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Pieni on kaunista

KIRSI MÄKINEN
päätoimittaja

KUVA: JOHAN MYRÉEN

S

ähköisiä asiointipalveluita haluavat sekä
asiakkaat että niitä tarjoavat organisaatiot.
Vaikka palvelujen määrä kasvaa tasaisesti,
kehityksen vauhti ei välttämättä ole vastannut käyttäjien odotuksia. Samaan aikaan
palveluiden tuottajat saattavat tuskailla
tilannetta, jossa käyttäjät jatkavat asiointia perinteiseen
tapaan huolimatta sähköisistä vaihtoehdoista.
Mikä neuvoksi, kun toiveet ja todellisuus eivät kohtaa? Periaatteessa käyttäjälähtöisten asiointipalveluiden
kehittäminen on yksinkertaista. Kun tunnet asiakkaasi,
tiedät mitä he palvelulta vaativat.
Käytännössä tilanne on harvoin näin suoraviivainen.
Asiakaskunta voi olla hajaantunut pieniin segmentteihin, joilla on hyvin erilaiset tarpeet – ja usein myös
tietotekniset valmiudet. Etenkin silloin kun on kyse
julkishallinnon tarjoamista viranomaispalveluista,
yksin käyttäjien ikähaitari voi olla yli 60 vuotta.
Pidän tavasta, jolla verottaja on lähtenyt toteuttamaan sähköisiä palveluitaan. Siellä kaikkea ei yritettykään ratkaista kerralla. Ensimmäiseksi verkkoon vietiin
palvelut, jotka ovat olleet kohtuullisen yksinkertaisia
toteuttaa – ja joilla saavutettiin suurimmat hyödyt. Erikoistapaukset rajattiin ensivaiheessa pois. Kun volyymit
ovat suuria, jo pienet vähennykset asioiden käsittelyyn
kuluvassa työajassa kerryttävät isot säästöt.
Toisaalta kun käyttäjät tottuvat hoitamaan yksinkertaiset asiat verkossa, kynnys verkkoasiointiin on matalampi myös monimutkaisempien tilanteiden tullessa
vastaan. Sen sijaan, että matkustaisimme palvelujen
luo, tietoverkot tuovat ne luoksemme ajasta ja paikasta
riippumatta – toivottavasti yhä useammin aidosta asiakastarpeesta lähtien ja organisaatiorajat ylittäen.
Pienissä askelissa piilee myös joukkoistamisen
voima. Siitäkin kirjoitamme tässä numerossa.
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MURROKSESSA
▶ KIRSI MÄKINEN
KUVAT: OPENSTREETMAP JA MAANMITTAUSLAITOS

kirsi.makinen@maanmittauslaitos.fi

Taajama-alueilla OpenStreetMap pärjää vertailussa Maanmittauslaitoksen taustakartalle; harvaan asutuilla seuduilla tilanne on toinen.

Enemmän tietoa
joukkoistamalla
Voisiko joukkoistamalla saada ajantasaisempaa ja kattavampaa paikkatietoa?

P

aikkatiedon käytön laajentuessa paineet
ajantasaisemman ja kattavamman tiedon
saamiseksi kasvavat. Monilla sovellusalueilla
ajantasaisuus on tiedon käyttökelpoisuuden kriteereistä merkittävin. Lisäksi uusien
sovellusten mukana syntyy tarpeita laajentaa
nykyisten aineistojen tietosisältöä kohteilla, joista ei toistaiseksi ole kerätty lainkaan.
Kun samaan aikaan tiedon tuottajien tulisi tehostaa
toimintaansa ja saada aikaan enemmän vähemmällä, ei
ole ihme, että katseet ovat kääntyneet joukkoistamisen
tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Laatua vapaaehtoisvoimin?

O

penStreetMap on tunnetuin esimerkki joukkoistamalla syntyneistä paikkatietoaineistoista.
Tuhansien vapaaehtoisten joukko tuottaa ja ylläpitää tietoa teistä, rautateistä, kaupoista ja kahviloista sekä
monista muista kohteista kaikkialla maailmassa. Aineistoon
on sisällytetty myös kansallisten karttalaitosten ja muiden
lähteiden avointa dataa silloin, kun sitä on ollut saatavilla.
Muitakin esimerkkejä löytyy. Joukkoistamisen mahdollisuuksia on mietitty erityisesti kulttuuriorganisaatioissa,
missä resursseja on niukalti. Susanna Ånäs kirjoittaa tässä
lehdessä wikimaps-hankkeesta, missä historiallisten karttojen verkkopalvelua ollaan rakentamassa vapaaehtoisvoimin.
Englannissa British Library aloitti karttojensa georeferoinnin vapaaehtoistyönä vuonna 2011. Tähän mennessä

