TUTKIJANA SAAVUTETTAVUUSTUTKIMUSRYHMÄSSÄ.
SÄHKÖPOSTI:
ETUNIMI.SUKUNIMI@HELSINKI.FI

teisin tapa saavutettavuuden laskentaan
on ollut matka-ajan määrittely autoilijan
näkökulmasta nopeusrajoituksiin perustuen. Se on paikkatietoteknisesti helppo
toteuttaa ja tuntuu edistyneemmältä kuin
pelkkä linnuntie-etäisyyden mittaus. Näin
arvioidut matka-ajat poikkeavat kuitenkin
todellisuudesta varsinkin kaupunkialueilla, joissa ihmiset liikkuvat monimuotoisesti pyörällä, bussilla tai leijulaudalla.
Kokonaismatka-aikaan vaikuttaa moni
muukin tekijä kuin tieverkon rakenne ja
nopeusrajoitukset.
Matka-aikojen ja etäisyyksien laskenta
”ovelta ovelle” antaa realistisemman kuvan
saavutettavuudesta kuin pelkän ajoajan
huomioiminen. Kaupungissa parkkeeraaminen saattaa muodostaa leijonanosan
autoilijan matka-ajasta, ja joukkoliikennematkustajan reitti sisältää aina kävelyä sekä
alussa että lopussa. Ovelta ovelle -laskenta
mahdollistaa eri kulkumuotojen matkaaikojen vertailun mielekkäällä tavalla.
Täysin realistista tietoa kustakin ovelta
ovelle reitistä on tietysti mahdotonta mallintaa, mutta hyviä estimaatteja on mahdollista tehdä. HSL:n ja HSY:n tekemät autoilun
nopeusmittaukset (ns. kelluvan auton
menetelmä) sekä tutkimukset keskimääräisistä pysäköintiajoista kaupungeissa ovat
antaneet eväitä nopeusrajoituksia todenmukaisempaan matka-aikamallinnukseen
autoilun osalta. Pääkaupunkiseudulla Hel-
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T

arve päästä paikasta toiseen on
keskeisiä yhteiskuntamme toimintaa ja rakennetta määritteleviä
tekijöitä. Päivittäisten toimintojen
saavutettavuus vaikuttaa olennaisesti
asiointi- ja liikkumispäätöksiimme ja sitä
kautta myös arkiliikkumisestamme ympäristölle koituvaan rasitteeseen esimerkiksi
hiilidioksidipäästöjen muodossa.
Luotettavaa tietoa alueiden ja palveluiden saavutettavuudesta tarvitaan yhä
useammin esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelussa. Saavutettavuutta mitataan usein
etäisyyksinä ja matka-aikoina, ja perin-

Saavutettavuuslaskentaa ovelta ovelle.

singin seudun liikenteen (HSL) avoin data
joukkoliikenteen aikatauluista ja reiteistä
on ollut avainasemassa joukkoliikenteen
matka-aikoja arvioitaessa.

Avoimia työkaluja aikojen ja
etäisyyksien laskentaan

H

elsingin yliopiston Geotieteiden ja
maantieteen laitoksella toimiva Saavutettavuustutkimusryhmä (Accessibility
Research Group) on kehittänyt vapaasti
saatavilla olevia työkaluja pääkaupunkiseudun matka-aikojen ja etäisyyksien
laskentaan osana Metropoli -ja kaupunkitutkimusohjelman rahoittamaa Metrop
Access-hanketta.
MetropAccess-Reititin on joukkoliikennereititykseen tarkoitettu työkalu, joka
hyödyntää sekä HSL:n avointa dataa joukkoliikenteen reiteistä ja aikatauluista että
OpenStreetMapin dataa kävelyreiteistä.
MetropAccess-Digiroad on autoilun
reititykseen tarkoitettu työkalu, joka
hyödyntää Digiroad-aineistoa. Digiroadin
nopeusrajoituksiin perustuvia ajoaikoja
on muokattu vastaamaan paremmin pääkaupunkiseudun todellisia henkilöautojen
ajoaikoja eri tieosuuksilla. Lisäksi Metrop
Access-Digiroadin matka-aikalaskennat
sisältävät arvion pysäköintiin kuluvasta
ajasta.
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Hiilinäkökulma
pääkaupunkiseudun
kirjastoverkon toimintaan

KUVA: TUULI TOIVONEN

O

Matka-aikamatriisin datoilla voi analysoida esimerkiksi eri kulkumuodoilla parhaiten
saavutettavissa olevia alueita pääkaupunkiseudulla. Tässä on kuvattu vuoden 2013
saavutettavuudeltaan parhaat (10 %) YKR-ruudut henkilöautolla ja joukkoliikenteellä.
Saavutettavuusarvot on laskettu matka-aikojen mediaanina kaikista muista ruuduista
kyseiseen ruutuun valitulla kulkumuodolla.

AVOINTA DATAA PÄÄKAUPUNKISEUDUN MATKA-AJOISTA,
ETÄISYYKSISTÄ JA MATKOJEN HIILIKUORMASTA
Kuinka pitkä matka on Herttoniemenrannasta Keilaniemeen? Kauanko matka kestää ruuhka-aikaan joukkoliikenteellä, autolla ja kävellen? Entä keskipäivällä? Muun
muassa näihin kysymyksiin vastaa pian julkaistava uusin versio Pääkaupunkiseudun
matka-aikamatriisista. Matka-aikamatriisi
on Saavutettavuustutkimusryhmän avoimilla laskentatyökaluilla tuotettu avoin aineisto, jossa on reititetty matkat kaikkien
pääkaupunkiseudun 250 x 250 m suuruisten YKR-ruutujen (Yhdyskuntarakenteen
seurantajärjestelmän ruutujen) välillä kolmella eri kulkumuodolla: joukkoliikenteellä,
autolla ja kävellen.
Matriisista käy ilmi kaikkien ruutujen
välisten matkojen etäisyydet ja matkaajat eri kulkumuodoilla. Analyysit on tehty
joukkoliikenteen ja autoilun osalta kahtena eri vuorokauden aikana: ruuhka-aikaan
(klo 8 – 9) ja keskipäivällä (klo 12 – 13).
Laskenta on tehty pääosin Tieteen tietotekniikkakeskus CSC:n resursseja käyttäen.
Ensimmäinen versio Matka-aikamatriisista julkaistiin vuonna 2014 (vuoden 2013

aikatauluilla) ja sitä on tavoitteena päivittää
parin vuoden välein. Keskenään yhteensopivat, eri ajankohdista tuotetut matriisit
mahdollistavat saavutettavuudessa tapahtuvien muutosten analysoinnin: vertailemalla vuosien 2013 ja 2015 matriiseja voi
analysoida vaikkapa Kehäradan vaikutuksia eri alueiden saavutettavuuteen.
Kevään 2016 aikana Matka-aikamatriisille julkaistaan oheistuote, jossa kunkin
matriisissa kuvatun matkan attribuuttitietona on reitin laskennallinen hiilidioksidikuorma joukkoliikenteellä ja autolla ruuhka-aikaan ja keskipäivällä.

▶ Aineisto on vapaasti ladattavissa
tutkimusryhmän sivuilla www.helsinki.
fi/science/accessibility/data ja Helsinki
Region Inforshare -palvelussa. Työkalut
on vapaasti ladattavissa tutkimushankkeen verkkosivulta, josta löytyy
myös lisätietoa laskentaperiaatteista
www.helsinki.fi/science/accessibility.

velta ovelle -laskennan tuloksena
saatavat tarkat tiedot matkan pituuksista eri kulkuvälineillä voidaan kääntää
hiilidioksidiarvoiksi käyttämällä arvioita
eri kulkumuotojen hiilidioksidipäästöistä
matkustajakilometriä kohden. Myös HSL:n
Reittiopas tarjoaa tällaisen joukkoliikennereittien hiililaskurin.
Menetelmä sisältää toki monia yksinkertaistuksia, kuten karkeat keskimääräiset arviot kunkin liikennevälineen
päästöistä, mutta laskenta antaa kuitenkin
pätevän yleiskuvan hiilidioksidipäästöjen
suuruusluokasta eri matkoilla.
Yksi esimerkki hiililaskennan soveltamisesta on Jaani Lahtisen, Maria Salosen
ja Tuuli Toivosen tutkimus kirjasto
asioinnista koituvasta ympäristörasitteesta. Tutkimuksessa tarkasteltiin pääkaupunkiseudun kirjastojen lainaustietoihin perustuen lainaajien matkoja kodista
kirjastoon. Kirjastokävijöiden haastatteluihin ja muutamiin perusmuuttujiin perustuen kullekin lainaajalle mallinnettiin
todennäköisin kulkumuoto kirjastomatkalla. Kunkin lähtö- ja kohdepisteen (eli
kodin ja kirjaston) välille reititettiin matka
todennäköisimmällä kulkumuodolla
käyttäen avoimesti saatavilla olevia reititystyökaluja. Lopulta reititysten tulokset
eri kulkumuodoilla kuljetuista matkoista
käännettiin hiileksi, ja näin päästiin arvioimaan kirjastoasioinnin hiilikuormaa.
Laskentamenetelmällä voitiin arvioida, kuinka erilaiset strategiat kirjastojen
sijoittelussa heijastuvat asiakkaiden liikkumiseen ja siitä syntyviin hiilidioksidipäästöihin. Tutkimuksen tulokset osoittivat,
että erilaiset palveluverkostojen rakenteet
johtavat selkeästi erilaiseen kuvaan hiilipäästöistä. Helsingissä keskimääräinen
matka lähikirjastoon on huomattavasti
lyhempi kuin Vantaalla ja Espoossa, ja
Helsingin kirjastoverkostossa myös mallinnetut hiilidioksidipäästöt olivat huomattavasti alhaisemmat kuin ympäröivissä
kunnissa. ◀

Kartta artikkelista: Toivonen, T., Salonen,
M., Tenkanen, H., Saarsalmi, P., Jaakkola, T.
& Järvi, J. (2014). Joukkoliikenteellä, autolla
ja kävellen: Avoin saavutettavuusaineisto
pääkaupunkiseudulla. Terra 126: 3, 127-136.
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SADe: Tavoitteet
saavutettiin mutta
hyötyjä ei
Palveluiden sähköistäminen ei SADe-ohjelmalla vielä onnistunut, mutta
latu kohti sähköisiä prosesseja saatiin auki.

