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Vanhasta uuteen

KIRSI MÄKINEN
päätoimittaja

KUVA: LASSE SCHILDT

M

iltä kuulostaisi ajatus taksiyhtiöstä
ilman takseja? Tai sisältöpalvelusta
ilman sisällöntuotantoa? Osallistuin
jokin aika sitten seminaariin, jossa
puhui Jonas Kjellberg, yksi Skypen
perustajista. Hän puhui muun muassa
uuden tekniikan murroksesta ja sen vaikutuksista liiketoimintaan.
Taksipalvelu Uber ja yhteisöpalvelu Facebook ovat
esimerkkejä 2000-luvun uudesta liiketoiminnasta. Se ei
välttämättä vaadi suuria alkuinvestointeja, skaalautuu
kysynnän kasvaessa ja voi olla käyttäjälleen ilmainen.
Pienestä alusta voi kuitenkin kehittyä miljoonabisnes.
Kjellberg kutsui ilmiötä nollien maksimoinniksi.
Nollien maksimointi on mahdollista, koska tietoverkot yhdistävät ihmiset ja palvelut, tietojen tallennukseen tarvittavan levytilan saa vuokrattua eikä omia
laiteinvestointeja välttämättä tarvita.
Innovaatiot eivät synny tyhjästä. Tarvitaan paitsi
rohkeutta kokeilla myös halua ajatella asioita uudella
tavalla. Joskus hätkähdyttääkin, kuinka tutuilla äänenpainoilla asioista keskustellaan vuodesta ja jopa vuosikymmenestä toiseen. Uskallammeko luopua vanhasta
ja tehdä tilaa uusille ajatuksille? Ja olisiko mahdoton
kenties muuttunut mahdolliseksi?
Uusia avauksia on nähty esimerkiksi maastotiedon
keruussa, kun valtio ja kunnat ovat lähteneet yhdessä
rakentamaan seuraavan sukupolven maastotietokantaa.
Tavoitteena on koota maastotiedot yhteen yhteiseen
tietovarastoon, joka vastaa myös kuntien tarpeisiin.
Päällekkäistä tiedonkeruuta ei enää tarvita.
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MURROKSESSA
▶ TIMO VÄLIHARJU

Liiketoimintaa

avoimella lähdekoodilla
Avoimeen lähdekoodiin perustuva ansaintalogiikka
eroaa suljetun maailman mallista.

A

voin lähdekoodi ja yhteisöllinen
ohjelmistojen kehittäminen ovat
tulleet jäädäkseen. Tietämys avoimen lähdekoodin toimintamalleista on lisääntynyt, ja alalla kuulee yhä harvemmin keskustelua,
jossa harhaanjohtavasti sotketaan toisiinsa avoin
ja ilmainen. Avoimen lähdekoodin käytön ja soveltamisen ydin niin toimittajan kuin asiakkaankin
näkökulmasta perustuu siis käytön vapauteen eikä
käyttämisen hintaan.

Avoin lähdekoodi
mahdollistaa toimittajalukottomuuden

Y

ksi keskeinen syy miksi avoin lähdekoodi
kiinnostaa, on sen mahdollistama toimittajalukottomuus. Mikäli käyttäjä on tyytyväinen
ohjelmistoon tai palveluun mutta ei toimittajaan,
riittää pelkkä toimittajan vaihto ja muu jatkuu
kuten ennenkin.
Ohjelmistotoimiala on vuosien varrella kehittänyt suorastaan taiteenlajin siitä, millä
mekanismeilla, lisensseillä tai sopimuksilla
asiakas voidaan sitoa toimittajayrityksen
ohjelmistoon tai palveluun. Sitominen
tapahtuu tavalla, missä normaali kilpailu
ei enää toimi järkevällä tavalla tai edistä
toimialan kehitystä vaan muodostuu toimialaa näivettäväksi tekijäksi. Tietojärjestelmien vaihtaminen on etenkin suurissa
organisaatioissa mittava ja liiketoimintakriittinen prosessi, joka kuormittaa usein myös
henkilöstöä.

ohjelmistoista on harhaanjohtavasti säilynyt.
Myös avoimen lähdekoodin ohjelmistoissa on
lisenssi, mutta se vapauttaa ohjelmiston käytön ja
soveltamisen sekä määrittelee muun muassa miten
kehitettävä koodi tulisi palauttaa kehitysyhteisöön.
Kolmas harhakäsitys on puhua ei-kaupallisista
(avoin) ja kaupallisista (suljettu) ohjelmistoista.
Avoin lähdekoodi on aivan yhtä kaupallista kuin
suljettu lähdekoodikin. Avoimeen lähdekoodiin
perustuva ansaintalogiikka ja liiketoimintamalli
toteutetaan vain erilaisilla mekanismeilla kuin
suljetussa mallissa.

Avoin lähdekoodi
– normaalia liiketoimintaa

O

n syytä haudata ajatus, että avoin lähdekoodi ja liiketoiminnan tekeminen olisivat
jollakin tavalla ristiriidassa keskenään.
Nykyään nähtävissä on selvä trendi siitä, että
avoimen lähdekoodin mahdollisuuksista liiketoiminnassa keskustellaan myös globaalien yritysten
johtoryhmätasolla eikä ainoastaan teknologiaosastolla.
Globaalit yritykset osallistuvat aktiivisesti kehitykseen avoimen lähdekoodin
yhteisöissä tehden samalla kiihtyvällä
vauhdilla yritysostoja avoimen lähdekoodin teknologiaa kehittäviin yrityksiin. Näin
yritykset saavat avoimen lähdekoodin osaamista ja vahvistavat markkina-asemaansa.

Avoin lähdekoodi
on aivan yhtä
kaupallista kuin suljettu
lähdekoodikin.

”Free to Use” ei ole ”Free of Charge”

K

ustannuksiin liittyvissä keskusteluissa
sekoitetaan helposti englanninkieliset termit ”free of charge” ja ”free to use”. Lisäksi
ajatusmalli lisenssivapaista ja ei-lisenssivapaista

Avoimella lähdekoodilla
tehokkuutta liiketoimintaan

A

voimen lähdekoodin käyttö tuotekehityksessä voidaan jakaa karkeasti kahteen:
tehokkuuden ja kustannussäästöjen hakemiseen. Avoimen lähdekoodin komponentteja
haetaan osaksi omaa tuotetta ja rakennetaan näin
lisäarvoa tuotteen päälle. Siten säästyy merkittävästi
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OTA YHTEYTTÄ TOIMITUKSEEN,
POSITIO@MAANMITTAUSLAITOS.FI

aikaa ja resursseja sekä markkinoille tuleminen
nopeutuu. Vaihtoehtoisesti tuotetaan lähdekoodia,
palautetaan se yhteisöön ja yritetään saada se osaksi
yhteisötuotetta. Näin tuotteen hallinta ja kilpailukyvyn parantaminen voidaan hoitaa yhteisöprosessina.
Jossakin tapauksissa
yrit ykset per ustavat
oman yhteisön ohjelmistolleen ja hakevat
sitä kautta kilpailuetua.
Tällöin haetaan usein
asemaa globaalissa
markkinassa, ja erilaisilla kumppanuusmalleilla
pyritään rakentamaan globaalia liiketoimintaa.

- Konsultointipalvelut
- Ohjelmiston tai ohjelmistopalvelun siirto toiselle
toimittajalle tai asiakkaan omalle palvelimille
- Päivityspalvelut sellaisiin osiin palvelua, mitkä
toimittaja näkee oleelliseksi ja jotka eivät sisälly
esimerkiksi ylläpitopalveluun.
Liiketoimintamahdollisuuksia on jo nyt paljon, ja niitä tulee
jatkuvasti lisää. Samalla avoimen
lähdekoodin päälle rakennettu
liiketoiminta laajenee. Tässä on
käsitelty avoimen lähdekoodin
liiketoimintaa ohjelmistoliiketoiminnan näkökulmasta, mutta tulevaisuudessa mahdollisuuksia avautuu robotiikassa (esimerkiksi www.
inmoov.fr) ja muilla sellaisilla alueilla, joissa yhdistyy
avoin lähdekoodi ja fyysiset tuotekomponentit. ◀

Avointa vai suljettua
lähdekoodia? Palvelua
tarvitaan aina.

Avoimen lähdekoodin
palveluliiketoimintaa

KUVA: SINI KILPINEN

A

voimen lähdekoodin avulla liiketoimintaa voi tuottaa ohjelmistopalveluna myös
suoraan loppuasiakkaalle. Tällöin lähestymistapa on toimittaa asiakkaan tarpeisiin sopiva
palvelupaketti jonkin avoimen lähdekoodin ohjelmiston päälle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
että asiakkaalla ja toimittajalla on avoimen lisenssin
kautta samat oikeudet ohjelmistoon.
Tämä liiketoimintamalli perustuu erilaisiin avoimen koodin päälle kehitettyihin palveluihin, jotka
eivät juurikaan eroa suljetun lähdekoodin päälle
tuotetuista palveluista.
Liiketoimintamalliin ja ansaintalogiikkaan voidaan sisällyttää esimerkiksi:
- Ylläpitopalvelu (asiakkaan järjestelmän ylläpito)
- Tukipalvelu (loppukäyttäjä- tai pääkäyttäjätuki)
- Ohjelmointipalvelu (lisäosia avoimen lähdekoodin
ohjelmistoon)
- Graafinen- ja käyttöliittymäpalvelu (Ohjelmiston
käyttöliittymärajapinnan muuttaminen tarpeiden
mukaan)
- Käyttöönotto- ja koulutuspalvelut

Myös avoimella
lähdekoodilla voi
tehdä liiketoimintaa,
kirjoittaa COSS ry:n
toiminnanjohtaja Timo
Väliharju.

TIMO VÄLIHARJU ON SUOMEN
AVOIMIEN TIETOJÄRJESTELMIEN
KESKUS COSS RY:N TOIMINNANJOHTAJA JA YRITTÄJÄ. AVOIMEN
LÄHDEKOODIN ALUEELLA HÄN
ON TOIMINUT 2000-LUVUN
ALUSTA LÄHTIEN. HÄN ON
OLLUT EDISTÄMÄSSÄ TOIMIALAA
ERILAISISSA HANKKEISSA NIIN
KOTIMAASSA KUIN KANSAINVÄLISESTIKIN.
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AJANKOHTAISTA
Väitöstutkimuksia
RIS
KUVA: K

TIINA HEIKKINE

N

Boreaalisen metsän
lehtialaindeksin ja sen
sitoman fotosynteettisesti
aktiivisen säteilyn arviointi
Optiset kaukokartoitusmenetelmät ovat
yleistyneet ympäristön seurannassa nopeasti vuoden 2000 jälkeen. Tällä hetkellä
optisten kaukokartoitusmenetelmien kehitystyötä rajoittaa maastoaineistojen puute

3D-kiinteistöjä vuonna 2017
Maanmittauslaitos on käynnistänyt työn
3D-kiinteistömuodostuksen toteuttamiseksi. Projektit kestävät noin kaksi vuotta, ja
ensimmäiset kolmiulotteiset kiinteistöt ovat
rekisteröitävissä helmikuussa 2017. Niissä toteutetaan muun muassa 3D-kiinteistömuodostuksen edellyttämät muutokset
Kiinteistötietojärjestelmän kiinteistö- ja kirjaamisosaan, ohjataan kuntien ohjelmis-

Eurostat selvittää
maankäyttöä Euroopassa
Euroopan komission tilastopalvelu Eurostat
toteuttaa LUCAS 2015 -kartoituksen, jossa
selvitetään maankäytön ja maanpeitteen
nykytilaa ja muutosta Euroopan unionissa.
Kartoitus toteutetaan vuoden 2015 maaliskuun ja syyskuun välisenä aikana.
Suomesta kartoituksessa on mukana
13 407 pistettä ja sen toteutuksesta vastaa
saksalainen kaukokartoitusyritys EFTAS.
Pisteet voivat sijaita millä tahansa maanpeitetyypillä (viljelymaat, laidunmaat, metsät, rakennetut alueet, liikenneverkot, jne.).

Kansallinen maastotietokanta
-hanke käynnistyi
Maanmittauslaitos on käynnistänyt hankkeen maastotietokannan uudistamiseksi. Tavoitteena on luoda uusi kansallinen
maastotietokanta, joka koostuu nykyisestä maastotietokannasta, kuntien kantakartoista, ilmakuvista ja pistepilvestä,
korkeusmallista sekä muista Inspire-direktiivin ns. perusrefrenssitiedoista. Samalla
luodaan toimintamalli, jossa kukin vastuu-

erityisesti boreaalisista havumetsistä.
Tavalliset metsikkötason muuttujat, kuten puuston keskiläpimitta tai pituus, eivät sellaisenaan sovellu satelliittituotteiden
tarkkuuden arviointiin. Jotta satelliittituotteiden tarkkuutta voidaan arvioida, tarvitaan tietoa muuttujista, jotka kuvaavat
säteilyn kulkua latvuksissa. Tällaisia muuttujat ovat esimerkiksi lehtialaindeksi ja
fPAR, joka kuvaa sitä osaa fotosynteettisesti
aktiivisesta säteilystä, joka sitoutuu kasvillisuuteen.
Tiina Majasalmi kehitti väitöskirjassaan lehtialaindeksin ja fPAR:in maastomittausmenetelmiä ja toimivuutta boreaalisissa metsissä. Tulosten mukaan
erilaiset lehtialaindeksin arviointitavat tuottotoimittajia muokkaamaan kuntien tietojärjestelmiin tarvittavat muutokset sekä
koordinoidaan 3D-kiinteistömuodostuksen
edellyttämiä säädösmuutoksia.
Muutoksella tavoitellaan paremmin todellisuutta kuvaavia kiinteistöjä ja niiden
omistustietoja. Myös kiinteistöverotuksen
kohdentaminen tehostuisi. Tavoitteena on,
että vuonna 2017 esimerkiksi kauppakeskus voisi koostua maanpinnan ylä- ja alapuolella olevista erillisistä kiinteistöistä.

Maastotyöntekijät selvittävät maanpeitteen
ja -käytön, kastelumenetelmät sekä maiseman rakenteelliset elementit.
Tämän lisäksi joka kymmenenneltä
pisteeltä otetaan maaperänäyte. Näytteitä
käytetään ympäristötekijöiden määrittämiseen liittyviin tarkoituksiin, kuten Euroopan
maaperäkarttojen päivittämiseen, maaperämallien oikeellisuuden tarkistamiseen
sekä maaperän orgaanisen hiilen määrän
mittaamiseen.
Kerättyä tietoa käytetään ainoastaan
Euroopan tasoisen tilastotiedon tuottamiseen, eikä siihen sisälly esimerkiksi tietoja
maanomistuksesta.
taho voisi ylläpitää omalta osaltaan yhteistä valtakunnallista maastotietokantaa.
Nyt on käynnistynyt rakennustietojen
pilotti. Siinä määritellään rakennustiedot
(tavoitteena 3D-mallinnus), perustetaan
tietokanta ja pilotoidaan yhteistä tiedonkeruuta sekä testataan palveluita. Hankkeen
yhteydessä uudistetaan myös maastotietojen laatujärjestelmä sekä otetaan käyttöön maastotiedolle yksilöivät tunnukset.
Tavoitteena on saada ensimmäinen tuotannollinen versio käyttöön vuonna 2018.

tavat systemaattisesti poikkeavia arvioita.
Satelliittimittauksiin perustuvat arviot lehtialaindeksistä vaihtelivat ajallisesti enemmän kuin maastomittausten perusteella
olisi voinut odottaa. Väitöskirjassa esiteltiin
uusi malli metsikkökoealan fPAR:in laskemiseksi. Tulosten mukaan satelliittimittauksiin perustuva fPAR voi vastata paremmin
metsikön latvuksen ja aluskasvillisuuden
yhteenlaskettua fPAR:ia kuin pelkän latvuskerroksen fPAR:ia, toisin kuin on perinteisesti oletettu.
Majasalmen väitöskirja tarkastettiin
Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksella maaliskuussa.