vapaaehtoiset ovat georeferoineet jo yli 5100 historiallista
karttaa eri puolilta Iso-Britanniaa. Hankkeen laadunvarmistuksesta on huolehtinut kuuden hengen asiantuntijatiimi.
Voiko joukkoistamalla tuotettuun tietoon luottaa? Toisin kuin usein epäillään, tutkimukset osoittavat, että myös
vapaaehtoisvoimin syntyvä kartta voi olla laadukas.
Suvi Välimäki tutki muutama vuosi sitten pro gradu
-työssään OpenStreetMapin kartta-aineiston laatua vertaamalla sitä Maanmittauslaitoksen tuottamaan aineistoon.
Tutkimusta tehtäessä Maanmittauslaitos ei ollut vielä
avannut maastotietojaan, mutta OpenStreetMap-yhteisön
kartoittajat saivat käyttöönsä tarkan ilmakuvan, jonka pohjalta he täydensivät aikaisempaa aineistoa.
Tutkimus osoitti konkreettisesti joukkoistamisen potentiaalin: pieni vapaaehtoisten joukko sai kerättyä suuren
määrän tietoa suhteellisen lyhyessä ajassa. Lisäksi vapaaehtoisten tuottaman aineiston laatua voitiin pitää hyvänä, kun
sitä verrattiin Maanmittauslaitoksen aineistoon.
Samalla tutkimus nosti esiin OpenStreetMapin suurimman eron viranomaistyönä tuotettuihin aineistoihin.
Vaikka vapaaehtoisen keräämä aineisto pärjäsikin sijaintitarkkuudessa Maanmittauslaitoksen datalle, esimerkiksi
kartan täydellisyyttä ja luotettavuutta on vaikea arvioida.

Vihjetiedoista ylläpitoon

I

nnokkaiden vapaaehtoisten lisäksi joukkoistaminen
vaatii menetelmiä, jotka mahdollistavat tiedon keräämisen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Tarvitaan
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helppokäyttöisiä sovelluksia, joilla tietoa voi kerätä,
yhteentoimivia tietomalleja, joiden avulla tieto
siirtyy helposti järjestelmien välillä sekä menettelytapoja, joilla tiedon luotettavuus ja tasalaatuisuus
voidaan varmistaa.
Vihjetiedon keruu on ensimmäinen askel joukkoistamisen hyödyntämisessä paikkatietoaineistojen ylläpidossa. Jotta vihjetiedon hyödyntäminen
olisi tehokasta, sille on luotava oma prosessinsa
osaksi muita tiedon tuotannon prosesseja.
Esimerkiksi navigointidataa tuottavat yritykset
keräävät vihjetietoa asiakkailtaan verkkosivujensa
kautta. New Yorkin kaupungissa on tehty yhteistyötä OpenStreetMapin kanssa elokuusta 2013,
jolloin kaupunki avasi paikkatietonsa. Kaupungin
oman karttadatan ylläpitäjät ovat saaneet siitä lähtien tiedon kaikista OpenStreetMapiin tehdyistä
rakennus- ja osoitetietojen päivityksistä kaupungin
alueella. Muutokset eivät siirry suoraan kaupungin
aineistoon, vaan tiedot varmistetaan ennen päivittämistä.

Pohdintaa ja pilotteja

S

uomen ympäristökeskuksen perustama
Järviwiki on esimerkki joukkoistetusta
viranomaispalvelusta. Palvelussa on tietoa
kaikista Suomen järvistä. Perustiedot on
kerätty viranomaisten järjestelmistä eikä niitä voi
muuttaa. Muita sisältöjä palvelun käyttäjät voivat
lisätä ja muokata vapaasti. Järviwikiin voi perustaa
omia havaintopaikkoja ja tallentaa sinne tietoa
muun muassa pintaveden lämpötilasta, jäätilanteesta ja levätilanteesta.
Kansallisen tie- ja katutietojärjestelmän Digiroadin kehittämishankkeessa on myös keskusteltu
joukkoistamisen mahdollisuuksista etenkin kevyen
liikenteen väylätietojen tuottamisessa. Monet sovellukset tarvitsisivat reitittävää pyörätiedataa, mitä on
saatavilla vain rajoitetusti.

▶5

Joukkoistetut Paikkatiedot -seminaariin osallistunut Outi Hermans Progis ry:stä kirjoittaa tässä lehdessä, että Digiroadista saadaan varmasti monikäyttöisempi aineisto, mikäli joukkoistamalla tuotettu
data saadaan liitettyä hallitusti osaksi Digiroadin
tuotantoprosessia. Sama periaate koskee varmasti
muitakin viranomaisaineistoja.
Yhtenä ratkaisuna on ehdotettu wikipedian
toimintamallia. Kokeneet harrastajat, vaikkapa pyöräilyseurat voisivat olla ”valtuutettuja joukkoistajia”,
jotka saisivat muita laajemmat päivitysoikeudet
aineistoon. Tämä keventäisi laadunvalvonnan työtä.
Monissa tapauksissa tieto on jo olemassa, mutta
hajallaan eri järjestelmissä. Sujuvampi tiedonvaihto
puolestaan edellyttäisi yhtenäisiä tietomalleja sekä
yksilöiviä tunnisteita, joiden avulla eri järjestelmien
sisältämät viranomaisten ja vapaaehtoisten keräämät tiedot saadaan kytkettyä luotettavasti yhteen.
Aika näyttää, kuinka hyvin joukkoistamisen
mahdollisuudet saadaan hyödynnettyä myös viranomaisten vastuulla olevien aineistojen ylläpidossa.
Toivottavasti alan toimijoilta löytyy rohkeutta
kyseenalaistaa totuttua sekä intoa ja halua pilotoida
uusia toimintatapoja.

