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Kirsi Mäkinen
päätoimittaja

Kuva: tuija ylönen

T

ässä lehdessä Venla Bernelius kirjoittaa
väitöstyöstään, jossa hän tutki pääkaupunkiseudun koulujen eriytymistä. Vaikka
työssä hyödynnettiin paikkatietoja, tutkimusjulkaisusta on kartat jätetty pois.
Syykin oli perusteltu: koulujen välisten
erojen julkistamisen on todettu lisäävän eriytymistä
entisestään. Vaarana on itseään ruokkiva kierre, jota on
vaikea pysäyttää. Tutkimuksessa haluttiin selvittää eriytymisen nykytilaa synnyttämättä lisää eriarvoisuutta.
Tuntuu hyvältä tietää, että ainakin joskus paikkatiedon käyttöä säätelevät myös eettiset valinnat. Aikana
jolloin palveluiden käyttäjätiedoista on tullut kauppatavaraa, palvelun tuottaja ei anna meille juurikaan
mahdollisuuksia hallita meistä kerättävää tietoa – tai
sen jakamista edelleen.
Facebookin Android-versio halusi tietää sähköpostini osoitetiedot, laitteeni sijainnin sekä luonnollisesti
myös puhelutietoni – eikä sovelluksessa ollut mahdollisuutta valita, mihin näistä tiedoista annan sovellukselle
pääsyn. Palvelu jäi sillä kertaa lataamatta, koska Facebookin käyttöön löytyi muitakin tapoja.
Tiedon louhinnan kehittyessä yksityisyyden varjeleminen on entistä työläämpää. Tietojamme voidaan
yhdistää ja muokata mitä erilaisimpiin tarkoituksiin
halusimme tai emme. Käyttöä voidaan säädellä lakien
avulla, mutta kun tiedot ja palvelut liikkuvat bitteinä yli
rajojen, ei lakien antama suoja useinkaan auta. Silloin
tietojen käyttöön vaikuttaa lähinnä arvomaailma, jossa
elämme.
Tiedon arvosta on puhuttu jo kauan. Mutta kuinka
usein pohdimme arvoja, joita myös paikkatiedon
hyödyntämiseen liittyy. Tavallisesti ne ovat samalla
organisaatiomme tai ympäröivän yhteiskuntamme
arvoja. Ohjaavatko toimintaamme taloudelliset arvot:
voiton maksimointi, tuottavuus ja tehokkuus – vai
kenties myös oikeudenmukaisuus, tasa-arvoisuus ja
kestävämpi kehitys.

Päätoimittaja:
Kirsi Mäkinen, p. 040 511 2667
kirsi.makinen@maanmittauslaitos.fi
Toimitussihteerit:
Katri Isotalo, Liisa Kallela
katri.isotalo@viestintaisotalo.fi
Toimituskunta:
Aija Holopainen, Ari Jaakola, Antti Jakobsson, Yki Laine, Eija Parmes,
petri pellikka, Pekka Sarkola, Henry Schneider, Kirsi Valanne, Antti Vertanen
Taitto:
Leena-riitta tuomaala
Julkaisija:
Maanmittauslaitos
PL 84, 00521 HELSINKI
positio@maanmittauslaitos.fi
positio-lehti.fi
facebook.com/positiolehti
POSITIO ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Määräaikaistilaus (4 numeroa) 29 euroa, kestotilaus (4 numeroa) 24 euroa.
Seuraavaan lehteen tarkoitettu aineisto on toimitettava toimitussihteerille
11.4.2014 mennessä.
Painopaikka:
Kirjapaino Uusimaa, Porvoo 2014
ISSN 1236-1070
Painos 1200 kpl
Kannen kuva: Tomas gustafsson
Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti

positio 1/2014

▶3

1/2014
Kuva: Venla Bernelius

2 Pääkirjoitus: Paikkatiedon arvot
3 Sisällys
Big Data - tiedon käsittelyn seuraava mullistus?
4 Murroksessa:
Big Data on vauhtia, volyymia ja vaihtelua. Kirsi Mäkinen
6 Ajankohtaista
7 Tapahtumakalenteri
kiinnostui paikkatietoyrityksistä
8 Teknologiateollisuus
Tuore paikkatietoklusteri FLIC kaipaa yhteistyötä yritysten ja julkishallinnon välille.

s.10

Katri Isotalo

kartalle – ilman karttaa
10 Koulut
Palkitussa väitöstyössä selvitettiin, vaikuttaako alueiden väestörakenne koulujen
osaamiseroihin. Venla Bernelius

ja insinööritiedettä
13 Iloa
Stormwind tarjoaa autenttisen kokemuksen Suomenlahdella. Katri Isotalo
osaksi arkea
16 Avoimuus
Pääkaupunkiseudun kuntien Helsinki Region Infrashare auttaa aineistojen
avaamisessa. Katri Isotalo

Geopackage tallentaa paikkatiedot.
20 StandardiPositio:
OGC kehittää standardia, joka soveltuu myös mobiilisovelluksiin. Jari Reini
Geodeettien kerho ja Open Knowledge 		
21 Yhdistystoimintaa:
Finland
21 Uutisia
23 ProGIS: Mitä GIS-yhteisö voisi tarjota sinulle?
24 Palveluhakemisto

s.18

Pikkukopteri pörräsi Kiinassa.

s.16

Kuva: aleksis karme

muut vaihtoehdot ovat vähissä. Aleksis Karme

kuva: Petja Partanen

ja korkeusdataa pikkukopterilla
18 Paikkatietoa
Kansankopteri on kustannustehokas tapa hankkia aineistoa olosuhteissa, joissa

4 ◀ positio 1/2014

Murroksessa
▶ Kirsi Mäkinen
kirsi.makinen@maanmittauslaitos.fi

Big data

- tiedon käsittelyn seuraava mullistus?

Kun datan määrä kasvaa, korostuu tiedon organisoinnin ja analysoinnin merkitys.
Big data muuttaa käsitystämme datan arvosta.

K

un käsiteltävissä olevan tiedon määrä
lisääntyy kiihtyvällä vauhdilla, tarvitaan uusia tapoja hallita tietoa ja
seuloa tietomassoista merkityksellistä
informaatiota. Tätä uudenlaista, koko
ajan lisääntyvää tietomassaa kuvaamaan on syntynyt käsite Big data.
Big datan määritelmään liitetään tavallisesti

poimia talteen oleellinen informaatio.
Eri lähteistä kertyvä tieto on rakenteeltaan yhä
monimuotoisempaa. Se on usein jäsentymätöntä,
ei-rakenteista dataa, jota on vaikea hallita perinteisillä tietojärjestelmillä. Big dataa ovat esimerkiksi hakukoneiden lokitiedot, verkkokauppojen
ostotapahtumat, Twitter- ja Facebook-viestivirrat,
sensoreiden tallentama mittausdata, puhelinten

kolme v-kirjainta: volume, velocity ja variety
(volyymi, vauhti, vaihtelu). Toisin sanoen tietoa on
paljon, sen määrä kasvaa nopeasti ja se on muodoltaan yhä vaihtelevampaa.
Digitaalisen datan määrän on ennustettu kasvavan kymmeniä prosentteja vuosittain; 2020-loppuun mennessä noin 50-kertaiseksi vuoteen 2010
verrattuna. Vuonna 2010 maailmassa arvioitiin
olevan jo noin 1,2 zettatavua dataa eli noin 250 miljardia DVD-levyllistä.
Sen lisäksi, että tietoa on käytössämme yhä
enemmän, uutta tietoa syntyy kiihtyvällä tahdilla.
Digitaalista tietoa kertyy jo nyt niin paljon, ettei
kaikkea ole edes järkevä tallentaa, vaikka kapasiteettia olisikin. Tiedon tulvasta pitäisi silti edelleen osata

paikannustiedot.
Mitä enemmän datan määrä kasvaa, sitä enemmän korostuu tiedon organisoinnin ja analysoinnin
merkitys. Big data tulee myös muuttamaan käsitystämme datan arvosta, joka on entistä useammin
käyttöyhteyteen tai ajankohtaan sidottua. Yhdelle
organisaatiolle merkityksellinen data on toiselle
turhanpäiväistä. Toisaalta tällä hetkellä arvottomalta
tuntuva data voi olla kullanarvoista myöhemmin.

Hallitusti hajautettu

M

arkkinoille on jo syntynyt isojen tietomassojen käsittelyyn tarkoitettuja sovelluksia ja
palveluita. Yksi tunnetuimmista on Hadoop, avoi-

kuva: www.sightsmap.com

Maapallon
kuvatuimmat kohteet
Googlen mukaan. Kartta
perustuu Google Mapsin
geotägättyihin kuviin.
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Murroksessa-palsta
käsitteleee asioita ja
ilmiöitä, jotka muuttavat
paikkatietoalaa ja totuttuja toimintamalleja.

men lähdekoodin sovellus, joka tarjoaa työkalut
hajautettuun tiedon hallintaan ja analysointiin ja
mahdollistaa myös suurien tietomassojen käsittelyn
nopeasti. Sitä käyttävät palveluissaan esimerkiksi
Yahoo ja Facebook. Big dataan liittyvät läheisesti
myös pilvipalvelut, jotka tarjoavat joustavan tavan
isojenkin tietomäärien tallentamiseen ja jakeluun.
Tieto sinällään ei ole itseisarvo, vaan informaatio,
joka siitä voidaan johtaa. Kun tiedon määrä kasvaa,
korostuu analyysien merkitys. Tietomassasta voidaan etsiä paitsi riippuvuuksia ja säännönmukaisuuksia myös poikkeamia, esimerkiksi muutoksia
heijastavia heikkoja signaaleja. Analysoinnissa
vaaditaan sekä teknisten välineiden osaamista että
sovellusalueen syvällistä tuntemusta.
Mihin ja miten big dataa hyödynnetään? Tilastotoimessa on keskusteltu mielipiteitä selvittävien
kyselytutkimusten tulosten täydentämisestä julkisten Facebook- tai Twitter-viestien analyysin avulla.
Kanadalaiset tutkijat ovat julkaisseet ”vihapuhekartan”, joka näyttää kuinka paljon Twitter-viesteissä
toistuvat esimerkiksi rotuun tai seksuaaliseen
suuntautumiseen viittaavat ilmaisut Yhdysvaltojen
eri puolilla.
Yhdysvaltalainen Windermere Real Estate
-kiinteistövälitysfirma tarjoaa asunnon ostoa suunnitteleville tietoa kodin ja työpaikan väliseen matkaan kuluvasta ajasta. Matka-ajat eri vuorokauden
aikoina on laskettu lähes 100 miljoonan autoilijan
gps-sijaintitiedon perusteella.

Paikkatiedoista big dataa

P

aikkatiedoista ainakin laserkeilausaineistot,
kännyköiden sijaintitiedot ja erilaiset gps-reitit
kuten Open Street Mapiin tallennettu raakadata tai
esimerkiksi SportsTracker- tai Endomondo-palveluihin tallennetut liikuntareitit ovat luonteeltaan
big dataa.
Myös moniin sosiaalisen median palveluihin
liittyy usein tieto sijainnista, esimerkkeinä Twitterviestit, Facebookin ja Flickerin geotägätyt valokuvat
sekä Foursquare ja muut ”check in -palvelut”.
Entistä älykkäämmillä liikkumiseen, kuten
reittien suunnitteluun ja reitittämiseen, liittyvillä
sovelluksilla olisi varmasti kysyntää. Kännyköiden
sijaintitietoa hyödyntävä ruuhkia ennakoiva navigointisovellus tai aitoihin, tallennettuihin reitteihin
perustuva joukkoliikennesuunnittelu voisivat hyötyä big datasta.
Geodeettisen laitoksen ja Åbo Akademin yhteinen Supra-projekti kehittää muun muassa menetelmiä, jolla SportsTracker-käyttäjien liikuntasuoritustietoja voisi muokata merkitykselliseksi
reittitiedoksi. Silloin verkkopalvelussa voisi tarjota
myös toteutuneisiin reittitietoihin perustuvia vaihtoehtoja – sujuvin ja mukavin reittihän ei välttä-

mättä ole kaikkein suorin tai edes ajallisesti nopein.
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen
eroosioluokitus-hankkeessa on puolestaan selvitetty
peltojen eroosioherkkyyttä, laskettu eroosiomalliin
perustuva, valtakunnan kattava eroosiokartta sekä
etsitty alueita, joilla eroosioriski on erityisen suuri.

Häviääkö yksityisyyden suoja?

B

ig dataan liittyy olennaisesti kysymys yksityisyyden suojasta. Verkkopalvelut säilyttävät
ostohistoriamme ja hakupalvelut pitävät kirjaa
siitä, mitkä asiat meitä kiinnostavat. Jaamme tietoa
itsestämme myös vapaaehtoisesti, muun muassa
erilaisissa sosiaalisen median palveluissa.
Kun tietojen yhdistely helpottuu, voidaan tehdä
entistä tarkempia päätelmiä kiinnostuksen kohteistamme tai elämästämme. Pystymmekö enää
vaikuttamaan siihen, mitä tietoa meistä kerätään tai
miten niitä yhdistellään?
Jos haluan ladata Twitter-sovelluksen tablettiini,
se ei onnistu ilman että samalla annan sovellukselle
pääsyn yhteystietoihini ja puhelutietoihin. Sovelluskehittäjä perustelee asiaa käytön helppoudella,
mutta käytännössä minulle ei jää vaihtoehtoa
rajoittaa pääsyä omiin tietoihini – jos siis haluan
sovelluksen käyttööni.
Washington Post paljasti joulukuussa, että NSA
kerää päivittäin yli 5 miljardia matkapuhelinten
sijaintitietoa ympäri maapallon. Lehden mukaan
NSA:n tietokannassa on vähintään satojen miljoonien päätelaitteiden paikkatietoja. Niiden avulla pystytään seuraamaan yksittäisen henkilöiden liikkeitä
ja keskinäisiä suhteita.
Samaan aikaan, kun tietojamme jaellaan ilman,
että pystymme puuttumaan siihen, tarpeellista
tietoa jää hyödyntämättä tietosuojan vuoksi. Tarvitaan menetelmiä, joilla tiedon voi anonymisoida
luotettavasti ja jakaa edelleen.
Useimmissa sovelluksissa henkilön identiteetillä
ei ole merkitystä, kunhan yksilöt erottuvat toisistaan. Ideaalitilanteessa tieto olisikin pääsääntöisesti
anonymisoitua ja henkilötiedot sisältyisivät dataan
vain silloin, kun sillä on oikeasti merkitystä.
Ja mitä enemmän tietoa liikkuu, sitä enemmän
korostuu kysymys, kuinka löytää kohinan keskeltä
se olennainen. ◀

Lisää aiheesta:

▶ Big data Suomessa - Keskustelualoite. Liikenneja viestintäministeriön julkaisuja 25/2013
▶ http://tietotrenditblogi.stat.fi/avataan-big-data/
▶ http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Hadoop
▶ http://en.wikipedia.org/wiki/Big_data
Kiitokset GIS-velhot Facebook-ryhmän jäsenille
aiheeseen liittyvistä kommenteista ja vinkeistä.