Tutustu
Paikkatietoverkoston
kärkiteemoihin
Paikkatietoverkoston vuoden 2015 kärkiteemojen toimintasuunnitelmat löytyvät
Paikkatietoikkunasta.
Osallistumalla kärkiteemojen toimintaan voit vaikuttaa siihen, millainen paikkatietoinfrastruktuuri on Suomessa.
Strategia ja viestintä -kärkiteemassa
edistetään kansallisen paikkatietostrategian toimeenpanoa erityisesti viestinnän
keinoin.
Paikkatieto Suomen kilpailukyvyn
edistäjänä -teema pyrkii tunnistamaan ja
priorisoimaan toimenpiteitä, joiden avulla
voidaan edistää suomalaisyritysten kansainvälistymistä. Kärkiteemassa pyritään
laajentamaan paikkatiedon käyttöä uusille toimialoille tekemällä paikkatiedon
mahdollisuuksia tunnetuksi.
Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja
paikkatietoinfrastruktuuri -teemassa selvitetään paikkatietojen mallinnustapojen
ja tiedonhakurajapintojen soveltuvuutta
kansallisen palveluväylän osaksi.
Paikkatiedon laadunhallinta -teemassa pyritään tunnistamaan laatuun liittyviä
parhaita käytäntöjä ja laadunhallinnan
parantamiseksi tarvittavia toimenpiteitä
sekä viestimään niistä.
Paikkatietoalan yhteistyömallin valmistelu tähtää paikkatietoalan yhdistysten katto-organisaation perustamiseen.
Katto-organisaation työnimenä on ”Geoforum Finland”.
Tutustu toimintaan ja liity mukaan:
paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoverkosto
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Kysymyksiä ja kokemuksia
Inspire-tietotuotteista
Inspire-tietomallien mukaisten paikkatietotuotteiden toteuttaminen etenee. Suomessa kansalliset tietotuoteryhmät ovat koostaneet suunnitelmat direktiivin liitteiden
I-III aineistoteemojen mukaisten tietotuotteiden tuottamiseksi.
Seuraava askel on tietotuotteiden käytännön toteutuksen ja jakelun pilotointi ennen kuin direktiivin asettamat takarajat
katselu- ja latauspalveluiden toteuttamiselle umpeutuvat.

KUVA: TURUN KAUPUNKI

Postauksista näkökulmia
kaupunkisuunnitteluun

Instagramin käyttömäärät katuverkon
tarkkuudella esittävä kartta osoittaa, miten
sosiaalinen aktiivisuus on suurinta Turussa
ydinkeskustassa ja jokirannassa. Aktiivisina postauspaikkoina erottuvat lisäksi esimerkiksi Föri, Logomo ja rautatieasema.
Turun
kaupunkitutkimusohjelmaan
kuuluvassa tutkimuksessa tarkasteltiin sosiaalisen median lokitietojen analysointi-

Kestävän kehityksen
koordinaattijärjestelmät
YK:n yleiskokous on hyväksynyt päätöslauselman kestävään kehitykseen perustuvasta globaalista koordinaattijärjestelmästä. Päätöslauselma kehottaa jäsenvaltioita
edistämään geodeettisen aineiston vapaata saatavuutta ja sitoutumaan geodeettisten infrastruktuurien ylläpitoon ja parantamiseen. Hanketta tuki 52 jäsenvaltiota

Tietotuotteisiin erikoistuneessa MIG
(Maintenance and Implementation Group)työryhmässä on käynnistetty yhdeksän
teemaklusteria, jotka kattavat kaikki 34
Inspire-teemaa. Klusterien työssä hyödynnetään yhteistä työtilaa (https://themes.
jrc.ec.europa.eu/) Työtilassa voi esittää kysymyksiä sekä jakaa kokemuksia tietotuotteiden toteuttamisesta. Lena Hallin-Pihlatie Suomen ympäristökeskuksesta on Land
Use and Land Cover -teemaklusterin koordinaattori, ja Jouni Vuollo Geologian tutkimuskeskuksesta vetää Earth Science -teemaklusterin Mineral Resources -ryhmää.
mahdollisuuksia kaupunkisuunnitteluun
liittyvissä kysymyksissä erityisesti Turun
keskustan alueella.
Käyttökelpoisimmaksi
aineistoksi
osoittautuivat julkiset Instagram-päivitykset, joita tutkimuksessa on analysoitu yhden kalenterivuoden ajalta. Kuvia jaettiin
vuodessa 150.000 ja jakajia oli yhteensä
19.000. Kuvia jaetaan etupäässä positiivisiksi koetuista kohteista tai asioista tai sosiaalisista tilanteista.
Tutkimuksessa kartoitettiin sosiaalisen
median ajallisen ja paikallisen aktiivisuuden lisäksi keskustan toimintojen sijaintia ja aukioloja, kaupungin liikennevirtoja
ja katuverkoston keskeisyyksiä. Tiedot yhdistäen laadittiin painopistemalli, joka kuvaa Turun keskustan aktiivisuutta eri vuorokaudenaikoina.
Painopistemallista laadittiin myös ennuste Turkuun suunnitellun raitiotielinjauksen vaikutuksista keskustan aktiivisuuteen.
Virkistävästi totunnaisuudesta poiketen
Aurajokirantaa pidetään toiminnoiltaan alikehittyneenä sen suureen suosioon verrattuna.
Tutkimuksen toteutti Tallinnan taideakatemian alaisuudessa toimiva monitieteinen, kaupunkisuunnitteluun uusia ratkaisuja etsivä Spatial Intelligence Unit
(SPIN) tutkija Damiano Cerronen johdolla.

193:sta, Suomi mukaan lukien.
Kansalliset karttalaitokset, tutkimuslaitokset ja avaruusorganisaatiot ylläpitävät geodeettista havaintojärjestelmää
ja infrastruktuureita nyt vapaaehtoisesti, koska valtioiden välillä ei ole muodollisia sopimuksia. YK:n päätöslauselma pyrkii
lisäämään ylimmän poliittisen tason ymmärrystä koordinaattijärjestelmien tärkeydestä.
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TAPAHTUMAKALENTERI
1.– 6.6.2015
IGSM 2015 28th International Geodetic
Student Meeting.
Espoo.
Lisätietoja: http://igsm.fi/
9.– 12.6.2015
18th AGILE Conference on Geographic
Information Science: Geographic information
Science as an enabler of smarter cities and
communities.
Lissabon, Portugali.
Lisätietoja: http://agile2015.isegi.unl.pt
23.–28.8.2015
ICC 2015 - International Cartographic
Conference.
Rio de Janeiro, Brasilia.
Lisätietoja: www.icc2015.org
27.8.2015
Paikkatietoverkosto: Paikkatiedon paikka
hallitusneuvotteluissa - työpaja.
Pasila, Helsinki.
Lisätietoja tulossa: www.paikkatietoikkuna.fi/
web/fi/karkiteemat2015.
12.-14.10.2015
Earth Observation Science 2.0.
Esrin, Italia.
Lisätietoja: http://www.eoscience20.org/
3.– 4.11.2015
Paikkatietomarkkinat 2015.
Helsinki.
Lisätietoja: www.paikkatietomarkkinat.fi
12.– 19.7.2016
XXIIIrd Congress of International Society for
Photogrammetry and Remote Sensing.
Praha, Tsekki.
Lisätietoja: www.isprs2016-prague.com
Lisää tapahtumia ja lisätietoja tapahtumista
www.positio-lehti.fi/tapahtumakalenteri
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Antureilla

tietoa tien pinnasta
EU-direktiivi patistelee puolittamaan liikenneonnettomuudet ja varoittamaan liukkaudesta.
KUVA: VTT

- Anturimenetelmän merkittävimmät edut ovat
mittausten tarkkuus ja luotettavuus, hyvä maantieteellinen kattavuus sekä alhaiset kustannukset,
listaa erikoistutkija Raine Hautala VTT:ltä. Lisäksi
VTT:n menetelmä on merkkiriippumaton toisin
kuin eri autonvalmistajien kehittämät sovellukset.

Kuka kaupallistaisi palvelut?

A

Ajoneuvojen keräämä tieto tien liukkaustasosta
osoitetaan värikoodilla. Merkkipallon koko kertoo
havaintojen lukumäärästä.
ntureilla kerätään tietoa mitä erilaisimmista asioista:
tien pinnan liukkaudesta, pellon lannoitustarpeesta,
jäteastioiden täyttymisestä, vedenkulutuksesta,
linja-auton jarrutuksista – teollisuuden sovelluksista
puhumattakaan.
Vaikka antureita ei vielä saa kaupan hyllyltä,
anturiteknologian yleistymiseen ei ole niinkään
syynä itse anturien vaan tiedonsiirron kehittyminen.
Langaton tiedonsiirto on mahdollistanut erityisesti
sovellukset, joissa anturien keräämää tietoa yhdistetään paikkatietoon. Lupaavia sovelluksia on syntymässä muun muassa liikenteen tarpeisiin.

Akselien pyörimisnopeudet kertovat
liukkaudesta

V

TT on kehittänyt anturiteknologiaa tienpinnan automaattiseen liukkaudentunnistukseen. Uusi menetelmä perustuu vetävien
ja vapaasti pyörivien akselien pyörimisnopeuksien
eron ja ajonaikaisten moottorin käyttötietojen mittaamiseen reaaliaikaisesti eri ajotilanteissa.
Tähän asti tienpinnan liukkautta on seurattu
enimmäkseen kiinteästi tien varteen tai testiluontoisesti raskaisiin ajoneuvoihin asennetuilla kameroilla. Kameramittausten ongelmia ovat havaintojen
pistemäisyys ja autoon asennettujen kameroiden
likaantuminen ja huoltotarve. Kalliitakin ne ovat.

V

TT:n kehittämää anturiteknologiaa on
kokeiltu liukkauden tunnistuksessa bussiliikenteessä, lumiaurassa ja säiliöautoissa.
Säiliöautoissa on seurattu myös lastin tilavuutta.
Ajoneuvon keräämä tieto esimerkiksi bussipysäkkien liukkaudesta siirtyy autoista suoraan palvelimelle, josta tieto siirtyy tien kunnossapidosta
vastaaville.
Anturien ja tiedonsiirron lisäksi tarvitaan taustajärjestelmä tiedon hallintaan ja havaintojen
kalibrointiin sekä varoitusjärjestelmä vaarallisen
liukkaita tienkohtia lähestyville kuljettajille. Karttavisualisointi kertoo tilannekuvan. Suunnitteilla
on myös ohjelmalliset rajapinnat helpottamaan
tiedonsiirtoa eri sovellusten välillä.
- Menetelmä soveltuu hyvin raskaaseen liikenteeseen, sillä useimmissa raskaissa ajoneuvoissa on
ajotietokoneet, joihin liukkaudentunnistus voidaan
asentaa edullisesti, Hautala kertoo.
Seuraavaksi tarvittaisiin menetelmän kaupallistaja. Se voisi Hautalan mielestä olla esimerkiksi
kalustonhallintayritys tai muu liikenne- ja turvallisuuspalveluja tarjoa yritys, joka jo toimii vuorokauden ympäri.
Kuluttajapuolella kaupallistaminen on haasteellisempaa. Hautala ideoi liikennepalvelupakettia, josta
autoilija voisi valita useita hänelle sopivia palveluita.
Liukkausvaroitukset olisi yksi palvelu. Muita voisivat olla vaikkapa ruuhka- ja onnettomuusvaroitukset ja tiedot polttoaineiden hinnoista matkan
varrella. Jotta hinnat saataisiin kuluttajan kukkarolle
sopiviksi, markkinoita pitäisi löytää myös Suomen
ulkopuolelta. Vaikka Etelä- ja Keski-Euroopassa tiet
jäätyvät harvemmin kuin pohjoisessa, peltiä rytisee
sitäkin enemmän, jos niin käy. Myös vuoristoteillä
reaaliaikainen kelitieto olisi arvokasta.

KUVA: TAPIO MÄKINEN / HELSINGIN BUSSILIIKENNE OY
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Anturien avulla kerätty tieto ajotavoista auttaa säästämään kustannuksia.

Pakko on hyvä kannustin

S

uomessa huonot sääolosuhteet ja tienpinnan
liukkaus ovat vaikuttava tekijä lähes joka
neljännessä liikennekuolemassa. Loukkaantumisten ja kuolemantapausten on laskettu aiheuttavan noin 260 miljoonaan euron kustannukset
vuosittain.
Pakko on hyvä kannustin parantaa myös liikenneturvallisuutta. VTT:n työtä on vauhdittanut jo
vuonna 2010 annettu EU-direktiivi ja sitä täydentävä asetus vuodelta 2013. Ne edellyttävät ajantasaisia paikkakohtaisia
varoituksia tienkäyttäjille
liukkaan tien olosuhteista.
EU:n jäsenvaltioiden odotetaan myös vähentävän
liikenneonnettomuuksia
puoleen vuodesta 2010
vuoteen 2020.
- Parhaillaan keskustellaan esimerkiksi siitä, miten liikenteenohjaus
pystyisi kertomaan tiellä liikkujille jonon loppupään tarkan sijainnin, kertoo VTT:n tutkija Heikki
Mantsinen.
Liikenneturvallisuuteen liitty y myös EU:n
eCall-järjestelmä, jonka piti tulla voimaan vuonna
2006, mutta tämän hetkinen arvio on vuoden 2017
loppupuoli. Siinä onnettomuuteen joutunut auto
ottaa itse yhteyden hätäkeskukseen ja ilmoittaa
onnettomuuspaikan.

Polttoainetta säästyy

A

nturiteknologiaa hyödynnetään liikenteessä
myös ajotapojen ja -reittien seurannassa sekä
logistiikassa. Helsingin Bussiliikenne Oy on
onnistunut parantamaan kuljettajiensa ajotapaa,
kun esimerkiksi jarrutukset voidaan analysoida
ajoneuvokohtaisesti. Polttoaineen kulutus on vähentynyt ja matkustusmukavuus parantunut.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) ja
Paperinkeräys Oy puolestaan pyrkivät säästämään
polttoainetta jäteastioihin asennetuilla antureilla.
Kartonkikeräysastioihin asennettujen
antureiden keräämä tieto astioiden täyttymisestä on liitetty Paperinkeräys Oy:n
ajonohjausjärjestelmään, joka ilmoittaa
kuljettajalle aamulla automaattisesti
optimoidun reitin. Kuljettajan ei siis
tarvitse ajaa tyhjentämään puolillaan
olevia jäteastioita. Vastaavasti tieto
poikkeuksellisen nopeasti täyttyneistä
astioista ehtii kuljettajalle ennen asiakkaan yhteydenottoa.
”Reklamaatiot ja hälytysajot ovat vähentyneet
alle puoleen, ja polttoaineen kulutuksessakin
olemme saavuttaneet merkittäviä säästöjä”, kertoo
Paperinkeräys Oy:n käyttöpäällikkö Taneli Lumiaro.
Anturit ovat myös parantaneet tietoa siitä, miten
keräysastiat täyttyvät eri alueilla. ◀

Anturiteknologian
käyttö lisääntyy
tiedonsiirron
kehittyessä.