Lähteenä on käytetty muun muassa Joukkoistetut
Paikkatiedot -seminaarin esityksiä, http://fi.okfn.
org/2014/03/09/seminaari-ja-yhdistyskokous-26-3-2014/

LISÄÄ AIHEESTA:

▶ Positio 2/2012 Vapaaehtoisten tuottama paikkatieto laadukasta
▶ Positio 3/2011 Jokamiesluokan kartoitusta
▶ http://www.bl.uk/maps/georefabout.html

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

TIINA HEIKKINE

N

Paikkatietonäkökulmaa
sähkönjakeluverkkojen
kehittämiseen

KUVA: ANTERO AALTONEN

Eero Saarijärvi on tutkinut Aalto-yliopiston
sähkötekniikan korkeakoulussa sähkönjakeluverkkojen suunnittelua haja-asutusalueilla. Tammikuussa tarkastetun väitöstyön otsikko on Geografisia näkökohtia
haja-asutusalueiden sähkönjakeluverkko-

Digiroad uudistuu
Liikennevirasto uudistaa Digiroadin. Uusi
Digiroad-järjestelmä toteutetaan, testataan ja otetaan käyttöön paloittain. Keväällä 2014 valmistui julkisen liikenteen
pysäkkien hallinnan ja ylläpidon osuus. Tavoitteena on, että uudistettu Digiroad-järjestelmä on testattu ja valmis tuotantoon
loppuvuonna. Suunnitelman mukaan nykyisen Digiroad-aineiston julkaisun viimeinen ajankohta olisi 15. elokuuta 2014.
Tietojärjestelmäuudistuksessa päivittyy myös paikkatietoaineisto. Nykymuotoisen Digiroadin korvaa sisällöltään ja
rakenteeltaan muuttunut tie- ja katuverkostoaineisto. Samanaikaisesti sovellusten
toteutuksen kanssa konvertoidaan ja siirretään Digiroad-aineistoa nykyisestä tie-

Geoinformatiikan sanasto
täydentyi
Geoinformatiikan sanastosta on ilmestynyt kolmas laitos. Vuonna 2011 ilmestynyttä toista laitosta on täydennetty erityisesti
paikkatiedon laatuun ja viitearkkitehtuuriin
liittyvällä käsitteistöllä.

jen kehittämiseen.
Luotettavien ja kustannustehokkaiden sähkönjakeluverkkojen suunnittelussa eri toimijat voivat päätyä huomattavan
erilaisiin lopputuloksiin. Tutkimuksessa
kehitettiin menetelmiä erilaisten paikkatietoaineistojen hyödyntämiseksi hajaasutusalueiden
sähkönjakeluverkkojen
pitkän aikavälin strategisen suunnittelun
tukena.
Väitöstutkimuksessa kehitettiin verkonsuunnittelualgoritmin käyttöön verkkoyhtiön toimintaympäristöstä dynaaminen
malli, jossa sekä kiinteät että muuttuvat
paikallisesti vaihtelevat kustannukset voitiin ottaa verkkorakenteen optimoinnissa
huomioon. Tavoitteena oli myös elinkaarikustannusten minimointi.
tokannasta uuteen Digiroad-tietokantaan.
Jatkossa Digiroadin sisältö uusiutuu
aina lähtötietojen päivittyessä. Ajantasaistetun aineiston lataamiseksi ei enää tarvitse odottaa tiettyä julkaisupäivämäärää.
Tietosisältöön lisätään muun muassa teiden ja katujen suunnitelmatietoa. Joukkoliikenteen pysäkeille on tulossa nykyistä
enemmän ominaisuustietoja, mikä palvelee paremmin esimerkiksi liikennöitsijöitä.
Myös aineistorakenteessa tapahtuu
muutoksia. Aineistoon lisätään uusi elementti, tiesolmu, joka yhdistää tielinkit toisiinsa. Tiesolmut ja tielinkit, kuten kaikki
muutkin kohteet, saavat yksilöivän tunnisteen, jonka avulla kohteet voidaan identifioida täsmällisesti.
Liikenneviraston on tyytyväinen kunnille syksyllä 2013 suunnattuun aineistokeruukampanjaan, joka tuotti muun muassa pysäkkitietoutta runsaasti. Jatkossa
kuntaylläpitäjien ja ELY-keskusten on entistä vaivattomampi itse tarkastaa ja päivittää pysäkkitietous uuden selainsovelluksen avulla.
Vuoden 2014 alusta Digiroad-aineiston
on saanut käyttöönsä maksutta. Aineiston
voi jatkossakin ladata maksutta Liikenneviraston aineistolatauspalvelusta.
Digiroad-järjestelmäkehitys
nojaa
avoimen lähdekoodin käyttöön. Kehitystä
voi seurata GitHubissa https://github.com/
finnishtransportagency/digiroad2.
Sanastossa on esitetty noin 270 Inspiredirektiivin täytäntöönpanoon ja yleisimmin
paikkatietoon kuuluvan käsitteen tiedot. Käsitteiden sisältö on kuvattu määritelmien ja
niitä täydentävien lisätietojen avulla. Suomenkielisistä termeistä annetaan suositukset, ja termeille annetaan vastineet ruotsin
ja englannin kielillä. Käsitteiden välisiä suh-