Haluatko puheenvuoron?
Ota yhteyttä toimitukseen,
positio@maanmittauslaitos.fi
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AJANKOHTAISTA
Väitöstutkimuksia

ris
kuva: k

tiina heikkine

Oskari verkostoituu
n

Moniparametrinen
SAR-tutka parantaa
maankäytön luokitusta ja
metsänarviointia
Oleg Antropov Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulusta on väitöskirjassaan
kehittänyt menetelmiä, jotka käyttävät
uusilla tekniikoilla kerättyä SAR-aineistoa. Tutkimuksen painopiste oli SAR-polarimetrian ja SAR-interferometrian käytössä, tavoitteena parantaa boreaalisen
metsän kartoituksen suorituskykyä ja
luotettavuutta.
Malleja ja menetelmiä testattiin useilla
koealueilla Suomessa. Edistystä saavutettiin erityisesti maankäytön kartoituksessa
sekä useiden keskeisten metsämuuttujien, kuten runkotilavuus ja puuston pituus,
kartoituksessa.

Liikkuva laserkeilaus tuottaa
tietoa luotettavasti
TkL Antero Kukko väitteli Aalto-yliopiston
insinööritieteiden korkeakoulussa, maankäyttötieteiden laitoksella aiheesta Liikkuva laserkeilaus – Järjestelmäkehitys,
suorituskyky ja sovellukset.
Väitöstutkimuksessa kehitettiin liikkuvia laserkeilausjärjestelmiä (Mobile Laser
Scanning, MLS). Eri tekijöiden vaikutuksia etäisyys- ja intensiteettihavaintoihin,
pistejakaumaan ja tarkkuuteen selvitettiin laboratoriokokein, simuloimalla ja
koetöin.
Tutkimuksessa kehitettyjen ROAMERja AKHKA-järjestelmien suorituskykyä
tutkittiin kansainvälisessä vertailututkimuksessa kaupunkitestikentän avulla
sekä käytännön sovelluksissa eri projekteissa.
Tutkimus osoittaa, että kehitetyt MLSjärjestelmät tuottavat tarkkaa kolmiulotteista mittaustietoa luotettavasti. Liikkuva
laserkeilaus parantaa merkittävästi mittauksen tehokkuutta maalaserkeilaukseen verrattuna, ja ylittää lentolaserkeilauksen suorituskyvyn etäisyysmittauksen
tarkkuudessa ja pistetiheydessä. Liikkuva laserkeilaus täydentääkin hyvin näitä
kahta 3D-kartoitusmenetelmää.

Paikkatietoikkunan kehittämisen yhteydessä syntynyt avoin Oskari-lähdekoodi
on saanut tuekseen yhteistyöverkoston.
Verkoston toiminnan käynnistyi, kun Helsingin kaupunki, Maanmittauslaitos, Liikennevirasto ja Tampereen kaupunki allekirjoittivat yhteistyösopimuksen.
Oskari-ohjelmistolla on mahdollista toteuttaa paikkatiedon palvelualusta,
joka tarjoaa selaimessa toimivan karttaliittymän erilaisiin käyttötarpeisiin. Oskari-verkoston tavoitteena on kehittää
Oskari-ohjelmistoa ja huolehtia kehittämishankkeiden yhteentoimivuudesta.
Verkosto on avoin kaikille Oskari-ohjelmiston kehittämisestä ja hyödyntämisestä kiinnostuneille. Lisätietoa www.oskari.org/verkosto.

Geodeettinen laitos avasi
ilmaisen paikannuspalvelun
Geodeettinen laitos avasi satelliittipaikannuksen tarkkuutta parantavan valtakunnallisen paikannuspalvelun. Palvelu perustuu Geodeettisen laitoksen
FinnRef®-verkon tukiasemiin, joiden
avulla mallinnetaan ja korjataan satelliittipaikannuksen tarkkuutta heikentäviä
virheitä.
Internetin kautta jaettavien korjausten avulla päästään noin 0,5 metrin paikannustarkkuuteen. Palvelu avattiin testikäyttöön 30.1.2014. Testikäytön alussa
saavutettava tarkkuus on 0,5 – 1 metriä.
FinnRef®-verkon
yhdeksäntoista
GNSS-tukiaseman avulla voidaan seurata kaikkia nykyisiä paikannussignaaleja.
Lisätietoa palvelusta: http://euref-fin.fgi.
fi/fgi/fi/paikannuspalvelu

Maanmittauslaitokseen
Paikkatiedon tutkimus- ja
kehittämiskeskus
Maanmittauslaitos uudistuu vuoden 2015
alusta, kun maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tiken) tietotekniikan kehittämistehtäviä ja Geodeettisen
laitoksen tutkimus- ja kehittämistehtävät
siirretään Maanmittauslaitokseen. Paikkatiedon tutkimus- ja kehittämiskeskus perustetaan Maanmittauslaitokseen ja sinne
siirretään myös Maanmittauslaitoksesta
paikkatiedon yhteiskäytön edistämiseen
liittyviä tehtäviä.

Arktisen tutkimuksen
konferenssi keväällä
Suomeen
Arktisten alojen konferenssi ”The Arctic
Science Summit Week” (ASSW 2014) ja
”The Second Arctic Observing Summit”
(AOS-2) järjestetään keväällä Suomessa.
Arctic Science Summit Week on kansainvälisten tiedejärjestöjen arktisen tutkimuksen yhteistyökokous, joka on järjestetty vuosittain jo 20 vuoden ajan. Arctic
Observing Summit järjestetään joka toinen vuosi edistämään arktisen ympäristön tilan tieteellistä mittaamista ja seurantaa.
Konferenssissa pohditaan miten turvata arktisen ympäristön kestävyys ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen
taloudellisen hyödyntämisen paineissa.
Kokouksessa laaditaan myös kansainvälistä strategiaa monitieteellisten, luotettavien ja kustannustehokkaiden arktisen
mittauskampanjoiden edistämiseksi.
Arktisen
tutkimuksen
viikon
(5. – 11.4.) pääjärjestäjiä ovat Ilmatieteen laitos ja Oulun yliopiston Thule-instituutti. ASSW2014-kokouksen sivut: www.
assw2014.fi

Uutta tietoa lumesta SARtutkalla
Ilmatieteen laitoksella Sodankylässä on
mitattu neljän talvikauden ajan tutkalla
tietoa lumipeitteen ominaisuuksista. Euroopan avaruusjärjestön (ESA) rahoittamassa NoSREx-mittauskampanjassa
(Nordic Snow Radar Experiment) tutkittiin
lumipeitteen mikroaaltovastetta eri kaukokartoitusinstrumentein. Pääasiallinen tutkimuslaite oli Lapin ilmatieteelliseen tutkimuskeskukseen vuosiksi 2009 – 2013
asennettu ESAn monitaajuustutka.
Mittausten tavoitteena oli tuottaa tutkimusaineistoa kehitteillä olleeseen CoReH2O (Cold Regions Hydrology High Resolution Observatory) satelliittikonseptiin.
CoReH2O oli ehdolla ESAn seitsemänneksi
ns. Earth Explorer -satelliitiksi.
Sodankylässä suoritetuilla mittauksilla todennettiin konseptin toimivuus. Lisäksi tuotettiin suuri määrä laadukasta tutkimusaineistoa, joka tarjoaa hyvät
mahdollisuudet tutkia lumipeitteen ominaisuuksia ja niiden havainnointia niin perustutkimuksen kuin käytännön sovellusten lähtökohdista. Aineisto tulee olemaan
vapaasti saatavilla ESAn portaalin kautta.
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Tulvakeskuksen toiminta
käynnistyi

Suomen ympäristökeskus ja Ilmatieteen
laitos aloittivat vuoden alusta tulvakeskustoiminnan. Tulvakeskus tuottaa valtakunnallisia tulvaennusteita ja -varoituksia
sekä ylläpitää valtakunnallista vesi- ja tulvatilannekuvaa. SYKE ja Ilmatieteen laitos
tuottavat palvelut yhteistyössä elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskusten (Ely) sekä
pelastusviranomaisten kanssa.
Tulvakarttapalvelu on yksi Tulvakeskuksen palveluista. Tulvan peittävyyttä
ja syvyyttä kuvaavat tulvavaarakartat on
laadittu lähinnä Ely-keskuksissa yhteen-

Monisatelliittipaikannusta
ensimmäisenä Suomessa
Geodeettisen laitoksen tutkijat ovat laskeneet Galileo-, BeiDou- ja GPS-signaaleihin
perustuvan paikannusratkaisun ensimmäisinä Suomessa. Useaa satelliittijärjestelmää hyödyntävä vastaanotin mahdollistaa tarkemman ja entistä katveisemmissa
kohteissa toimivan sijainnin määrityksen.
Satelliittien signaaleja seurataan avoi-

Tiiviimpi kaava, vähemmän
päästöjä
ILKA-hankkeessa
(ilmastoystävällinen
kaavoitus) vahvistui, että kaavoituksella
voidaan vaikuttaa CO2-päästöjen syntymiseen. Tarkasteltaessa esimerkiksi kauppojen vaikutuksia hypermarket vähensi
päästöjä. Tulokset tukevat kaupunkirakenteen tiivistämistä, jos CO2-päästöjä halutaan minimoida.
Oulun yliopiston maantieteen laitoksen

Hakku on portti Suomen
geologiseen tietoon
Geologian tutkimuskeskus on koonnut geologisen tietoaineistonsa yhteen hakupalveluun. Tuoreesta Hakku-palvelusta löytyvät
Suomen geologiaan kytkeytyvä paikkatieto, dokumentit ja metatiedot 1800-luvulta nykyhetkeen. Tuotteet on jaettu neljään
kokonaisuuteen: julkaisut, raportit ja kartat, paikkatietotuotteet, valokuvat ja kartta-

sä noin 90 alueelle. Kartoista näkee, mitkä
alueet ovat vaarassa erisuuruisilla tulvilla.
Palvelu sisältää myös patojen vahingonvaaraselvitysten ja toteutuneiden tulvien
tulvakarttoja.
Uutta aineistoa ovat Ely-keskusten
vuonna 2013 laatimat tulvariskikartat, joilla
esitetään tulvan peittävyyden ja syvyyden
lisäksi muun muassa tulva-alueen asukkaiden määrä, tulvan alle jäävät tiet sekä
erityiskohteet kuten hoito- ja oppilaitokset.
Tulvariskikartat on laadittu 21 merkittävälle tulvariskialueelle. Palvelu löytyy osoitteesta: www.ymparisto.fi/tulvakartat
SYKEllä on päävastuu tulvaennusteista
ja -varoituksista vesistöjen tulviessa. SYKE
vastaa myös jääpato- ja hyydepatoennusteista sekä tulvariski- ja tulvavaarakarttapalveluista. Ilmatieteen laitos vastaa meriveden korkeusennusteista ja varoituksista
sekä rankkasadevaroituksista. Ilmatieteen
laitos tuottaa myös Tulvakeskuksen toimintaan tarvittavat sääpalvelut.
meen lähdekoodiin perustuvalla ohjelmistopohjaisella vastaanottimella. Geodeettisen laitoksen vastaanottimella voidaan
analysoida kaikkien neljän (GPS, Galileo,
BeiDou ja Glonass) paikannussatelliittijärjestelmän signaaleja. Sillä voidaan tarkastella myös esimerkiksi viranomaiskäyttöön tarkoitettuja julkisesti säänneltyjä PRS
(public regulated service) -signaaleja tai
signaalien häirinnänkestoa.

vetämässä hankkeessa kehitettiin paikkatietopohjainen malli liikenteen tuottaman
CO2-päästön arviointiin eri kaavoitustilanteissa. Toinen esimerkeistä on asemakaavatason tapaus, jossa arvioidaan suunnitellun Hiukkavaaran asuinalueen sisäisiä
päästöjä henkilöautolla liikuttaessa. Toisessa arvioidaan uuden asuinalueen sijainnin saavutettavuuteen liittyvää CO2päästöä suhteessa muihin potentiaalisiin
asuinalueisiin.

piirrokset. Tuotteet ovat käytettävissä pääosin maksutta. Lisäksi valtaosa tuotteista
on hyödynnettävissä suoraan jatkokäyttöön joko tiedostolatauksella tai rajapinnan
kautta. Valikoimissa on myös erikseen tilattavia maksullisia painotuotteita sekä havainto- ja mittausdataa.
Hakku-palvelun löytää GTK:n verkkosivuilta (www.gtk.fi) Tietopalvelut-osiosta tai
suoraan osoitteesta http://hakku.gtk.fi.
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TAPAHTUMAKALENTERI
20.– 21.3.2014
Maanmittauspäivät 2014.
Seinäjoki.
Lisätietoja: www.seinajoki.fi/asuminenjaymparisto/kiinteisto-jamittauspalvelut/
maanmittauspaivat2014_0.htm/
5.– 11.4.2014
Arctic Science Summit Week and Arctic
Observing Summit.
Helsinki.
Lisätietoja: http://www.assw2014.fi/
13.5.2013
SFS:n Paikkatieto-seurantaryhmän (SR304)
kokous.
Helsinki.
Lisätietoja: www.sfs.fi/standardien_laadinta/
sfs_n_tekniset_komiteat_ja_seurantaryhmat/
it-standardisointi/it_-_aihealueet/paikkatieto
13.– 14.5.2014
GIS & Health 2014.
Lund, Ruotsi.
Lisätietoja: www.uli.se/gis-health2014
20.– 22.5.2014
Sentinel-2 for Science workshop.
Frascati, Italia.
Lisätietoja: http://seom.esa.int/S2for
Science2014/
10.– 13.6.2014
OGRS 2014 - Open Source Geospatial
Research and Education Symposium.
Espoo.
Lisätietoja: http://2014.ogrs-community.org/
index.index.php/ogrs/2014
16.– 20.6.2014
The 8th Inspire Conference.
Aalborg, Tanska.
Lisätietoja: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/
events/conferences/inspire_2014/
16.– 21.6.2014
The XXV FIG International Congress.
Kuala Lumpur, Malesia.
Lisätietoja: www.fig.net/fig2014/
7.– 9.10.2014
Intergeo.
Berliini, Saksa.
Lisätietoja: http://www.intergeo.de/
4.-5.11.2014
Paikkatietomarkkinat 2014.
Helsinki.
Lisätietoja: www.paikkatietomarkkinat.fi

Lisää tapahtumia ja lisätietoja tapahtumista
www.positio-lehti.fi/tapahtumakalenteri
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▶ Katri Isotalo
katri.isotalo@viestintaisotalo.fi

Teknologiateollisuus

kiinnostui

paikkatietoyrityksistä
Rautakouristaan tunnettu Teknologiateollisuus ry on ottanut
siipiensä suojaan myös paikkatietoyritykset.