▶9
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Löydetty sininen pipo
Kadonneiden etsinnät tehostuvat vapaaehtoisvoimin syntyneellä Vapepa-tutkalla.

V

apaaehtoinen pelastuspalvelu,
Vapepa, löysi viime vuonna
195 kadonnutta, heistä 172
elävänä. Kiireisin kausi on taas
edessä, sillä eniten ihmisiä
katoaa kesäisin.
- Tyypillinen etsittävä on muistisairas
vanhus. Häntä, kuten muitakin kadonneita, lähdetään aina etsimään niiden paikkojen ja kulkuväylien läheisyydestä, jossa
kadonnut on viimeksi nähty, kertoo SPR:n
valmiuskoordinaattori Heikki Väätämöinen. Useimmiten kadonnut löytyykin
1 – 1,5 kilometrin säteeltä katoamispaikasta.
Väätämöinen vastaa SPR:n nimissä
jär jestöjen ja viranomaisten välisen
yhteistyön koordinoinnista. Tarve vapaaehtoist yön koordinointiin havaittiin
1960-luvulla, kun sadat vapaaehtoiset
etsivät Muoniossa kadonnutta pikkutyttöä,
joka lopulta löytyi menehtyneenä. Tällä
hetkellä viranomaisia avustavassa Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa eli Vapepassa
on mukana 50 organisaatiota Autoliitosta
WWF:ään.

Helppokäyttöinen ja ilmainen
palvelu

K

KUVAT: VAPEPA

un Heikki Väätämöinen palasi toissa
kesänä lomalta ja alkoi perata sähköpostejaan, delete-nappulalta välttyi viime
hetkellä tarjous, josta ei voinut kieltäytyä.
Siinä Sami Heinonen -niminen henkilö
tarjosi paikantamisjärjestelmää, joka olisi
yksinkertainen ja ilmainen.
Heinonen oli törmännyt Vapepan etsijöihin kesämökillään ja saanut idean
seurantajärjestelmän rakentamisesta
etsintäpartioiden käyttöön. Se syntyisi
kaveriporukalle paintball-sodankäyntiin
tehdyn järjestelmän pohjalta. Motivaatioksi riitti halu auttaa.
Vapaaehtoistyönä tehdyn tuotekehityksen tuloksena syntyi Vapepa-tutka,
jolla etsintäoperaation johto voi seurata
partioiden liikkeitä reaaliaikaisesti.
Vapepa-tutka näyttää etsintäpartioiden sijainnin ja kuljetut reitit.

positio 2/2015

Partion eteneminen nähdään
reaaliaikaisesti
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tekniikkaa hyödyntävän PuskaRadion, josta vaimo voi seurata
sijaintiani, kun lenkkeilen. Viimeistelin ohjelmiston Applen tuotteille,
Androidille ja Windows Phonelle ja
julkaisin sen ilmaiseksi kaikille, sillä
ihmisillä tuntuu olevan kova tarve
paikantamiseen, Heinonen kertoo.
Myös Vapepa-tutka toimii näillä
yleisimmillä käyttöjärjestelmillä
ja lisäksi vielä Nokian vanhoilla
Symbian-puhelimilla. Toteutus on
tehty HTML5-kielellä, joten näyttö
skaalautuu automaattisesti päätelaitteen mukaan.
Vapepa-tutkan ylläpito on toistaiseksi pitkälti Sami Heinosen varassa,
mutta ohjelmiston koodi on SPR:llä.

K

KUVA: TATU BLOMQVIST

un etsintäpartio tai ryhmä lähtee haravoimaan sille osoitettua
aluetta, partio kirjautuu matkapuhelimella Vapepa-tutkaan ja valitsee
sovelluksen valikosta, onko se jalkapartio, koiraryhmä vai auto. Sen
jälkeen järjestelmä paikantaa puhelimen ja lähettää tiedot partion etenemistä etsinnän johtajalle. Puhelimen
lisäksi seurantaan voidaan käyttää
esimerkiksi koiraan kiinnitettävää
GPS-laitetta.
Vapepa-tutka kertoo etsijöiden
sijainnin lisäksi myös kohteen säätilan. Säätiedot haetaan Norjan ilmaVapepa-tutka nopeuttaa päätöksentekoa, ja etsinnöissä
tieteenlaitokselta.
Jos maastosta lö yt y y pipo tai jokainen minuutti voi olla elintärkeä, sanoo SPR:n Heikki
Paperikartat vielä ykkösenä
muuta mahdollisesti kadonneelle Väätämöinen.
kuulunutta tavaraa, partio täppää
apepa-tutka on meille erintiedon järjestelmään, joka paikantaa löyomainen apuväline, mutta
- Tämä ominaisuus oli meidän järjestöpaikan ja lähettää siitä tiedon johtajalle telmässämme jo puoli vuotta ennen kuin emme silti perusta etsintöjämme sen
automaattisesti. Valokuviakin voi lähettää. Hätäkeskuksella, myhäilee Väätämöinen varaan, korostaa Heikki Väätämöinen.
Johtaja voi Vapepa-tutkan avulla suun- tyytyväisenä.
Ensisijainen menetelmä perustuu edelleen
nitella entistä tehokkaammin esimerkiksi
Tieto etsijöiden sijainnista ja reiteistä paikan päällä jaettaviin paperikarttoihin,
jalkapartion lähettallentuu Vape- joihin kullekin partiolle merkitään heidän
tämisen metsään
pan omalle pal- etsintälohkonsa.
siten, ettei se häiSuurin hyöty Vapepa-tutkasta on Väävelimelle. Sinne
ritse hajuillaan aluladataan myös tämöisen mukaan päätöksenteon nopeueella liikkuvaa koituminen. Johtaja näkee kartalta reaaetsintäoperaarapartiota. Kuljetut
tion aluksi alu- liaikaisesti, jos esimerkiksi autopartio
reitit voidaan myös
een kartat. Käy- ajaa sovitun risteyksen ohi ja voi antaa
toimittaa etsintää
tössä on pääosin ajo-ohjeet saman tien. Etenkin talvella ja
johtaville viranomaisille. Lisäksi viran- Maanmittauslaitoksen kartta-aineisto, varsin usein kesälläkin jokainen minuutti
omaisille voidaan antaa määräaikainen jota voidaan täydentää HERE- tai Google- voi olla elintärkeä. Merkittävä etu on
käyttöoikeus järjestelmään.
tietenkin myös mahdollisuus tarkastella
kartoilla.
Periaatteessa operaatiota voisi siis johkaikkia etsintäryhmiä kerralla.
taa vaikka puhelimella toiselta puolelta PuskaRadio paikantaa kaverit
Vapepa on parhaillaan hankkimassa
maailmaa, mutta yleensä operaation johto
OHTO-toiminnanohjausjärjestelmää, joka
istuu etsintäalueen seurojentalossa, metapepa-tutkan kehittänyt Sami Hei- osaltaan tehostaa muun muassa etsinnän
sästysmajassa tai paremman puutteessa
nonen on tietotekniikka-asiantuntija aloittamista ja raportointia. Siinä keskitypoliisiautossa.
myös päivätyössään, mutta tutka on syn- tään aluksi hälytysryhmien, yksittäisten
Jos kadonnut saadaan paikallistettua tynyt lähinnä öisin perheen nukkuessa. jäsenten ja hälytystehtävien hallinnointiin
matkapuhelimen avulla, hänelle voidaan Ainoa ongelma on kuulemma ollut ajan ja koulutusten seurantaan. Seuraavassa
kertoa valmiilla tekstiviestillä, että hänet riittäminen, teknisiä ongelmia ei ole tullut vaiheessa on tarkoitus selvittää myös
on paikallistettu ja että hän voi esimerkiksi vastaan.
Vapepa-tutkan integroimista toiminnansulkea puhelimensa virran säästämiseksi.
- Omiin tarpeisiini kehitin vielä samaa ohjausjärjestelmään. ◀

-V

Sovelluksesta voi välittää
tietoa myös etsintää
johtaville viranomaisille.

V
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Paikkatietomenetelmillä
apua meripelastuksen
suunnitteluun

KUVA: JAAKKO HEIKKILÄ

Kustannusetäisyysmalli auttaa arvioimaan pelastusresurssien
riittävyyttä ja sijoittelua.
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K

ustannusetäisyysmalleja ja saavutettavuusanalyyseja on käytetty jo pidempään, kun
on suunniteltu esimerkiksi paloasemien
tai ambulanssien optimaalisia sijoituspaikkoja. Meripelastuksen suunnittelussa
näitä menetelmiä on käytetty toistaiseksi
melko vähän.

Vapaaehtoiset hoitavat
kolmanneksen Suomen
vesipelastustehtävistä

P

äävastuu meripelastuksesta on Rajavartiolaitoksella, joka johtaa ja koordinoi pelastustoimintaa Suomen merialueilla. Meripelastukseen osallistuu myös
joukko muita toimijoita. Yksi näistä on

Suomen Meripelastusseura (SMPS). SMPS
on valtakunnallinen vapaaehtoinen merija järvipelastusyhdistysten keskusjärjestö,
jonka jäsenyhdistykset hoitavat noin
kolmanneksen koko Suomen vesipelastustehtävistä. Suomen meripelastusvastuualueella Suomenlahdella vapaaehtoiset
meripelastajat suorittavat vuosittain keskimäärin yli 250 tehtävää.
SMPS toimii pääosin vapaaehtoisvoimin ja lahjoitusvaroin. Resurssien ollessa
rajalliset on tärkeää, että oikeanlaisia
pelastusaluksia sijoitetaan optimaalisiin
sijainteihin. Paikkatietoanalyysit voivat
auttaa tässä. Tarkastelin pro gradu -tutkielmassani paikkatietomenetelmien sopivuutta meripelastuksen suunnitteluun ja
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meripelastuksen nykyisten resurssien riittävyyttä Suomenlahden alueella, pääpainona vapaaehtoiset meripelastuspalvelut.

Kustannusetäisyysmalli kertoo
vasteajan

K

ustannusetäisy ysanaly ysin avulla
voidaan mallintaa kustannusetäisyyspinta halutulle alueelle. Pelastuspalveluissa
ollaan yleensä kiinnostuneita vasteajoista
eli siitä ajasta, joka pelastusyksiköllä kuluu
onnettomuuspaikalle saapumiseen. Tällöin
mallinnettavana kustannuksena on aika, ja
kustannusetäisyyspinta kertoo ajan, jossa
eri sijainnit ovat saavutettavissa, kun kuljetaan nopeinta mahdollista reittiä.

KUVA: EMILIA VENÄLÄINEN

Vuosien 2007 – 2012 onnettomuustiheydet visualisoituina käyttäen Kernelin ydinestimointia ja yhden meripeninkulman (NM) ytimen
leveyttä
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KUVA: EMILIA VENÄLÄINEN

Mallinnettu merkittävä aallonkorkeus Suomenlahdella 14 m/s lounaistuulella. Tämä tuulitilanne edustaa vaikeita olosuhteita.
Tutkielmassani mallinsin Suomenlahden meripelastusalueelle kustannusetäisyyspinnan. Jokaiselle tutkimusalueen
10x10 metrin ruudulle saatiin tieto, kuinka
nopeasti ensimmäinen meripelastusalus
teoriassa saavuttaa kyseisen ruudun.
Mallinnettaessa kustannusetäisyyttä
lähtötietoina tarvitaan lähtöpisteen sijainti,
eli tässä tapauksessa pelastusaluksen kotisataman sijainti, sekä kustannuspinta.
Kustannuspinta on rasteri, jonka jokaisen
solun arvo kertoo, mikä on ruudun läpi kul-

kemisesta aiheutuva kustannus. Tässä se on
aika, joka kuluu ruudun läpi kulkemiseen.
Ruudun läpi kulkemiseen kuluva aika
voidaan laskea pelastusalusten nopeuksien
perusteella. SMPS:lla on Suomenlahdella
yhteensä 30–40 alusta, jotka edustavat
seitsemää eri alustyyppiä. Kullekin alustyypille on määritelty maksiminopeus,
jonka perusteella ruudun ylittämiseen
kuluva aika on laskettu. Jokaiselle alustyypille laskettiin koko tutkimusalueen
kattava kustannusetäisyyspinta. Näitä

rastereita verrattiin keskenään, ja rasterianalyysin avulla jokaiselle tutkimusalueen
ruudulle valittiin pienin arvo.

Sääolosuhteet monimutkaistavat
mallia

E

dellä esitettiin kuinka meripelastuksen
vasteajat voidaan määrittää ihanteellisessa tilanteessa, kun pelastusyksiköt kulkevat maksiminopeudella. Sääolosuhteet
voivat kuitenkin hidastaa vasteaikoja mer-

KUVA: EMILIA VENÄLÄINEN

Lähde- ja kustannusrasterin perusteella pystytään laskemaan kustannusetäisyysrasteri. Kustannusrasteri kertoo kuinka kauan ruudun
ylittämiseen horisontaalisti tai vertikaalisti kuluu aikaa. Mikäli ruutu ylitetään diagonaalisesti, aika on pidempi. Kustannusetäisyysrasterin
arvot kertovat sen ajan, joka kuluu kyseisestä ruudusta lähderuutuun kulkemiseen nopeinta reittiä pitkin.
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Mallinnetut Suomen meripelastusseuran vasteajat 14 m/s lounaistuulella.

kittävästi. Merkittävimmiksi hidastaviksi
tekijöiksi määriteltiin kyselyn perusteella
aallonkorkeus, näkyvyys ja tuulennopeus
sekä -suunta. Malliin otettiin mukaan
näistä merkittävin, aallonkorkeus.
Aallonkorkeus mallinnettiin kuudessa
eri tuulitilanteessa, joista kolme edusti
säätilastojen perusteella yleisimpiä tuulitilanteita ja kolme vaikeimpia. Aallonkorkeuden mallintamiseen käytettiin Yhdysvaltain geologisen tutkimuskeskuksen (USGS)
laatimaa mallia.
Suuret aallonkorkeudet hidastavat
pelastusalusten maksiminopeuksia ja
aallonkorkeuksien kasvaessa riittävän
suuriksi jotkin alustyypit eivät operoi enää
lainkaan. Aallonkorkeuden hidastava vaikutus vaihtelee alustyypeittäin. Jokaiselle
tutkimusalueen ruudulle laskettiin sen
ylittämiseen tarvittava aika huomioiden
alustyyppi ja kulloisenkin aallonkorkeusskenaarion mukainen aallonkorkeus kyseisessä ruudussa. Näiden tietojen perusteella
pystyttiin mallintamaan, missä ajassa
nopein pelastusyksikkö saavuttaa ruudun
eri aallonkorkeustilanteissa.