Kärkihankkeet työpajassa
Paikkatietoverkosto ja Paikkatietoasiain
neuvottelukunta järjestivät yhteisen työpajan, joka käsitteli Kansallisen paikkatietostrategian toteutusta sekä Paikkatietoverkoston kolmen kärkihankkeen
toimintaa. Tilaisuuden osallistujilla oli
käytössään äänestyslaitteet, joilla he ottivat kantaa työpajassa esiin nostettuihin
aiheisiin.
Strategia-kärkihankkeen
työvaliokunta oli koonnut listan mahdollisista
tehtävistä strategian toimeenpanon tukemiseksi. Osallistujat pitivät tärkeimpinä tehtävinä paikkatietoinfrastruktuurin
tiekartan laatimista, kansallisen palveluväylän merkityksen selvittämistä paikkatietoinfrastruktuurin kannalta, osapuolten
työnjaon määrittelyä sekä strategian toteutusta kuvaavien mittarien määrittelyä.
Fiuginetin puheenjohtaja Niina Käyhkö Turun yliopistosta valotti puheenvuorossaan yliopistojen roolia paikkatiedon tutkimuksessa ja koulutuksessa.
Tutkimuksen paikkatietoinfrastruktuurissa olennaista on muun muassa ajallinen paikkatieto ja mahdollisuus muutosten analysointiin. Alan kehityksen
sekä paikkatiedon mahdollisuuksien hyödyntämisen kannalta on myös tärkeää
paikkatieto-osaamisen leviäminen eri
tieteenaloille ja niiden koulutukseen (terveys-, opetus-, yhteiskuntatieteet).
Huhtikuussa pidettyyn tilaisuuteen
osallistui noin 40 paikkatietoalan asiantuntijaa eri organisaatioista, pääosin julkishallinnosta.
Paikkatietoverkosto on kansallinen
yhteistyöverkosto, joka tukee kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin toteutusta Suomessa. Paikkatietoverkostoon
ja sen kärkihankkeisiin voivat osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet. Vuosina 2009 – 2013 verkosto toimi nimellä
Inspire-verkosto. Lue lisää ja liity mukaan
osoitteessa www.paikkatietoikkuna.fi/
web/fi/inspire-verkosto/verkoston-toiminta.

teita havainnollistetaan käsitekaavioiden
avulla.
Geoinformatiikan sanaston kolmas laitos on julkaistu Sanastokeskus TSK:n sivuilla PDF-muodossa, ja sen sisältö on viety
myös osaksi Sanastokeskus TSK:n TEPAtermipankkia.
www.tsk.fi > Julkaisut > TSK-sarja

KUVA: ILMATIETEENLAITOS/EIJA VALLINHEIMO
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Utön saarelle on valmistumassa ainutlaatuinen merentutkimusasema, joka tuottaa
ajantasaista tutkimustietoa meren sisältä, sen pinnalta ja sekä ilmasta vuoden ja
vuorokauden ympäri.
Tutkimuskohteena on mm. Itämeren
hiilidioksidipitoisuus, joka vaihtelee vuodenajoittain ja alueittain. Ajasta ja paikasta
riippuen Itämeri voi olla joko hiilidioksidin
nielu tai lähde. Maapallon hiilensidonnasta
puolet tapahtuu meriekosysteemeissä.
Aallokon korkeuden ja suunnan, pinnan virtauksien ja meriveden hiilidioksidipitoisuuden sekä meren ja ilmakehän kaa-