”T

eknologiateollisuus
pyrkii edistämään kasvuyrittäjyyttä kaikilla
toimialoilla. Paikkatietoalan osaaminen
on Suomessa hajaantunut moniin pieniin
yrityksiin, ja haluamme kannustaa alan
yrityksiä kasvamaan. Yhteistyön lisääminen ja kokemusten jakaminen muiden

alan yritysten kanssa on yksi keino siihen”,
perustelee Teknologiateollisuuden johtaja Jukka Viitasaari paikkatietoklusteri
FLIC:n perustamista.
Suomen paikkatietoklusteri FLIC (Finnish Location Information Cluster) perustettiin Teknologiateollisuuden yhteyteen
marraskuussa. Se on yli 30 alalla toimivan palveluyrityksen ryhmittymä, jonka
tavoitteena on varmistaa suomalaisten
paikkatietoyritysten kasvumahdollisuudet, paikkatieto-osaajien saatavuus ja
osaamisen kehittäminen, kansainvälistymismahdollisuudet sekä julkisen sektorin
roolin selkiyttäminen paikkatietoteknologia-alalla.

Teknologiateollisuus tarjoaa klustereilleen kokoontumismahdollisuuksia
Helsingin Etelärannassa ja tukea viestintään ja vaikuttamiseen. Jäsenyritysten
edustajat pääsevät yhteistyöhön muiden
elinkeinoelämän edustajien kanssa Teknologiateollisuus ry:n työryhmissä. Fiscin
jäsenille on järjestetty myös korkeantason
vienninedistämismatka Puolaan.

Paikkatietopalveluista
kasvuala

Yhteistyön lisääminen on yksi keino
tuottavuuden kasvuun, painottaa Jukka
Viitasaari Teknologiateollisuus ry:stä.

ukka Viitasaari johtaa teknologiateollisuudessa Tietotekniikka- sekä Elektroniikka- ja sähköteollisuus -toimialoja.
Hän oli mukana, kun Tietotekniikka-alalle
perustettiin vuonna 2012 vastaava osaamistihentymä FISC eli Finnish Information Security Cluster. Sitä vie eteenpäin
erityisesti teolliseksi internetiksi kutsuttu
järjestelmien välinen kommunikaatio ja
sen tietoturvatarpeet.
”Seuraava klusteri voisi olla CGI eli
Computer Genereted Imagery, joka hyödyntää muun muassa peliteollisuudesta
tuttua mallinnusosaamista uusissa kohteissa”, Viitasaari pohtii.

kuva: Petri Pystynen

kuva: Kimmo Levonen

J

Paikkatieto sinällään ei tuo hyötyjä,
vaan se mihin ja miten tietoja käytetään,
huomauttaa Juha Saarentaus,
paikkatietoklusteri Flicin puheenjohtaja.
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Viitasaari on tyytyväinen tuulenhalkaisijaksi luonnehtimansa Fiscin starttiin,
jonka toimintatapoja on tarkoitus monistaa Flicille.
”Flicillä on merkitystä myös Teknologiateollisuuden kannanmuodostuksessa”,
Viitasaari lupaa. Teknologiateollisuus ry
pyrkii vaikuttamaan esimerkiksi edustamiensa alojen koulutustarjontaan.

Osto-osaamista kehitettävä

F

licin kantava voima Jukka Viitasaaren
rinnalla on Sito Oy:n liiketoimintajohtaja Juha Saarentaus, joka toimii myös
Flicin hallituksen puheenjohtajana. Saarentaus on tuonut esille yritysten kriittisen
suhtautumisen julkisen hallinnon tunkeutumiseen yritysten laitumille. Maanmittauslaitoksen Hallinnon karttapalvelu ei
ole ainoa asia, joka nostaa Saarentauksen
verenpainetta.
”Esimerkiksi rajapintapalveluiden
rakentaminen on ollut päällekkäistä myös
ympäristöhallinnossa, koska vastaavia palveluita on ollut yrityksiltä saatavina jo pitkään. Inspiredirektiivin vaatimat katselu- ja
latauspalvelukin ovat jo olemassa, mutta
hallinto kehittää samoja palveluita uudelleen käyttäen avoimen lähdekoodin periaatetta tekosyynä mittaviin päällekkäisiin
investointeihin”, Saarentaus sanoo.
Myös Kuntaliiton toiminta on ollut pettymys. Kun aineistoja ei haluta avata eikä
palveluita haluta ostaa yrityksiltä, moni
paikkatietoaineisto jää hyödyntämättä.
”Kuntaliitto pyrkii markkinoille yritysten rinnalle ja käyttää energiaa kiukutte-
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luun veroeurojen jaosta niiden tehokkaamman käytön sijaan. Kuntien perustehtävä ei
voi olla verorahoilla kerättyjen aineistojen
myynti, vaan Inspire-direktiivin perusajatuksen mukaisesti aineistoista tulisi saada
mahdollisimman suuri hyöty koko yhteiskunnalle”, Saarentaus jatkaa.
Jukka Viitasaari muotoilee työnjaon
ongelmat diplomaattisesti osto-osaamisen
puutteeksi. ”Varsinkin tietotekniikka-alalla
lopputuotteen toteutus pyritään määrittelemään tarjouspyynnössä usein liian
tarkasti. Pitäisi määritellä, mitä halutaan
saada aikaiseksi ja jättää innovointi toimittajalle. Hankintahinnan sijaan pitäisi
katsoa elinkaarikustannuksia.” Teknologiateollisuus ry julkaisikin tammikuussa
kannanottonsa hankintalain uudistuksesta.

on jotain sellaista osaamista, mistä muut
ovat valmiita maksamaan. Miksei tuota
osaamista haluta käyttää?”
Saarentaus uskoo, että tulevaisuudessa
yhä useampi innovaatio syntyy joukkoistamisen vauhdittamana. Tiedon avaaminen
edistää juuri tällaista innovointia. Sen puolesta todistavat Apps4Finlandin kaltaiset
kisat ja paikkatietoa soveltavien yritysten
kasvava näkyvyys esimerkiksi startupyritysten Slush-tapahtumissa.
”Yritykset ovat kuitenkin niitä, joiden
pitää saada innovaatiot tuottamaan. Meidän tehtävämme on saada potentiaaliset
asiakkaat ymmärtämään uusien sovellusten hyödyt. Eihän paikkatieto itsessään
ketään hyödytä vaan se mihin paikkatietoja käytetään”, Saarentaus muistuttaa.

Yritysten tehtävä on saada
innovaatiot tuottamaan

Kasvuhalukkuus johtaa
kasvuun

L

ääkkeeksi Flic tarjoaa suurempaa
annosta yritysten ja julkisen hallinnon
välistä yhteistyötä ja tilaaja-tuottaja -roolien selkiyttämistä. Hallinnon tehokkuus
ei parane, jos kunnissa ja valtiolla
tehdään työpaikkojen menetyksen
pelossa asioita,
jotka yritykset
tekisivät nopeammin ja tehokkaammin. Yritystoiminnan kasvaessa syntyy lisäksi työpaikkoja ja
verotuloja valtiolle.
Alaa sivummalta seurannut Viitasaari
ihmettelee, mitkä ovat niin suuria valtionsalaisuuksia, että Paikkatietoasiain neuvottelukuntaan tai Kansallisen paikkatietostrategian laadintaan ei kutsuta laajemmin
elinkeinoelämän edustajia.
”Jokaisella tulosta tekevällä yrityksellä

Paikkatietoalan osaaminen
on hajaantunut moniin
pieniin yrityksiin.

S

uomen paikkatieto-osaaminen on
Flicin mukaan kansainvälistä keskitasoa. Suomalainen yhteiskunta tarjoaa
kuitenkin keskimääräistä paremmat
mahdollisuudet kasvulle, sillä meillä on jo
paljon avointa tietoa ja yhteydenpito alan
yritysten, julkishallinnon organisaatioiden
ja varsinkin elinkeinoelämän muiden yritysten kanssa on mutkatonta.
Nokian vaikutusta ei kannata unohtaa.
Nokian paikkatietoyksikkö Here on vahvasti myös Suomessa eikä ex-noksulaisten
osaaminenkaan ole mihinkään kadonnut.
Suomalaiset paikkatietoalan yritykset
ovat kasvaneet viime vuosina reipasta
10 – 20 prosentin vuosivauhtia ja moni
tähtää jo vientiin.
”Käytäntö on osoittautunut, että yrityksen kasvuhalukkuus johtaa yleensä kasvuun”, kannustaa Teknologiateollisuuden
Viitasaari. ◀

Teknologiateollisuus työllistää Suomessa suoraan 290 000 henkilöä. Alan työnantajia edustava Teknologiateollisuus ry koostuu viidestä päätoimialasta, jotka ovat
• elektroniikka- ja sähköteollisuus
• kone- ja metallituoteteollisuus
• metallien jalostus
• suunnittelu ja konsultointi
• tietotekniikka-ala.
Teknologiateollisuuden edustamat toimialat vastaavat 55 prosenttia Suomen viennistä ja 80 prosenttia
koko elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista.
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Koulut kartalle
– ilman karttaa
”Teit siis GIS-painotteisen maantieteen väitöskirjan, jossa ei ole yhtään
karttaa?” ihmetteli kollega tutkimustani selaillessaan. Näin on.

kuva: antero aaltonen

K
Paikkatieto-ohjelmistossa yhdistettiin
Tilastokeskuksen ruututietokanta ja koulujen
oppilasalueiden rajat.

ouluja on tutkittu suomalaisen maantieteen kentällä
vasta vähän. Kansainvälisesti – suurempien koulujen
välisten erojen leimaamista
maista – tutkimusta löytyy jo
selvästi enemmän. Kiinnostus kohdistuu tyypillisesti
siihen, miten alueelliset väestöerot vaikuttavat
koulujen välisiin osaamiseroihin. Tutkimuksen
keskiöön on usein nostettu myös kouluvalinnat.
Esimerkiksi Ruotsissa on osoitettu, että perheiden
halu valikoida lastensa peruskoulu on johtanut
selvään koulujen välisten erojen kasvuun. Erojen
kasvulla on epäilty olevan puolestaan yhteys koko
ruotsalaisen koulutusjärjestelmän jyrkästi heikenneisiin tuloksiin PISA-tutkimuksissa.
Väitöstutkimukseni taustalla oli kiinnostus
selvittää samoja kysymyksiä Suomen oloissa.
PISA-tutkimusten mukaan meillä on lähes maailman pienimmät oppilaiden ja koulujen väliset
osaamisen erot. Suomalaisena erityispiirteenä on,
että etenkin heikoimmat oppilaat ja koulut pärjäävät kansainvälisesti vertaillen poikkeuksellisen
hyvin. Samanaikaisesti tutkimukset ovat kuitenkin
kuva: Venla Bernelius osoittaneet, että erityisesti kaupunkiseuduilla
asuinalueiden väliset
sosiaaliset ja etniset erot
ovat kasvussa.
Halusin erit yisesti
selvittää, millä tavoin
pääkaupunkiseudulla
etenevä asuinalueiden
välinen eriytyminen on
heijastunut koulujen
tilanteeseen. Vaikuttaako alueiden väestörakenne meilläkin koulujen osaamiseroihin?
Eriyttävätkö kouluvalin-
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nat oppimistuloksia? Onko meilläkin käynnissä kaupunkeihin ja kouluihin liittyvä eriytymisen prosessi?

Taustalla oppilaiden yksityisyydensuoja

A

lusta asti oli selvää, että GIS-menetelmien rooli
on tutkimuksessa keskeinen. Koulut oli voitava
paikantaa maantieteellisesti, ja koulujen sijaintialueista eli oppilasalueista oli saatava monipuolista
väestötietoa. Analyyseissä oli erityisen tärkeää
voida selvittää monen tyyppisten sosioekonomisten, etnisten ja asuntokantaan liittyvien tekijöiden
yhteyksiä sekä oppilaiden motivaatioon, osaamiseen
että heidän tekemiinsä kouluvalintoihin.

Tutkimuksen tuloksena on
malli siitä, kuinka kaupungin
ja koulujen eriytyminen etenee
itseään ruokkivana prosessina.
Samalla paikkaan liittyvä tieto tuotti kuitenkin
tutkimuseettisiä haasteita. Useissa tutkimuksissa on
havaittu koulujen nimien julkaisemisen voivan kiihdyttää koulujen välistä eriytymistä. Ranking-listan
pohjalle joutumisen on myös osoitettu vaikuttavan
oppilaiden itsetuntoon ja oppimismotivaatioon.
Pahimmillaan koulujen ja asuinalueiden tunnistettavuus voikin muodostaa oppilaiden osalta itseään
toteuttavan ennusteen, jossa heikoimmalle sijalle
putoavat pyristelevät häntäpäässä läpi seuraavienkin koulutusasteiden. Pahimmillaan he jäävät kelkasta kokonaan. Kun koulutuksen merkitys elämän
mahdollisuuksien suuntaajana yhteiskunnassa
näyttää pikemminkin lisääntyvän kuin vähenevän,
tein tutkimuksessani eettisen valinnan kohdella
kouluja täysin anonyymisti.
Pyrkimys pitää koulut tunnistamattomina ei vaikuttanut tutkimuksen analyyseihin eikä ilmiöiden
tulkintaan. Eriytymisen prosessia ja alueellisten
väestöerojen vaikutuksia kouluihin on mahdollista
kuvata yleisellä tasolla, etsien teoreettista kuvausta
kaupungin tasolla. Yksittäisten koulujen tunnistaminen ei tästä näkökulmasta ole tarpeen. Tutkimusten tulosten esittämiselle valinta kuitenkin
aiheutti haasteen. Kuinka tehdä maantieteellistä
GIS-tutkimusta ilman karttaa?