Apu saapuu Suomenlahdella
nopeasti

T

utkimuksen perusteella vapaaehtoisen
meripelastuksen tilanne vasteaikojen
perusteella arvioituna on melko hyvä Suomenlahdella. Mallin mukaan keskimääräi-

sissä aallonkorkeusolosuhteissa noin 80 %
vuosien 2007 – 2012 onnettomuuspaikoista
on saavutettavissa 10 minuutin sisällä ja
lähes kaikki 20 minuutin sisällä.
Verrattuna SMPS:n tilastoimiin vasteaikoihin samalta ajanjaksolta, mallinnetut ajat ovat keskimäärin 13 minuuttia
tilastoituja aikoja lyhempiä. Tämä johtuu
pääosin siitä, että mallissa käytetään aina
olosuhteisiin nähden maksiminopeuksia.
Todellisuudessa maksiminopeuksia ei kuitenkaan ole usein tarpeen käyttää, mikäli
tehtävä ei ole erityisen kiireellinen. Suuremmat nopeudet kasvattavat polttoaineen
kulutusta ja vähentävät matkustusturvallisuutta ja -mukavuutta. Haastavimmissa
aallonkorkeusolosuhteissa ajat pitenevät
hieman.
Lyhyitä vasteaikoja selittää se, että
liikenne ja tätä myöten onnettomuudet
keskittyvät vahvasti rannikko- ja satamaalueille. Näillä alueilla apu on usein lähellä.
Osalla tutkimusalueesta avun saaminen
kestää kauemmin. Koko tutkimusalue
on saavutettavissa vapaaehtoisvoimin
tunnin sisällä keskimääräisissä ja noin 90
minuutin sisällä vaativissa aallonkorkeusolosuhteissa.
Pisimpien vasteaikojen alueilla liikennemäärät ovat kuitenkin pieniä, ja Rajavartiolaitos hoitaa useimmiten kauimpina
tapahtuvat onnettomuudet. Tällöin nämäkin alueet ovat saavutettavissa kohtuullisessa ajassa.

Vasteajat muualla Suomessa?

M

eripelastuksen tilanne Suomenlahdella on siis pääosin hyvä. Sen
riittävyyttä muualla Suomessa kannattaisi
kuitenkin tutkia vastaavin menetelmin,
sillä pelastusyksiköiden tiheys muualla
maassa on huomattavasti Suomenlahtea
pienempi.
Paikkatietomenetelmin voidaan tuottaa
hyödyllistä tietoa meripelastuksen suunnitteluun. Tuloksia tarkastellessa tulee
kuitenkin huomioida lähtötietojen mahdolliset epätarkkuudet. Erityisesti mallinnettuihin aallonkorkeuksiin tulee suhtautua varauksella. Lisäksi alustyyppien
nopeudet eri aallonkorkeuksilla perustuvat
asiantuntijoiden arvioihin, ja näistä olisi
hyvä saada todellisia mittaustuloksia. ◀

▶ Pro gradu –tutkielma luettavissa:
http://hdl.handle.net/10138/135444
▶ Lisää tietoa Suomen Meripelastusseurasta: www.meripelastus.fi

KIRJOITTAJA ON HELSINGIN
YLIOPISTON GEOTIETEIDEN JA
MAANTIETEEN LAITOKSELTA
VALMISTUNUT FILOSOFIAN
MAISTERI, JOKA TYÖSKENTELEE
PAIKKATIETOASIANTUNTIJANA
SENAATTI-KIINTEISTÖISSÄ.
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Y

mpäristöistä

esteettömämpiä paremmilla
paikkatiedoilla

Väitöstyössä laadittiin tietomalli jalankulkijan ympäristön kuvaamiseksi.

L

ainsäädäntö ja rakennusmääräykset edellyttävät esteettömän ympäristön rakentamista.
Esteettömyydellä tarkoitetaan
tässä yhteydessä fyysisen ympäristön yhdenvertaista ja helppoa lähestyttävyyttä. Tästä huolimatta monet käyttäjät
kohtaavat arkielämässään erilaisia esteitä.
Esteetön ympäristö on erilainen erilaisille käyttäjille. Reitin esteettömyys
voi myös vaihdella samallekin ihmiselle
tilanteesta riippuen: liikutaanko yksin vai
lastenvaunujen kanssa, painavien laukkujen kanssa tai vaikkapa korkokengillä.
Ihmisten henkilökohtaiset
mieltymykAAKSO
L
I
set ja
R
MA

A:
KUV

rajoitteet esimerkiksi näössä tai liikuntakyvyssä vaikuttavat siihen, minkälainen
reitti on esteetön.
Digitaalisten paikkatietojen ja interaktiivisen kartankäytön myötä myös kartan
tietosisältö voidaan mukauttaa paremmin
vastaamaan erilaisten käyttäjäryhmien
tarpeita. Väitöstyön hypoteesina oletettiin,
että fyysisen ympäristön esteettömyyttä
voidaan parantaa oikeanlaisella paikkatiedolla ja viestimällä tätä paikkatietoa myös
äänen avulla.
Ympäristöistä voidaan tehdä esteettömämpiä ja kohteista saavutettavampia
tarjoamalla käyttäjille
monipuolista paikkatietoa reittien ominaisuuksista ja kohteista,
jotka voivat hankaloittaa tai vastaavasti helpottaa
kulkemista.
Väitöstutkimuksessa määriteltiin tarvittava paikkatieto,
jolla jalankulkijan ympäristö sekä sen esteettömyys
voidaan kuvata. Esteettömien ympäristöjen
rakentamiseen on olemassa joukko lakeja ja
asetuksia, mutta ympäristön esteettömyyden
kuvaamiseksi tarvittavalle paikkatiedolle ei
ole määritelty kattavaa
keräys- ja esitysmuotoa.
Väitöskirjassa esitellään

tietomalli, jolla jalankulkijan ympäristö ja
sen esteettömyys voidaan kuvata.

Ominaisuustiedot ja maamerkit
auttavat

O

nnistuneen reitityksen lähtökohtana on kattava ja ehyt jalankulkuverkosto, joka sisältää kaikki
jalankulkuun soveltuvat reitin osat, niin
katukäytävät, kevyenliikenteen väylät kuin
avoimien tilojen poikki kulkevat polutkin.
Ympäristön saavutettavuutta pystytään
lisäämään liittämällä kulkuverkostotietoon ominaisuustietoja kuten tietoa tien
päällystemateriaalista
sekä muita esteettömyyttä lisääviä kohdetietoja. Niitä ovat
esimerkiksi ääniohjattujen liikennevaloristeysten sijainnit sekä portaat, rampit ja
hissit. Kulkureittien täydellisen ja kattavan
esteettömyystietojen pitäisi olla saatavilla
koko suunnitellun reitin matkalta.
Yksi osa esteettömyyttä ja reitin saavutettavuutta on sen helppokulkuisuus
myös orientaation ja navigoinnin kannalta.
Pelko reitiltä eksymisestä voi joillekin olla
syy jättää lähtemättä. Maamerkeillä on
tärkeä rooli navigoinnissa erityisesti luontoympäristössä. Metsässä on vähemmän
yksiselitteisesti tunnistettavissa olevia kohteita, joita voidaan käyttää maamerkkeinä
ja suunnistuksen apuna. Osana väitöstyötä selvitettiin käyttäjätutkimuksilla eri
vuodenaikoina minkälaisiin ympäristön
kohteisiin käyttäjät luonnossa kulkiessaan
kiinnittävät huomiota.

Luonnossa liikkuja
haluaisi tietoa reitin
vaativuudesta.

Reitin esteettömyys voi
vaihdella tilanteesta riippuen.
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Äänikuvailut lisäävät
turvallisuudentunnetta
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Jotta jalankulkijan reititys onnistuu,
tarvitaan kattava tieto kaikista
jalankulkuun soveltuvista reitin
osista.

KU

ietosisällön ja sen mallintamisen
lisäksi työssä tutkittiin kuinka
«feature Type»
«feature Type»
«feature Type»
Pedestrian Zone
FootPath
saavutettavuutta voidaan
Entrance
«feature Type»
Tactile Paving
lisätä viestimällä paikkatietoa
lukea pientä tekstiä tai jos karmyös ääntä käyttäen. Työssä
tanlukutaito on epävarmaa.
tutkittiin visuaaliseen karttaan
Äänen avulla voidaan komlisättyä ääntä alueeseen tutusmunikoida paikkatietoja
«feature Type»
tuttaessa sekä käytettäessä
paitsi näkövammaisille myös
VirtualPath
«featuremuille
Type»
karttaa maastossa navigointikäyttäjäryhmille ja
Station
«feature Type»
tilanteessa. Äänimaisemilla ja
siten
tehdä
ympäristöstä saaFootWay
kohteen luonnollisilla äänillä
vutettavampi.
voidaan välittää kohteen alkuVäitöskirjan tavoitteena oli
peräistä äänimaailmaa ja luoda
määritellä erilaisten käyttäjien
«feature Type»
kartta- ja kuvatiedon kanssa
vaatima paikkatieto tilanteissa,
Stairs
«feature Type»
«feature
Type»
kokonaisvaltaisempi kuvaus alujoissa
he
etsivät itselleen sopivaa
Sidewalk
Lift
eesta.
reittiä. Työn tulokset auttavat
Osana väitöstyötä tutkittiin myös,
paikkatiedon tarjoajia keräämään ja
«feature Type»
minkälaisia paikkatietoja käyttäjät
tallentamaan
paikkatietoa niin, että se
PedestrianCrossing
«feature Type»
toivovat karttasovellukselta metsässä kulkuvaa myös ympäristön esteettömyyttä.
WalkingAndCyclingWay
kiessaan. Luonnossa liikkumisen tueksi
Kattavilla ohjeilla saadaan kartta-aineistot
karttapalvelulta toivottiin muun muassa
paremmin palvelemaan kaikkia käyttäjiä
«feature Type»
RoadSide
tietoa reittien vaativuudesta ja pituuksista
ja tällä tavoin teemme ympäristömme
«feature Type»
Gateway
sekä ajankohtaista muuttuvaa tietoa, kuten
kohteista saavutettavampia. Ympäristöjen
varoituksia. Käyttäjätutkimuksen kohdeTyössä havaittiin, että käyttäjän sijain- esteettömäksi rakentamisen tulisi edelryhmänä olivat ikääntyneet, joilla saattaa tiin liittyvät automaattiset ympäristön leen olla ensisijainen tavoite, mutta koska
olla erityistarpeita liikunta- tai näkökyvyn äänikuvailut lisäsivät ikääntyneiden käyt- tietyissä tilanteissa osa käyttäjistä kohtaa
heikennettyä. Hankaluus erottaa pientä täjien turvallisuuden tunnetta oikealla esteettömyysongelmia, voitaisiin heitä auttekstiä tai kuvioita ilman lukulaseja muut- reitillä olosta. Äänikuvailut auttoivat reitin taa paikkatiedon avulla väistämään ne. ◀
taa myös kartankäyttötapoja.
kulussa erityisesti, jos käyttäjän on vaikea

Väitöstutkimus tehtiin osana useampaa tutkimusprojektia. Merkittävä osa työtä
syntyi osana Euroopan komission rahoittamaa HaptiMap (Haptic, Audio and Visual
Interfaces for Maps and Location Based Services) -projektia. Projektin tavoitteena oli
kehittää myös erityisryhmille, kuten ikääntyvät ja näkövammaiset, soveltuvia sijaintitietoon perustuvia palveluita. Tämän lisäksi työ on syntynyt osina Tekes-rahoitteista
projektia MenoMaps I-II "Monikanavajulkaisun hyödyntäminen vapaa-ajan liikunnan
tukemisessa" ja Suomen Akatemian rahoittamaa UbiMap "Jokapaikan spatiaalinen
viestintä" -projektia.
Laakson väitöskirja "Improving Accessibility for Pedestrians with Geographic
Information" löytyy osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-711-314-4

KIRJOITTAJA TYÖSKENTELEE
VANHEMPANA TUTKIJANA
MAANMITTAUSLAITOKSEN
PAIKKATIETOKESKUKSESSA, ENTISESSÄ GEODEETTISESSA LAITOKSESSA, GEOINFORMATIIKAN
JA KARTOGRAFIAN OSASTOLLA.
MARI.LAAKSO@NLS.FI
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Tuhansien
jokien maa
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Suomi on tuhansien järvien maa, minkä jokainen
voi havaita jo Suomen karttaa silmäilemällä.
Mutta Suomi on myös tuhansien jokien maa. Se
on nyt helposti todennettavissa valtakunnallisen
uomatietojärjestelmän ansiosta.

S

uomen ympäristökeskuksen (SYKE) laatimaan Uomatietojärjestelmään on koottu
fysiografisia ja hierarkkisia
perustietoja yli 25 000 sellaisesta virtavesiuomasta, joiden
yläpuolinen valuma-alue on pinta-alaltaan
vähintään 10 km2. Peräkkäin ketjutettuna
jokiuomat yltäisivät lähes kaksi kertaa
maapallon ympäri.

Jokiluetteloista
uomatietojärjestelmään

– yksittäisen joen tai jokijakson yksilöivä
tunnistetieto – on puuttunut. Tarve jo
1980-luvulla perustetun järvirekisterin
rinnalle laadittavalle uomatietojärjestelmälle, joka sovelluksineen palvelisi laajasti
vesivarojen käyttöä ja hoitoa, vesiensuojelua ja vesientutkimusta sekä kansainvälistä
ja kansallista raportointia, onkin ollut
pitkään ilmeinen.

Vettä, hikeä ja kyyneleitä

R

iittävän pienipiirteisen uomatietojärjestelmän laatiminen tuli vähitellen mahdolliseksi valtakunnallisten paikkatietoaineistojen tarkentuessa
ja paikkatietotekniikan kehittyessä. Varsinainen työ toteutettiin Suomen ympäristökeskuksen, ympäristöministeriön sekä

KUVA: SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS

J

okiin liittyvää tietoa on kerätty
vuosisatojen ajan. Aiemmin
tietoa tarvittiin liikkumiseen
ja elinkeinon harjoittamiseen.
Jokiluetteloita ja -karttoja laadittiin
olosuhteiltaan sopivista laivaja puunuittoväylistä. Vähitellen
jokien fysiografisia ja hydrologisia
ominaisuuksia haluttiin ymmärtää
yhä syvällisemmin muun muassa
tulvien ennustamiseksi.
Nykyään tietoa uomista ja niiden muodostamista verkostoista
tarvitaan yhä enemmän etenkin ympäristönsuojeluun, kuten
ravinnekuormitusten ja -kulkeutumien arviointiin.
Jokiin liittyvien tietojen yhdistäminen, analysointi ja yhteiskäyttö on kuitenkin ollut ongelmallista, koska yhteinen nimittäjä

Value-sovellus voi määrittää yläpuolisen valuma-alueen automaattisesti valitun uoman
loppupisteestä.
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maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella SYKEssä. Mittava urakka sisälsi lukuisia uomien mallinnukseen, luokitteluun ja
tietosisältöön liittyviä tietokoneajoja.
Automaattisten paikkatietoanalyysien
vastapainoksi työ vaati myös perinteistä
digitointityötä: tarkkaa hiirikättä, kärsivällisyyttä sekä hydrologista näkemystä ja
paikallistuntemusta, jota työssä mukana
olleet alueelliset ympäristökeskukset
auliisti tarjosivat.
Uomatietojärjestelmän uomaverkoston
perustaksi valittiin Maanmittauslaitoksen
(MML) maastotietokannan rantaviivaaineisto (1:5000 – 10 000), joka on tarkin
koko valtakunnan kattava vektorimuotoinen rantaviiva-aineisto.
Tietojärjestelmään
koottiin ensisijaisesti
yli 10 km 2 yläpuolisen
valuma-alueen omaavat
uomat. Niiden määrittämiseen käytetyssä hydrologisessa mallinnusprosessissa hyödynnettiin tuolloin tarkinta
valtakunnallista korkeusmallia eli MML:n
25 metrin korkeusmallia. Lisäksi uomaverkostoa täydennettiin vesienhoidollisesti merkittävillä alle 10 km2 yläpuolisen
valuma-alueen omaavilla uomilla.
Aluemaisille joille ja järville määritettiin viivamaiset ns. pseudouomat, jolloin
lopputuloksena saatiin toisiinsa yhdistyvä
ja topologisesti eheä, myös järvet ylittävä
viivamainen uomaverkosto.
Uomaverkoston uomien fysiografiset ja
hierarkkiset perustiedot laskettiin MML:n
25 metrin korkeusmallin ja rantaviivaaineiston avulla. Lähitulevaisuudessa
uomatietojärjestelmän uomatiedot on
tarkoitus päivittää MML:n 10 metrin korkeusmallin avulla.

paikkatietojärjestelmää.
Uomien fysiografiset tiedot kuten
pituus, leveys, mutkaisuus, kaltevuus
sekä yläpuolisen valuma-alueen koko on
tallennettu uomatietokantaan, ja sijaintitiedot ovat saatavilla uomaverkostona.
Uomapaikkatietokohde vaihtuu toiseksi
yksilöllisen tunnuksen ja yksilölliset tiedot
omaavaksi uomaksi aina kun uomat tai joki
ja järvi yhtyvät.
Uomaverkostossa ei oteta kantaa siihen,
mistä tietyn niminen joki alkaa ja mihin se
päättyy, vaan jokia käsitellään uomajaksoina, joista käyttäjä voi tarvittaessa muodostaa haluamiaan uomareittejä kumulatiivisine uomatietoineen. Uomareittien
luomiseen ja
hallinnointiin
tarkoitettu
uomasovellus
on toistaiseksi
vain ympäristöhallinnon
sisäisessä käytössä. Sen avulla voidaan määrittää automaattisesti myös muun muassa pisaran
reitti merelle.
Uomatietojärjestelmän uomatietokanta on kuitenkin kaikkien käytettävissä
Ympäristö- ja paikkatietopalvelu Oivan
(www.ymparisto.fi/OIVA) kautta. Myös
uomatietojärjestelmän uomaverkostopaikkatietoaineisto on ladattavissa sieltä.