sujenvaihdon lisäksi tietoa saadaan myös
happitilanteesta, ravinteista sekä meriveden kerrostuneisuudesta. Mittaustulokset
tulevat ympäri vuoden reaaliajassa.
Utössä mitataan jo ennestään ilmakehän pienhiukkasia, kasvihuonekaasujen
pitoisuuksia, alailmakehän virtauksia sekä
merellisen sään ominaisuuksia, kuten tuulta, lämpötilaa ja näkyvyyttä. Tulevaisuuden
mittalaitteilla saadaan ensimmäistä kertaa tarkka kuva esimerkiksi leväkukintojen
muodostumista säätelevistä tekijöistä.
Kasvihuonekaasujen ohella Utössä tutkitaan myös esimerkiksi merituulivoimaa,
merellistä teknologiaa sekä laivaliikenteen
päästöjä.
Utön majakkasaarella kaukana mantereelta sijaitseva tutkimusasema on monipuolisuutensa ja eri tieteenalat yhdistävän
lähestymistapansa ansiosta maailmalaajuisestikin ainutlaatuinen. Muista merellisistä asemista se poikkeaa myös satunnaisen jääpeitteensä ansiosta.
Ilmatieteen laitos rakennuttaa Utön
aseman ja tarvittavat infrastruktuurit sekä
vastaa fysikaalista ja meren dynamiikkaa
havainnoivista mittalaitteista. Biologisista
mittauksista vastaa Suomen ympäristökeskus SYKE. Mukana tutkimusyhteistyössä ovat myös Puolustusvoimat, Turun ja
Helsingin yliopistot, Liikennevirasto, Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä joukko merialan yrityksiä.

Kansallinen
Paikkatietostrategia päivittyi

Haluatko vaikuttaa Inspiren
kehittämiseen?

Kansallisesta paikkatietostrategiasta on
julkaistu uusi tarkistettu versio. Kun strategia vuosille 2005 – 2010 painotti infrastruktuurin rakentamista, painopiste
on nyt paikkatiedon hyödyntämisessä ja
viestinnässä. Strategia on aiempaa konkreettisempi ja etenee tavoitteista toimenpiteisiin ja tehtäviin, joiden vastuutahoja
on nimetty. Paikkatieto on saatava helposti käyttöön, mitä tukee mm. tiedon
avaaminen.
Strategian valmistelusta on vastannut
Paikkatietoverkoston ja Paikkatietoasiain
neuvottelukunnan yhteinen työryhmä.
Tutustu uudistetun strategian sisältöön
Paikkatietoikkunassa www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/inspire-verkosto/paikkatietostrategia

Inspire-direktiivin toteuttamisessa ollaan
siirtymässä seuraavaan vaiheeseen, kun
säädöstyö on päättymässä. Inspire-työtä jatkaa EU:n tasolla jäsenmaiden edustajista koostuva Maintenance ja Implementation Group (MIG). Se ohjaa Inspiren
toimeenpanoon liittyvien asetusten ja
teknisen ohjeistuksen täydentämistä ja
korjaamista sekä käynnistää uusia toimeenpanon edistämiseen liittyviä toimia
ja hankkeita.
Käytännössä kehittämistyö tehdään työryhmissä, joihin kutsutaan asiantuntijat ns. Pool of experts -ryhmästä.
Ryhmään voi ilmoittautua Inspiren toimeenpanosta kiinnostunut asiantuntija.
Ilmoittautuminen ei vielä sido osallistumaan projekteihin, vaan osallistumisesta voi päättää projektiehdotusten ja oman
työtilanteensa mukaan.
Ryhmään on ilmoittautunut tällä hetkellä parikymmentä suomalaista. Jos
Inspiren kehittäminen kiinnostaa, lue lisää osoitteesta www.paikkatietoikkuna.
fi/web/fi/mig-ja-pool-of-experts.

Uusi merentutkimusasema
Utön saarelle

▶7

TAPAHTUMAKALENTERI
10.– 13.6.2014
OGRS 2014 - Open Source Geospatial
Research and Education Symposium.
Espoo.
Lisätietoja: http://2014.ogrs-community.org/
index.index.php/ogrs/2014
16.– 20.6.2014
The 8th Inspire Conference.
Aalborg, Tanska.
Lisätietoja: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/
events/conferences/inspire_2014/
16.–20.6.2014
The 34th EARSeL Symposium 2014.
Varsova, Puola
Lisätietoja: http://www.earsel.org/
symposia/2014-symposium-Warsaw/
16.– 21.6.2014
The XXV FIG International Congress.
Kuala Lumpur, Malesia.
Lisätietoja: www.fig.net/fig2014/
8.–13.9.2014
Foss4G.
Portland, USA
Lisätietoja: https://2014.foss4g.org/
7.– 9.10.2014
Intergeo.
Berliini, Saksa.
Lisätietoja: www.intergeo.de/
4.–5.11.2014
Paikkatietomarkkinat 2014.
Helsinki.
Lisätietoja: www.paikkatietomarkkinat.fi
4.–7.11.2014
ForestSAT2014.
Riva del Garda, Italia
Lisätietoja: http://forestsat2014.com/
23.–28.8.2015
ICC 2015 - International Cartographic
Conference.
Rio de Janeiro, Brasilia
Lisätietoja: http://www.icc2015.org/
12.–19.7.2016
XXIIIrd Congress of International Society for
Photogrammetry and Remote Sensing.
Praha, Tsekki
Lisätietoja: http://www.isprs2016-prague.com/