Paikkatietomenetelmillä uusia
mahdollisuuksia taustatietojen
yhdistämiseen

P

aikkatietomenetelmien rooli oli erityisen keskeinen aineiston kokoamisessa ja käsittelyssä.
Analyysejä varten kokosin MapInfo-ohjelmistossa
Tilastokeskuksen ruututietokannan, Helsingin
kaupungin tietokeskuksen paikkatietoaineistojen

ja Seutu-CD:n väestö- ja rakennustietojen avulla
koulujen oppilasalueiden väestöä ja rakennuskantaa kuvaavat kokonaisuudet. Näihin aineistoihin
yhdistin Helsingin kaupungin opetusviraston tiedot
oppilasalueiden rajoista ja kouluvalinnoista.
GIS-menetelmät tarjosivat täysin uudenlaisen
mahdollisuuden yhdistää koulujen taustatietoja.
Joidenkin aikaisempien selvitysten pyrkimykset
mallintaa koulujen sijaintialueiden ominaisuuksia
olivat osoittautuneet ongelmallisiksi nimenomaan
siksi, että eri aluetasoilla kerättyä aineistoa ei ollut
mahdollista liittää kouluihin pelkkien tilastoohjelmistojen avulla.
Helsinkiä koskevia analyysejäni varten oli saatavissa valmiit aineistot koulujen oppilasalueiden
rajoista, eli niistä hallinnollisista rajoista, joiden
mukaan oppilaille määritellään oma lähikoulu.
Tiedon koostaminen onnistui näin Helsingissä koulujen aitojen hallinnollisten piirirajojen mukaisesti.
Espoossa ja Vantaalla hallinnolliset alueet ovat huomattavasti suurempia ja käsittävät useita kouluja,
joten loin kouluille lähialue-estimaatit Thiessenpolygonien avulla.
Joissakin väestöaineistoissa haasteena oli myös
aineiston saatavuus vain suurehkoilla aluetasoilla,
jotka eivät suoraan sopineet oppilasalueiden
rajoihin. Näiden aineistojen tapauksessa käsittelin
aineistot vastaamaan oppilasalueita liittämällä
aineiston ominaisuudet SeutuCD:n rakennustietokantaan, ja
laskemalla oppilasalueille uudet
keskiarvot painottamalla rakennustasoiseksi käsiteltyä dataa kunkin
rakennuksen väestömäärällä. Näin
aineistosta oli mahdollista saada
kohtuullinen oppilasalue-estimaatti
menetelmällä, joka tuotti tarkemman arvion kuin
esimerkiksi polygonien keskiarvojen laskeminen
puhtaasti pinta-alan perusteella.
Tutkimusprojektini jakautui useaan osaprojektiin, joissa koulujen tasoisiksi muokattujen
aineistojen analyysimenetelmät vaihtelivat monitasomallinnuksesta regressioanalyysiin ja korrelaatiotarkasteluihin. Aineistot kulkivatkin analyysien
välillä edestakaisin tilasto-ohjelmistona käyttämäni
SPSS-ohjelmiston ja MapInfon välillä.
Mahdollisuus paikkatieto-ohjelmiston käyttöön
avasi täysin uudenlaisia mahdollisuuksia oppilaiden
asuinalueiden, koulujen sijaintialueiden, kouluvalintojen suuntautumisen ja koulutukseen liittyvien
alueellisten ilmiöiden väliseen tarkasteluun. Tutkimus ja sen analyysit herättivät myös kansainvälistä huomiota – kiitos suomalaisten aineistojen
poikkeuksellisen korkeatasoisen laadun ja hyvän
saatavuuden.
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Aluellisten piirteiden
avulla voidaan tunnistaa
koulujen lisätuen tarve.

Alueelliset erot kasvavat

J

a entä ne kartat? Niitä ei tosiaan valmiissa työssä
ole. Työn keskeinen menetelmällinen ydin perus-

Venla Bernelius, tutkijatohtori, erikoisalana kaupunkimaantiede (segregaatio- ja koulututkimus).
Geotieteiden ja maantieteen laitos, Helsingin
yliopisto. Kirjoittaja oli
ällistynyt ja ilahtunut
saadessaan vastaanottaa
tutkimuksestaan ProGISpalkinnon. Suurinta iloa
tuotti se, että paikkatietomenetelmien keskeinen
rooli välittyi tutkimuksen
arvioijille siitä huolimatta, että tutkimuksessa piti
poikkeuksellisesti jättää
karttaesitykset julkaisematta. sähköposti: venla.
bernelius@helsinki.fi

12 ◀ positio 1/2014

tuu paikkatietomenetelmiin sekä aineiston koostamisessa että analyysissä, ja paikkatietomenetelmät
ovat mahdollistaneet Suomessa täysin uudenlaisen
analyysin tekemisen. Tutkimuksen tuloksena on
karttaesitysten sijaan kaupunkiseudun ja naapurustojen tasoinen teoreettinen malli siitä, kuinka
kaupungin ja koulujen eriytyminen, segregaatio,
etenee itseään ruokkivana prosessina.
Analyysit osoittivat, että myös Suomen oloissa
hahmottuu kaupunkikouluihin liittyvä kehämäinen vuorovaikutusten verkosto, jossa eriytyminen
kasautuu ja voimistuu. Koulujen eriytymisen pohja
on sosioekonomisesti ja etnisesti eriytyneessä
kaupungissa. Kaupunginosien rakenne vaikuttaa
koulujen lähtökohtaiseen oppilaspohjaan ja oppimistuloksiin.
Erityisesti Helsingin alueellisten erojen syveneminen näkyy tuloksissa siten, että koulujen väliset
osaamiserot ovat jo huomattavasti syvemmät kuin
PISA-tutkimuksissa havaittu koko maan keskimääräinen eriytyminen. Myös koulujen häntäpää on
laskenut maan yleiseen tasoon verrattuna. Samalla
alueelliset erot näyttävät vaikuttavan perheiden
kouluvalintoihin. Koulumarkkinoilla aktiivisimmat
oppilaat saavat keskimääräistä parempia oppimistu-

loksia. Valinnat merkitsevätkin tuloksiltaan hyvien
oppilaiden virtaa pois torjutuista kouluista, kohti
suosittuja. Näin valintojen logiikka syventää koulujen välisiä eroja edelleen.

Paikkatiedot auttavat tukien
kohdentamisessa

T

eoreettisen mallin ohella tutkimus tarjoaa
käytännöllisiä työkaluja koulujen tukemiseen.
Tulosten pohjalta GIS-menetelmien merkitys
koulujen toimintaedellytysten mallintamisessa on
selvä, ja alueellisten piirteiden avulla voidaankin
tunnistaa entistä tehokkaammin esimerkiksi koulujen lisäresurssien tarve. Paikkatiedot palvelevatkin koulututkimuksessa paitsi eriytymisen tutkimuksellista kuvaamista, myös tuen kohdistamista
kouluille. ◀
Bernelius, Venla (2013). Eriytyvät kaupunkikoulut:
Helsingin peruskoulujen oppilaspohjan erot, perheiden kouluvalinnat ja oppimistuloksiin liittyvät
aluevaikutukset osana kaupungin eriytymiskehitystä.
Tutkimuksia 1/2013. Helsingin kaupungin tietokeskus,
Helsinki. 223 s.

Haluaisitko
nähdä enemmän?
Mitä jos tietäisit tarkkaan, missä kaikki sinulle
tärkeät asiat sijaitsevat? Sellaisetkin, joita et voi
nähdä paljaalla silmällä.
Blom on Suomen johtava paikkatiedon
kerääjä, käsittelijä ja mallintaja. Tarjoamme
toimialakohtaiset palvelut, joiden avulla tehostat
toimintaasi, saavutat kustannussäästöjä ja
varmistat laadukkaan lopputuloksen.
Ota yhteyttä, niin laajennamme maailmankuvaasi.
Blom Kartta Oy
Pasilanraitio 5
00240 Helsinki
Puh 010 322 8940
Email: info.fi@blomasa.com
blomkartta.fi

Osaava. Luotettava. Joustava. Blom.
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Iloa

kuvat: Tomas Gustafsson

ja insinööritiedettä

Apps4Finland-kisan voittanut
veneilysimulaattori on Tomas
Gustafssonin kunnianosoitus Suomen
saaristolle.

O

n kaunis elokuinen ilta, kun
käynnistän Yamarinin ja otan
suunnan Kustaanmiekan salmen läpi Itämerelle. Moottori
säksättää ja meri lainehtii rauhoittavasti. Yht’äkkiä oikealta kaartaa eteen huvivene.
Onneksi ehdin väistää. Mutta mitenkähän väistöliike olisi onnistunut aallokossa tai pimeällä?
Päätän kokeilla samaa reittiä syyskuun lopussa,
kun tuulen nopeus on 12 metriä sekunnissa. Ilta
pimenee ja Suomenlinnan kirkontornissa oleva
majakkavalo vilkuttaa neljää lyhyttä välähdystään.
Aallokon pauhu peittää melkein alleen moottorin
äänen. Huvivenettä ei näy, mutta pimeys ja myrsky
hieman pelottavat. Lisäisinköhän maisemaan vielä
sumua?

Autenttinen ympäristö
omas Gustafssonin Stormwind Simulator
antaa mahdollisuuden harjoitella veneen kuljettamista ja navigointia säässä kuin säässä vaikkapa
ennen kuin hankkii oikean veneen. Sellaisiakin
käyttäjiä Stormwindillä on.
Stormwind on upea ympäristö viihdekäyttöön
mutta soveltuu myös ammattimaiseen koulutukseen. Merimerkit tai aallokon korkeus eivät ole
sattumanvaraisia vaan perustuvat viranomaisten
aineistoihin ja fysiikan lakeihin. Matka, joka merellä
kestää 10 minuuttia, kestää 10 minuuttia myös
simulaattorilla.
Merimerkit on saatu Liikenneviraston aineistosta, puuston tiheys ja korkeus Metsäntutkimus-

kuva: antero aaltonen

T

Tomas Gustafssonin isoisä rakensi hiekkajaaloja Porvoossa ja setä perusti
varustamon, jonka m/s J.L.Runeberg kuljettaa kesänviettäjiä Helsingin
ja Porvoon välillä. Tomas Gustafsson ohjelmoi venesimulaattorin, jossa
purjehtii pian myös isoisän hiekkajaala.
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Tomas Gustafsson on pyrkinyt tekemään sovelluksestaan mahdollisimman autenttisen valaistusolosuhteita, vuoden- ja vuorokauden aikoja ja sääilmiö
laskentaan mutta myös kunnioitukseen ja rakkauteen kotimaata ja saaristoa kohtaan. Kokeilussa on parhaillaan tulipalojen simulointi. Tutkasimulaatt
laitokselta, korkeuskäyrät ja rakennukset Maanmittauslaitokselta ja kohteiden reunaviivat Merenkulkulaitoksen aineistosta. Moottorin äänen Gustafsson
on taltioinut veneen penkille köysirullan keskelle
asetetulla videokameralla. Ilmatieteenlaitokselta
hän sai vinkkejä aaltosimulaatioon.
Merkitsevä aallonkorkeus on funktio tuulen
nopeudesta, tuulen suunnasta ja etäisyydestä ympäröiviin rantoihin. Aallonkorkeus pienenee, kun vene
saapuu saaren suojaan. Aaltoja voi tulla monesta
eri suunnasta, ja aallonkorkeus lasketaan erikseen
jokaiselle mahdolliselle sijainnille koko merellä.

Matematiikkaa ja valokuvausta

V

alaistusolosuhteita sekä merenpinnan, kallion,
ruohon ja muiden kohteiden tekstuuria varten
Stormwindin tekijä on valokuvannut satoja otoksia
Suomenlahdelta. Aurinko synnyttää varjoja, ja elokuinen keskipäivä tuntuu virtuaalimaailmassakin
aivan toiselta kuin keskipäivä juhannusaattona.
Jos koneen jättää yöksi päälle, maisema pimenee
ja aamulla paistaa taas aurinko. Auringon korkeus
lasketaan astronomisella määrityksellä.
”Valaistusolosuhteet oli todella vaikea saada
tietokoneen ruudulla luonnollisen näköisiksi. Sitä,
miten ihminen tulkitsee värit ja valot, ei pysty
ohjelmoimaan, vaan värit piti säätää iteraatiolla ja
fiiliksellä”, Tomas Gustafsson kertoo. Algoritmien
laskeminen kuukausittaisiin ja vuorokautisiin
valaistuseroihin oli tähän verrattuna helppoa.
Myös voimavektorit, esineiden kiihtyvyyden
laskeminen ja kolmiulotteinen avaruus on koneinsinöörille tuttua.
”Kun tiedetään veneen paino, moottorin voima,
tuuliolosuhteet ja veden dynamiikka, voidaan

veneen etenemisnopeus laskea tarkasti. Veneen liike
on tulos erillisistä voimavektoreista, joita lasketaan
noin 20 000 sekunnissa.”
Merelle voi lähteä Yamarin 68C:n sijaan myös
puisella Pellinki-mallisella avofiskarilla tai ruotsalaisella Ornö-merkkisellä mahonkiveneellä, jotka
kaikki etenevät omalla tavallaan.
Muu alusliikenne on veneitä ja laivoja, jotka ovat
matkalla tuntemattomiin määränpäihin. Ne liikkuvat väylissä keinoälyn avulla mutta saattavat tiukan
paikan tullessa törmätä toisiinsa tai simulaattorin
käyttäjään.
Parhaillaan Gustafsson kokeilee tulipalojen simulointia. Pelastusharjoituksia varten virtuaalimaailmassa voi jo ampua hätäraketteja, jotka näkyvät
juuri niin kauas kuin reaalimaailmassakin.

Muut eivät uskaltaneet räplätä
tietokoneilla

T

omas Gustafsson innostui tietotekniikasta
opiskellessaan koneinsinööriksi 1980-luvulla.
”Koululle oli juuri hankittu tietokoneet, eikä niitä
oikein kukaan muu uskaltanut räplätä. Ohjelmoinnissa olen itseoppinut. Konetekniikan opinnoista
on ollut paljon apua liikkeiden hahmottamisessa.”
Stormwind on ohjelmoitu Dyalog APL -kielellä,
joka kehitettiin Kanadassa jo 1950-luvulla. Sillä voi
käsitellä isoja asioita kerralla ja se istuu Gustafssonin
mukaan hyvin esimerkiksi Metlan ja Maanmittauslaitoksen aineistoihin, koska niissä data on usein
taulukkomuotoista.
”APL on tehokas ohjelmointikieli, mutta sen
ongelmana on ollut hitaus. Prosessorien ja muistien
kehittyessä nopeuden merkitys on pienentynyt.”
Stormwindin aineisto on palasteltu pieniin osiin.
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Apps4Finland 2013

Tomas Gustafssonin Stormwind voitti avoimen datan hyödyntämiseen
kannustavan Apps4Finlandin-kisan Vaikuta-sarjan vuonna 2013. Tuomaristo
määritteli työn komeaksi simulaatioksi, joka yhdistelee avointa dataa eri
lähteistä, ja joka on hyvä esimerkki siitä, miten avoin data mahdollistaa
sovelluksia, jotka ovat ihan muuta kuin mitä dataa kerättäessä on ajateltu.

Muiden sarjojen palkitut:

▶ Mahdollista: päätöksentekoa avaava OpenAhjo, tekijöinä Juha Yrjölä ja
Katja Räisänen
▶ Innosta: Kalamiäs, tekijöinä Faris Alsuhail ja Tuomo Leino
▶ Hahmota: Rakennettu Helsinki, tekijänä Jan Wolski
Yleisöäänestyksessä menestyi Laura Kaurian Porottaa-terassibongari,
joka simulaatiota hyödyntäen arvioi, mistä löytyvät kulloinkin kaupungin
aurinkoisimmat terassit.
Tutustu kilpailutöihin: www.apps4finland.fi

öitä myöten. Ohjelma painottuu kehittyneeseen matemaattiseen
ttorilla voi harjoitella sumussa navigointia.
Ohjelmisto sisältää 18 500 sellaista datatiedostoa,
jotka simulaattori pystyy lataamaan ja hyödyntämään nopeasti.
Koneiden tehojen parantuminen on kuitenkin aiheuttanut sen, että ohjelmoijalta lipsahtaa
sovellukseen helposti liikaa dataa, mikä kostautuu
myöhemmin.
Gustafsson on pyrkinyt kurinalaisuuteen, jota
optimointi edellyttää. Mitään turhaa ei pidä ottaa
mukaan. Stormwindin kattama alue, 30 000 neliökilometriä, on puristettu neljään gigatavuun. Esimerkiksi noin miljoonasta rakennuksesta on otettu
mukaan vain 100 000 – 200 000 eli ne, joiden tekijä
on laskenut näkyvän mereltä.
Stormwindillä voi siis veneillä melko tavallisella
kotikoneella, kunhan siinä on tehokas 3D-näytönohjain.