Vesienhoito edellyttää
tietoa yhä pienemmistä
vesialueista.

Uomat Oivassa

U

omatietojär jestelmä koostuu
aineistoista ja käyttösovelluksista,
ja se on integroitu ympäristötietojärjestelmän järviä ja valuma-alueita
kuvaavien tietojärjestelmäosioiden kanssa.
Järjestelmä valmistui koko valtakunnan
kattavana vuonna 2013 ja on osa ympäristöhallinnon ympäristötietojärjestelmää ja

Uomatietojärjestelmä aktiivisessa
käytössä

S

uomen ympäristökeskus tutkii ympäristön muutoksiin liittyviä ilmiöitä
ja kehittää ratkaisuja muutosten hallintaan. Jokien ja järvien monimuotoinen

Lisätietoja

▶ Uomatietojärjestelmä www.syke.fi/
uomat
▶ Valuma-aluejärjestelmä www.syke.fi/
fi-FI/Palvelut/Ymparistotietojarjestelmat/Vesistotietojarjestelma/Valumaaluejarjestelma
▶ SYKEn metatietopalvelu http://metatieto.ymparisto.fi/geoportal/
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järjestelmä muodostaa yhden ympäristön
tilan tutkimuksen ja seurannan keskeisimmistä alueista. Tarkasteluyksikkönä
ovat usein valuma-alueet, jotka kokoavat
pintavalunnat tiettyyn uomaan tai järveen.
Uomatietojärjestelmällä ja sen uomaverkostolla onkin useita käyttökohteita
ympäristötutkimuksessa ja -seurannassa
aina eroosio- ja ravinnehuuhtoutumismallinnuksista uuden valtakunnallisen
valuma-aluejaon laatimiseen.
Uomatietojärjestelmän ja sen uomaverkoston ajankohtaisimpia sovelluskohteita
on valtakunnallista valuma-aluejakoa
täydentämään laadittu Value - valumaalueen rajaustyökalu. Siitä on tänä keväänä
julkaistu myös kaikkien vapaasti käytettävä
internet-versio osoitteessa http://paikkatieto.ymparisto.fi/value.
SYKEssä laadittu valuma-alueen rajaustyökalu on tarkoitettu helpottamaan
valuma-aluetietoa vaativia tehtäviä. Karttavalinnalla voidaan rajata yläpuolinen
valuma-alue uomaverkostoon kuuluvalle uomalle tai
uomaverkoston
v a r r e l l a s i j a i tsevalle jär velle.
Sovellus määrittää yläpuolisen
valuma-alueen
automaattisesti
valitun uoman loppupisteestä tai järven
pääpurkautumisreitin luusuasta.
Sovellus pohjautuu ympäristöhallinnon
sisäiseen käyttöön laadittuun valumaalueen rajaussovellukseen mutta on toiminnoiltaan hieman rajoitetumpi. Jatkossa
myös internet-version ominaisuuksia
laajennetaan. Seuraavassa versiossa tulee
mahdolliseksi muun muassa valuma-alueiden rajaus uomaverkoston ulkopuolisille
järville sekä maankäyttöjakauman laskeminen automaattisesti valuma-alueelle.
Value-työkalu hyödyntää yläpuolisen
valuma-alueen rajauksessa uomaverkostoa ja sen naapuruussuhdetauluja sekä
SYKEssä laadittua valtakunnallista virtaussuuntagridiä, joka pohjautuu MML:n
10 metrin korkeusmalliin. Gridin laadinnassa käytetyn D8-algoritmin mukaisesti
virtaussuuntagridi kuvaa pintavalunnan
suuntaa kustakin 10x10 metrin suuruisesta
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hilasta korkeudeltaan alimpaan naapurihilaan. Virtaussuuntagridin laadinnassa
uomatietojärjestelmän uomaverkoston
avulla on korostettu todellisia virtausreittejä.

Valmisteilla uusi valuma-aluejako

U

omaverkosto ja sen avulla laadittu
valtakunnallinen virtaussuuntagridi toimivat myös pohjana valmisteilla olevalle uudelle valtakunnalliselle
valuma-aluejaolle. Se korvaa lähivuosina
1990-luvun alusta peräisin olevan nykytarpeisiin turhan karkean ja kankean vajaan
6000 osa-alueen valuma-aluejaon (1:50
000). Jo pelkästään vesienhoidon suunnittelun uudistuminen asettaa selkeän
tarpeen jakaa vesistöt nykyistä pienempiin
osiin, käsitellä järvi- ja uomakohtaisia
valuma-alueita ja kehittää valuma-alueiden tunnussystematiikkaa.
Uusi valtakunnallinen valuma-aluejako
tulee koostumaan yli 20 000 valuma-alueesta, joita muodostetaan kaikille
yli 50 hehtaarin
järville sekä
yli 100 metrin
uomatietojärjestelmän uomille.
Valtakunnalliseen virtaussuuntagridiin perustuva uusi
joustava ja dynaaminen konsepti mahdollistaa valtakunnallisen valuma-aluejaon
päivittämisen aina vesistökohteiden muuttuessa tai korkeusmallin tarkentuessa.
Virtaussuuntagridin avulla voidaan
tuottaa erillisiä valuma-aluejakoja eri tarpeisiin, esimerkiksi vesipuitedirektiivin
mukaisille vesimuodostumille tai hydrologisille seuranta-asemille.
Uomatietojärjestelmällä ja varsinkin sen uomaverkostolla tulee olemaan
useita mielenkiintoisia sovelluskohteita
ja -mahdollisuuksia myös ympäristöalan
ulkopuolella. Ehkäpä tulevaisuudessa
tulee mahdolliseksi tehdä vaikkapa virtuaalinen nojatuolimatka joen alkulähteeltä
merelle. ◀

Suomen jokiuomat
yltäisivät lähes kaksi
kertaa maapallon ympäri.

MATTI JOUKOLA JA JAAKKO
SUIKKANEN TYÖSKENTELEVÄT
PAIKKATIETOASIANTUNTIJOINA
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSESSA JA VASTAAVAT ERITYISESTI VESISTÖIHIN LIITTYVIEN
PAIKKATIETOJÄRJESTELMIEN JA
–AINEISTOJEN KEHITYSTYÖSTÄ.
SÄHKÖPOSTI: ETUNIMI.SUKUNIMI@YMPARISTO.FI
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Kuntien

karttapalvelut
vertailussa
Karttapalveluista on muodostumassa kiinteä osa kuntien sähköistä infrastruktuuria.
Sisällöissä on kuitenkin suuria eroja.

T

yypillisin tapa hyödyntää Internetiä
paikkatiedon jakelussa ovat Internetselaimella selattavat web-karttapalvelut.
Web-karttoja tarjoavat ja niiden sisältämää paikkatietoaineistoa tuottavat
sekä yksityiset että julkiset toimijat. Suomessa yksi
keskeisimmistä karttapalveluita tarjoavista tahoista
ovat kunnat. Varsinkin asukasluvultaan suurista
kunnista puhuttaessa karttapalveluiden tarjoaminen on pikemmin sääntö kuin poikkeus.
Tein vuoden 2014 aikana kandidaatintutkielmani
Suomen kuntien tarjoamista karttapalveluista.
Ennen tutkimustani dokumentoitua materiaalia
kuntien karttapalveluiden vaiheista ei ollut saatavilla. Tutkimuksen tarkoituksena olikin luoda
katsaus kuntien tarjoamien karttapalvelujen nykytilaan ja tarjota sekä kunnille että alalla toimiville
yrityksille yhteenveto tällä hetkellä käytössä olevista
ratkaisuista kunnallisten karttapalvelujen kentällä.
Tutkimuksessa käytiin läpi karttapalveluiden
taustaa yleisesti sekä kuntien karttapalvelujen
tarjontaa ja toteutustapoja koko maan tasolla.
Yksityiskohtaisempaan tarkasteluun rajattiin tutkimuksen empiirisessä osassa Suomen kymmenen
asukasluvultaan suurinta kuntaa, jotka ylläpitävät
omaa karttapalveluaan.

T

ällä hetkellä käytetyimmät alustat ovat Teklan ja Siton ylläpitämiä, ja näillä kahdella
onkin dominoiva asema kuntien karttapalveluiden alustojen tuottajina. Esimerkkeinä muista
toimijoista mainittakoon CGI:n alustalla toimivat
Järvenpään ja Nokian karttapalvelut sekä avoimen
lähdekoodin periaatteita noudattaen kehitetyllä,
Maanmittauslaitoksen koordinoimalla Oskarialustalla toimiva Tampereen karttapalvelu.
Suomessa on myös monia esimerkkejä useiden
kuntien yhteistyössä tarjoamista karttapalveluista.
Vaikka pääkaupunkiseudun kunnilla on kaikilla
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Teklan ja Siton hallintaa

Karttapalveluiden aineistovertailu. Kaikki x*-merkityt solut symboloivat
tilannetta, jossa kyseisen luokan aineistoa löytyy ainoastaan erillisestä
Pääkaupunkiseudun palvelukartasta. Sininen väritys symboloi Siton alustalla
toimivaa, ja punainen väritys Teklan alustalla toimivaa palvelua.
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omat karttapalvelunsa, on kuntien palvelutarjontaan keskittyvä aineisto kerätty kuntien yhteiseen
Pääkaupunkiseudun palvelukarttaan. Myös Keravalla, Tuusulalla ja Järvenpäällä on yhteinen Kuuma
karttapalvelu -niminen palvelu, vaikka kaikilla kolmella kunnalla on omatkin karttapalvelunsa.
Suomen kymmenen asukasluvultaan suurinta
kuntaa, jotka ylläpitävät omaa karttapalveluaan
ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä,
Kuopio, Lahti, Kouvola ja Pori. Näistä Helsingin, Vantaan ja Kuopion karttapalvelut toimivat Siton alustalla, kun taas Espoon, Oulun, Turun, Jyväskylän,
Lahden, Kouvolan ja Porin karttapalvelut toimivat
Teklan alustalla. Tampereen karttapalvelua ei otettu
mukaan vertailuun, koska palvelu oli tutkimuksen
aikana vielä beta-versiovaiheessa.
Suurimpien kuntien karttapalveluiden vertailu suoritettiin taulukoimalla karttapalvelujen
aineistoja ja toimintoja sekä analysoimalla niitä.
Aineistojen suuren määrän ja niiden sisällöllisen
vaihtelevuuden vuoksi ei ollut mielekästä taulukoida kaikkia karttapalveluista löytyviä aineistoja
erikseen. Kaikki karttapalveluista löytyvät aineistot
listaamalla eri aineistojen lukumäärä olisi noussut
satoihin. Lisäksi eri palveluissa sisällöltään samankaltaiset aineistot on nimetty
monessa tapauksessa keskenään erilailla, ja toisaalta joistain aineistoista on käytetty
eri karttapalveluissa samaa
nimitystä, vaikka nämä aineistot olisivatkin sisällöiltään
erilaisia.
Edellä mainituista syistä
johtuen tutkimuksessa on
aineistosisältötyyppien mukaan nimetty luokkia,
joihin karttapalveluiden aineistot on taulukointivaiheessa sijoitettu sisältöjensä mukaan. Aineistosisältötyypit käytiin yksi kerrallaan läpi jokaisen karttapalvelun osalta, ja taulukoitiin missä palveluissa
mitäkin aineistosisältötyyppiä vastaavaa aineistoa
on tarjolla.
Myös karttapalvelujen toiminnallisuuksien osalta
tehtiin samantyyppinen vertailu. Siinä vertailtiin
palveluista löytyneitä toimintoja ja niiden toteutustapoja.

Aineistojen tarjonnan ja asukasluvun välinen korrelaatio lineaarisen
regressiomallin avulla. Tarjonnassa voi olla myös kunnan sisäisiä eroja.

Erot toiminnallisuuksissa vähäisiä

T

oiminnallisuuksien vertailu osoitti, että
keskenään samoilla alustoilla toimivat
karttapalvelut ovat toiminnallisesti hyvin
samanlaisia. Yhteinen julkaisualusta tarkoittaakin käytännössä toiminnallisesti lähes identtisiä
palveluja. Ainoa poikkeus tässä Sito-Tekla-jaossa
oli kartan jatkokäyttö, johon liittyvissä toiminnoissa löytyi eroja myös
Siton alustalla toimivien
karttapalveluiden välillä.
Esimerkiksi paikkatietoaineistojen lataaminen
omalle koneelle suoraan
palvelusta on mahdollista
ainoastaan Helsingin karttapalvelussa, jossa käyttäjä
voi ladata palvelussa esillä
olevia vektoriaineistoja Shapefile-, DWG- ja KMLformaateissa.
Kaiken kaikkiaan erot toiminnallisuuksien osalta
olivat vähäisiä. Suurin osa vertailluista ydintoiminnoista löytyy kaikista palveluista tavalla tai toisella
toteutettuna. Toimintojen ja niiden toteutustapojen
vertailun perusteella vaikuttaa siltä, että Siton alustalla toimivat karttapalvelut ovat toiminnallisesti
hieman monipuolisempia kuin Teklan alustalla toimivat palvelut. Esimerkiksi valittujen karttatasojen
läpinäkyvyysasteen säätäminen, pinta-alan mittaa-

Palveluissa samat
ydintoiminnot,
aineistojen valikoimissa
suuria eroja.