Lisää tapahtumia ja lisätietoja tapahtumista
www.positio-lehti.fi/tapahtumakalenteri
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Maastotiedon avaaminen on helpottanut aineistojen käyttöä,
mikä näkyy esimerkiksi säännöllisesti ajantasaista aineistoa
hankkivien määrässä, joka on yli kymmenkertaistunut. Etenkin
laserkeilausaineiston käyttö on lisääntynyt huomattavasti.
Kuvassa Lahnasaari Pyhäjärvellä Maanmittauslaitoksen
laserkeilausaineistosta mallinnettuna.

Maastotietoaineistojen
käyttö lisääntynyt,

uusia innovaatioita vielä odotellaan

Maanmittauslaitoksen maastotietoaineistojen käyttö on kasvanut merkittävästi.
Aineiston avaamisen jälkeen paikkatiedon käyttöä ovat lisänneet sekä julkinen
sektori, yritykset että yksityishenkilöt.

M

aanmittauslaitos
avasi maastotietonsa 1.5.2012.
Samalla avattiin
Avoimien aineistojen latauspalvelu, josta on
ladattu jo yli 1,6 miljoonaa tiedostoa.
Aalto-yliopiston Geoinformatiikan laitoksen tutkimusryhmä on selvittänyt aineiston avaamisen vaikutusta maastotietojen
käyttöön.
Tutkimuksen mukaan maastotietojen
käyttö on lisääntynyt joka toisessa julkis
hallinnon organisaatiossa ja yrityksessä.
Suurin osa tutkimuskyselyyn vastanneista
kertoi käytön lisääntyneen niissä tarkoi-

tuksissa, missä tietoja käytettiin jo ennen
avaamista. Merkittävin hyöty avaamisesta
on aineiston parempi ajantasaisuus.
Suhteellisesti eniten uusia käyttäjiä
maastotietojen avaaminen on synnyttänyt
yksityishenkilöiden ja pk-yritysten parissa.
Julkishallinnossa ja suurissa yrityksissä
maastotietojen uusia käyttäjiä on neljäsosa
vastaajista.
Niissä organisaatiossa, joissa maastotietojen käyttö ei ole lisääntynyt, syynä on
usein maastotietojen käyttö jo aiemmin
esimerkiksi opetus- ja tutkimuskäytössä,
joka on ollut maksutonta jo joitakin vuosia.
Yritykset voivat myös ostaa maastotiedot kokonaispalveluna kaupalliselta toimittajalta. Maanmittauslaitoksen aineiston

avaamisen seurauksena vain muutama
organisaatio on luopunut kaupallisten
aineistojen käytöstä.

Taustakartat ja paikannus yleisin
käyttökohde

S

uuri osa jokaisen kolmen käyttäjäryhmän edustajista käyttää maastotietoja
tausta- tai paikannuskarttana. Sen ilmoitti
käyttötavaksi 75 prosenttia vastaajista.
Reilu neljännes julkishallinnon ja suurten
yritysten edustajista käyttää maastotietoja
laskennan ja analyysien lähtötietona.
Uutta käyttöä on syntynyt sekä organisaatioiden sisäisessä käytössä että asiakkaille tarjottavissa palveluissa. Asiakkaille

KUVA: ©MAANMITTAUSLAITOS
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tarjottaviin palveluihin on lisätty esimerkiksi ilmakuvia rajapintapalvelun kautta.
Ilmakuvien lisäksi myös taustakarttoja ja
nimistöä käytetään rajapintapalveluiden
kautta. Vastausten perusteella yli neljäsosa
yrityksistä jalostaa maastotiedoista asiakastuotteita ja -palveluja.
Hyödyt uusien tuotteiden ja palveluiden
tuottamisessa sekä sovelluskehityksessä
ovat tutkimuksen mukaan kuitenkin
vähäiset.
”Uusia, pelkästään maastotietoja hyödyntäviä sovelluksia ei oikeastaan odotettukaan – ainakaan nopealla aikataululla”,
huomauttaa innovaatiojohtaja Antti Kosonen Maanmittauslaitoksesta.
”Suurin hyöty saadaan maastotietojen
käytön helpottumisesta muiden aineistojen ja palvelujen yhteydessä. Positiivisinta
onkin ollut säännöllisesti ajantasaisia
aineistoja hankkivien määrän yli kymmenkertaistuminen.”