S

ADe-ohjelma oli yksi hallituksen kärkihankkeista ja
ensimmäinen valtakunnallinen sähköisten palveluiden
kehittämisohjelma Suomen
julkishallinnossa. Tavoitteena
oli tuottaa asiakaslähtöisiä ja yhteentoimivia sähköisiä palvelukokonaisuuksia
kansalaisten, yritysten ja viranomaisten
käyttöön. Palveluiden tuli myös parantaa
julkisen sektorin kustannustehokkuutta.
Hankkeen kriittinen loppuarviointi
valmistui joulukuussa 2015. Sen teki riippumaton ulkopuolinen yritys OwalGroup,
joka arvioi hanketta jo sen toteutusvaiheessa vuosittain.
Loppuarvion mukaan ohjelman tavoitteet saavutettiin siltä osin, että lähes kaikki
palvelut valmistuivat. Hyödyt jäivät kuitenkin vähäisiksi.

toiminnallisen tuottavuuden kautta eli
henkilötyön vähentymisenä sekä yhteisten
ratkaisuiden kuten yhteisten tukipalveluiden kautta. Molemmat jäivät pitkälle
saavuttamatta.
Raportin mukaan jo esiselvitysvaiheessa vaadittu kustannusten ja hyötyjen analysointi oli julkisten palveluiden
kehitysinvestointien yhteydessä uutta.
Esiselvitysvaiheessa unohdettiin myös
tavoitteet poikkihallinnollisuudesta, ja
palvelut rajautuivat lähes puhtaasti yksittäisten organisaatioiden toteutettaviksi.
Palveluiden elinkaarta alettiin pohtia vasta
siinä vaiheessa kun ensimmäiset palvelut
valmistuivat. Monia palveluita käsiteltiin
jopa projekteina, jotka päättyvät, kun palvelu valmistuu.

Kustannus-hyöty-analyysi uutta
hallinnossa

uina syinä epäonnistumiselle
raportti listaa ohjelmakauden
pituuden ja toimintaympäristön
muutokset. Esimerkiksi mobiilit päätelaitteet ehtivät ohjelmakauden aikana muuttaa niin kansalaisten kuin yritystenkin
sähköisten palveluiden käyttötottumuksia. Ohjelma ei pystynyt hyödyntämään
uusimpia ratkaisuja varsinkaan yhteisesti,
mikä johti päällekkäisiin ratkaisuihin.
Samaan aikaan syntyi myös kilpailevia
yksityisiä palveluita, mikä puolestaan

S

ADe-ohjelma käynnistyi vuonna
2009. Alkua hiersi muun muassa
valtiovarainministeriön ja liikenne- ja
viestintäministeriön roolien epäselvyys.
Ohjelmaa linjattiin uudelleen vuoden 2011
lopussa, jolloin myös toimikautta pidennettiin vuoden 2015 loppuun.
Tuottavuuden piti parantua ennen
muuta prosessien kehittämisestä syntyvän

Aika ajoi ohitse

M

herättää kysymyksen julkisin varoin tuotettujen palveluiden perusteltavuudesta.
Myöskään keskitetyille etäpalveluille ei ole
ollut odotettua tarvetta.
Lisäksi kuntien taloudellinen ahdinko
on rajoittanut kuntien kiinnostusta siirtyä
sellaisten palveluiden käyttöön, jotka eivät
pienennä kustannuksia lyhyellä aikavälillä.
Odotetut kuntauudistuksetkin ovat jarruttaneet päätöksentekoa.
Lopputulos koko SADe-ohjelman osalta
näyttää siis olevan se, että useimmilla vuosia rakennetuilla palveluilla ei ole käyttäjiä.
Loppuraportin mukaan asiakasnäkökulma
ja esimerkiksi palvelumuotoilu kyllä
parantuivat ohjelman varrella, mutta lähtövaiheessa ”asiakasnäkökulman painotus
oli julkishallinnon palvelutuotannossa
muutoinkin melko kevyttä”.
Hyötyjä syntyi lähinnä kansalaisille ja
yrityksille palveluiden laadun parantuessa. Parhaiten onnistuneeksi palveluksi
loppuarvioinnissa nähdään Oppijan palvelukokonaisuus, jossa toteutettiin opiskelua
ja siihen hakeutumista sekä oppimista ja
urasuunnittelua tukevia sähköisiä palveluita (esim. www.opintopolku.fi).

Rakennettu ympäristö ja asuminen

S

ADe-ohjelmaan kuului seitsemän
palvelukokonaisuutta, joista yksi oli
Rakennetun ympäristön ja asumi-
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sen palvelukokonaisuus. Siinä kehitettiin
asuntojen vuokratietopalvelu, Lupapistepalvelu, Energiatodistuspalvelu, vahtipalvelu Tarkkailija, kyselypalvelu Harava, tietopalvelu Liiteri sekä yleinen karttaliittymä
Paikkatietoikkunan pohjalta. Tavoitteena
oli avata uusia mahdollisuuksia osallistua
ympäristön kehittämiseen, parantaa kansalaisten mahdollisuuksia löytää asunto sekä
keventää hallinnollista taakkaa.
Arvioinnissa tehtiin kysely kuntien
teknisen toimen johdolle, joita pyydettiin
arvioimaan palveluiden hyödyllisyyttä.
Selkeästi hyödyllisimmäksi, eniten käytetyksi ja parhaiten tunnetuksi nousi
Lupapiste. Lupapiste on saanut kritiikkiä
lähinnä vain siitä, että se on rakennettu
yksityisen yrityksen tuotteeksi. Tilaajalla
on kuitenkin avoin lähdekoodi käytössään.
Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen
ympäristöministeriöstä muistuttaa, että
käyttäjämäärien arviointi oli loppuarvioinnissa joidenkin palveluiden osalta liian
aikaista, koska sekä Harava- että Liiteripalvelut valmistuivat vasta kauden lopussa.
Kansalaisille elinympäristön muutosten
seurantaan ja osallistumista edistäväksi
tarkoitettu Tarkkailija-palvelu taisi tosin

jäädä sosiaalisen median jyräämäksi. Myöskään Asuntojen vuokratietopalvelulla ei
ole juurikaan käyttäjiä.

Harharetket on hyväksyttävä

S

ADe-hankkeen johtoryhmässä toiminut Aulis Tynkkynen myöntää, ettei
SADe-hanke ollut helppo. Jo projektimuotoisen toiminnan istuttaminen ministeriön ohjausjärjestelmiin oli haasteellista.
Myös kustannussäästöjen laskeminen
pitkälti kansalaisten elämää helpottavista
palveluista osoittautui vaikeaksi.
”Sen sijaan kritiikki poikkihallinnollisuuden tai asiakaslähtöisyyden puutteesta
ei mielestäni osu meihin. Ympäristöministeriön hallinnonalalla tehdään jo lähtökohtaisesti yhteistyötä monen eri ministeriön
ja laitoksen kesken. Myös kunnat olivat
SADe-ohjelmassa merkittävässä roolissa”,
Tynkkynen korostaa.
”SADe-hankkeen suurin saavutus oli
sähköisten prosessien ja palveluiden edistäminen, mikä oli sen tarkoituskin. Joitakin harharetkiä on pitkän polun varrella
hyväksyttävä.”
Tynkkynen uskoo, että myös SADe-
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hanke muutti toimintaympäristöä hankkeen aloitusvaiheen jälkeen. ”Kaiken
kaikkiaan hanke toi julkishallinnon palveluiden sähköistamiseen osaamista,
edistystä ja innokkuutta. Kilpailuttamalla
yhteistyökumppaneiksi myös yrityksiä
saimme osaamista laajalta pohjalta. Pilottiprojektien jälkeen on helpompi siirtyä
säädöspohjaiseen sähköistamiseen.”
Ympäristöministeriön palveluista
onnistuisempana Tynkkynenkin pitää
Lupapiste-palvelua. ”On varmaa, että kunnat eivät enää palaa lupakäytännöissään
paperien kanssa puljaamiseen.”
Koko SADe-ohjelman rahoitus oli noin
70 miljoonaa euroa. Rakennetun ympäristön ja asumisen osuus oli tästä noin 16
prosenttia. Rakennetun ympäristön lisäksi
SADe-ohjelma sisälsi Osallistumisympäristön (OM), Oppijan (OKM), Yrityksen
(TEM), Sosiaali- ja terveysalan (STM)
palvelukokonaisuudet sekä VM-vetoiset
kansalaisen yleisneuvontapalvelun ja etäpalvelut. ◀

Position 4/2015-numerossa ollut juttu SADe-hankkeen Liiteri-palvelusta herätti lukijapalautetta Turusta. YKR:n taajamarajaus on tullut
Turussa ajankohtaiseksi erityisesti siitä syystä, että eri toimijoilla on erilaiset näkemykset saaristoalueesta taajamana.