KIRJOITTAJA ON TEKNIIKAN
YLIOPPILAS AALTO-YLIOPISTON
INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULUSSA. PÄÄAINEENAAN HÄN
OPISKELEE GEOINFORMATIIKKAA
JA SIVUAINEENAAN YHDYSKUNTA- JA KAUPUNKISUUNNITTELUA. SÄHKÖPOSTI: JUHO.
PAJUKOSKI@AALTO.FI
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minen kartalla ja haku syötettyjen koordinaattien
avulla olivat mahdollisia ainoastaan Siton alustalla
toimivissa palveluissa.

Sisällöissä suuria eroja

A

ineistojen tarjonnassa on kuntien karttapalvelujen välillä suuria eroja. Tietyt
aineistosisältötyypit löytyvät lähes kaikista
karttapalveluista ja tietyt aineistosisältötyypit vain
harvoista palveluista.
Palvelutarjontaa koskevia aineistoja on esillä
runsaasti kaikissa karttapalveluissa. Myös opaskartta- ja ortoilmakuva-aineistoja löytyy kaikista
kymmenestä palvelusta. Kaavoitusta ja eri aluejakoperusteita koskevia aineistoja löytyy lähes
kaikista palveluista, mutta Maanmittauslaitoksen
määrittelyn mukaisia maastokartta- tai peruskarttaaineistoja, historiallisia karttoja, geoteknisiä karttoja,
ympäristötieto-aineistoja sekä käyttäjien julkaisemia
palautteita esitteleviä aineistoja on esillä ainoastaan
muutamassa (kolmessa tai harvemmassa) palvelussa.
Aineistojen saatavuus karttapalveluissa vaihteli
kunnittain. Eroja ei ollut sen mukaan toimiko palvelu Siton vai Teklan alustalla. Tutkimuksen valossa
näyttää siltä, että karttapalveluiden aineistotarjonnassa on runsaasti eroja, mutta tarjonta korreloi

kunnan asukasluvun kanssa odotettua heikommin.
Toisaalta huomioitavaa on, että aineistojen laadullisten erojen vuoksi korrelaation arvioiminen
ainoastaan löytyneiden aineistosisältöluokkien
lukumäärän perusteella on ongelmallista.
Vaikka karttapalvelujen aineistojen vertailu
koskee ensisijaisesti erilaisten aineistojen tarjontaa, niin vertailua tehdessä havaittiin, että useiden
aineistojen kattavuus haja-asutusalueiden osalta
on heikkoa. Mitä suurempi osa kunnan pinta-alasta
on haja-asutusaluetta, sitä pirstaleisempia monet
karttapalvelun aineistot ovat.
Jatkotutkimuksen kannalta olisi mielekästä
tutkia myös karttapalveluiden välisiä aineistojen
laadullisia eroja. Käytettävyystutkimus täydentäisi
kokonaiskuvaa karttapalvelujen toiminnallisista
eroista ja antaisi paremmat edellytykset karttapalveluiden arvottamiseen toiminnallisin perustein.
Valmistuessaan myös Tampereen karttapalvelu
– suurimmista kunnista ainoa Siton tai Teklan
ulkopuolista alustaa käyttävä palvelu – olisi mielenkiintoinen tutkimuskohde vertaillun kymmenen
karttapalvelun rinnalle.
Lukuoikeus kandidaatintyöhön kokonaisuudessaan on saatavissa Aalto-yliopiston kirjastoista tai
jutun kirjoittajalta. ◀
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Karttakuvapalvelut JHS180-yhteensopiviksi:

Maanmittauslaitoksen
rajapintapalvelut
uudistuvat
KUVA: ©MAANMITTAUSLAITOS

Karttatiiliä
resoluutiotasolta 12
(pikselikoko 2 metriä).

Maanmittauslaitoksen uudistettu
Karttakuvapalvelu tarjoaa
maastotietokantaan, kiinteistörekisteriin
ja ortokuviin perustuvia karttatasoja
JHS180-suosituksen mukaisessa
karttatiilimallissa.

M

aanmittauslaitoksessa
käynnistettiin vuonna
2012 kehittämistyö karttakuvapalveluiden kapasiteetin parantamiseksi
sekä rasterikarttojen visualisointiratkaisun uusimiseksi. Työn tuloksena WMTS-standardin (Web
Map Tile Service) mukainen uusi karttakuvapalvelu
otettiin tuotantokäyttöön vuonna 2013. Uudistetulla
visualisointiratkaisulla tuotettavat rasterikarttatuotteet sekä niitä vastaavat karttatasot karttakuvapalveluissa julkistettiin vuoden 2014 lopulla.
Yhtenä keskeisenä tekijänä uudistuksissa on ollut
JHS180 Paikkatiedon sisältöpalvelut -suosituksen
soveltaminen käytäntöön karttakuvapalveluiden
osalta. Suosituksen mukaisesti Suomen paikkatietojen yhteiskäyttöympäristössä käytettävä koordinaattijärjestelmä on ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatisto.
Tähän koordinaatistoon perustuen suosituksessa
määritellään myös tiilitystä tukevissa karttakuvapalveluissa käytettävä karttatiilimalli jakoruudukoineen ja resoluutiotasoineen.
Uudistuksen myötä Maanmittauslaitoksen Kart-

takuvapalvelu (WMTS) tarjoaa maastotietokantaan,
kiinteistörekisteriin ja ortokuviin perustuvia karttatasoja JHS180-suosituksen mukaisessa karttatiilimallissa. Matemaattisesti Suomen alueelle osuu
noin 10 miljoonaa 256x256 pikselin karttatiiltä, kun
tarkin pikselikoko on 1x1 metriä.
Käytetyimmillä aineistoilla ja resoluutiotasoilla
karttatiilet populoidaan staattisesti valmiiksi palvelun tiedostopalvelimille, jolloin saavutetaan
WMS-standardiin (Web Map Service) perustuviin
karttakuvapalveluihin verrattuna moninkertaisesti
parempi suorituskyky ja vakaampi palvelutaso.
Karttakuvapalvelu (WMTS) onkin hyvin aktiivisessa käytössä, ja käyttömäärät ovat kasvussa.
Kuukausittain palveluun tulee noin 200 miljoonaa
karttatiilipyyntöä. Suosituimpia karttatasoja ovat
maaliskuun 2015 tilastojen mukaan olleet Taustakarttasarja (60 milj. pyyntöä maaliskuussa), Maastokartta (50 milj.), Kiinteistörajat (35 milj.), Ortokuva
(25 milj.) sekä Kiinteistötunnukset (20 milj.). Palveluun keväällä 2015 julkistetuista teemakarttatasoista
suosituimpia ovat olleet osoitteet, korkeus, rakennukset, TM35-lehtijako ja paikannimet.

KIRJOITTAJA TYÖSKENTELEE
MAANMITTAUSLAITOKSEN
TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUKSESSA. HÄN TOIMII PAIKKATIEDON RAJAPINTAPALVELUIDEN
SOVELLUSKEHITYSTEHTÄVISSÄ.
SÄHKKÖPOSTI: TEEMU.SIPILA@
MAANMITTAUSLAITOS.FI
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VISUALISOINTIA SLD-TEKNIIKALLA

K

arttakuvapalveluiden karttatasojen ja rasterikarttatuotteiden piirtämiseen käytettävä
visualisointiratkaisu uudistettiin PostGIS- ja
GeoServer-ohjelmistoihin sekä SLD-tekniikkaan
(Styled Layer Descriptor) perustuen. Tästä tekniikasta on kerrottu tarkemmin Position numerossa
4/2013. MML:n karttatuotteiden piirtämiseen käytetyt SLD-esitystyylit, SVG-symbolitiedostot (Scalable
Vector Graphics) sekä GeoServer-karttatasomäärittelyt on julkaistu myös GitHub:ssa, josta löytyy lyhyet
kuvaukset käytetyistä menetelmistä: https://github.
com/nlsfi/geoserver-configurations
SLD-tekniikan soveltamisessa oli omat haasteensa, mutta tekniikka mahdollisti esitystyylien
toteuttamisen esimerkiksi peruskartan kuvausohjeiden mukaisena lähes samanlaisena kuin aikaisemminkin.
Suurimmat haasteet liittyivät karttanimistön,
tienimien ja muiden tekstikohteiden piirtymiseen
kuvausohjeiden mukaisena ja katkeilemattomina.
Karttanimet päätettiin tallentaa tietokantaan ja
piirtää kokonaisten tekstien sijaan kirjaimittain,
jolloin jokaiselle karttanimen kirjaimelle lasketaan
kartografinen sijainti valmiiksi Nimistörekisterin
kuvausohjeiden mukaisesti.
Karttalehtien ja kuvapalojen reunoilla tekstien
leikkaantumisen estäminen oli pitkään ongelma,
mutta GeoServer 2.6 versioon tulleet parannukset
ratkaisivat lopulta ongelman. Taaksepäin kallistuvia
vesistötekstejä varten piti tuottaa oma fonttinsa.
Myös viivakohteiden toiselle puolelle kuvautuvien
vyöhykerasterien ja kiertyvien symbolien piirto
yhtenäisenä sekä pehmennetyssä että pehmentämättömässä
karttarasterissa edellytti kehitystyötä.
Muutoin SLD-tekniikka oli
toimivaa, joskin toteutetut ratkaisut ovat osittain sidonnaisia
GeoServer-ohjelmistoon sekä
PostGIS-tietokantaan mallinnettuihin tietomallirakenteisiin.
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PostGIS

PNG (rasterikarttatuotteet)

GML (mtksiirtotiedostot)

GeoServer

(tietopalvelu)

Maastotietokanta

M

yös rasterikarttatuotteisiin, kuten perus-,
maasto- ja yleiskarttarasterit sekä taustakarttasarja, tuli muutoksia. Pikselikoot
yhtenäistettiin JHS180 -karttatiilimallin resoluutiotasoja vastaaviksi. Rasterikarttatuotteiden tiedos-

MapCache

(WMTS karttatiilet)

Maastotietojen päivitys karttakuvapalveluihin. Muutokset päivittyvät
karttatuotteisiin viikon kuluessa muutoksen tallentamisesta
maastotietokantaan.
tojako perustuu pääosin edelleen maastotietojen
tuotannossa käytettävään TM35-lehtijakoon, joten
jakoruudukoiden ja matemaattisen pikseliavaruuden osalta täyttä yhtenevyyttä karttatiilimallin
kanssa ei saavutettu. Kuitenkin JHS180 -pikselikokojen
käyttö mahdollisti yhtenäisten esitystyylien käyttämisen
sekä karttakuvapalveluissa
että rasterikarttatuotteissa.
Kaikki edellä mainitut rasterikarttatuotteet tuotetaan
PNG-formaattiin käyttäen 8-bittisiä väritauluja. Tällä
saatiin optimoitua tiedostokokoja.
Pehmennyksen eli antialiasoinnin käytöstä
rasterikartoissa saatiin kesällä 2014 tehdyssä asiakaskyselyssä monenlaista palautetta. Päälinjaksi
valittiin tausta- ja katselukäyttöön parhaiten soveltuva vaihtoehto eli rasterikarttojen tuottaminen
pehmennettynä. Tämä oli myös paras vaihtoehto,
kun haluttiin yhtenäisyyttä karttakuvapalveluiden
kanssa. Toisaalta rasterikarttojen jatkoprosessoita-

Tuotteita voi ladata
avoimien aineistojen
tiedostopalvelusta.

UUDISTETUT RASTERIKARTTATUOTTEET

(SLD esitystyylit)
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vuuden kannalta pehmennys ei ole useinkaan suotavaa, joten peruskarttarasteri tuotetaan jatkossakin
myös pehmentämättömänä.
Rasterikarttatuotteita kuten niiden lähtöaineistona käytettäviä vektoripohjaisia maastotietoja on
saatavilla avoimena datana Maanmittauslaitoksen
Avoimien aineistojen tiedostopalvelusta. Uudistetut
rasterikarttatuotteet ovat tulossa myös MML:n rasteritiedostopohjaisen Karttakuvapalvelu (WMS):n
lähdeaineistoksi.

AJANTASAISTA KARTTAPALVELUA

T

ärkeä osa edellä kuvattuja uudistuksia on
ollut ajantasaisuuden parantaminen maastotietokantaan pohjautuvissa tietotuotteissa.
Esimerkiksi karttakuva- ja rasterikarttatuotteisiin
muutokset päivittyvät viikon kuluessa muutoksen
tallentamisesta maastotietokantaan.
MML:n karttakuvapalveluiden ja rasterikarttatuotteiden tuotannossa käytettävän visualisointiratkaisun tiedonhallinta perustuu maastotietokannan
muutosten tuontiin GML-siirtotiedostojen kautta
PostGIS-tietokantajärjestelmään. Tätä tietopalvelutietokantaa käytetään GeoServer-palvelimilta,
jotka toteuttavat SLD-esitystyyleihin perustuen
karttatuotteiden visualisointirajapinnan sisäisenä
WMS-palvelukerroksena.
Karttakuvapalvelu (WMTS) perustuu MapCacheohjelmistoon, joka hyödyntää WMS-palvelukerrosta. MapCache-ympäristössä ajetaan ajastettuja
karttatiilien päivitysajoja viikkosyklillä. Kun
tarkoilla resoluutiotasoilla karttatiilitiedostojen
lukumäärät ovat kymmeniä miljoonia, koko päivitysketjun virittäminen on haastavaa. Myös rasterikarttatuotteita päivitetään uudessa ympäristössä
viikoittain.