Rajapintapalvelut ja käyttöehdot
tärkeintä

J

ulkishallinnon organisaatioille ratkaisevaa maastotietojen käytössä ovat
tutkimuksen mukaan rajapintapalvelut ja
käyttöehtojen helppous. Maastotietojen
avoimet käyttöehdot mahdollistavat tietojen helpon jakamisen yhteistyökumppaneille sekä käytön erilaisissa julkaisuissa ja
karttatuotteissa.
Ympäristöpuolella erityisesti laserkeilausaineiston käyttö on lisääntynyt merkittävästi, mikä selittyy maksuttomuuden
lisäksi sillä, että laserkeilausaineistoa on
yhä enemmän saatavilla.
Suunnistajat ja retkeilijät tuottavat
laserkeilausaineistosta itselleen suunnistuskarttoja ja retkeilykarttoja erityisesti
Karttapullautin-sovelluksen avulla. Yksityishenkilöiden vastauksissa korostuvatkin
kolmansien osapuolien tekemät sovellukset, jotka helpottavat maastotietojen
hyödyntämistä esimerkiksi vapaa-ajan
harrastuksissa.
Kansalaisryhmien edustajat mainitsivat tietojen maksuttomuuden ja latauspalvelun maastotietojen käyttöä eniten
edistävänä tekijänä. Myös harrastajakäyttäjät ovat tyytyväisiä epävarmuutta
aiheuttavien tekijänoikeusrajoitteiden
poistumisesta.
Yritykset korostivat tietojen maksuttomuutta ja rajapintapalveluja. Lisäksi

käyttöä edistävät latauspalvelun ja käyttöehtojen helppous. Myös yritykset mainitsivat käytön helpottumisen yhteistyöhankkeissa, kun käyttöoikeussopimusneuvotteluja ei enää tarvita.
Sekä julkishallinnon että yritysten
edustajat toivat esille, että maastotietojen
liittäminen erilaisiin katselupalveluihin
ja sovelluksiin rajapintapalvelujen kautta
on nyt helppoa ja nopeaa. Latauspalvelun
avulla on helppo nähdä, mitä aineistoja on
tarjolla ja ladata aineistot omaan käyttöön.

Kokeilijoita joka kolmas

▶9

mäisen vuoden vaikuttavuus -osaraportin
ovat laatineet TkT Jaana Mäkelä, TkT Paula
Ahonen-Rainio ja professori Kirsi Virrantaus Aalto-yliopiston Geoinformatiikan
tutkimusryhmästä. ◀

Raportti on julkaistu Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla tutkimuksesta kertovan
uutisen yhteydessä:
http://www.maanmittauslaitos.fi/tiedotteet/2014/02/tutkimus-maastotietojenavaaminen-lisasi-kayton-maaraa-tapoja

Y

leisin aineistojen lataamisen tarkoitus
on selvityksen mukaan maastotietojen
käyttö operatiivisessa toiminnassa. Julkishallinnossa toiseksi yleisin käyttötarkoitus
on tutkimus, minkä lisäksi maastotietoja
ladataan suunnittelukäyttöön, mittaus- ja
kartoitustehtäviin ja oman osaamisen
parantamiseksi asiakaspalvelussa.
Suurten yritysten vastaajille yleisin
käyttötarkoitus operatiivisen toiminnan
jälkeen oli suunnittelu. Hyödyiksi yritykset
mainitsivat suunnittelutyön helpottumisen ja sen laadun paranemisen, työnteon
nopeutumisen, maastotyön vähenemisen
ja yleisesti työn laadun paranemisen.
Pk-yrit ysten edustajat mainitsivat
käyttökohteiksi suunnittelun, ohjelmistokehityksen, arkkitehtisuunnittelun,
luontoselvitykset sekä mainonnan ja
markkinoinnin.
Kokeilun ilmoitti lataamisen tarkoitukseksi 30 prosenttia sekä julkishallinnon
että pk-yritysten edustajista ja 20 prosenttia suurten yritysten edustajista. Pk-yritysten edustajista 10 prosenttia on ladannut
maastotietoja vain kokeilutarkoituksessa.
Julkishallinnon ja suurten yritysten kohdalla osuus oli selkeästi pienempi.
Tulokset ovat osa Aalto-yliopiston tutkimusprojektia, jonka tuloksena syntyy
menetelmä avoimen maastotiedon yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioimiseksi.
Tutkimuksessa haastateltiin maastotiedon
käyttäjäorganisaatioita sekä toteutettiin
verkkokysely maastotietojen lataajille.
Kyselyyn vastasi 3700 maastotietojen
käyttäjää, joista noin 1200 edusti yrityksiä
tai julkishallintoa.
Lisäksi Maanmittauslaitokselta saatiin
tutkimusta varten tilastotietoa maastotietojen latausmääristä. Helmikuussa julkistetun Maastotietojen avaamisen ensim-