T

oivoisin seuraavaan lehteen kriittistä
arviointia Liiteri-palvelusta avoimen
datan kannalta. Kaupungilla olemme
törmänneet esim. siihen, että emme saa
enää erikseen YKR-aineistoa, vaan täytyy
tehdä maksullinen sopimus Liiteristä, jonka
muuta aineistoa tuskin tarvitsemme. Tilastokeskuksen ”kustannusvastaavuus” täs-

E

linympäristön tietopalvelu Liiteri tarjoaa runsaasti tilasto- ja paikkatietoa
rakennetusta ympäristöstä ja kaavoituksesta. Palvelun käyttö vieraana tai rekisteröityneenä on kaikille avointa ja maksutonta. Sopimusasiakkaille tietosisältö on
laajempi ja käyttö on maksullista. Sopimusasiakkaiden maksu perustuu mm. Tilastokeskuksen aineistohinnoitteluun. Sopimusasiakkailla on käytössä Liiterin myötä myös
muita kuin YKR-aineistoja. Sopimusasi-

sä on tietenkin takana :). Yleiskaavapalvelua pidämme aika turhana ainakin Turun
näkökulmasta: meillähän on sekä ajantasayleiskaava että -asemakaava saatavissa
WMS-palveluna ja lisäksi, mikäli tarvitaan
kaavamääräyksiä, käytettävissä on Kaavahaku, josta löytyvät pdf-kartat määräyksineen. Liiterin yleiskaava-aineiston päivittä-

minen neljä kertaa vuodessa antaa tietysti
työtä konsultille…

akkailla käytössä olevaan palveluun ja sen
tietosisältöön on Liiterissä panostettu todella paljon, eikä tällainen tarjonta tai ylläpito
ilmaiseksi ole mahdollista. Budjettirahoitusta palvelun ylläpitoon ei ole. Palvelun tarjoama lisäarvo sopimuskäyttäjille on kuitenkin merkittävä. Palvelulla voidaan esim.
maankäytön suunnitteluhankkeissa merkittävästi nopeuttaa ja tehostaa suunnittelua, ja saada aikaan parempia lopputuloksia. Liiterin käyttäjäroolit on haluttu tehdä

mahdollisimman selkeiksi. Osa sopimuskäyttäjistä ei käytä kaikkia sopimuskäyttäjille tarjottuja aineistoja tai ominaisuuksia,
mutta Liiterin toteutuksessa ei nähty tarpeelliseksi pilkkoa eri aineistoja erikseen
tarjolle. Tällä ei olisi ollut merkitystä Liiterin sopimuskäyttäjien maksun muodostumiselle.

Ystävällisin terveisin
Olavi Ahola
Yleiskaavainsinööri DI
Turun kaupunki

Suomen ympäristökeskus 9.2.2016.
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Uusin ajatuksin 				
												

			muutokseen
Tanska on nostettu usein esiin hyvänä esimerkkinä, kun
on vertailtu paikkatietoinfrastruktuurien ja tietopalveluiden
toteutusta Euroopassa. Onnistumisen kannalta tekniikkaa
tärkeämpää on ollut ajattelutavan muutos.

G

eodatastyrelsenin pääjohtaja Kristian Möller esitteli
Tanskan mallia keynotepuheessaan syksyn Paikkatietomarkkinoilla. Hän
korosti esityksessään yhteentoimivien ja
standardoitujen palveluiden merkitystä.
Paikkatiedon avulla voidaan rakentaa organisaatiorajat ylittäviä prosesseja ja sujuvoittaa kansalaisille tarjottavia palveluita.
Tanska päätti avata yhteiskunnan keskeiset tietoaineistot vuonna 2013. Tuolloin
käynnistyneen Basic data
-ohjelman tavoitteena on
paitsi hallinnon tehostaminen myös paikkatietoa hyödyntävän yritystoiminnan
edistäminen.
Ensimmäiset tietoaineistot avattiin lokakuussa 2013,
mikä näkyi välittömästi myös aineistojen
latausmäärissä. Vuonna 2012 tietoluovutuksia oli 800 000, vuotta myöhemmin
1,210 miljoonaa ja viime vuonna luovutuksia arvioitiin olevan jo 2,7 miljoonaa.
Latauspalveluun rekisteröityneiden
käyttäjien määrä on kasvanut samassa
ajassa 800:sta 48 000:een, ja kasvaa edelleen noin 1400 käyttäjän kuukausivauhdilla. Basic data -hanke päättyy vuoden
2017 alkupuolella, jolloin kaikki julkishallinnon tarjoamat perustiedot on avattu ja
liitetty yhteiseen tietopalveluun.

”Julkishallinnon tuottamasta tiedosta
saadaan suurin hyöty yhdistämällä ja
linkittämällä sitä muihin tietoihin. Oivalsimme, että paikkatieto voi toimia linkkinä julkishallinnon organisaatioiden
tuottamien tietojen välillä”, kertoo Möller.
”Koska meillä oli eniten kokemusta tiedonhallinnasta ja järjestelmien välisestä
tiedonsiirrosta, päätimme ottaa aktiivisen
roolin kaikkien julkishallinnon tietojen
välittäjänä.”
Geodatastyrelsen uudisti organisaationsa uuden strategian mukaiseksi
vuonna 2013. Rinnakkaisten, aineistokohtaisten tiedonkeruuprosessien sijaan luotiin
yksi yhtenäinen
tiedonkeruu- ja jakeluprosessi. GST ylläpitää nykyään suurta osaa perustiedoista
ja toimii myös tiedon jakelijana.

KUVA: ANTERO AALTONEN

Data ei ole tiedon‑
keruun lopputuote
vaan raaka-aine.

KESKITETTYÄ PALVELUA

T

anskassa tietopalvelut on keskitetty, ja
Geodatastyrelsen (GST) vastaa paitsi
omien myös muiden julkishallinnon tuottamien tietojen jakelusta.

YKSI ARVOKETJU VAI MONTA
SIILOA?

T

iedon jakelu ja tietopalvelut haluttiin
uudistaa, koska GST:ssä oli havaittu,
että erilliset tuotantoprosessit johtivat
usein myös tiedon jakelun ja markkinoiden
eriytymiseen, sillä tietoa tarjotaan ennestään tutuille sovellusalueille. Kun luodaan
yhtenäinen ketju tiedon keruusta jakeluun,
tavoitetaan suurempi joukko asiakkaita ohi
perinteisten organisaatiorajojen.
Uusi organisaatio rakennettiin arvoketju-ajattelun pohjalta. Tiedon keruu,
prosessointi ja jakelu sekä asiastuki on
koottu omiksi osastoikseen. Synergiaetuja
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saadaan, kun samanlaiset prosessit ovat
lähempänä toisiaan ja voivat hyötyä toistensa osaamisesta ja asiakassuhteista.
Möller tähdensi, että muutos vaatii
myös uutta näkökulmaa suhteessa tietoon
ja sen käyttöön. Data ei olekaan tiedonkeruun lopputuote vaan raaka-aine, jota
jaetaan ja jalostetaan edelleen, ja taloudellisten esteiden sijaan aineistot tulisi avata
vapaaseen käyttöön.
Tiedon tuotannosta ja tietoinfrastruktuurin rakentamisesta huomio on suunnattava tiedon käyttöön ja tiedosta saataviin hyötyihin. Paikkatietojen sijaan olisi
puhuttava yleisemmin perustiedoista ja
sektorikohtaisista projekteista siirryttävä
organisaatiorajat ylittäviin yhteistyöhankkeisiin ja palveluihin.

YHTENÄISTÄ TOIMINTAA JA
OHJAUSTA

S

uomen ja Tanskan kehityksessä on
paljon yhteistä, mutta eroja löytyy
esimerkiksi strategisessa ohjauksessa.
Tanskassa kaikki merkittävät investoinnit edellyttävät valtiovarainministeriön
hyväksyntää. Ministeriö ohjaa Basic data
-ohjelman edistymistä ja on velvoittanut
kaikki perustietoja tuottavat organisaatiot
toteuttamaan palvelut yhteisesti sovittujen
menettelyjen mukaisesti.
”Hallinnon tulee tarjota helppokäyttöinen yhteentoimiva perusinfra ja avoimet
aineistot sekä niihin pohjautuvat peruspalvelut. Yritykset voivat hyödyntää infraa
ja avointa tietoa tehdessään sovelluksia ja
palveluita oman liiketoimintansa ja strategiansa tarpeisiin”, selventää Möller. ”Tehtävämme on miettiä, kuinka paikkatieto voi
tuottaa hyötyä ja lisäarvoa yhteiskunnan
eri alueilla – tehostaa julkishallinnon toimintaa ja tukea yritysten kasvua.”
Möller on koulutukseltaan ekonomi,
mikä näkyy hänen kommenteissaan, kun
kyselen tehtyjen valintojen perusteita.
Vastauksissa nousee esiin liiketoiminnan
näkökulma ja sen pohjalta tehdyt ratkaisut.
Tuntuu, että meillä Suomessa asioita kehitetään Tanskaa useammin tekniikka edellä.

TUTKITTUA TIETOA TULOSSA

E

nsimmäinen raportti avaamisen vaikutuksista tilattiin konsulttiyritys Deloittelta vuonna 2014. Siinä kuvataan tiedon
avaamista edeltävä tilanne sekä esitellään
kriteerit, joiden perusteella avaamisen
vaikutuksia voidaan mitata.
Tutkimus uusitaan vuonna 2016. Silloin selvitetään, mitä vaikutuksia tiedon
avaamisella on ollut ja onko asetettuihin
tavoitteisiin päästy. Arvioinnin näkökulmia ovat muun muassa tiedon saatavuus,
tiedon käyttö ja jatkojalostus, organisaatiot
ja yritykset sekä yhteiskunnalliset vaikutukset. ◀
The impact of the open geographical data
-raportti on julkaistu verkossa ja löytyy
helpoiten Google-haulla (GST:n verkkosivut
uudistettiin organisaatiomuutoksen johdosta
eikä raportti löydy tällä hetkellä navigaatiosta.)
KUVA: ANTERO AALTONEN
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▶ Tanskan maanmittauslaitoksen Geodatastyrelsenin organisaatio uudistettiin
vuoden 2016 alussa. Organisaatio
jaettiin kahtia siten, että Geodatastyrelsen vastaa edelleen kiinteistötietojen
ja merikartta-aineistojen ylläpidosta.
Tiedon jakeluun ja paikkatietoinfrastruktuuriin liittyvät tehtävät siirrettiin
uuteen Styrelsen for Dataforsyning og
Effektivisering -virastoon. Kristian Möller nimitettiin uuden viraston johtajaksi
1.1.2016 alkaen.