Kullanarvoiset JHS-sivut

T

omas Gustafsson sai ajatuksen veneilysimulaattorista jo 20 vuotta sitten. Suurin ongelma
oli tuolloin konekapasiteetti, ja ajatuksesta oli luovuttava. Vuonna 2007 hän päätti yrittää uudelleen.
”En tiennyt, että Maanmittauslaitos oli avaamassa
tiedostojaan, mutta jonkinlainen intuitio minulla
oli, että aineisto varmasti järjestyy.”
Kun aineistoa sitten oli, piti miettiä, miten binääriaineisto käsitellään. ”JHS-sivut ja sieltä löytyvät
ohjeet koordinaattimuunnoksiin on ollut kullanarvoinen asia. Tiedostoformaatin käsittelyyn löysin
ohjeita muualta netistä.”
Korkeustietojen täydentäminen pisteiden välillä
luonnistuu kuvankäsittelyllä. ”Siirtymällä numeroiden käsittelystä kuvankäsittelyyn tein itseni riippumattomaksi Maanmittauslaitoksen määrittelemästä
gridistä.”

Aineistojen luotettavuus on ollut iloinen yllätys.
”Kun asetin merikartan ja Maastotietoaineiston
tutkakuvan kaiken dekoodauksen ja simulaattoriin
viennin jälkeen päällekkäin, rantaviivat osuivat
täysin kohdilleen. Sellaista aineistoa voi jatkojalostaa
huoletta.”

Viisi vuotta koodausta

T

omas Gustafsson on tehnyt Stormwind-simulaattoria viisi vuotta täysipäiväisesti. Arvokkaana
apuna erityisesti mallintamisessa on ollut wwwasiantuntija Bamce Fabricius.
Tavoitteena on, että Stormwind palvelisi sekä
yksityisiä veneilijöitä että koulutus- ja pelastusorganisaatioita. Pelastuslaitos on ohjelman jo koulutustarkoitukseen hankkinutkin. Tekijä haaveilee
myös yhteistyöstä ympäristöviranomaisten kanssa
öljyntorjuntaharjoitusten järjestämiseksi, ja onhan
Suomen valtakunnan rajasta lähes puolet rantaviivaa. Muita käyttäjiä voisivat olla meripelastajat,
veneilyseurat ja Suomenmatkaa suunnittelevat
ulkomaalaiset veneilijät. Ohjelma maksaa 185 euroa
+ 50 euroa merikartalta.
Stormwindillä voi veneillä A, B, C ja D-merikarttasarjojen alueella eli alueella, joka kattaa koko
etelärannikon, Ahvenanmaan ja Saaristomeren.
Navigaatio tutkalla onnistuu Stormwindin tutkasimulaattorin ansiosta. Horisontissa siintää jo purjehdussimulaattori.
”Sen lisäksi, että olen insinööri, olen myös utopisti ja visionisti. Stormwindin tekeminen on ollut
insinööritiedettä ja iloa.” ◀
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Avoimuus
osaksi arkea

Pääkaupunkiseudun kunnat ovat avanneet jo yli 1000 aineistoa
kaikkien vapaasti käytettäväksi.

Hami Kekkonen, Tanja Lahti ja Ville Meloni auttavat pääkaupunkiseudun kuntia aineistojen avaamisessa.

kuva: Petja Partanen
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P

ääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat haaveilivat vuonna 2009,
että kaupunkien tietoaineistot
olisivat avoimesti koko seudun
virkamiesten ja jopa ulkopuolistenkin
vapaassa käytössä. Haaveet muotoiltiin
osaksi Seututietovisio 2020:ta, jota vauhdittamaan Helsinki, Espoo, Vantaa ja
Kauniainen perustivat Helsinki Region
Infoshare -hankkeen.
Helsinki Region Infosharen eli HRI:n
ansiosta kenen tahansa käytettävissä on nyt
maksutta yli 1000 tietoaineistoa palvelupisterekisteristä liikenneonnettomuuksiin
ja koulujen kielivalintoihin.
Suosituimmaksi aineistoksi ovat osoittautuneet Helsingin vanhat ilmakuvat,
jotka ovat olleet saatavissa vajaan vuoden.
Orto-oikaisun ansiosta eri vuosien ilmakuvia voi katsella päällekkäin.

Avoimuus rutiiniksi

H

elsinki Region Infosharen käynnistämisestä vastasi Helsingin kaupungin
kehittämisyhtiön Forum Viriumin projektipäällikkö Ville Meloni yhteistyössä
Helsingin kaupungin tietokeskuksen
johtajan Asta Mannisen kanssa. Mukana
olivat alusta asti myös pääkaupunkiseudun
muut kaupungit.
HRI avasi verkkopalvelunsa maaliskuussa 2011. Ensimmäisiä aineistoja palvelussa olivat tilastollisen vuosikirjan ja aluesarjat.fi-tietokannan tilastot helsinkiläisten
asumisesta, koulutuksesta, taloudesta,
työllisyydestä, vapaa-ajan vietosta jne. Pian
mukaan saatiin kartta-aineistoa, jolla voi
visualisoida ilmiöitä halutuilla aluetasoilla.
Nyt HRI on vakiintunut osaksi pääkaupunkiseudun kuntien arkea. Vuoden 2014
alusta lähtien palvelua on koordinoinut
Helsingin kaupungin tietokeskus, jossa
aineistojen avaamisen ilosanomaa ja käytännön neuvoja levittävät projektipäällikkö
Tanja Lahti ja suunnittelija Hami Kekkonen. Heidän yhteistyökumppaneitaan eri
virastoissa ovat useimmiten tietotekniikan,
viestinnän tai tilastojen asiantuntijat. Kaupunginorkesterissa aineistojen avaamista
on hoitanut orkesterin pasunisti.

Suhtautuminen avaamiseen on
ollut myönteistä

”S

uhtautuminen aineistojen avaamiseen on ollut hyvin myönteistä.
Siinä on kuitenkin vielä tekemistä, että
avoimuus saadaan osaksi tiedontuotannon
rutiineja”, Tanja Lahti kertoo.
Suurin osa aineistosta on avattu staattisena eli niin sanottuina eräajotiedostoina.

Rajapintapalveluja yli 1000 aineistokokonaisuudesta on vain noin prosentti.
Eniten keskustelua aineistojen avaamisesta on syntynyt paikkatiedoista. Syynä ei
niinkään ole ollut avoimuus vaan maksuttomuus. Muista aineistoista ei ole peritty
maksua tähänkään asti.
Paikkatietoaineistoja on HRI-palvelussa
silti tarjolla runsaasti, ja ne ovat palvelun
ladatuimpia ja hyödynnetyimpiä aineistoja.
”Tavoitteena on saada yhä enemmän
paikkatietoja auki. Pohdinnassa on, miten
maksuperusteita voisi purkaa”, Lahti kertoo.
”Muita syitä, miksi avaamista on ehkä
arasteltu, on pelko siitä, että aineisto ei
olekaan täydellistä tai että sitä käytetään
väärin. Meidän tietoomme ei kuitenkaan
ole tullut yhtään väärinkäyttötapausta”,
jatkaa Hami Kekkonen.
Aineistojen avaamisen taustalla on ajatus, että julkisen
tiedon avaaminen
lisää kansalaisten
tietoa ja ymmärrystä asuinympäristöstään ja parantaa siten kansalaisaktiivisuuden
edellytyksiä. Tavoitteena on myös synnyttä
uusia palveluja ja liiketoimintaa sekä edistää tutkimusta ja kehitystoimintaa.
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kautta saatavien päätöksentekotietojen
yhteensopivuutta muiden tietojärjestelmien ja -lähteiden, kuten talousdatan ja
palvelupisterekisterin tietojen, kanssa.
Paikkatieto toimii tässä yhdistävänä tekijänä. Lisäksi palkintorahalla tuetaan muun
muassa näitä aineistoja hyödyntäviä avoimen datan kehittäjiä.

Kaupunginjohtaja puhelimeen

M

oni avoimesta datasta tehty sovellus
on syntynyt ohjelmoijan omasta
tarpeesta. Osalla on tähtäimessä kaupallinen tuote, mutta monelle sovellukset
ovat ensisijaisesti työnäytteitä. Kaupallisia
sovelluksia ovat esimerkiksi näkövammaisten liikkumista helpottava BlindSquare ja
pysäköintimaksusovellus Parkman.
Runsaasti uusia sovelluksia on syntynyt
Helsingin seudun
liikenteen aineistosta. Kun on löytänyt parhaan reitin
haluamaansa määränpäähän, bussimatkalla voi katsella puhelimesta
vaikkapa kaupunginjohtaja Jussi Pajusen
esitystä valtuuston kokouksessa. Kyseisen
OpenAhjo-rajapintaan tehdyn AhjoExplorer-nimisen ilmaissovelluksen on tehnyt
itäsuomalainen sovelluskehittäjä.
Vain vähän kaiveltu aarreaitta on Lahden
mielestä kaupunkien talousaineistot. Ne
sisältävät laajaa ja tarkkaa tietoa kaupunkien tuloista ja menoista tarjoten herkullisia löytöjä vaikkapa datajournalisteille.

Eniten keskustelua on
herättänyt paikkatietojen
avaaminen.

Päätöksenteko avoimemmaksi

A

hjo ja OpenAhjo toteuttavat kaupunginjohtajien visiota tietojen tehokkaammasta sisäisestä käytöstä. Edes oman
kunnan naapuriviraston aineistoja ei
ole aiemmin päässyt kovinkaan helposti
hyödyntämään. Pelkästään Helsingissä on
melkein tuhat eri tietojärjestelmää. Tiedon
avaamiseen velvoittavat nyt Helsingissä
muun muassa kaupungin strategiaohjelma,
talousarvion laatimisohjeet sekä kaupungin tietotekniikkaohjelma.
Helsingin kaupungin sähköiseen päätöksentekojärjestelmä Ahjoon rakennettiin
viime keväänä avoin ohjelmointirajapinta,
OpenAhjo. OpenAhjon dataa on hyödynnetty eri tavoin sekä kaupungin sisällä että
ulkopuolella. Esimerkiksi Päätökset-palvelussa (http://dev.hel.fi/paatokset/) kaupungin
hallinnossa vireille tulleita asioita voi selata
muun muassa aiheiden, alueiden ja asiasanojen mukaan. Jos tiedolla on osoite tai
muu paikkatieto, päätöksiä voi hakea myös
karttakäyttöliittymällä.
HRI ja OpenAhjo palkittiin kesäkuussa
2013 EU:n julkishallinnon innovaatiokilpailussa kansalaisia hyödyttävien palvelujen sarjassa. 100 000 euron palkintorahoilla on tarkoitus edistää OpenAhjon

Yhdistele vapaasti

V

altaosa HRI:n kautta avatuista aineistoista on lisensoitu HRI Nimeä -lisenssillä, joka antaa aineistoille hyvin vapaat
käyttöoikeudet kaupallisiinkin tarkoituksiin. Ainoa ehto on, että lopputuotteen yhteydessä tulee mainita lähde eli
aineiston alkuperäinen tuottaja. Vuoden
2014 aikana on tarkoitus siirtyä Creative
Commons 4.0 -lisenssiin, josta on tekeillä
kansallinen JHS-suositus. Kansainvälisestikin tunnetun lisenssin toivotaan alentavan kynnystä aineiston hyödyntämiseen
entisestään.
Tällä hetkellä Lahti ja Kekkonen pohtivat, miten jo avatut aineistot saataisiin
pysymään kehittäjien mielissä samalla, kun
uusia aineistoja avataan. Eräs avoimuuden
ihanuushan piilee siinä, että erilaisia tietoaineistoja yhdistelemällä voidaan luoda
uutta tietoa ja uusia palveluja.◀
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Paikkatietoa
ja korkeusdataa
pikkukopterilla
Kopteriaineistosta tehty 3D-mallinnus auttaa muinaisten sedimenttikerrostumien
tarkastelussa Kiinassa.

Aleksis Karme tekee
väitöskirjaa Helsingin
yliopiston geotieteiden
ja maantieteen laitoksella paleontologina. Hän
kehittää hammasmuodon
analyysimenetelmiä (myös
GIS-työkaluilla) ja tekee
kokeellista hampaiden
kulutustutkimusta tarkoitukseen rakennetulla
pururobotilla. Lisäksi
hän vetää Matemaattisluonnontieteellisen
tiedekunnan 3D-tulostustyöryhmää: toimi pohjautuu hänen kokemukseensa
ja kiinnostukseensa 3Dkuvantamiseen, -mallintamiseen ja -tulostamiseen.
sähköposti: aleksis.karme
@helsinki.fi.

aineistoa ei ole saatavilla, ja satelliittikuvien laadussa
on suurta alueellista vaihtelua ja niiden hankintakustannukset kohoavat huomattaviksi.
Samanaikaisesti 3D-mallinnus yleistyy sekä
arkielämässä että tieteessä. Stereokuvauksen rinnalle ovat tulleet menetelmät, joilla kuvasarjoista
pystytään ilman rata- tai muita tietoja rakentamaan
ns. superpikselikuvia sekä 3D-malleja.
Halusimme selvittää alueen jokisysteemin
aikaansaamien sedimenttikerrostumien keskinäistä
korrelaatiota, määrittää kerrostumien sisältämien
kerrosyksiköiden paksuutta sekä vertailla kerroskorkeuksia. Kerroksien sisältämät virtausrakenteet
sekä sedimenttien raekoko ja kivikappaleet kertovat
virtaussuunnista sekä jokiympäristöstä.
Kenttätöissä sedimentologisten mittausten
tekeminen ja havainnointi onnistuu hyvin maaston viistoleikkauksissa, mutta lukuisten seinämien
kohdalla eroosio on hankaloittanut tiedon hankintaa tekemällä seinämistä pystysuoria ja monta
kymmentä metriä korkeita. Tämän tyyppiset jyrkät seinämät olivat erinomainen kohde pilotoida
hankkimamme pienoiskopterin käyttöä paikallisten
3D-mallien rakentamisessa.
Tosin parin kilometrin päässä tutkimusalueestamme sijaitseva Kiinan kansan vapautusarmeijan
koulutustukikohta aiheutti tiettyä jännitystä käyttäessämme kopteria.