KARTTAKUVAPALVELUIDEN
JATKOKEHITYSMAHDOLLISUUKSIA

U

udistusta jatketaan selvittämällä painettujen
karttojen ja karttatulosteiden tuotantoputkien korvaamista Print-On-Demand -tyyppisellä ratkaisulla. Tavoitteena on hyödyntää samoja
esitystyylejä ja karttojen visualisointiratkaisuja, joita
nyt käytetään karttakuvapalveluiden toteutuksessa.
Suunnitteilla on myös rajapinta, jonka kautta uudistettavia karttatulostetuotteita on mahdollista hakea
palvelusta.
Karttakuvapalveluiden osalta MML:n tarjonta on
parin viime vuoden aikana ollut siirtymässä WMS-

palveluista WMTS-karttatiilipalveluihin. Keskeinen
syy tähän on suorituskyky ja palvelutaso, joiden
parantamista WMTS-rajapintastandardin hyödyntäminen helpottaa.
Luultavasti myös MML:n Karttakuvapalvelua
(WMS) uudistetaan jossain vaiheessa. Pohjatyötä
on tehty Paikkatiedon palvelualustan pilotin kehittämisen yhteydessä, jonka yhtenä osana dynaaminen WMS-palvelu on ainakin toistaiseksi vapaasti
käytettävissä demo- ja testitarkoituksiin.
Luonnollisesti myös Inspire-direktiivin velvoitteiden saavuttaminen on tärkeää. Tätä edistetään
myös ELF-hankkeessa (European Location Framework), jonka yhtenä osana kehitetään yhteiseurooppalaista karttakuvapalvelua yhtenäisine karttatasoineen ja esitystyyleineen. Maastotietokannan
tulevaisuuden visiointi ja pilotointi on lähtenyt
liikkeelle, ja pidemmällä aikavälillä näilläkin voi olla
vaikutuksia karttakuvapalveluiden tulevaisuuden
ratkaisuihin. ◀

LISÄTIETOA:

▶ www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs180
▶ http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistotpalvelut/rajapintapalvelut
▶ http://locationframework.eu/

KARTTATIILIEN POPULOINTI

WMTS-karttakuvapalvelussa karttatiiliä puskuroidaan välimuistiin, joka yksinkertaisimmillaan
on tiedostopalvelin. Kun halutaan taata nopea
vasteaika kaikissa tilanteissa niin karttatiilet usein
populoidaan staattisesti valmiiksi välimuistiin
esimerkiksi ajastetulla eräajolla, joka piirrättää
WMS-palvelua hyödyntäen kattavasti koko tietyn
maantieteellisen alueen karttatiilet tiedostopalvelimen levylle.
Harvemmin käytettyjen aineistojen
osalta riittää usein dynaaminen populointi eli
karttatiilet piirretään vasta siinä vaiheessa, kun
niitä tarvitaan jonkin käyttäjän karttaselailussa.
Tämän jälkeen dynaamisestikin populoidut
karttatiilet ovat välimuistissa muiden käyttäjien
hyödynnettävissä, aineistokohtaiseen ajantasaisuusvaatimukseen perustuvan voimassaoloajan
puitteissa.
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UUTISIA
Suomalainen Soil Scout
menestyi Red Herring -kisassa
Suomalainen Soil Scout Oy on voittanut
Red Herring 100 Europe kilpailun. Kilpailussa valitaan sata Euroopan lupaavinta teknologia-alan uutta yritystä, joilla on oma
innovaatio, potentiaalia kansainvälistyä
sekä hyvä liiketoimintamalli.
Soil Scoutin maanalaiset langattomat anturit yhdistävät paikkatiedon, IoT:n
ja Cleantechin tuoden 20 prosentin säästöjä kasteluveden ja lannoitteiden käytössä. Maanviljelyksen, biotuotannon ja golfkenttien lisäksi langatonta anturia voidaan
käyttää mm. talonrakennusteollisuudessa
mittaamaan kosteus- ja lämpötilatietoja
homehtumisen estämiseksi. Anturi sisältää
pariston, jolla laite toimii viisitoista vuotta
noin 30 senttimetrin syvyydessä.
Soil Scout on hakemassa kahta maailmanlaajuista teknologiapatenttia keksinnöilleen.

24Rent yhdistää
yhteiskäyttöautot
kimppakyyteihin
KUVA: 24RENT

Haravalla vauhdikas kevät
Haravan käyttäjäjoukkoon ovat liittyneet
alkuvuoden aikana Akaan kaupunki, HSY,
Lapin liitto, Luonnonvarakeskus Luke ja
Sotkamon kunta.
Maaliskuussa järjestetyssä Haravakäyttäjäpäivässä kuultiin vinkkejä Hara-

Lähtötietokone
Liikennevirastolle
Sito on toteuttanut Liikennevirastolle katselu- ja latauspalvelun, jossa Hamina-Vaalimaa -tiehankkeen osapuolet voivat karttakäyttöliittymän avulla tarkastella ja ladata
hankkeen lähtötietoja sekä niiden meta-

Mikkelille uusi tonttipalvelu
Mikkelin kaupunki on toteuttanut sähköisen
tonttien esittely- ja varauspalvelun Esri Finlandin kanssa.
Palvelu hyödyntää ArcGIS Online -pilvipalvelua karttasisällön tuottamiseen sekä Esrin tarinakarttakonseptia visuaalisen käyttöliittymän tuottamiseen. Tarinakartat ovat

Harava YK:n hyvien
käytäntöjen listalla

Suomalainen 24Rent avaa ensimmäisenä yhteiskäyttöautopalveluna kumppaneilleen sähköisen rajapinnan (Application
programming interface, API) tietojärjestelmäänsä. Rajapinnan kautta on mahdollista saada tietoa yhteiskäyttöautojen sijainneista ja varaustilanteesta sekä tehdä
varauksia myöhemmin hakea myös avointa tilastodataa muun muassa liikennesuunnittelun tueksi.
Samalla 24Rent julkisti yhteistyön uuden kimppakyytipalvelu Ridefyn kanssa.
24Rent-asiakas voi varauksen tehtyään jakaa yhdellä napin painalluksella kyytinsä
Ridefy-palvelussa. Lisäksi Ridefy-käyttäjät
voivat etsiä itselleen sopivia 24Rent-kyytejä. 24Rent-palvelupisteitä on noin 20 paikkakunnalla.

Harava on noteerattu YK:n ihmisoikeusneuvoston Good Practices -listalla. Listalle on
kerätty parhaat ihmisoikeusvelvoitteiden ja
-sitoumusten toteutumista edistävät ympäristöasioihin liittyvää päätöksentekoa tukevat menetelmät. Listan on koonnut YK:n
ihmisoikeus- ja ympäristöasiantuntija John
H. Knox neuvonantajineen.
Harava on listattuna kansalaisten osallistamisen mahdollistavien palveluiden ja

HSY:ltä avoimen datan
sivusto
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
on avannut avoimen datan sivuston, joka
sisältää kaikkien vapaasti käytettävissä
olevaa tietoa muun muassa veden laadusta, jätteen lajittelusta, kasvihuonekaasu-

van käytöstä palautekanavana, virallisen
muistutuksen antamisessa ja kysy-vastaa
-palstan ylläpidossa. Haravan vauhdikkaaseen kevääseen on kuulunut lisäksi esittäytyminen Ruotsissa, Iso-Britanniassa ja
Tansaniassa. Kotimaassa Harava on tiiviisti
mukana SADe-kiertueella.

tietoja. Karttakäyttöliittymässä aineistoista
saa nopeasti havainnollisen kokonaiskäsityksen. Aineistoja voidaan myös suorakäyttää suunnitteluohjelmissa WMS-rajapinnan
avulla. Lähtötietokoneen avulla on työn tehostamisen lisäksi tarkoitus pienentää tietojen hallinnan kustannuksia.

websovelluksia, jotka yhdistävät kartan,
tekstiä ja kuvia ja muuta sisältöä maantieteellisen tarinan kertomiseksi.
Mikkelin kaupunki aikoo siirtää kaikkien
haettavissa olevien tonttien esittelyn ja varaamisen nyt rakennetun palvelun kautta tapahtuvaksi. Palvelun kautta voi hakea
myös Asuntomessujen 2017 tontteja.

menetelmien kategoriassa.
Haravan lisäksi Suomesta ovat listalla
Tarkkailija, Tampereen Alue-Alvarit, Tampereen yliopiston, Pohjoisen ympäristö- ja
vähemmistöoikeuden instituutin ja Ympäristöministeriön tutkimusyhteistyö, Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus ja
Tampere-Mwanza -yhteistyöprojekti.
Lista ja siihen liittyvä yhteenveto luovutettiin YK:n ihmisoikeusneuvostolle maaliskuussa 2015, ja se löytyy YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) kotisivuilta.

päästöistä ja rakennetusta ympäristöstä.
HSY avasi tietoja ensimmäisen kerran
jo vuonna 2011. Jatkossa kaikki HSY:n toiminnassa syntyvä tieto arvioidaan avaamisen näkökulmasta. Esteenä avaamiselle voi olla esimerkiksi tietosuojaan liittyvät
näkökohdat tai avaamiseen liittyvät riskit.
Tutustu aineistoihin www.hsy.fi/avoindata.
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Noin 70 prosenttia
pääkaupunkiseudusta
viherpintaa

Dimenteq kehittää Oskaria
Tampereelle
Tampereen kaupunki on valinnut Dimenteq
Oy:n toteuttamaan roolipohjaisen hakutoiminnallisuuden avoimen lähdekoodin Oskari-kirjastoon. Kaupunki hyödyntää karttapalveluidensa toteuttamisessa Oskaria, ja
karttapalvelun avulla esitetään mm. palvelukartan kohteita, kiinteistötietoja, 3D-kaupunkimalleja ja reaaliaika- ja avointa dataa.
”Oskaria on helppo ja nopea kehittää
kaupungin tarpeisiin ja avoimen lähdekoodinsa ansiosta kaikki kehitystyö on myös

muiden hyödynnettävissä. Oskarin oman
graafisen admin-liittymän kautta voidaan
hallita suuria määriä paikkatietoaineistoja
prosessimaisesti ja tarjota niitä roolipohjaisesti kohdennetusti oikealle käyttäjäryhmälle”, kertoo Oskari-projektipäällikkö ja
erikoissuunnittelija Marko Kauppi Tampereen kaupungilta. Palvelun tekninen ylläpito
on Tampereen kaupungilla.
Dimenteq Oy on ollut tiiviisti mukana
avoimen lähdekoodin Oskarin kehittämisessä alusta saakka ja kuuluu Oskari-verkostoon.

Digiroad-uudistus etenee

Trimblelle uusia
sähköyhtiöasiakkaita
Alkuvuoden aikana kolme sähköyhtiötä on
valinnut sähkönjakeluverkkojensa hallintaan Trimblen ohjelmistoratkaisun. Oy Herrfors Ab:n, Esse Elektro-Kraft Oy:n ja Kruunupyyn Sähkölaitos Oy:n sähköverkkojen
hallinta ja käyttötoiminta toteutetaan jatkossa ohjelmistoratkaisulla, joka sisältää
Trimble NIS -verkkotietojärjestelmän ja
Trimble DMS -käytöntukijärjestelmän.
Ohjelmistot toimitetaan ja otetaan käyttöön vuoden 2015 aikana.

aineiston muoto, sisältö, saatavuus ja laatu.
Liikenneviraston Katselu- ja latauspalvelusta on saatavissa Digiraod-aineisto
niin tiedostomuotoisena kuin WMS/WFSrajapinnan kautta. Digiroad-aineistoa jaetaan ainakin shp-tiedostomuotona ja suunnitelmissa on julkaista Digiroad K-tyylinen
aineisto toukokuussa 2015. Tällä hetkellä
palvelusta on ladattavissa jo valmistuneita tietolajeja.
Tilaisuudessa pidetyt esitykset sekä kysymykset vastauksineen ovat luettavissa
Digiroad-internetsivuilla (www.digiroad.fi).
Hyödyntäjiltä toivotaan edelleen palautetta
kehitystyöstä. Kysymyksiä voi esittää osoitteella: tuki@digiroad.fi

Digiroad-järjestelmä päivitetään vastaamaan tämän päivän tarpeita. Järjestelmää
rakennetaan ketterän mallin mukaisesti,
mikä koskee niin uutta selainpohjaista ylläpitosovellusta kuin uusimuotoista Digiroadaineistoa.
Yksi suurimmista uudistuksista on, että
aineistoon tuodaan JHS188:n mukaista
SURAVAGE-tietoa eli suunnitelmien rakentamisvaiheen geometriaa.
Digiroad-kehitysprojektin etenemisestä kertova tiedotustilaisuus pidettiin Liikenneviraston Pasilan toimipisteessä huhtikuussa. Erityisen kiinnostuksen kohteena
oli uuden Digiroad-järjestelmän tuottaman

Karttapalvelu auttaa
huonokuuloisia
Oululainen start-up yritys Qlu Oy on avannut web-palvelun huonokuuloisille. Palvelu
auttaa kuulolaitteen käyttäjiä löytämään ne
julkiset tilat, joissa kuulee hyvin kuulolaitteen T- tai MT-ominaisuuden avulla.
Qlun kehittämällä menetelmällä kartoitetaan induktiosilmukoiden äänen laatu julkisissa tiloissa. Mittauksesta tuotetaan kuuluvuuskartta maps.qlu.fi –palvelussa, ja
sen avulla huonokuuloiset löytävät ne tilat,
palvelutiskit, konsertti- ja kokoussalit sekä
muut paikat, joissa induktiosilmukoiden toimivuus on varmistettu.

Spatineo Vantaalle
Vantaan kaupunki kilpailutti helmikuussa
2015 kaupungin paikkatiedon rajapintapalveluiden monitorointiratkaisun, ja valituksi tuli Spatineo Monitor. Spatineo Monitorilla Vantaa pystyy reaaliajassa seuraamaan
paikkatietopalveluidensa toimintavarmuut-

Uudesta sivustosta on tarkoitus kehittää kansainvälinen, globaali kuuloportaali,
jossa ovat mukana kaikki maailman julkiset tilat.

KUVA: LEENA-RIITTA TUOMAALA

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
on tuottanut pääkaupunkiseudun kuntien kanssa paikkatietoaineiston, joka kuvaa pääkaupunkiseudun jakautumista vettä läpäisemättömään ja kasvipeitteiseen
pintaan. Maanpeiteaineistossa koko pääkaupunkiseutu on luokiteltu vettä läpäisemättömään pintaan, viherpintaan, avokallioon, paljaaseen maahan ja vesialueiksi.
Aineisto tuotettiin analysoimalla ilmakuvia.
Noin 70 prosenttia pääkaupunkiseudusta
on viherpintaa eli kasvipeitteistä alaa. Kolmannes viherpinnasta on alle kaksi metriä
korkeaa kasvustoa ja loput puustoa ja metsää.
Aineisto helpottaa erityisesti rakennetun alueen sisään jäävän viherpinnan
kartoittamista, mistä on apua esimerkiksi ekologisten käytävien tunnistamisessa
ja ekologisen verkoston hahmottamisessa. Tähän asti rakennettujen alueiden viherpintaa on arvioitu paikallisesti käyttäen
kuntien omia kaavoitus- ja kantakartta-aineistoja, joissa pihojen ja muiden yksityisten alueiden kasvillisuus ei näy.
Aineisto on julkaistu avoimena datana. Tavoitteena on jatkossa tuottaa aineisto
kahden vuoden välein.

▶ 29

ta sekä paremmin ymmärtämään palveluidensa käyttöä. Lisäksi Vantaa voi ohjelmiston avulla helposti varmistaa, että heidän
palvelunsa täyttävät EU:n Inspire-direktiivin edellyttämät vaatimukset palvelun saatavuudelle ja vasteajalle sekä tuottamaan
lakisääteiset Inspire-raportit automaattisesti.
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TUOTEUUTISIA
Edulinen DGNSS + Inertialaite
markkinoille
Navdata Oy on solminut maahantuontisopimuksen australialaisen Advanced Navigation -yhtiön kanssa edullisesta DGNSSlaitteesta.
Advanced Navigationin valmista-

Kauppalehden Tietopalvelusta
rakennuspiirustukset
Kauppalehden tietopalveluiden asiakkailla on nyt mahdollisuus ostaa rakennuspiirustukset samasta palvelusta kuin muutkin
kiinteistön dokumentit.

Mapitarelta ilmainen
tiekarttasovellus
Mapitare Oy on julkaissut ilmaisen Tiekartta Suomi -sovelluksen Google play -kaup-

ma Spatial-yksikkö sisältää inertialaitteen
sekä Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen DGNSS-palveluun kytkeytyvän
GPS+GLONASS -laitteen samassa kotelossa. Testeissä laitteen toistotarkkuudeksi on
saatu noin 15 cm. Laitteen hinta antenneineen on alle 2000 euroa.