▶ Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering http://sdfe.dk/
▶ Geodatastyrelsen: http://gst.dk/

Tanskassa julkishallinnon
tarjoamiin perustietoihin kuuluvat
seuraavat aineistot:

▶ Maastotiedot, tiestö ja kiinteistörajat
▶ Kiinteistöt, rakennukset ja osoitteet
▶ Väestötiedot (henkilöt, asuinpaikka ja
perhesuhteet)
▶ Yritykset ja yhteisöt sekä niiden
avainhenkilöt
▶ Tulot, omaisuus ja koulutustaso

Geodatastyrelsenin tarjoaman
paikkatiedon arvo vuonna 2012
(DKK milj.)
Tuotannollinen vaikutus 1,402
▶ yritykset 116
▶ kunnat ja aluehallinto 965
▶ julkishallinto 321

Tuottavuushyödyt 190

▶ yritykset, kunnat, aluehallinto ja julkishallinto 190
Tanskassa kaikki julkishallinnon perustiedot
avataan vuoteen 2017 mennessä, kertoo
Kristian Möller.

Lähde: Deloitte
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Sisätilojen
mallintaminen on pian
arkipäivää

Sisätilojen mallintaminen mahdollistaa tilaesittelyt ilman paikalle matkustamista,
tilojen dokumentoinnin ja vaikkapa herkkien kohteiden esittelyn suurille yleisömäärille.
Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa koekäytettiin kahta sisätilanäkymiä mallintavaa
mittalaitetta.

G

KUVA: PAULA LITKEY

ooglen Streetview-tuote lienee meille
kaikille tuttu. Se tuo katunäkymät
jokaisen ulottuville. Uuden kohteen
liikennejärjestelyjen, piha-alueiden,
parkkipaikkojen tai lastausalueiden
tutkiminen etukäteen virtuaalisesti
nopeuttaa usein toimintaa paikan
päällä. Uudet laitteet mahdollistavat
vastaavat näkymät myös sisätiloista.
Streetview on sarja yhteen sovitettuja näkymiä kuvatusta tilasta.
Toisiaan seuraavat 360-asteen kuvat antavat mahdollisuuden kohteen monipuoliseen tarkasteluun ja
kuvakulmien lähes vapaaseen valintaan. Ympäröivää tilaa kuvaava malli muodostuu useista pisteistä,
joissa tehdyt panoraamakuvat ja infrapuna- tai
lasermittaukset muodostavat kolmiulotteisen esityksen. Rakenteiden sisälle malli ei pääse, mutta
pinnat sekä niillä olevat laitteet, taulut jne. ovat
tarkasti tutkittavissa.
Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa
selvitettiin sisätilojen liikkuvaan kartoitukseen
soveltuvia kaupallisesti saatavilla olevia menetelmiä Tekesin rahoittamassa ”Ilmakuvaukseen ja
avoimiin paikkatietoaineistoihin perustuvat mittatarkat 3D-ympäristöanalyysit” (3DEnviAnalysis)
-hankkeessa.
Koekäytimme kahta järjestelmää: yhdysvaltalaista Matterport-laitetta (www.matterport.com)
ja saksalaista NavVis-mittauskärryä (www.navvis.
com). Näistä Matterport on edullisempi ja sen päätuotteena voidaan pitää streetview-mallia. NavVis
on huomattavasti hintavampi ja monipuolisempi.
Pistepilvien tuottamisessa NavVis lähestyy peitossa
ja tarkkuudessa terrestriaalilaserkeilausta.

Matterportin käyttö on helppoa

M
NavVis-laitteen testikäyttöä
Paikkatietokeskuksen tiloissa.

atterport-laite perustuu RGB-kameran lisäksi
Microsoftin kehittämään Kinect-sensoriin,
jonka toiminta perustuu etäisyyden mittaukseen
infrapunakuvia käyttäen. Kinect-pohjaiset mittalaitteet ovat saavuttaneet suuren suosion edullisuutensa takia erityisesti robotiikassa ja kuluttajille
suunnatuissa tuotteissa.
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Esimerkki Matterport-laitteen tuottamasta 3D-mallista. Prosessoinnissa tuotetaan kohteesta kolmioitu malli,
jonka voi ladata .obj tiedostona. Tasomaisten pintojen pistemäärää pienennetään tuottamalla tasoille suuria
kolmioita.
Matterport on 23 x 26 x 11 cm suuruinen laatikko,
joka asennetaan kolmijalan päälle. Mittaustilanteessa laite kiertää noin 20 sekunnissa akselinsa
ympäri 360 astetta ja ilmoittaa olevansa valmis
siirtymään seuraavaan paikkaan 1 – 3 metrin etäisyydelle edellisestä. Laitteen on oltava vaakatasossa,
joten kerroksesta toiseen siirtymisessä kolmijalan
jalkoja pitää säädellä. Mittaajan tulee olla myös valveutunut ja taidokas piiloutuja, ellei halua itseään
ikuistettavaksi osaksi kohdetta esittelevää mallia.
Laitteen käyttö on helppoa: käyttöä ohjataan iPadtabletille ladattavan applikaation avulla. Applikaatiosta käynnistetään mittaus ja nähdään, onnistuiko
viimeisimmän mittauksen liittäminen edellisiin. Sen
jälkeen merkitään seinien ja ikkunoiden paikat sekä
lopulta lähetetään mittaus
Matterport-palveluun laskettavaksi. Ilmoitus mallin
valmistumisesta ja linkki
siihen tulee käyttäjän sähköpostiin.
Mittaaja voi jakaa mittaamansa mallin joko vapaasti
nähtäväksi tai rajoitetulle
yhteistyöjoukolle. Käyttäjä
voi myös ladata mallin omalle koneelleen kolmioituna ja rasteroituna mallina. Verkossa esitettävään
malliin ei voi tehdä muutoksia laskennan jälkeen.
Jos esimerkiksi kuvissa näkyy jotain kiusallista, sitä
ei siis voi editoida pois. Matterport-palvelu mahdollistaa mittaukset hiiren avulla. Ainakin toistaiseksi
mittayksiköt ovat tosin Yhdysvalloissa käytettyjä
jalkoja ja tuumia. Omalla koneella kolmioitua
mallia sentään pääsee mittaamaan tutummissakin
yksiköissä.
Matterport-järjestelmän suorituskykyä testattiin
mm. Paikkatietokeskuksen tiloissa, Aleksanterin

teatterissa ja Esport Arenalla. Laitteisto toimi hyvin,
kun kuvaukset tehtiin ajankohtina, jolloin tiloissa
ei ollut muuta toimintaa. Streetview-mallit olivat
edustavia myös tilanteissa, joissa 3D-malli ei ollut
totuudenmukainen. Tällainen tilanne voi tulla esiin
esimerkiksi pitkän käytävän lattiatason tai seinien
kiertymisenä 3D- rakenteessa.

NavVis kartoittaa suuretkin sisätilat

N

avVis-mittauskärryssä on kuuden RGB-kameran lisäksi kolme laserkeilainta, jotka tuottavat
etäisyystiedon sekä luovat mitatessa reaaliaikaisen
kartan mitatusta alueesta. Laserkeilainten mit
tausetäisyys on 30 metriä, joten suurienkin tilojen
mittaaminen on mahdollista.
NavVis-mittauskärryä työnnetään eteenpäin, ja säännöllisin väliajoin kärry ilmoittaa
haluavansa ottaa kuvia, jolloin
on sy ytä pysähtyä. Kuvaaja
pysyy kuva-alueen ulkopuolella. Mitatut alueet pyritään
sulkemaan silmukoiksi mittaustarkkuuden maksimoimiseksi.
Laitteeseen kuuluu tietokone, jonka mittausohjelmistolla mittaustapahtumaa kontrolloidaan. Mallin
tuottaminen tapahtuu joko paikallisesti tai pilvipalvelussa. Käyttäjä voi editoida materiaalia ja yhdistää
eri mittaustapahtumia toisiinsa.
Tuotettu pistepilvi mahdollistaa tarkat (senttimetriluokan tarkkuudella) mittaukset sekä totuudenmukaisen 3D-mallin tuottamisen CAD-ympäristöön. Tulevaisuudessa esimerkiksi rakennuksen
sähköinen huoltokirja voi löytää tallennetun tiedon
fyysisen paikan avulla: 3D-malleja hyödyntävät
sovellukset voivat hakea rakennuksesta osoitetun

3D-malli mahdollistaa
esimerkiksi sisustus
suunnitelman
visualisoinnin.
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Esimerkki NavVis-laitteen tuottamasta
3D-pistepilvestä. Portaiden kohdalla on
vain alemmalta tasolta mitattu pilvi.
Välitasanteelta mitattu pistepilvi on tuotu
samaan koordinaatistoon, ja saatavilla on
tasainen pistetiheys koko mitatusta tilasta.

paikan perusteella siihen liittyvät tiedot vaikkapa
aiemmista korjaus- tai muutostöistä ja liittää niihin
liittyvät kuvat streetview-malliin. Malliin voidaan
liittää esimerkiksi lämpökamerakuvia ja kosteusmittaustietoja. 3D-malli mahdollistaa myös esimerkiksi
sisustussuunnitelman visualisoinnin.
NavVis-järjestelmää käytettiin mm. Paikkatietokeskuksen tiloissa, Aleksanterin teatterissa, Esport
Arenalla ja pienessä ruokakaupassa. NavVis-laite
on Matterportia helpommin käytettävissä myös
kohteissa, joissa on satunnaisia liikkujia. Laitteisto
tuotti odotetusti tarkempaa 3D-mittaustietoa kuin
Matterport, erityisesti suurissa avonaisissa tiloissa.
Esport Arenan jalkapallokerroksen kupolikatto oli
tosin myös NavVis-laitteelle liian haastava. NavVislaitteen kameroiden sijoittelusta johtuen sen
tuottamissa käveltävissä malleissa on helposti huomattavia kuvasaumoja, jotka voivat häiritä huonoon
paikkaan osuessaan.