Paikkatietoaineisto ei ole aina
itsestäänselvyys

K

iinassa ulkomaalaisten mahdollisuudet saada
käyttöönsä paikkatietoa ovat hyvin rajoitetut:
korkeuskäyrät sisältävien karttojen hankinta tai
tarkkojen GPS-laitteiden käyttö on hankalaa ja
joillain alueilla ehdottoman kiellettyä. Ilmakuvaus-

Kopterin kuvamateriaalin pohjalta generoitu
pistepilvi.

kuva: Aleksis Karme

L

antianissa, Kiinan lössiylängön eteläreunalla Helsingin yliopiston geotieteiden ja
maantieteen laitoksen sedimentologit ja
paleontologit yrittävät ennallistaa menneitä ympäristöoloja ja niiden muutoksia, käyttäen
hyväkseen myös paikkatietoa ja 3D-mallia alueesta.
Tutkimusryhmän työt liittyvät Anu Kaakisen hankkeeseen, jonka rahoittaa Suomen Akatemia.
Keskimioseenissa, noin 14 miljoonaa vuotta sitten lössiylängön eteläreunalla virrannut Bahe-joki
kerrosti massiivisia määriä soraa, hiekkaa ja savea.
Vesi ja sedimentit olivat peräisin Qinling-vuorilta,
jotka ovat nykyään Pohjois- ja Etelä-Kiinan erottava
kulttuurinen ja maantieteellinen vedenjakaja.
Metsäisillä alueilla käyskenteli muun muassa
sikoja, joiden jäänteet elinympäristöineen ovat
myöhemmin peittyneet myöhäismioseenin jokisedimenteillä sekä jäätiköitymisten aikaisilla tuulen
kuljettamilla lössikerrostumilla. Fossiilisista nisäkkäiden hampaista pystytään päättelemään eläimien
ruokavalio, joka kertoo alueen kasvillisuudesta.
Sedimentit täydentävät kuvaa alueella vallinneista
ympäristöolosuhteista, kuten jokisysteemeistä,
tuulen kerrostaman aineksen osuudesta sekä
sadannasta.
Maailmanlaajuisesti kerätyt ympäristötiedot
kertovat alueellisesta ja globaalista ilmastosta.
Ilmastossa tapahtuneet muutokset eri ajanjaksoilta
toiselle osoittavat muutoksen suunnan ja voimakkuuden, jota voidaan käyttää myös nykyilmaston
muutoksen ymmärtämiseen.
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kuva: Aleksis Karme

Korkeusdataa kopterilla

Y

ksi helpoimmin lähestyttävistä ja kustannustehokkaimmista ilmakuvamateriaalin tallennustavoista on pienten kameralla varustettuja
koptereiden tai muiden lentolaitteiden käyttö.
Malleja ja tyyppejä on useita. Jos haetaan kuluttajahintaista, helposti ohjattavaa ja varmatoimista
laitetta, Parrotin AR. Drone 2.0 neliroottorikopteri
on yksi parhaista.
Pieneen, noin puolen kilogramman painoiseen
kopteriin on saatu mahdutettua paljon huipputekniikkaa. Laitteessa on kaksi kameraa: eteen
suunnattu 720 p HD-kamera (resoluutio 1280 × 720,
0,9 MP) sekä alas suunnattu matalaresoluutioinen
kamera. Lentokorkeutta valvovat dopplertutkat,
barometri, GPS ja kamerat. Neljää erikseen säätyvää
moottoria hallitsee automatiikka, joka saa tietonsa
liike- ja asentotunnistimilta sekä korkeusdatasta.
Kaikki data käsitellään laitteen omassa prosessointiyksikössä.

etäisyyksiltä ja korkeuksilta. Videon voi pilkkoa
yksittäiskuviksi ilmaisohjelmistoilla ja täydentää
materiaalia muilla kameroilla otetuilla kuvilla.
Kuvat käsitellään fotogrammetriaan erikoistuneilla
ohjelmistoilla. Esimerkiksi Microsoftin ilmainen
Photosynth-verkkopalvelu soveltuu tähän hyvin.
Yksittäiset kuvat sovitetaan toisiinsa algoritmilla,
joka etsii kuvista yhteisiä piirteitä, kuten yksittäisiä
maamerkkejä sekä jatkuvia rakenteita. Yhdistävät
piirteet ja rakenteet paikallistetaan useista kuvista.
Niistä muodostetaan kolmiulotteinen pistepilvi,
joihin yksittäiset kuvat kiinnitetään ns. superpikselikuvaksi.
Pistepilveä voi käyttää etäisyyksien ja korkeuserojen laskemiseen, kunhan malli on skaalattu oikeisiin mittasuhteisiin. Mallin saa myös georeferoitua ja
sovitettua verkon karttapalveluihin. Lisäksi pistepilvestä voi muodostaa kolmiulotteisen pinnan ja liittää siihen tekstuurit valokuvista. Vapaasti saatavilla
oleva Meshlab-ohjelmisto pystyy tekemään useimmat tarvittavista 3D-käsittelyistä ja mittauksista.
Eri alueista tehdyt 3D-mallit voidaan lopuksi
yhdistää suuremmiksi malleiksi ja liittää muuhun
kartoitusdataan.

kuva: Aleksis Karme

Kuinka kopterimme pärjäsi?

Kopterin tallentamaa kuvamateriaalia ja lennon
korkeusprofiili.
Laitetta ohjataan kallistelemalla taulutietokonetta tai älypuhelinta, jonka näytössä näkyy
reaaliaikainen videokuva. Kuvamateriaali ja lentoratatiedot tallennetaan tietokoneen tai puhelimen
muistiin langattoman verkon välityksellä, joten
laitetta voi käyttää verkon kantomatkan sisällä. Kopteria voidaan ohjata myös suoraan satelliittikartalta
tai käyttämällä esiohjelmoituja ratatietoja.
Kuvamateriaali on videomuodossa, mutta myös
yksittäiskuvat ovat mahdollisia, joskin yleensä
tarpeettomia. Videokuvaa voi käyttää myös sellaisenaan kohteen dokumentointiin sekä havaintojen
tekemiseen, sillä kuvan yhteydessä on mahdollista
nähdä koko ajan laitteen korkeus ja nopeus. Laitteen
antama suhteellinen korkeustieto on tarkkuudeltaan muutamia kymmeniä senttejä.
Fotogrammetrista 3D-mallia varten aluetta
kuvataan mahdollisimman monesta suunnasta eri

K

opterin avulla hankittu data ja siitä tuotetut
3D-mallit osoittautuivat toimiviksi ja tarkoiksi.
Niiden avulla pystyttiin tarkastelemaan muinaisten
sedimenttikerrostumien rakenteita sekä varmistamaan mittaustuloksia. Pienellä ja kestävällä kopterilla onnistuu myös muilla tavanomaisilla keinoilla
tavoittamattomissa olevien kohteiden tarkastelu.
On selvää, ettei rajatun kantaman pikkukoptereilla voi kartoittaa suuria alueita eikä datan
erotuskyky ole verrattavissa hyperspektrikameroihin. Kopterit ansaitsevat kuitenkin paikkansa
olosuhteissa, joissa muuta mahdollisuutta ei ole,
sekä alueellisesti pienen mittakaavan tutkimuksissa.
Kustannustehokkuutta arvioitaessa, ei kilpailijoista
voi oikein edes puhua: hankintakustannukset tälle
laitteistolle pyörivät 300 euron tietämillä. ◀

Paleontologia

Paleontologia on tieteenala, joka tutkii elämän kehitystä sekä muinaisia
eliöitä ja niiden vuorovaikutusta toisiinsa ja ympäristöönsä.

Sedimentologia

Sedimentologiassa tutkitaan eri tavoilla kulkeutuneita ja kerrostuneita
maa-aineksia, niistä muodostuneita sedimenttejä ja kivilajeja, sekä näiden
kaikkien syntyprosesseja.
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STANDARDIPositio
▶ Jari Reini
jari.reini@maanmittauslaitos.fi

Geopackage
tallentaa paikkatiedot
OGC on kehittämässä standardia, joka soveltuu myös paikkatietoa
hyödyntävien mobiilisovellusten tarpeisiin.
kuva: Luciad

tettu standardoitu tekstipohjainen esittämistapa. Tunnetuimpia standardoituja
formaatteja ovat GML (Geography Markup
Language) ja Googlen KML ( Keyhole Markup Language).

Mobiili vaatii enemmän

M

obiililaitteissa on joitain erityispiirteitä, minkä vuoksi jo olemassa
olevien avoimien paikkatietoformaattien
rinnalle tarvittaisiin alustariippumaton,
erityisesti mobiiliin ympäristöön tarkoitettu formaatti.
Puhelimien, tablettien ja muiden mobiiliaitteiden tallennustila on rajallinen verrattuna tietokoneiden kapasiteettiin. Myös
tietoliikenneyhteydet voivat olla hitaita,
joskus toimitaan jopa ilman verkkoyhteyttä tai 3G-datapaketteja. Laitteiden käyttöjärjestelmissäkin on merkittäviä eroja.
GeoPackage (GPKG) -standardi on
kehitetty paikkatietoa käyttäviä mobiilisovelluksia varten tilanteisiin, joissa on
rajallinen verkkoyhteys.

Suljetusta avoimeen ja yhteiseen
Kuvaruutukaappaus belgialaisen Luciadin
toteuttamasta katselusovelluksesta Androidympäristössä.

S

uljetut paikkatietoformaatit
ovat monen sovelluskehittäjän tai aineiston käsittelijän
painajainen. Toki useita formaatteja on purettu ja julkaistu (reverse engineering)
eri yhteyksissä, mutta tämä
vaatii jonkin verran osaamista ja kyseenalaisiakin hakkerointitaitoja.
Eräs yksinkertaisimmista avoimista
paikkatietoformaateista on Well-Known
Text (WKT), vektorigeometrioille tarkoi-

T

ällä hetkellä mobiilisovelluksissa
on omat (suljetut) tietovarantonsa,
minkä seurauksena laitteiden ja sovellusten yhteentoimivuus kärsii. GeoPackagen
tavoitteena on määritellä yhteinen tietovarasto, jota useat sovellukset voivat käyttää
yhteisen rajapinnan (API) kautta.
GeoPackage on alustariippumaton
SQLite tietokanta (käytännössä yksi tiedosto), joka sisältää GeoPackage tietokanta- ja metadatataulut määritelmineen
– esimerkiksi käytössä olevat koordinaattijärjestelmät ja tietokannan maantieteellisen kattavuuden.
GeoPackage tietokantaan voi tallentaa
sekä vektoridataa että tiilitettyä rasteridataa, ja sitä voi käyttää esimerkiksi iOS-,

Android-, Windows 8 ja Symbian -käyttöjärjestelmissä.
Lisäksi GeoPackage tarjoaa ohjelmointirajapinnan (SQL API), joka pohjautuu
OGC:n ”Simple Features Specification for
SQL” ja ISO:n ”Information technology –
SQL Multimedia and Application Packages
- Part 3: Spatial (SQL/MM)” -standardeihin.
Kyseiset standardit ovat tuttuja muun
muassa PostGIS- ja Oracle-paikkatietokannoista, joten GeoPackagen käyttö on
useimmiten erittäin helppoa.

Testisovelluksia julkaistu

G

eoPackage-standardi on tällä hetkellä
OGC:ssä valmisteilla. Ensimmäisiä
testitoteutuksia on tehty OGC:n Testbed
-ohjelmassa (OWS-9). Standardin kehityksen aikana on myös toteutettu välineitä, joilla olemassa olevia aineistoja voi
muuntaa GeoPackagen formaattiin. Yksi
välineistä on avoimen lähdekoodin GDAL/
OGR -kirjasto, jolla voi sekä lukea että kirjoittaa GeoPackage-formaattia.
GeoPackage on ensimmäinen OGC:n
standardi, joka käyttää Githubia standardien kehityksessä. Standardiin voi tutustua osoitteessa http://opengis.github.io/
geopackage/. Sen odotetaan tulevan OGC:n
hyväksymisäänestykseen lähiaikoina. ◀
Esimerkki shape-tiedoston (.shp) muunnos GeoPackage (.gpkg) muotoon käyttäen
ogr2ogr -komentorivityökalua:

% ogr2ogr -f GPKG filename.gpkg abc.shp

Lisätietoja GeoPackagesta

▶ http://opengis.github.io/geopackage/
▶ http://www.opengeospatial.org/
projects/groups/geopackageswg
▶ OGR vektoriformaattien muunnokseen:
http://gdal.org/ogr/index.html
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yhdistystoimintaa
Geodeettien kerho

Open Knowledge Finland yhdistää avoimuudesta kiinnostuneet

Yhdistyksen tarkoituksena on olla yhdyssiteenä geodesian ja kiinteistötekniikan piirissä työskentelevien tai niitä harrastavien
henkilöiden kesken sekä edistää mainittujen alojen tuntemusta. Jäseniksi voivat liittyä kaikki geodesiasta tai geoinformatiikasta kiinnostuneet.
Yhdistys järjestää kokouksia sekä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, joissa käsitellään alan kysymyksiä, suorituttaa tutkimuksia, edistää alan julkaisutoimintaa,
järjestää kursseja ja retkeilyjä sekä antaa
lausuntoja alan tai jäsentensä etua ja oikeuksia koskevissa asioissa.
Viime vuosina on vuorovuosin järjestetty joko ulkomaan ekskursio tai yhden
päivän seminaari ajankohtaisesta aihepiiristä. Viimeiset seminaarit ovat käsitelleet
EUREF-koordinaattijärjestelmää ja N2000korkeusjärjestelmää.