Tiedot perustuvat kaupunkien tietoihin.
Yksittäisen rakennuksen tiedot sisältävät rakennustunnuksen, osoitteen ja käyttötarkoituksen lisäksi pohjapiirustukset,
asemapiirustukset, julkisivut, leikkaukset
sekä muut piirustukset. Ensivaiheessa rakennuspiirustuksia on saatavilla Helsingistä ja Espoosta.
paan ja App Storeen. Ohjelmaan voi kerralla ladata koko Suomen kattavan tiekartan
offline-käyttöön. Tiekartta Suomi pitää sisällään ajantasaisen tieverkon, laivaväylät
ja vene- ja moottorikelkkareitit. Ohjelmassa

Ilmainen paikannuspalvelu
Sami Heinosen rakentama PuskaRadio
(www.puskaradio.com) on ilmainen paikannuspalvelu vaikkapa lenkkeilijän seuraamiseen. Reittejä voi tarkastella reissun jälkeen ja jakaa tiedot SportsTrackeriin
tai Facebookiin. Kartalle voi myös merkitä
suosikkipaikkansa. Kartta-aineistona on
Maanmittauslaitoksen maastokartta-aineisto, merikortit ja Googlen kartta-aineistoa. Palvelu toimii sekä Applen tuotteilla,
Androidilla ja Windows-puhelimilla.
Harrastuksenaan paikkatietopalveluita rakentavalta Heinoselta on tulossa lähiaikoina uusi kansainvälinen paikannuspalvelu
nimeltään www.karu.net.

voi luoda omia paikkoja sekä reittejä, ja niitä voi lähettää ja vastaanottaa helposti. Ohjelmasta löytyy myös paikka- ja osoitehaku.

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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Jäsenet kertoivat
mielipiteensä
ProGIS ry:n toiminnasta

P

roGIS ry:n hallitus lähetti sähköpostitse jäsenilleen kyselyn ProGIS:n toiminnasta. Saimme kyselyyn 20 vastausta. Lisäksi kaksi yritystä vastasi
yritysjäsenille lähetettyyn kyselyyn. Vastaajat pitivät kyselyä mukavana tapana
selvittää, mitä toiveita jäsenistöllä on yhdistyksen toiminnasta.

Seminaarit suosittuja

Mielekkäimpänä toimintamuotona nähdään ajankohtaisseminaarit, joihin lähes
kaikki haluaisivat osallistua. Lisäksi noin
puolet haluaisi osallistua aamuseminaareihin eri organisaatioissa. Seminaareihin
toivottiin helpommin lähestyttäviä, ajankohtaisia aiheita, joissa näkyisi käyttäjänäkökulma. Aiheita voisivat olla esimerkiksi paikkatietojen hyödyntäminen, avoimet
paikkatiedot, paikkatietojen mallintaminen
sekä uusimpien tuotteiden ja sovellusten
esittelyt. Seminaareihin toivottiin luentojen lisäksi mahdollisuuksia keskusteluun ja
verkostoitumiseen.
Kaikki vastaajat toivovat tiedotusta sähköpostitse. Lisäksi toiminnasta halutaan saada tietoa yhdistyksen verkkosivujen (www.progis.fi), Facebook-ryhmän
”GIS Velhot” ja Positio-lehden palstan kautta. Myös Twitterin mainittiin ja yksi vastaaja kannusti aktiivisempaan sosiaalisen median käyttöön. Kaikki vastaajat haluavat
tietoa tapahtumista sekä suurin osa myös
alan avoimista työpaikoista. Lisäksi suurin
osa vastaajista haluaisi osallistua keskusteluun alan ajankohtaisista asioista.

Tiedottaminen tärkeää

Paikkatietoalan tunnettuutta halutaan lisätä kertomalla paikkatiedosta ja alan uusista sovelluksista alan ulkopuolisille toimijoille. Myös tapahtumista olisi hyvä tiedottaa
paikkatietoalan ulkopuolella. Muutama vastaaja toivoi tapahtumia myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Vastaajat toivoivat
mahdollisuutta osallistua tapahtumiin verkon välityksellä, jolloin pitkät etäisyydet eivät olisi esteenä.
Jos resursseja olisi enemmän käytössä,
vastaajat toivovat tehokkaampaa tiedottamista alan tapahtumista, koordinoitua toimintaa alan tunnettuuden parantamiseksi
sekä yhteistyötä eri organisaatioiden välillä. Tässä ratkaisumallina nähdään yhdistysten yhteinen katto-organisaatio, jonka
perustamisessa vastaajat näkevät ProGISin
merkittävässä roolissa. Yhteisen katto-organisaation kautta voitaisiin paikkatietojen
tunnettuutta yhteiskunnassa.

tulisi kannustaa keskusteluihin yritysten ja
asiakkaiden välillä. Myös pohjoismaista ja
kansainvälistä yhteistyötä tulisi kehittää.
Hallitus kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita. Otamme vastaukset huomioon toiminnan suunnittelussa.
Hyvää kesää! Nähdään taas syksyllä
ProGIS-tapahtumissa.

▶ HALLITUKSEN PUOLESTA,
RIIKKA KIVEKÄS

Opinnäytepalkinnot

ProGIS ry palkitsee vuosittain parhaat opinnäytetyöt.
Lähetä ehdotuksesi viimeistään
pe 9.10.2015.
Lisätietoja: www.progis.fi

Mukaan toimintaan

Osa vastaajista oli valmis toimimaan aktiivisemmin yhdistyksessä. Mahdollisuuksia osallistumiseen tarjoavat tapahtumien
järjestäminen, toiminnasta tiedottaminen,
puheenvuorot seminaareissa ja hallituksen
toimintaan osallistuminen. Kysy mahdollisuuksista progis.info@gmail.com.
Yritykset toivoivat tilaisuuksia, joissa
yritykset voisivat esittäytyä ja verkostoitua mahdollisten asiakkaiden kanssa. Seminaareissa tulisi esitellä uusia tuotteita
ja sovelluksia. Verkostoitumistilaisuuksissa

Ota yhteyttä:
progis.info@gmail.com, www.progis.fi

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

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

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

Älykkään infran suunnitteluun ja ylläpitoon.
▷ Infrahankkeiden tiedonhallinta formaatista
riippumatta
▷ Infraomaisuuden elinkaaritiedon hallinta
▷ Tietomallinnus, pistepilvet ja visualisointi
▷ Paikkatieto ja suunnittelujärjestelmät kunnille

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

▷ Tiedonkeruun, työnohjauksen ja omaisuudenhallinnan mobiiliratkaisut

OHJELMISTOT

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

Bentley Systems Finland Oy
Teknobulevardi 3–5, 01530 VANTAA
Puh. 010 830 1200, faksi 010 830 1240
www.bentley.fi

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

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

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

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

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

▷ Ohjelmistot ja palvelut UAV-ilmakuvausten
datakäsittelyyn

▷ Louhi – tietojohtamisen paikkatietoratkaisut
▷ SitoGIS – kuntarekisterijärjestelmä
▷ CityCad – infrasuunnittelujärjestelmä
▷ Räätälöidyt järjestelmätoteutukset

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

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

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

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

▷ MapInfo GIS- ja Location Intelligence
-ohjelmistot
▷ Spectrum LI, MDM, Data Integration alusta
▷ Encom - luonnonvara-alan erikoisohjelmistot
▷ Kartta- ja tietoaineistot
▷ Konsultointi ja koulutus
Melkonkatu 18, 00210 HELSINKI
puh. (09) 682 4060
pbsoftware.finland@pb.com
www.pitneybowes.com/fi

Paikkatietopalveluiden laadunvarmistus
▷ Seuranta- ja raportointipalvelut
▷ Suorituskykytestaus
▷ Organisaation paikkatietokypsyyden arviointi
paikkatietojen hyödyntämisen tehostamiseksi
▷ Inspire- ja OGC-asiantuntijapalvelut
Linnankoskenkatu 16 A 17, 00250 HELSINKI
puh. 020 703 2210
info@spatineo.fi
www.spatineo.fi

Ohjelmia laserpisteiden ja kuvien käsittelyyn

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

Esa Haapa-aho
puh 0400 453799
www.terrasolid.com

▷
▷
▷
▷

Erdas ja Geomedia ohjelmistot
ArcGIS räätälöinti
Paikkatietoaineistojen hallinta
Karttatuotteet

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

▷ Pocket 3D
▷ Magnet field
▷ Magnet office tools

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

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

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

Mike von Wehrt
puh. 030 661 10
energy.publicadmin@trimble.com
www.tekla.com/fi

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

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

▷ Stella kuntien
paikkatieto- jajasuunnittelujärjesÄlykkään
infran suunnitteluun
ylläpitoon.
telmä
▷ Infrahankkeiden
tiedonhallinta formaatista
▷ riippumatta
MicroStation-sovellukset tietomallinnukseen
ProjectWise infrahankkeiden
paikkatietopohjai▷ Infraomaisuuden
elinkaaritiedon
hallinta
nen tiedonhallinta
▷ Tietomallinnus,
pistepilvet ja visualisointi
AssetWise infrastruktuurin
elinkaaritiedon
hallinta
▷ Paikkatieto
ja suunnittelujärjestelmät
kunnille
Bentley Systems Finland Oy
Bentley
Systems3–5,
Finland
Oy VANTAA
Teknobulevardi
01530
Teknobulevardi
3–5,faksi
01530
Puh. 010 830 1200,
010VANTAA
830 1240
Puh.
010 830 1200, faksi 010 830 1240
etunimi.sukunimi@bentley.com
www.bentley.fi

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

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

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

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

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

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

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

▷
▷
▷
▷
▷

▷ GIS/DGPS/DGNSS-laitteet
▷ GNSS-laitteet
▷ IS- ja SI-yhteiskäyttölaitteet
▷ UAV-lennokkikartoitusjärjestelmät
▷ Kaapelikartoitusjärjestelmä
▷ Laserkeilaimet ja -järjestelmät

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

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

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

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

▷ 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

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

▷ 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

Lähetä sähköpostia:
positio@maanmittauslaitos.fi
tai soita:
Päivi Varis, 040 801 7666

LAITTEISTOT

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

positio-lehti.fi

OHJELMISTOT

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

PALVELUT

▷ Paikkatietoalan täydennyskoulutuspalvelut
▷ Osaamisen kehittämisen ratkaisut
▷ Myös organisaatiolle räätälöityjä kokonaisuuksia

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

▷ Avoimen/suljetun lähdekoodin ratkaisut
▷ Sovelluskehitys/alihankinta

Marjaana Laurema
puh. 010 837 3861
etunimi.sukunimi@aaltoee.fi
www.aaltopro.fi

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

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

▷ 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

Pia Lähde-Lyytinen
puh. 040 7523132
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

▷ 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

Geologinen tieto nyt yhdestä hakupalvelusta
http://hakku.gtk.fi/
▷ Verkkopalvelu Hakku on portti Suomen
geologiseen tietoon.
Hakusta löytyy
▷ Julkaisut ja raportit
▷ Valokuvat
▷ Aineistohaku
▷ Karttapiirrokset
Karttapalvelut mobiiliversioina osoitteessa
http://www.gtk.fi/tietopalvelut/karttapalvelut/

▷ 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

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

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

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

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

positio 2/2015

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

▷ Ilmakuvakartat ja digitaaliset kartat
▷ Maastomallit, ortokuvat, mittauspalvelut

▷ Maalaserkeilaus ja pistepilvimallit
▷ Laserkeilaukseen perustuva 3D-mallinnus
▷ Rakennusten tietomallinnus (BIM)
▷ 3D-aluemallit
▷ Laserkeilaus rakentamisen valvonnassa
▷ Konsultointia 3D-tiedonkeruun ratkaisuista

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

Paikkatietopalveluiden laadunvarmistus
▷ Seuranta- ja raportointipalvelut
▷ Suorituskykytestaus
▷ Organisaation paikkatietokypsyyden arviointi
paikkatietojen hyödyntämisen tehostamiseksi
▷ Inspire- ja OGC-asiantuntijapalvelut
Linnankoskenkatu 16 A 17, 00250 HELSINKI
puh. 020 703 2210
info@spatineo.fi
www.spatineo.fi

Paikkatietoa pilvipalveluna:
▷ BlomURBEX-paikkatietopalvelin
▷ Viistoilmakuvakirjastot
▷ Fotorealistiset 3D -kaupunkimallit
▷ Mittatarkat BlomSTREET-katunäkymäkuvat
Jukka Erkkilä, Mikko Salonen
Pasilanraitio 5, 00240 HELSINKI
puh. 010 322 8940
etunimi.sukunimi@blomasa.com
www.blomasa.com

▷ EUREF- ja N2000-muunnokset
▷ Infraomaisuuden tiedonkeruu
▷ Kaupunkimallit
▷ Tietomallipalvelut
▷ Selvitykset, konsultointi ja koulutus
SITO, Tuulikuja 2, 02100 ESPOO
puh. 020 747 6000
etunimi.sukunimi[at]sito.fi
www.sito.fi

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

Jukka Mäkelä
SmartGeo Oy, Myyrmäentie 2 A, 01600 VANTAA
puh. 040 548 3406
jukka.makela@smartgeo.fi

▷
▷
▷
▷

Erdas ja Geomedia ohjelmistot
ArcGIS räätälöinti
Paikkatietoaineistojen hallinta
Karttatuotteet

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

PALVELUT

▷ Ohjelmistot ja palvelut UAV-ilmakuvausten
datakäsittelyyn

▷ 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

▷
▷
▷
▷
▷
▷

▷ AINO aineistopalvelu
▷ Kuntien kantakartat ja kaavat
▷ Nokia HERE
▷ OpenStreetMap-karttatuotteet
▷ Viranomaisaineistot käyttövalmiina

Maanmittaustoimitukset
Lainhuudot ja kiinnitykset
Kiinteistötietojärjestelmä (KTJ)
Avoimet aineistot- ja rajapintapalvelut
Paikkatietoalan tutkimus
Hallinnonalan tietotekniikkapalvelut

Lisätietoja: asiakaspalvelu[at]maanmittauslaitos.fi
www.maanmittauslaitos.fi

SITO, Tuulikuja 2, 02100 ESPOO
puh. 020 747 6000
into[at]sito.fi
www.sito.fi

TIETOTUOTTEET

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

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

▶
▶
▶
▶

kestotilaus 24 € (laskutusjakso 4 numeroa)
määräaikaistilaus 29 € (neljä numeroa)
tilaus alkaa numerosta 1/2015
Positio ilmestyy neljä kertaa vuodessa

Kestotilaus jatkuu automaattisesti vuosittain. Tilaus laskutetaan vuoden alussa voimassa olevan hinnan mukaan. Kestotilaus on aina edullisempi.
Julkaisija: Maanmittauslaitos

TILAA

Tilaushinnat

TRIMBLE R1 GNSS
®

Tarkkaa paikkatietoa älylaitteille

Kerää paikkatietoa ammattilaistarkkuudella
tavallisilla älypuhelimilla tai tableteilla
yhdistämällä niihin kompakti Trimble® R1
GNSS-vastaanotin. R1 korvaa älylaitteen oman
paikannusjärjestelmän reaaliaikaisella GNSSpaikannuksella.
Trimble R1 on yhteensopiva
• iOS- ja Android-puhelinten, tablettien ja
Windows® 7 ja 8.1 -tietokoneiden kanssa.
• Paikkatieto-ohjelmistot / mobiilisovellukset:
Trimble TerraFlex™, TerraSync™ ja Positions™

Trimnet VRS-palvelun kanssa
50 cm tarkkuus

UUTUUS
SHOP.GEOTRIM.FI

Puh. 0207 510 600
Perintötie 2c, 01510 Vantaa
info@geotrim.fi
www.geotrim.fi