Sisätilamallinnuksella runsaasti
sovelluksia

E

rilaisten juhla- ja tapahtumatilojen vuokrauksessa tilan vuokraaja kuluttaa tyypillisesti
paljon aikaa esittelemällä tiloja potentiaalisille
vuokraajille. Käyttäjän on tultava paikan päälle
varmistamaan vaikkapa teatterilavasteiden koko
ja suurien esineiden siirrossa kuljetusaukkojen ja
matkan varrelle osuvien tiukkojen mutkien koko.
Streetview-malli mahdollistaa tilojen esittelyt ilman
paikalle matkustamista. Tilojen katsomisen lisäksi
sisätila-streetview mahdollistaa suuntaa-antavat
mittaukset. Kun tilan tarjoaja antaa asiakkaalle
linkin kuljettavaan malliin, asiakas voi ryhmänsä
kanssa tutustua tiloihin rauhassa useitakin kertoja,

eikä käsitys tilasta jää yhden ihmisen tutustumiskäynnin varaan.
Muita mahdollisia käyttökohteita ovat tilojen
dokumentointi remontin edellä tai sen jälkeen,
herkkien kohteiden esittely suurille yleisömäärille
ja jatkuvasti avoinna olevat näyttelyt.
Remonttikohteissa arkkitehtien ja suunnittelijoiden materiaalina ovat tyypillisesti pohjapiirustukset. Kun kohteen 3D-pistepilvi on käytettävissä,
voidaan se syöttää CAD-ohjelmistoihin.
Rakennusten sisätilojen 3D-malli mahdollistaa
myös henkilökohtaisten navigointisovellusten viennin sisätiloihin.
Testatuista laitteista Matterport soveltuu erityisesti pienten, kooltaan asuntoa vastaavien tilojen
kartoitukseen vaikkapa kiinteistövälityksen työvälineeksi. NavVis puolestaan mahdollistaa jopa hallien
ja kokonaisten kerrostalojen tehokkaat, tarkat mittaukset ja nopeat panoraamakuvaukset. NavViksessa
yhdistyvät niin mittalaite kuin näyttävä visuaalinen
ratkaisu tilojen esittelyyn. ◀

DI TOMI ROSNELL TOIMII TUTKIJANA MAANMITTAUSLAITOKSEN
PAIKKATIETOKESKUKSESSA
SPEKTROFOTOGRAMMETRIARYHMÄSSÄ.
TKL PAULA LITKEY TOIMII
ERIKOISTUTKIJANA MAANMITTAUSLAITOKSEN PAIKKATIETOKESKUKSESSA SPEKTROFOTOGRAMMETRIA RYHMÄSSÄ.
TKT EIJA HONKAVAARA TOIMII
PAIKKATIETOKESKUKSESSA
TUTKIMUSPÄÄLLIKKÖNÄ JA
JOHTAA SPEKTROFOTOGRAMMETRIA-TUTKIMUSRYHMÄÄ
TKT LINGLI ZHU TOIMII TUTKIMUSPÄÄLLIKKÖNÄ PAIKKATIETOKESKUKSESSA JA JOHTAA
3D-MALLINNUS JA VIRTUAALIMAAILMAT -TUTKIMUSRYHMÄÄ
ETUNIMI.SUKUNIMI@
MAANMITTAUSLAITOS.FI
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STANDARDIPositio
▶ KIRSI MÄKINEN
kirsi.makinen@maanmittauslaitos.fi

Älykaupungit, 3D
ja linkitetty tieto

kiinnostavat OGC:ssä

OGC:n yhteentoimivuusohjelman johtaja Bart de Lathouwer esitteli OGC:n
toimintaa ja kertoi tuoreimmat standardointikuulumiset Paikkatietoverkoston
vuosikokouksessa joulukuussa.

O

pen Geospatial
Consotium (OGC)
kehittää paikkatietoalan teknisiä
standardeja, joilla
parannetaan tietojärjestelmien
yhteentoimivuutta. OGC on perustettu vuonna 1994,
ja siinä on 515 jäsentä. Se rahoittaa toimintaansa jäsenmaksuin mutta ei tavoittele
voittoa. OGC tekee yhteistyötä muun
muassa webin standardeja kehittävän
W3C:n ja ISOn paikkatietostandardointiryhmän kanssa.

Älyä kaupunkiin

Ä

lykaupungit ovat yksi tämän hetken
kuumimmista trendeistä paikkatietoalalla, sillä monet älykaupungin palveluista
pohjautuvat paikkatietoon. Myös OGC on
tarttunut aiheeseen ja kehittää parhaita
käytäntöjä paikkatiedon hyödyntämiseen
älykaupunkien palveluissa.
OGC ja rakennusalan standardeja (BIM)
kehittävä buildingSMART international
ovat käynnistäneet yhdessä FutureCities-pilotin, joka esittelee ja testaa uusia
yhteentoimivaan paikkatietoon pohjautuvia palveluita. Hankkeeseen etsitään
parhaillaan rahoitusta, ja suurin osa työstä
on tarkoitus toteuttaa Euroopassa.
Myös 3D-mallinnukseen ja tiedon esittämiseen liittyviä standardeja kehitetään

aktiivisesti. CityGML-standardia hyödynnetään jo laajasti 3D-tiedon esittämisessä,
ja siitä ollaan parhaillaan kehittämässä
versiota 3.0. Se tulee sisältämään uusia
kohdetyyppejä, mm. hallintorajat ja johtoverkosto sekä uusia tapoja hyödyntää
mallia, kuten tekstuurit ja aikasarjat.
OGC kehittää sisätilapaikannuksen tarpeisiin IndoorGML-standardia. Standardin
avulla voidaan esittää ja jakaa sisätilapaikannusjärjestelmien toteutukseen ja käyttöön tarvittavaa paikkatietoa. Valmisteilla
on myös standardi 3D-tiedon esittämiseen
ja visualisointiin.

Linkittyvää tietoa

U

usina standardointialueina Lathouwer
mainitsi linkitetyn tiedon ja pistepilvet. Linkitetty tieto yhdistää älykkäästi
verkon sisältöjä, ja tietoa voidaan hakea
myös sijaintiin perustuen. OGC kehittää
linkitetyn tiedon käytäntöjä yhdessä
W3C:n kanssa ohjeistamalla muun muassa
URI-tunnusten käyttöä paikkatietokohteiden yksilöivinä tunnuksina.
Pistepilviin liittyvä standardointityö
on myös käynnistymässä. Aihe on ollut
esillä OGC:n yleiskokouksessa Sydneyssä.
Pistepilvien käytön nykytilannetta ja standardointitarpeita on selvitetty kyselyllä.
Lathouwerin mukaan standardointi tulee
keskittymään pistepilviä hyödyntäviin
verkkopalveluihin ja työssä on paljon yhteyksiä WMS-, WFS- ja WCS-rajapintoihin.

OGC:n standardeihin ja meneillään oleviin työaiheisiin voit tutustua osoitteessa
www.opengeospatial.org. ◀

Paikkatiedot ja älykäs
kaupunki
Älykkäässä kaupungissa hyödynnetään
paikkatietoa monin tavoin:
▶ Infrastruktuurin hallinta
• Maaomaisuus
• Energiahuolto
• Vesihuolto

▶ Pelastustoimi ja kriisinhallinta, mm.
yhteinen tilannekuva
▶ Kartat ja visualisointi
• 3D-kaupunkimallit
• Sisätilakartat ja -paikannus
• Yhteentoimivuus BIM-mallien kanssa
▶ Sensoriverkot
• Sensorien tuottaman datan yhdistäminen paikkatiedon avulla

▶ Esitys julkaistu Paikkatietoikkunassa:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/
fi/paikkatietoverkosto#vuosikokous
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UUTISIA

Blom Kartta ja Kotimaisten kielten keskus
(Kotus) ovat sopineet Kotuksen paikannimiaineistojen jalostamisesta. Blom Kartta
vastaa noin 10 000 paikannimen keruussa
käytetyn, ns. keruukartan georeferoinnista.
Kartat ovat pääosin perus- ja maas-

Spatineolle uusia asiakkaita
ja Tekes-rahoitusta
Hämeenlinnan ja Joensuun kaupungit sekä
Suomen Metsäkeskus ovat aloittaneet Spatineo Monitorin käytön. Spatineon uusia
asiakkaita ovat lisäksi belgialainen Wallonian keskushallinto (Wallonia Public Service) ja Kanadan luonnonvaraministeriö (Natural Resources Canada).

Liikenneviraston
sovellusylläpito ja -kehitys
CGI:lle
IT-palveluyritys CGI on voittanut kilpailutuksen Liikenneviraston sovellusten ylläpidosta ja kehityksestä seuraavan viiden
vuoden ajan. Sopimuksen arvo on noin
3 – 8 miljoonaa euroa.
Sopimus kattaa usean väylätietoja käsittelevän tietojärjestelmän ylläpidon sekä

Nuijamaalla testataan
ajoneuvojen tunnistamista
Empower toimittaa Liikennevirastolle
ratkaisun liikenteen laskentaa ja analysointia varten. Uutta palvelua testataan
Nuijamaan raja-asemalla. Ajoneuvojen

KUVA: LEENA-RIITTA TUOMAALA

Museoviraston
kulttuuriympäristötiedoille
uusi karttapalvelu

tokarttoja, mutta joukossa on myös vanhempia harvinaisuuksia kuten erilaisia pitäjänkarttoja. Lisäksi Blom Kartta määrittää
noin 2,6 miljoonalle paikannimelle koordinaatit keruukarttoihin perustuen. Kotuksen
paikannimikokoelman tiedot linkitetään
Maanmittauslaitoksen noin 800 000 paikannimen kanssa. Sopimus on voimassa
vuoden 2017 loppuun asti.