Julkishallinnon tiedon avaamisesta on keskusteltu Suomessa pitkään. Maanmittauslaitoksen taannoinen tietoaineistojen
avaaminen vilkastutti keskustelua ja yhdisti avoimen datan kannattajia entisestään. Vuoden 2012 syksyllä Helsingissä
järjestetty yli tuhannen hengen kansainvälinen Open Knowledge Festival toi verkostoon mukaan toimijoita eri avoimen tiedon
alueilta, kuten datajournalismi, avoin tiede,
avoin demokratia ja avoin liiketoiminta. Vapaamuotoisen verkoston tukiyhdistyksenä
on vuoden 2013 alusta saakka toiminut
Open Knowledge Finland ry (OKFFI), joka
on osa kansainvälistä Open Knowledge
Foundationia.
Liikkeelle lähdettiin julkishallinnon
avoimesta datasta, mutta avoin tieto voi
olla muutakin – kaikkea geeneistä paikkatietoon tai kirjallisuudesta rakennuspiirustuksiin. Avoimuus tarkoittaa, että tieto
on vapaasti kaikkien käytettävissä, muokattavissa ja uudelleen jaettavissa. Laajemmin ymmärrettynä tiedon avoimuus
pitää sisällään ajatuksen läpinäkyvyydestä, avoimista toimitatavoista ja jakamisen kulttuurista yhteiskunnan eri alueilla.
OKFFI osallistuu yhteiskunnan kehittämiseen edistämällä tiedon avaamista ja hyödyntämistä.
Verkostomaisen yhdistyksen toimintatapa on yhdistelmä käytännön kokeilujen tekemistä, sekä vaikuttamista julkiseen
keskusteluun, lainsäädäntöön, standardeihin ja hallintoon. Mukana toiminnassa on monipuolinen joukko muun muassa
virkamiehiä, tutkijoita hakkereita, yrittäjiä ja kansalaisaktiiveja. Yhdistys linkittää
eri toimijoita yhteen ja vuorovaikutusta
muun muassa nettifasilitoinnin keinoin tai
hackathon-tilaisuuksia järjestämällä. Virallisena organisaationa yhdistys voi jalostaa yleisestä verkostokeskustelusta vaikuttavaa toimintaa esimerkiksi projektien

Vuonna 2014 järjestetään joko ulkomaan
ekskursio tai seminaari ajankohtaisesta
asiasta. Mukaan pääsee liittymällä kerhon
jäseneksi.
Kerho on hyvä verkostoitumiskanava nuorille alalle valmistuville insinööreille ja
muillekin kiinnostuneille.
Mukaan voi liittyä olemalla yhteydessä esimerkiksi seuraaviin johtokunnan jäseniin:
Puheenjohtaja Martin Vermeer, martin.
vermeer@aalto.fi
Varapuheenjohtaja Jukka Hakala, jukka.
hakala@geopixel.fi
Sihteeri Kyösti Laamanen, kyosti.laamanen@kolumbus.fi
Jäsenmaksu on 10 €/vuosi
Kerhon verkkosivut ovat osoitteessa
http://gk.fgi.fi

muodossa. Ensimmäisen vuoden merkittävimmät projektit olivat kuuteen kaupunkiin
suuntautunut avoimen tiedon kuntakiertue
sekä datan avaajille suunnatun valmennustoiminnan käynnistäminen.
Tänä vuonna tapahtuu myös paljon.
Datakoulu-nimikkeen (http://datakoulu.fi)
alla on eri kohderyhmille suunnattuja koulutuskokonaisuuksia ja Datademo (http://
datademo.fi/) puolestaan on vertaisarviointiin perustuva rahoitusmekanismi, jota
kautta voi hakea ja saada muutaman tuhannen euron suuruisia rahoitusapuja
avoimen datan kokeiluille. Vuoden suurin
ja kaunein kotimainen avoimuustapahtuma on Valtioneuvoston kanslian koordinoima Avoin Suomi 2014 -messutapahtuma 15. – 16.9. Helsingissä, jota OKFFI on
mukana järjestämässä. Toivotamme kaikki
myös mukaan OKFFI:n, ProGis ry:n ja Sytyke ry:n yhteiseen kevätseminaariin 26.3.
Helsingissä.
Helpoin tapa tutustua toimintaan on
liittyä eri teemojen ympärille järjestäytyneiden työryhmien (http://okf.fi/wg) ja
paikkakuntien aktiiviryhmien (http://okf.
fi/regions), verkkokeskusteluihin. Kullakin
ryhmällä on on omat keskustelukanavansa ja tapaamisensa. Koko verkoston ja yhdistyksen pääviestintäkanava on Finnish
Open Data Ecosystem -Facebook-ryhmä.
Yhdistyksen verkkosivulta http://okf.fi/
löydät lisää tietoa projekteista ja tapahtumista. Jäsenyys on niin yksityishenkilöille
kuin organisaatioillekin maksuton kannanotto avoimen tiedon puolesta (http://okf.fi/
membership).
Antti ”Jogi” Poikola, Jaakko Korhonen ja
Markus Petteri Laine
Yhteydenotot:
jogi@okf.fi, Twitter: @apoikola

Tuoteuutisia
Trimble Geo 7
etäpaikannusominaisuudella
Trimblen uusi kämmenmikro, Trimble® Geo
7 sisältää etäpaikannuksen mahdollistavan
Trimble Flightwave™ -teknologian. Laitteessa on integroidun etäisyysmittarimoduulin lisäksi GNSS-ominaisuudet.

Tilanteissa, joissa paikantaminen ei ole
mahdollista, Geo 7:llä voi siirtyä käyttämään Flightwave™ -etäpaikannusteknologiaa. Käyttäjä voi kohdistaa laitteen suoraan kohteeseen ja mitata sijainnin, välissä
olevista esteistä huolimatta, esimerkiksi
joen toiselta puolelta. Flightwave integroi
etäisyysmittarin tuottamat epäkeskiset ha-

vainnot suoraan Trimblen tiedonkeruuohjelmistoon.
Laite on yhteensopiva nykyisten ja
suunnitteilla olevien GNSS-järjestelmien
kanssa: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ja
BeiDou.
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uutisia
Mikkelin kaupungille Esrin
kuntalisenssi
Mikkelin kaupunki on yhdessä Hirvensalmen ja Puumalan kuntien kanssa hankkinut käyttöönsä Esrin kuntalisenssin. Hankinta mahdollistaa muun muassa Mikkelin
kaupungin tarjoamien karttapalvelujen uu-

Spatineolle kauppa
Kataloniasta
Katalonian kartografinen instituutti on ottanut käyttöön Spatineo Monitor -palvelun.
Espanjalaiset päätyivät syksyn testikäy-

Suomalaisyritys mallinsi
vesirakenteita Saksassa
VRT Finland Oy sai tammikuussa päätökseen viiden sataman kartoitushankkeen
Saksassa. Hanke käsitti Aschaffenburgin,
Bambergin, Nürnbergin, Rothin ja Regensburingin satamien laiturirakenteet sekä
pohjan mallinnuksen. Mittauksissa käytettiin erityisesti rakennetutkimuksiin suunniteltua monikeilainjärjestelmää.
Veneeseen kiinnitetyn järjestelmän

Uusi käyttäjiä Louhipalveluille
Lahti ja Jyväskylä ovat tilanneet Siton Louhi Kauppa -palvelut rakennuspiirustusten
myyntiä varten. Palvelun avulla voi etsiä ja
ostaa lahtelaisten ja jyväskyläläisten talojen rakennuspiirustuksia. Piirustuksia voi
hakea esimerkiksi osoitteella tai rakennusluvan tunnuksella.
Siilinjärvi on hankkinut Louhi Kuntapalvelin- ja SitoGis Maaomaisuus -sovel-

Esri Finland mukana Fingridin
järjestelmäuudistuksessa
Esri Finland toimii IBM:n alihankkijana projektissa, jossa Suomen kantaverkkoyhtiö
Fingrid uudistaa toiminnanohjaus- ja verkkotietojärjestelmänsä. Projektin ensimmäisessä vaiheessa Fingrid hyödyntää Esrin
ArcGIS-järjestelmää sähköasemiin liittyvien tietojen hallinnassa ja analysoinnissa
sekä aineistojen katselussa omaisuudenhallintajärjestelmään sisältyvällä käyttöliittymällä.

distamisen sekä paikkatietoanalyysien tekemisen kaupungin eri hallinnonalojen
suunnittelutoiminnan ja päätöksenteon
tueksi. Kunta voi hyödyntää sopimukseen
kuuluvia ArcGIS-ohjelmistoja sekä ArcGIS
Online -pilvipalvelua ilman käyttäjämäärärajoituksia.

tön jälkeen ottamaan palvelun käyttöönsä vuoden alusta. Katalonian kartografinen
instituutti käyttää Spatineo Monitoria paikkatietopalveluidensa laadun seuraamiseen
ja kehittämiseen sekä Inspire-velvoitteidensa täyttämiseen.
avulla vedenalaisista rakenteista kerättiin yksityiskohtainen pistepilvi rakenteiden
mallinnusta varten. Lopputuotteena asiakkaalle toimitettiin CAD-suunnitteluun soveltuvat rakennemallit. Aineistoa tullaan
käyttämään satamien muutossuunnittelun
pohjana.
Suomalainen VRT Finland Oy on vedenalaiseen tutkimus- ja tarkastustyöhön,
mobiililaserkeilaukseen ja 3D-mittausaineiston jatkokäsittelyyn erikoistunut yritys.

Pihatie.fi Uuraisten kunnalle
Uuraisten kunta on ottanut käyttöönsä
Dimenteq Oy:n Pihatie.fi-tonttiportaalin,
jossa kunta esittelee myytävät ja vuokrattavat tonttinsa. Pihatien avulla tonttia etsivät nykyiset ja tulevat kuntalaiset
voivat hakea itselleen sopivinta tonttia ja
tehdä samalla tonttihakemuksen suoraan
kuntaan.

Harava-kyselypalvelu
osallistaa
Karttapohjaista Harava-palvelua (www.
eharava.fi) hyödynnetään jo yli 50
Suomen kunnassa. Uusia hyödyntäjiä
ovat mm. Hyvinkää, Hämeenlinna, Juva,
Jyväskylä, Keski-Pohjanmaan liitto, Lohja,
Mikkeli, Mäntsälä, Pieksämäki, Porvoo,
Rovaniemi, Salo ja Valkeakoski. Lisäksi
AIRIX Ympäristö Oy ja Ramboll Finland
Oy sekä Vitoria-Gasteizin kaupunki
Espanjassa ja Zürichin yliopisto ovat
ottaneet palvelun käyttöönsä. Harava
sisältää kyselyiden laatimisen lisäksi
toiminnot vastausten analysointiin ja
raportointiin.

Oulun Kiulukankaalle Kuura
lukset. Louhi Kuntapalvelin tarjoaa yhteen
karttaliittymään kunnan eri prosessien tarvitsemat tiedot. SitoGis Maaomaisuus -sovelluksella hallitaan kunnan vuokrasopimuksia ja maaomaisuutta.
Tampereen Rantatunneli -hankkeessa käytettävä Louhi Ympäristö -palvelu on
uudistunut. Palvelun ilmettä ja käytettävyyttä on parannettu, ja se toimii nyt myös
mobiililaitteissa. Palvelun avulla voi jakaa
hankkeen tietoja sekä seurata rakentamisen etenemistä, kuten louhintatöitä.

Tulevassa järjestelmässä omaisuusrekisteri, kunnonhallinta ja kytkentöjen suunnittelu tapahtuu IBM Maximo Asset Management -ohjelmistolla, johon yhdistetään
paikkatiedot Esrin ArcGIS-tuotteesta. Esri
Finland toimittaa yhteistyössä tanskalaisen
Informi GIS:n kanssa älykkään verkkotietomallin sekä ArcGIS ja ArcFM -ohjelmistojen hyödyntämiseen perustuvan ratkaisun
mm. sähköverkkosuunnitteluun, verkkotietojen ylläpitoon, raivausten suunnitteluun,
mobiilikäyttöön sekä kiinteistötietojen hyödyntämiseen.

Oulun tekninen liikelaitos on ottanut käyttöön Hohto Labs Oy:n KUURA-työmaanhallintajärjestelmän Kiulukankaan asuinalueen infrarakentamisessa. Kiulukangas
tehdään kokonaan tietomallipohjaisesti,
ja sen rakentaminen kestää toukokuun
2014 loppuun. Kaivinkoneita työmaalla on käytössä noin 20, joista 16 on koneohjauslaitteilla varustettuna. KUURAjärjestelmää käytetään toteutusvaiheen
tietomallien hallintaan ja testaamiseen,
tiedonsiirtoon työkoneille, reaaliaikaiseen
työmaaseurantaan sekä mallipohjaiseen
laadunvarmistukseen.

SKM Gisair Oy kuvaa
Maanmittauslaitokselle
Maanmittauslaitoksen
ilmakuvauksista vuosille 2014 – 2017 järjestetyn kansainvälisen tarjouskilpailun voittajaksi on
valittu SKM Gisair Oy. Valmiita tuotteita
käytetään Maaseutuviraston Peltolohkorekisterin (LPIS) ja Maanmittauslaitoksen
Maastotietokannan ajantasaistuksessa.
Vuosittainen arvioitu tuotantomäärä on
noin 30 000 – 50 000 km2.
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Mitä GIS-yhteisö voisi tarjota
sinulle?
”Oletko ProGIS ry:n jäsen?” kysyi Miika Mäkelä GIS-Velhojen Facebook-sivuilla. Yli
puolet vastanneista tunnusti kuuluvansa yhdistykseen joko henkilöjäsenenä tai
työnantajansa kautta. Lystikkään ”Onko se
joku bändi?” -vaihtoehdon valitsi kuitenkin
moni vastaaja. Kerrottakoon, että tylsähkö
”En ole jäsen” ei ollut vaihtoehtona.
GIS-Velhot on Facebookissa ja LinkedInissä toimiva ryhmä Suomen paikkatietoalalla toimivien ihmisten vapaamuotoista
verkostoitumista varten. Suosittelen ryhmään liittymistä, koska sieltä voi saada
esimerkiksi vinkkejä sopivien aineistojen
löytämiseen toisilta paikkatietojen parissa
työskenteleviltä.
ProGIS taasen on yhdistys, joka yhdistää paikkatietoala ihmisiä, toimijoita ja
alasta kiinnostuneita, järjestää tapahtumia,
tiedottaa ajankohtaisista asioista ja edistää
paikkatietoalan tunnettavuutta. Nämä ovat
mielestäni oivia syitä kuulua yhdistykseen.
Molemmilla yhteisöillä on varmasti
paikkansa ja ne ovat olemassa jäsentensä
toiveita varten.
Tällä kertaa kysynkin, millaista toimintaa sinä haluaisit ProGIS-paikkatietoyhteisöltä? Olisiko sinulla ehdotuksia esimerkiksi
seminaariaiheiksi, vinkkejä mistä kannattaisi tiedottaa tai kaipaisitko enemmän vapaamuotoisia tapahtumia, jossa ihmiset tu-

lisivat tutuiksi? Haluaisitko kenties kutsua
ProGIS-jäseniä tutustumaan organisaa
tioosi aamiaisvierailun merkeissä? Kerro
toiveesi ProGIS:n hallitukseen osoitteeseen:
progis.info@gmail.com
Tässä maistiaisia, millaista toimintaa
olemme suunnitelleet vuodelle 2014:
• Aamiaisvierailuja yrityksiin ja julkishallinnon organisaatioihin sekä muuta seminaaritoimintaa
• IT-asiantuntijoille suunnattu tutustumistapahtuma paikkatietoalaan
• Linkkibileiden järjestäminen ja palkintojen
jako Paikkatietomarkkinoiden yhteydessä
• Aktivoida hieman entisestään yhteistyötä
yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden kanssa, yhdistysten, oppilaitosten ja
tutkimuslaitosten kanssa
• Jatkaa kansainvälistä yhteistyötä GI Nordenin kautta
• Tiedottaa jäsenistölle mm. alan tapahtumista ja avoimista työpaikoista nettisivuilla ja sähköpostilistalla
• Kehittää GIS-aiheista sisältöä yhdistyksen
verkkosivuilla ja Wikipediassa.
Lue lisää ja seuraa ajankohtaisia asioita:
www.progis.fi

Hallitus 2014
Samppa Bernelius - Geologian tutkimuslaitos
Outi Hermans vpj. - Helsingin kaupunki
Mikko Hämäläinen - SC5 Online Oy
Ulla Järvinen pj. - Esri Finland Oy
Riikka Kivekäs - Maanmittauslaitos
Miika Mäkelä - Tom Tom Oy
Ulla Pyysalo - Geodeettinen laitos
Juha Riihelä - Turun yliopisto
Matti Silvennoinen - Arbonaut Oy

Yhteys hallitukseen:
progis.info@gmail.com, www.progis.fi

26.3. seminaari joukkoistamisen hyödyntämisestä ja haasteista paikkatiedon keruussa.
Seminaari järjestetään yhteistyössä OKFFI:n
ja Sytyke ry:n kanssa.