Spatineo Monitor on paikkatietopalveluiden seuranta- ja käyttöanalytiikkaohjelmisto.
Spatineo hyväksyttiin mukaan Tekesin
Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitusohjelmaan. Sen avulla Spatineo pyrkii kiihdyttämään kansainvälistä kasvua nykyisellä
päämarkkina-alueellaan Euroopan julkishallinnossa ja tutkimaan uusia potentiaalisia markkinoita.

mahdollisten uusien tietojärjestelmien kehityksen vuoteen 2021 asti. Liikenneviraston tavoitteena on yhdenmukaistaa väylätietojärjestelmiensä ylläpitoa.
Nyt solmittu sopimus koskee Liikenneviraston tie- ja katuverkon Digiroadia, ratatietoja kokoavaa Ratapurkkia, liikenteen
automaattisten mittausasemien eli LAMpisteiden järjestelmää, tieverkolta otettujen
kuvien kuvatietojärjestelmää ja rataverkon
mittauksista tuotettua Emmakarttaa.

älykkäällä tunnistamisella pyritään tehostamaan liikenteen seurantaa ja sujuvoittamaan toimintoja muun muassa raja-asemilla. Pilottiprojektissa testataan
kamera-analytiikkateknologiaa liikenteen
seurannassa ja automatisoidussa laskennassa.
Museovirasto ylläpitää ja välittää tietoja arkeologisista ja rakennetun ympäristön kulttuuriperintökohteista. Kulttuuriympäristön tietojärjestelmään kuuluu kaikille
avoin Kulttuuriympäristön rekisteriportaali
sekä asiantuntijoille tarkoitettu Museoverkko-palvelu. Karttapalvelu uudistetaan, ja
yhden käyttöliittymän karttapalvelu avataan syksyllä 2016.
Uuden karttapalvelun toteuttaa Sito Oy.
Karttakäyttöliittymä toteutetaan avoimen
lähdekoodin sovelluksena ja siinä hyödynnetään Oskari.org-ohjelmistoa.

Kattojen lämpöhukkaa
avoimena datana Helsingissä

KUVA: HSY

Blom Kartta jalostaa
Kotuksen paikannimiaineistot

Rakennusten kattojen hukkalämpöä ja
aurinkoenergiapotentiaalia voi katsoa
HSY:n palvelimelta osoitteesta https://
kartta.hsy.fi. Tiedot ovat saatavilla myös
avoimena datana.
Helsingin rakennusten kattojen hukkalämpökartta perustuu Helsingin kaupunkialueen
lämpökamerakuvauksiin
viikonloppuna 14. – 15.3.2015. Tulosten
luotettavuuden tueksi yli sata vapaaehtoista helsinkiläistä mittasi rakennustensa lämpötiloja yläkerrassa, vintillä ja talonsa ulkopuolella.
Hukkalämpökartalla lämpöhukat on
merkitty värikoodilla ja niiden tulkinta edellyttää värejä tulkitsevan avaimen
käyttöä. Lämpökartan on tuottanut belgialainen paikkatietopalveluihin erikoistunut yritys Eurosense.
Toisesta tuoreesta kartta-aineistosta
löytyy aurinkopaneeleille sopivat sijainnit pääkaupunkiseudulla sekä laskennallinen aurinkoenergian tuotto vuodessa (MWh/a). Valmistuneet tietoaineistot
ovat osa Decumanus EU-hanketta, jossa
tuotetaan ympäristön kannalta kestävää
päätöksentekoa tukevia palveluita. Hanketta koordinoi Suomessa HSY yhteistyössä pääkaupunkiseudun kaupunkien
kanssa.
Kulttuuriympäristön
rekisteriportaalissa (http://kulttuuriymparisto.nba.fi) on
mm. muinaisjäännösrekisteri, joka sisältää tiedot yli 30 000 rauhoitetusta muinaisjäännöskohteesta ja yli 10 000 muusta
arkeologisesta kohteesta, sekä rakennusperintörekisteri, jossa on tietoja suojelluista
rakennuskohteista.
Karttapalvelua on tarkoitus laajentaa
vuosina 2017 – 2018 liittämällä siihen aineistojen latausmahdollisuus sekä paikkatietopohjainen ilmoitus- ja palautetoiminto.
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Metsään.fi-palvelu
monipuolistuu

Reittisuunnittelua liitooraville

Metsäkeskuksen Metsään.fi on metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden yhteinen palvelu, jossa metsänomistaja
näkee esimerkiksi tilalleen ehdotetut hakkuu- ja metsänhoitotyöt sekä luontokohteet. Luontokohteissa aiemmin näytettyjen tärkeiden elinympäristöjen lisäksi
palvelussa näkyvät nyt myös ympäristötukea saavat kohteet. Uutta ovat myös
ehdotukset kohteista, jotka Metsäkeskuksen metsävara-aineiston perusteella voivat soveltua METSO-ohjelman vapaaehtoiseen suojeluun.

Oravat liikkuvat puusta toiseen liitämällä
loivasti alaspäin. Ylitettävän aukon pituus
on riippuvainen lähtöpaikan korkeudesta. Yhteyksien tunnistamiseen ja suunnitteluun on Espoossa käytetty laserkeilausaineiston yli 10 metrin korkeudella olevia
pisteitä. Kartalla näkyy korkea puusto, jolloin yhteydet läpi kaupungin ovat helpommin ja nopeammin hahmotettavissa kuin
maastokäynneillä.
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Pääkaupunkiseudulla
asutaan pyörämatkan
päässä raideliikenteen
asemista

Keyprolle uusia asiakkaita
Iitin kunnan omistama Kausalan Lämpö
Oy ottaa käyttöön Keypron selainpohjaisen
verkkotietoratkaisun, joka toimitetaan yksityisenä pilvipalveluna eli SaaSpalveluna.
Myös Ikaalisten Vesi Oy on ottanut
käyttöön Keypron KeyAqua SaaS-verkkotietopalvelun. Sen ansiosta Ikaalisten Veden henkilöstö pääsee tarvitsemaansa tietoon käsiksi myös maastossa.
Pälkäneen Valokuitu Oy on valinnut
Keypron KeyCom verkkotietojärjestelmän

Soil Scoutille
maailmanlaajuinen
teknologiapatentti
Elinvoimaa asemanseudulle (ELIAS)
-projektissa on tuotettu uutta tietoa kävelyn ja pyöräilyn reiteistä lähimmälle juna- tai metroasemalle. Sen mukaan
valtaosasta pääkaupunkiseudun koteja
on korkeintaan kaksi kilometriä lähimmälle asemalle. Suurin osa asukkaista
pystyisi siis pyöräilemään asemalle noin
15 minuutissa. Myös pääkaupunkiseudun
yritysten työpaikoista 68 prosenttia sijaitsee kävelyetäisyydellä asemasta.
Asemanseutujen saavutettavuutta
kävellen tai pyöräillen on tarkasteltu sekä
metreissä että aikaetäisyyksinä. Kävelyja pyöräilyvyöhykkeiden analyysit pohjautuvat Reittioppaan verkostoon ja Digiroad-tietokantaan.
Projektissa tuotetut erilaiset asemanseutuvyöhykkeet avataan avoimena datana helmikuun aikana HSY:n avoimen
datan sivuilla www.hsy.fi/avoindata sekä
uudessa avoimen datan karttapalvelussa
http://kartta.hsy.fi.
ELIAS on HSY:n, HSL:n ja Uudenmaan
liiton vuoden 2015 alussa käynnistämä
projekti, jossa on mukana myös ympäristöministeriö ja seudun kuntia.

Paikkatietoa ja ympäristöteknologiaa yhdistävä suomalainen Soil Scout on saanut myönteisen päätöksen kansainväliselle
patenttihakemukselleen (PCT) koskien kehittämäänsä antenniteknologiaa. Antennin

Infrakit palkittiin vuoden
Laatuinnovaationa
Suomen Laatuyhdistys ry:n organisoiman
Vuoden laatuinnovaatio -kilpailun pienet
ja keskisuuret yritykset -sarjan voitti vuonna 2015 Infrakit Oy:n Infrakit -rakentamisen pilvipalvelu. Pilvipalvelun avulla tie-,
katu- ja ratarakentamisessa siirrytään reaaliaikaiseen laadun seurantaan aiemmin

Calvalus satelliittidatan
prosessointiin
Sodankylän satelliittidatakeskukseen on
asennettu uusi satelliittidatan prosessointiympäristö Calvalus marraskuussa 2015.
Calvalus mahdollistaa datamääriltään
suurien kaukokartoitusaineistojen tallen-
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Suurten väylien ylityspaikkoja ei kuitenkaan pystytty tunnistamaan pelkän pistekartan avulla, koska yhteyteen kelpaavia
pisteitä oli liikaa käsin tutkittavaksi. Liitoradat noudattavat laskennallista mallia, jolloin oli mahdollista analysoida keilattua
aineistoa ja tunnistaa yhteydet suuresta
massasta. Gispo Oy:n kokeiden avulla Espoossa rakennettiin analyysityökalu, jolla
yhteysmahdollisuudet piirtyivät esiin. Innovaatio helpottaa tilanteessa, jossa perinteisten menetelmien käyttö on liian hidasta
kaavoituksen aikatauluihin.
Pälkäneen alueelle tulevan valokaapeliverkon suunnitteluun, dokumentointiin ja ylläpitoon.
Keypron maanlaajuisen kaapelien sijainti- ja johtoselvityspalvelu Kaivulupa.fi:n
piiriin tuli useita uusia verkkoja 1.1.2016 alkaen: Karjaan Puhelin Oy Ab, Porvoon Sähköverkko Oy, Keravan Energia Oy, Paraisten
kunnan vesihuoltolaitos ja Paraisten Kaukolämpö Oy. Kaivulupa.fi -palvelun kautta
on nyt mahdollista saada näiden johdonomistajien kartat kaivupaikan tai suunnittelualueen ympäristöstä.

avulla voidaan lähettää maaperän lämpötila-, kosteus- ja muita monitorointitietoja
maan alta langattomasti.
Patentti mahdollistaa yhtiölle erinomaisen aseman maanalaisessa IoT-maailmassa. Soil Scoutin tuote mahdollistaa 20
prosentin veden, lannoitteiden ja energian
säästön esimerkiksi maanviljelyssä.

käytetyn manuaalisen ja työlään laatuseurannan ja raportoinnin sijaan.
Tuomaristossa oli edustettuna Työ- ja
elinkeinoministeriö, TEKES, VTT, Patentti- ja
rekisterihallitus, PALTA sekä Haaga-Helia
Ammattikorkeakoulu.
Kisan perusteella Infrakit pääsi kansainvälisen tason laatukilpailuun, jossa se
sijoittui toiseksi.

nuksen ja käsittelyn nopeasti ja keskitetysti.
Calvalus-ympäristö on osa Suomen
ympäristökeskuksen, Helsingin yliopiston
Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Ilmatieteen laitoksen kolmivuotista Envibase-hanketta.
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TUOTEUUTISIA
Trimble R2 maanmittaukseen
ja paikkatiedon keruuseen
Trimblen R2 on kompakti GNSS-vastaanotin, joka joustaa eri käyttötarkoituksiin paikkatiedon keruusta RTK-tasoiseen
maanmittaukseen.
R2:een voi liittää Trimblen kämmenlaitteita, iOS-, Android- ja Windows®-

Handheld tuo markkinoille
ensimmäisen lujakestoisen
Android-tablettinsa
Handheld Groupin uusi Android-tabletti ALGIZ RT 7 on kevyt 7 tuuman taulutietokone,
joka on suunniteltu toimimaan luotettavasti
vaativissa ympäristöissä.
Algiz RT7, jossa on Android 5.1.1 (Lol-

Bentleyltä sovellus
3D-mallinnukseen
Yhdysvaltalainen ohjelmistotalo Bentley on
tuonut markkinoille ContextCapture-sovel-

älypuhelimia ja tabletteja. Maastossa se on
kevyt kuljettaa joko sauvaan kiinnitettynä
tai repussa.
R2 tukee GPS:ää, GLONASSia, Galileoa, BeiDouta ja QZSS-satelliittisignaaleja
sekä SBAS:aa. Trimnet VRS -palvelun kautta tarkkuusvaihtoehtoja on alle metrin tarkkuudesta cm-tarkkuuteen asti. Myös Trimble RTX™ on hyödynnettävissä.

Paikkatietojärjestelmä saadaan, kun
hyödynnetään R2:n kanssa TerraFlex™ohjelmistoa, joka sisältää tiedonkeruun
työnkulut. Ohjelmisto on saatavissa älypuhelimiin ja Trimblen kämmenlaitteisiin.
Maanmittaussovelluksissa R2 integroituu Trimble Access™ -maasto-ohjelmiston
kanssa.

lipop) -käyttöjärjestelmä, on täysin lujitettu malli, joka täyttää Yhdysvaltain armeijan
MIL-STD-810G-standardien vaatimukset
koskien äärilämpötilojen, pudotuksen ja tärinän kestoa. Lisäksi sillä on IP65-suojausluokitus, joten se on suojattu hiekalta ja pölyltä. Vain 650 grammaa painavana Algiz
RT7 on suunniteltu nimenomaan mukaan
otettavaksi apuvälineeksi.

Tabletissa on kaksi kameraa (8 megapikselin taakse osoittava ja 2 megapikselin
eteen osoittava) ja vakiovarusteena kiihtyvyysmittari, gyroskooppi, sähköinen kompassi sekä GPS-vastaanotin navigointia
varten. Laitteessa on myös neljä ohjelmoitavaa painiketta, joilla sovellukset voidaan
käynnistää ja ottaa käyttöön kenttäoloissa.

luksen, jolla voi tuottaa korkean resoluution
3D-malleja digitaalisella kameralla otetuista kuvista. Ohjelmisto luo yksityiskohtaisen kolmioverkon viitevalokuvien avulla,
jolloin saadaan navigoitava 3D-malli, jos-

sa on tarkat ja fotorealistiset yksityiskohdat
ja täsmällinen geometrinen tarkkuus. ContextCapturen todellisuuden mallinnus sopii
Bentleyn mukaan sekä suunnittelu-, valvonta- ja tarkastus- että tutkimuskäyttöön.

Varmista karttapalvelusi
tulevaisuus laajasti
InfoGIS-paikkatietojärjestelmällä
“Julkisten sekä sisäisten
paikkatietoaineistojen
julkaisemiseen, ylläpitoon
ja esittämiseen in/out
rajapintapalveluja hyödyntäen”
Optimoidut toiminnot
yhdestä osoitteesta,
käytit sitä tietokoneella,
tabletilla tai kännykällä.
Infokartta Oy

Puh. +358 8 323 0000

infokartta@infokartta.fi

Tutustu lähemmin
www.infokartta.fi
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Tervetuloa mukaan ProGISin toimintaan!
Ajankohtaisia tapahtumia

ProGIS:in muuta toimintaa

▶Keväällä neljä aamuseminaaria eli
tutustumiskäyntejä seuraaviin organisaatioihin (lisätietoja www.progis.fi):
• Geologian tutkimuskeskus
• Vantaan kaupunki
• Helsingin Seudun Liikenne
• SharperShape

▶Tiedotusta sähköpostilistalta, GIS-velhojen FB-sivuilta ja www.progis.fi:stä
tietoa mm. tapahtumista ja työpaikoista. Lisäksi kehitämme GIS-aiheista
sisältöä Internetissä.

▶Ideoitu muuta seminaaritoimintaa ja
mahdollista lyhyttä ulkomaanekskursiota Viroon
▶Opinnäytepalkinto ja kunniamainintaseminaari Paikkatietomarkkinoilla
▶LinkkiBuffet Paikkatietomarkkinoiden
ensimmäisenä iltana yhteistyössä
MML:n ja FLIC:in kanssa

Ideoita?

▶Yhteistyötä yritysten, yhteisöjen ja oppilaitosten kanssa. (Ensisijassa yhteisiä
tapahtumia. Ollaan mukana tiivistämässä alan yhdistysten yhteistyötä
GeoForumin valmistelussa.)

Hallitus
Yhdistyksen syyskokous pidettiin Paikkatietomarkkinoilla ja siellä valittiin hallitus vuodelle 2016.
Ulla Järvinen pj. - Esri Finland Oy
Antti Kahra - Geologian tutkimuskeskus
Pyry Kettunen - Maanmittauslaitos
Riikka Kivekäs - Maanmittauslaitos
Jari Korpi - Aalto-yliopisto
Miika Mäkelä vpj. - Tom Tom Oy

▶KV-yhteistyötä GI Nordenin kautta
▶Jäseneksi pääsee liittymään www.progis.fi-sivuilta, henkilöjäsenyys 10 €/v
ja yhteisöjäsenyys 200 €/v. Jäsenetuna
ovat Positio-alennus (MML) ja Karttaalennus (Karttakeskus).

Otamme mielellämme esim. tapahtumaideoita tai tiedotettavaa hallitukselle
progis.info@gmail.com

Hallituksen tavoittaa tutusta
progis.info@gmail.com -osoitteesta.

Seuraa tapahtumia: www.progis.fi
Facebook: GIS Velhot
Jäsenposti: progis.info@gmail.com

▶ ULLA JÄRVINEN
ulla.jarvinen@esri.fi

PROGIS-JÄSENET SAAVAT POSITIO-LEHDEN JÄSENHINTAAN 17,50€.
LEHDEN VOI TILATA OSOITTEESTA WWW.POSITIO-LEHTI.FI/TILAUS.
MERKITSE TILAUKSEEN KOODI "PRO"!
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Suomalaiset 3D-Win -ohjelmistot maanmittauksen ammattilaiselle
▷ Aineistojen käsittely, geodeettiset laskennat,
formaatinmuunnokset
▷ Maastomalli
▷ Tiensuunnittelu ja -rakennus
▷ Kairaukset
Kielotie 14 B, 01300 VANTAA
puh. (09) 2532 4411
3d@3d-system.fi
www.3d-system.fi

▷
▷
▷
▷
▷

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

Cad-Q:n FIKSU-ohjelmistoratkaisut sekä
Autodesk-ratkaisut infrasuunnitteluun:
▷ Kaava-, viher-, maisema- ja kunnallistekniikan
suunnitteluratkaisut
▷ Verkostotietojen suunnittelu- ja hallintaratkaisut, selainkäyttöiset GIS-sovellukset
▷ Infra- ja geomallinnusratkaisut
▷ Pistepilvien käsittelyratkaisut
Äyritie 8 B, 01510 VANTAA
puh. (09) 5422 6500, info@cad-q.fi
etunimi.sukunimi@cad-q.fi www.cad-q.fi

▷ Esrin ArcGIS-paikkatietoalusta kaikkiin
ympäristöihin
▷ GEOSECMA for ArcGIS -toiminnanohjausjärjestelmä ja ratkaisut kunnan eri tehtäviin

▷ Tiedonkeruun, työnohjauksen ja omaisuudenhallinnan mobiiliratkaisut

▷ Trimble Access – tiedonhallintaan
▷ RealWorks – skannausaineistojen käsittelyyn
▷ Trimble Business Center – jälkilaskentaan
▷ TerraSync ja Pathfinder Office – paikkatieto
sovelluksiin

OHJELMISTOT

Bertel Jungin aukio 3, 02600 ESPOO
puh. 0207 435 435
info@esri.fi
www.esri.fi

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

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

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

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

▷ MapInfo GIS- ja Location Intelligence
-ohjelmistot
▷ Spectrum LI, MDM, Data Integration alusta
▷ Encom - luonnonvara-alan erikoisohjelmistot
▷ Kartta- ja tietoaineistot
▷ Konsultointi ja koulutus

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

▷ Smallworld paikkatietojärjestelmät ja palvelut
▷ Safe Software FME-tuotteet ja palvelut
▷ Bionatics LandSIM3D-tuotteet ja palvelut

isätehoa 64 bit
ovelluksilla

Hannu-Pekka Rantaniemi
Innopoli 1, Tekniikantie 12, 02150 ESPOO
puh. (09) 4289 0202, faksi (09) 412 7163
hannu-pekka.rantaniemi@spatialworld.fi
www.spatialworld.fi