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

▶ Ulla Järvinen
ProGIS ry:n pj

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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PALVELUHAKEMISTO

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

Cad-Q:n FIKSU -ohjelmistoratkaisut sekä Autodeskin Infraratkaisut
▷ Detalji- ja yleiskaavoitus, 3D-mallinnus, kaavatalous ja tonttijako
▷ Vihersuunnittelu, kunnallistekniikan suunnittelu
▷ Kaukolämpöverkon suunnittelu
▷ Verkostotietojen hallinta, selainkäyttöiset GISsovellukset
CAD-Q Äyritie 8 B, 01510 VANTAA
puh. (09) 5422 6500, info@cad-q.fi
etunimi.sukunimi@cad-q.fi www.cad-q.fi

▷ Esrin kokonaisvaltaiset ArcGISpaikkatietoratkaisut kaikkiin ympäristöihin
▷ Pilvipohjaiset ArcGIS Online -ratkaisut

▷ Tiedonkeruun, työnohjauksen ja omaisuudenhallinnan mobiiliratkaisut

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

Joustavat Web-ratkaisut eri toimialoille:
▷ Tietoliikenneverkot
▷ Vesi ja viemäri sekä kaasu ja kaukolämpö
▷ Kadut ja yleiset alueet
▷ Yhdistelmäjohtokartat
▷ Kaivulupa.fi -johtoselvityspalvelu
Toni Paila, Raimo Hämäläinen
Horsmakuja 8 A 3, 01300 VANTAA
puh. (09) 836 2310
etunimi.sukunimi[at]keypro.fi
www.keypro.fi

Sinikalliontie 3 B, 02630 ESPOO
puh. 0207 435 435
info@esri.fi
www.esri.fi

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

OHJELMISTOT

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

▷ Ohjelmistot ja palvelut UAV-ilmakuvausten
datakäsittelyyn

Mikko Sippo
Hylkeenpyytäjänkatu 1, 00150 HELSINKI
puh. 0400 930 915, faksi (09) 6219 0921
sales@pieneering.fi
www.pieneering.fi

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

▷ GIS- ja Location Intelligence ohjelmistot
▷ MapInfo paikkatietoteknologia
▷ Encom- luonnonvara-alan erikoisohjelmistot
▷ Paramics -infrasuunnitteluun
▷ Kartta- ja tietoaineistot
▷ Konsultointi ja koulutus

▷ CityCad – infrasuunnittelujärjestelmä
▷ Louhi – kokoavat tietopalvelut ja
sähköisen asioinnin ratkaisut
▷ SitoGis – kuntarekisterijärjestelmä
▷ Räätälöidyt järjestelmätoteutukset

Melkonkatu 18, 00210 HELSINKI
puh. (09) 682 4060, faksi (09) 692 6227
pbsoftware.finland@pb.com
www.pb.fi/software

SITO, Tuulikuja 2, 02100 ESpOO
puh. 020 747 6000
etunimi.sukunimi[at]sito.fi
www.sito.fi

Ohjelmia laserpisteiden ja kuvien käsittelyyn

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

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

▷
▷
▷
▷

Erdas ja Intergraph 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

Tekla Solutions -ohjelmistoratkaisut
▷ Kaavoitus, kiinteistönmuodostus, kartantuotanto
▷ Kiinteistöomaisuuden hallinta
▷ Katu- ja viheralueiden hallinta
▷ Rakennusvalvonta, ympäristövalvonta
▷ Sähköisen asioinnin sovellukset

▷ Ohjelmia laserpisteiden ja ilmakuvien käsittelyyn, katseluun sekä kartta- ja kaupunkimallituotantoon.
▷ Tuki Maanmittauslaitoksen laserpisteaineistolle.

Mike von Wehrt
puh. 030 661 10
tekla.solutions.info@tekla.com
www.tekla.com/fi

Hannu Korpela
puh. 0400 648 391
info@terrasolid.fi
www.terrasolid.fi

▷ Pocket 3D
▷ Magnet field
▷ Magnet office tools

▷ Novapoint ja Autodesk paikkatietotuotteet sekä
selainpohjaiset ratkaisut
▷ Novapoint IRIS: infraomaisuuden tehokkaaseen
hallintaan

Markku Similä
Sarkatie 3 – 5, 01720 VANTAA
puh. (09) 534 033, faksi (09) 537 006
topgeo@topgeo.fi
www.topgeo.fi

Tapani Parmanen
Puh. 040-5530 376
vianova@vianova.fi
www.vianova.fi

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

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

▷ Trimnet
Harava-palvelu
VRS-palvelu
(www.eharava.fi)
▷ Pihatie.fi-palvelu
GIS/GPS/GNSS-järjestelmät
(www.pihatie.fi)
▷ Asiakaskohtaiset ratkaisut
▷ Luotettavasti, Innovatiivisesti, Ketterästi ja Iloisesti

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

Perintötie 2c,5 01510
VANTAA
Salorankatu
– 7, 24240
SALO
0207789
510
600
puh. 020
0250
info@geotrim.fi
myynti@dimenteq.fi
www.geotrim.fi
www.dimenteq.fi

Stella kuntien
paikkatieto- ja suunnittelujärjes▷ Trimnet
VRS-palvelu
telmä
▷ GIS/GPS/GNSS-järjestelmät
▷ MicroStation-sovellukset tietomallinnukseen
▷ ProjectWise infrahankkeiden paikkatietopohjainen tiedonhallinta
▷ AssetWise infrastruktuurin elinkaaritiedon hallinta
Bentley Systems Finland Oy
Perintötie
2c, 01510
Teknobulevardi
3–5,VANTAA
01530 VANTAA
puh.
0207830
5101200,
600 faksi 010 830 1240
Puh. 010
info@geotrim.fi
etunimi.sukunimi@bentley.com
www.geotrim.fi
www.bentley.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
▷ Kaapelikartoitusjärjestelmä
▷ Laserkeilaimet ja -järjestelmät
Perintötie 2c, 01510 VANTAA
puh. 0207 510 600
info@geotrim.fi
www.geotrim.fi

LUE
▷ Topcon GPS/Glonass RTK/DGPS/GIS
▷ Topcon takymetrit servo, prismaton mittaus,
imaging
▷ Laserskanneri
Markku Similä
Sarkatie 3 – 5, 01720 VANTAA
puh. (09) 534 033, faksi (09) 537 006
topgeo@topgeo.fi
www.topgeo.fi

▷ Paikkatietoalan täydennyskoulutuspalvelut
▷ Osaamisen kehittämisen ratkaisut
1.3.2014 lähtien toimimme osana Aalto University
Executive Education Oy:tä.
Marjaana Laurema
Luolamiehentie 2, 02150 ESPOO
puh. 050 560 8604
etunimi.sukunimi@aalto.fi
www.aaltopro.fi

Paikkatiedon erikoislehti
ilmestyy neljä kertaa vuodessa

▷ 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

LAITTEISTOT

Tulppatie 16 – 18 B, 00880 HELSINKI, Finland
puh. 09 2532 5000
geostar@geostar.fi
www.geostar.fi

Kestotilaus 24 €
Vuositilaus 29 €
positio-lehti.fi/tilaus

SEURAA
facebook.com/positio-lehti

positio-lehti.fi

Digitaaliset paikkatiedot:
▷ Ilmakuvaus ja laserkeilaus
▷ Kartat ja maastomallit
▷ Ortokuvat ja pintamallit

▷ Avoimen/suljetun lähdekoodin ratkaisut
▷ Sovelluskehitys/alihankinta

Paavo Uuttu
Pasilanraitio 5, 00240 HELSINKI
puh. 010 322 8977, 044 549 1976
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

PALVELUT

Faro 3D laserkeilaimet
Sokkia mittalaitteet, huolto ja tuki
Nedo laserlaitteet, huolto ja tuki
Planimetrit, yms. mittatarvikkeet
Fisher metallinilmaisimet ja kaapelietsimet

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

TILAA
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PALVELUT

PALVELUHAKEMISTO

▷ On-line paikkatietopalvelut
▷ Kartografiset tuotantopalvelut
▷ Määrittelyt ja konsultointi
▷ Projektit ja integraatiot
▷ ESRI, Microsoft, open source jne.

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

▷ Koulutus-, ylläpito- ja tukipalvelut
▷ Konsultointi- ja asiantuntijapalvelut
▷ Paikkatietoanalyysi- ja aineistopalvelut
▷ Sovelluskehitysprojektit

Emmi Jouslehto
puh. 040 172 3657
etunimi.sukunimi@cgi.com
www.fi.cgi.com

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

Sinikalliontie 3 B, 02630 ESPOO
puh. 0207 435 435
info@esri.fi
www.esri.fi

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

▷ Geologinen tieto nyt yhdestä hakupalvelusta
http://hakku.gtk.fi/

▷ Paikkatietojärjestelmien sovelluskehitys ja
projektit
▷ Mobiilin tiedonkäsittelyn ratkaisut eri tarpeisiin

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

Verkkokaupan asiakaspalvelu:
puh. 029 503 2450
www.gtk.fi

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

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

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

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

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

▷ Opaskartat ja opastaulut
▷ InfoGIS-paikkatietopalvelut internetissä;
▷ Krysp, KuntaGML ja Insipire vaatimuksia tukeva
▷ Mobiilioptimoidut toiminnot GPS-paikannuksella
▷ Tonttipörssi sähköisellä varauslomakkeella
▷ Kehittyneet kaava- ja reitistötoiminnot
Kauppurienkatu 33, 90100 OULU
puh. (08) 323 0001, 0400 683331
infokartta@infokartta.fi
www.infokartta.fi

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

▷ Opaskartat,
▷ Kaavayhdistelmät
▷ Internetkarttapalvelut
▷ Rasteri- ja vektoriaineistojen koordinaatistomuunnokset KKJ<->EUREF

▷ Selainkäyttöinen verkkotietopalvelu eri toimialoille
▷ Kuituverkkojen suunnittelu
▷ Kartoitus-, dokumentointi-, tallennus- ja käyttöönottopalvelut
▷ Kaivulupa.fi-johtoselvityspalvelu
Ville Koivumäki, Raimo Hämäläinen
Teollisuuskatu 13, 80100 JOENSUU
puh. 044 375 4416
etunimi.sukunimi[at]keypro.fi
www.keypro.fi, www.kaivulupa.fi

Ratkaisevaa tietoa
Me pureudumme toimintaympäristöön kerros
kerrokselta, maalla ja vedessä – mallinnamme
piilossa olevan todellisuuden
▷ Tiedonhallinta
▷ Aineistomallit, kaikki irti nykyisestä aineistostasi
▷ Palvelutuotteet: Luotaus, Karttatuotanto, Suunnittelu, Mittausaineistojen käsittely ja Mittaus
Mericon Oy
Laurinmäenkuja 3 A, 00440 HELSINKI
info@mericob.fi www.mericon.fi

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

▷ Ohjelmistot ja palvelut UAV-ilmakuvausten
datakäsittelyyn

▷ Digitaaliset kartoitukset ja maastomallit
▷ EUREF- ja N2000-muunnokset
▷ Infraomaisuuden tiedonkeruu
▷ Laserkeilaukset ja ilmakuvaukset
▷ Selvitykset, konsultointi ja koulutus

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

Mikko Sippo
Hylkeenpyytäjänkatu 1, 00150 HELSINKI
puh. 0400 930 915, faksi (09) 6219 0921
sales@pieneering.fi
www.pieneering.fi

Kari Salonen
Pakkamestarinkatu 3, 00520 HELSINKI
puh. (09) 1481 947
karttatiimi@karttatiimi.fi
www.karttatiimi.fi

SITO, Tuulikuja 2, 02100 ESpOO
puh. 020 747 6000
etunimi.sukunimi[at]sito.fi
www.sito.fi

positio 1/2014

▷ Paikkatietopalveluiden seuranta- ja raportointipalvelut
▷ Paikkatietopalveluiden suorituskykytestaukset
▷ Kattava tietokanta ja haku maailman julkisista
paikkatietopalveluista
▷ Inspire-asiantuntijapalvelut
Linnankoskenkatu 16 A 17, 00250 HELSINKI
puh. 020 703 2210
info@spatineo.fi
www.spatineo.fi

▷ BlomURBEX - paikkatietopalvelin
▷ Viistoilmakuvakirjastot
▷ Fotorealistiset 3D - kaupunkimallit
▷ Mittatarkat BlomSTREET - katunäkymäkuvat
Lauri Hartikainen
Pasilanraitio 5, 00240 HELSINKI
puh. 010 322 8976, 050 543 5444
etunimi.sukunimi@blomasa.com
www.blomasa.com

▷ Maalaserkeilaus ja pistepilvimallit
▷ Laserkeilaukseen perustuva 3D-mallinnus
▷ Rakennusten tietomallinnus
▷ Laserkeilaus rakentamisen valvonnassa
▷ Konsultointia 3D-tiedonkeruuseen

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

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

SmartGeo Oy
Jukka Mäkelä
puh. 040 548 3406
jukka.makela@smartgeo.fi

▷
▷
▷
▷

Erdas ja Intergraph ohjelmistot
ArcGIS räätälöinti
Paikkatietoaineistojen hallinta
Karttatuotteet

▷ Topcon merkkihuolto
▷ GPS- ja muut geodesian laitteet

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

Reijo Salo, Timo Solin
Sarkatie 3 – 5, 01720 VANTAA
puh. (09) 534 033, faksi (09) 537 006
topgeo@topgeo.fi
www.topgeo.fi

▷ Paikkatietoinfrastruktuureja tukeva tutkimus ja
kehitystyö
▷ Kansalliset koordinaatti-, korkeus- ja painovoimajärjestelmät
▷ Koordinaattimuunnospalvelu:
http://coordtrans.fgi.fi/
▷ Kaukokartoituspalveluiden tekninen neuvonta
▷ Kansallinen mittanormaalilaboratorio
▷ Paikannussatelliittijärjestelmät
Geodeetinrinne 2, 02430 Masala
www.fgi.fi

▷
▷
▷
▷

Maanmittaustoimitukset
Lainhuudot ja kiinnitykset
Kiinteistötietojärjestelmä (KTJ)
Avoimet aineistot- ja rajapintapalvelut
www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-ja-palvelut

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

Aino – aineistojen hallintapalvelut ja tietotuotteet:
▷ Avoimet viranomaisaineistot käyttövalmiina paketteina
▷ Digitaaliset ortokuvat ja satelliittikuvat
▷ Kuntien kantakartat ja kaavat
▷ Nokia HERE
▷ OpenStreetMap-karttatuotteet
▷ Nettikartat
SITO, Tuulikuja 2, 02100 ESpOO
puh. 020 747 6000
into[at]sito.fi
www.sito.fi

25 72 mm

a

KoRKEUS 24,5 mm

a

logo 68 mm

Järjestäjä: maanmittauslaitos

a

paikkatietomarkkinat 25 vuotta!
PTm 62 mm

4,5 mm

paikkatietomarkkinat.fi

PALVELUT

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

SmartGeo

4. – 5.11.2014

facebook.com/paikkatietomarkkinat

TIETOTUOTTEET

▷ Ilmakuvakartat ja digitaaliset kartat
▷ Maastomallit, ortokuvat, mittauspalvelut

▶ 27