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

www.karttakeskus.fi

Melkonkatu 18, 00210 HELSINKI
puh. (09) 682 4060
pbsoftware.finland@pb.com
www.pitneybowes.com/fi

AIKKATIETOMARKKINAT 2015

UAV ja LiDAR

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

▷ Ohjelmistot ja palvelut laserpisteaineistojen ja
ilmakuvien käsittelyyn, katseluun sekä karttaja 3D-kaupinkimallituotantoon
▷ Tuki Maanmittauslaitoksen laserpiste- ja kuvaaineistoille
Esa Haapa-aho
esa.haapa-aho@terrasolid.fi
puh 0400 453799
www.terrasolid.com

▷
▷
▷
▷

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

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

▷ Pocket 3D
▷ Magnet field
▷ Magnet office tools

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

▷ Trimnet VRS-palvelu
▷ GIS/GPS/GNSS-järjestelmät

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

▷ Novapoint:
Tietomallipohjaiset suunnitteluratkaisut
▷ Autodesk:
Työkalut Infrastruktuurin suunnitteluun ja
mallintamiseen
Vianova Systems Finland Oy
Klovinpellontie 1 – 3, 02180 Espoo
Tapani Parmanen
puh. 040-5530 376
vianova@vianova.fi
www.vianova.fi

Stella kuntien
paikkatietosuunnittelujärjes▷ CONNECT
Edition
yhteinenjaprojektiympäristö
telmä
▷ ContextCapture
ja LumenRT todellisuuden mallinnus
MicroStation-sovellukset
▷ Stella
kuntien paikkatieto- jatietomallinnukseen
suunnittelujärjestelmä
ProjectWise infrahankkeiden
paikkatietopohjai▷ MicroStation-sovellukset
tietomallinnukseen
nen tiedonhallinta
▷ ProjectWise
paikkatietopohjainen projektitiedon
▷ hallinta
AssetWise infrastruktuurin elinkaaritiedon hallinta
Bentley
Systems
Finlandelinkaaritiedon
Oy
▷
AssetWise
projektien
hallinta
Teknobulevardi
01530
Bentley
Systems3–5,
Finland
Oy VANTAA
Puh. 010 830 1200,
010VANTAA
830 1240
Teknobulevardi
3–5,faksi
01530
etunimi.sukunimi@bentley.com
puh.
010 830 1200, faksi 010 830 1240
www.bentley.fi
etunimi.sukunimi[at]bentley.com
www.bentley.fi

Cad-Q:n FIKSU-ohjelmistoratkaisut sekä
Autodesk-ratkaisut infrasuunnitteluun:
▷ Kaava-, viher-, maisema- ja kunnallistekniikan
suunnitteluratkaisut
▷ Verkostotietojen suunnittelu- ja hallintaratkaisut, selainkäyttöiset GIS-sovellukset
▷ Infra- ja geomallinnusratkaisut
▷ Pistepilvien käsittelyratkaisut
Äyritie 8 B, 01510 VANTAA
puh. (09) 5422 6500, info@cad-q.fi
etunimi.sukunimi@cad-q.fi www.cad-q.fi

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

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

▷ Trimnet VRS-palvelu
▷ GIS/GPS/GNSS-järjestelmät

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

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)

positio-lehti.fi

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

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

JÄRJESTELMÄT

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

▷ Smallworld paikkatietojärjestelmät ja palvelut
▷ Safe Software FME-tuotteet ja palvelut
▷ Bionatics LandSIM3D-tuotteet ja palvelut

▷ GIS/DGPS/DGNSS-laitteet
▷ GNSS-laitteet
▷ IS- ja SI-yhteiskäyttölaitteet
▷ UAV-lennokkikartoitusjärjestelmät
▷ Mobiilikartoitusjärjestelmät
▷ Laserkeilaimet ja -järjestelmät
Perintötie 2c, 01510 VANTAA
puh. 0207 510 600
info@geotrim.fi
www.geotrim.fi

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

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

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

LAITTEISTOT

Hannu-Pekka Rantaniemi
Innopoli 1, Tekniikantie 12, 02150 ESPOO
puh. (09) 4289 0202, faksi (09) 412 7163
hannu-pekka.rantaniemi@spatialworld.fi
www.spatialworld.fi
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▷ Topcon GPS/Glonass RTK/DGPS/GIS
▷ Topcon takymetrit servo, prismaton mittaus,
imaging
▷ Laserskanneri
Markku Similä
Sarkatie 3 – 5, 01720 VANTAA
puh. (09) 534 033
topgeo@topgeo.fi
www.topgeo.fi

PAIKKATIEDON ERIKOISLEHTI

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

Digitaaliset paikkatiedot:
▷ Ilmakuvaus ja laserkeilaus
▷ Viistoilmakuvaus
▷ Kartat, maastomallit ja 3D-mallinnus
▷ Ortokuvat ja pintamallit

▷ Avoimen/suljetun lähdekoodin ratkaisut
▷ Sovelluskehitys/alihankinta

Jukka Erkkilä, Mikko Salonen
Pasilanraitio 5, 00240 HELSINKI
puh. 010 322 8940
etunimi.sukunimi@blomasa.com
www.blomasa.com

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

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

▷ Jatkuvat palvelut (tuki ja ylläpito)
▷ Konsultointi
▷ Koulutus
▷ Käyttöönotot ja tietojärjestelmätoimitukset

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

Bertel Jungin aukio 3, 02600 ESPOO
puh. 0207 435 435
info@esri.fi
www.esri.fi

Kimmo Pajula
Malminkaari 5, 00700 HELSINKI
puh. (09) 2522 1700, faksi (09) 2522 1717
etunimi.sukunimi@finnmap.com
www.finnmap.com

Geologinen tieto nyt yhdestä hakupalvelusta
http://hakku.gtk.fi/
Hakusta löytyvät
▷ Paikkatietotuotteet
▷ Julkaisut ja raportit
▷ Valokuvat
▷ Karttapiirrokset

▷ Paikkatietojärjestelmien sovelluskehitys ja
projektit
▷ Mobiilin tiedonkäsittelyn ratkaisut eri tarpeisiin

▷ Trimnet VRS-palvelu
▷ Access-tiedonhallintapalvelu
▷ Ylläpito- ja huoltopalvelut

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

Karttapalvelut mobiiliversioina osoitteessa
http://www.gtk.fi/tietopalvelut/karttapalvelut/

▷ Autamme hyödyntämään paikkatietoihin
liittyviä avoimen lähdekoodin ja avoimen datan
ratkaisuja.

Pekka Sarkola
puh. 040 725 2042
etunimi.sukunimi@gispo.fi
www.gispo.fi / www.paikkatieto.com

▷ 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.fi.cgi.com

▷ Digitaaliset ilmakuvaukset ja ortokuvat
▷ Laserkeilaukset
▷ Digitaaliset kartoitukset ja paikkatietotuotteet
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▷ 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

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

▷ Smallworld paikkatietojärjestelmät ja palvelut
▷ Safe Software FME-tuotteet ja palvelut
▷ Bionatics LandSIM3D-tuotteet ja palvelut

▷
▷
▷
▷

▷ Topcon merkkihuolto
▷ GPS- ja muut geodesian laitteet

Erdas ja Geomedia ohjelmistot
ArcGIS räätälöinti
Paikkatietoaineistojen hallinta
Karttatuotteet

Hannu-Pekka Rantaniemi
Innopoli 1, Tekniikantie 12, 02150 ESPOO
puh. (09) 4289 0202, faksi (09) 412 7163
hannu-pekka.rantaniemi@spatialworld.fi
www.spatialworld.fi

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

Paikkatietoa pilvipalveluna:
▷ BlomURBEX-paikkatietopalvelin
▷ Viistoilmakuvakirjastot
▷ Fotorealistiset 3D -kaupunkimallit
▷ Mittatarkat BlomSTREET-katunäkymäkuvat

▷
▷
▷
▷

Jukka Erkkilä, Mikko Salonen
Pasilanraitio 5, 00240 HELSINKI
puh. 010 322 8940
etunimi.sukunimi@blomasa.com
www.blomasa.com

Maanmittaustoimitukset
Kiinteistötietojärjestelmä (KTJ)
Avoimet aineistot- ja rajapintapalvelut
Lainhuudot ja kiinnitykset

Lisätietoja: asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi
www.maanmittauslaitos.fi

▷ 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

PALVELUT

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

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

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

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

HUHTIKUUSSA STARTTAA SUOMEN SUURIMPIIN MAANMITTAUSALAN TAPAHTUMIIN KUULUVA

S-sarjan uudet takymetrit

2016

KIERTUEPAIKAT

Tehokas GNSS-mittaus

Kunta&
Paikka
Trimble Express -tapahtumissa tutustut uusimpiin
mittaustekniikoihin ja -menetelmiin. Yhteensopivat järjestelmät parantavat tiedonhallintaa
ja tuovat kustannussäästöjä eri organisaatioissa
osastorajojen yli. Tarjolla on kattava tietopaketti
uusimmista mittalaitteista, ohjelmistoista ja palveluista niin julkiselle kuin yksityisellekin puolelle.
Kartoitus... kiinteistömittaus...paikkatieto...
ympäristövalvonta... rakentaminen... vesi...
lämpö... Tänä vuonna mittaamisen haasteisiin
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VISION-kartoitus

Dokumentointi ja valvonta

pureudutaan kuntatekniikan esimerkkien
avulla. Kaikilla osa-alueilla tarvitaan koordinaatistossa olevaa tietoa, on kyseessä sitten tiedon
keruu, dokumentointi tai analysointi suunnittelua,
kaavoitusta tai omaisuuden hallintaa varten.
Trimble Express on tarkoitettu kaikille mittausalan
ammattilaisille...mittaajille, työnjohdolle, projekteista vastaaville... Varaa tapahtumaan iltapäivä
klo 12-16 (Maarianhamina klo 9-12).
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