Ilmatieteenlaitoksen aineistot
vapaassa käytössä
▶ Ilmatieteen laitos avasi toukokuussa
2013 Avoin data -verkkopalvelun, josta
voi ladata Ilmatieteenlaitoksen aineistoja vapaasti itsepalveluna.
▶ Avoin data -projekti alkoi Ilmatieteen
laitoksella jo vuonna 2007 Inspiredirektiivin tultua voimaan.
▶ Projektin tuoreen loppuraportin mukaan Ilmatieteenlaitos odottaa suurinta
hyötyä uusien kaupallisten tuotteiden
ja innovaatioiden syntymisestä. Ensimmäinen laitoksen avointa aineistoa
hyödyntävä sovellus näki päivänvalon
jo ennen kuin avaamisesta oli kulunut
vuorokauttakaan. Tuo ensimmäinen
sovellus oli tiettävästi Nordic Weatherin sadetutka, joka sisältää nyt myös
salamat. Muita uusia sovelluksia on
esimerkiksi surffaajille tarkoitettu
tuulipalvelu.
▶ Uusien sovellusten ja paikkatietoaineiston käytön lisäämisen ohella
Ilmatieteen laitos toivoo avaamisen
lisäävän alan organisaatioiden välistä
yhteistyötä.
▶ Aineiston avaaminen on vaatinut talon
sisällä toimintatapojen muutosta,
asiakastuen kehittämistä ja avoin aineisto -käsitteen tunnetuksi tekemistä,
raportissa todetaan.
Ilmatieteenlaitoksen raportti ladattavissa
osoitteesta: https://helda.helsinki.fi/
handle/10138/42401
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Helsingin kaupunki

3D-tietomallit

yleistyvät kaupungeissa
Kaupunkisuunnittelijoilta kaivataan aktiivisuutta,
jotta tulevaisuuden kaupunki ei rakennu pelkästään teknologian ehdoin.

3

kolme dataprojektoria käsittävä simulaattorijärjestelmä pyöritti reaaliaikaisesti
yleisön ohjaamana tulevan Töölönlahden
virtuaalimallia Kaupunkisuunnittelu 2000
-näyttelyssä.
2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen oli kaupunkimallinnuksessa voimakasta teknologian kehityksen aikaa. Mittaustekniikka, laserskannaus ja pistepilvien
käsittely, viistoilmakuvaus ja -mallinnus,
OGC:n tekemä tietopalvelurajapintojen
standardointi, CityGML-standardi, streaming-tiedosiirto ja Web 2.0 sekä ensimmäiset automaattiset rakennusmallintimet
mahdollistivat tulevan kehityksen.
2010-luvulla alkoi standardien ohjaama
nopea edistys: Saksan suuret kaupungit
ryhtyivät ylläpitämään kattavia CityGMLmalleja, ja Hollannissa CityGML valittiin
kansalliseksi kaupunkimallistandardiksi.
Kehitystä vauhdittavat nykyaikaiset selainpohjaiset työkalut, standardoitujen mallien
monipuolinen käyttö sekä CityGML-pohjaiset tietojärjestelmät ja -varastot.

Tietomallin keskeinen ominaisuus
on semantiikka

K

aupungin 3D-tietomalli on paljon
enemmän kuin kolmiulotteinen kuva.
Geometria ja graafinen ulkoasu ovat vain
kaksi näkökulmaa kohteeseen. Tietomallin keskeinen ominaisuus on semantiikka,
jossa mallin kohteet sisältävät myös muuta
tietoa itsestään.
Semanttisten mallien avulla voidaan
tehdä monipuolisia analyysejä ja simulaatioita. Lisäksi mallin ominaisuustietoja voidaan rikastaa lisäämällä analyysin tulokset
kohteen ominaisuustiedoksi tietokantaan.
Semanttinen malli voi vastata esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:
· Kuinka monta rakennusta, patsasta tai
puuta on alueella?
· Kuinka monesta ikkunasta on merinäköala?
· Kuinka monta tuntia aurinko voi teo
riassa paistaa tälle terassille kesäkuukausina?
Tänä päivänä semanttiset CityGML-

KUVA: C. NAGEL / CITYGML 2.0. STANDARD

D-tietomallia ylläpitävät eurooppalaisista kaupungeista ainakin
Berliini, München, Hampuri, Wien,
Zürich, Bryssel, Pariisi, Bordeaux, Rotterdam…
Mitä hyötyjä kaupungit hakevat tietomalleilla? Miten tietomallinnus tulee
vaikuttamaan suunnittelukäytäntöihin ja
kuinka kaupunkisuunnittelijoiden tulisi
suhtautua teknologian kasvavaan rooliin
kaupunkien kehityksessä?
Helsingissä tehtiin ensimmäiset rakennusten virtuaalimallit 1980-luvulla. Ennen
vuosituhannen vaihdetta kaupunkimallinnus oli manuaalista ja tietojen käsittely
monimutkaista. Työn tekeminen edellytti
huomattavan arvokkaita tehotyöasemia.
Tästä huolimatta mallinnus oli sekä aikaa
vievää että kallista, joten se oli pääosin
innokkaiden idealistien kokeilutoimintaa.
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa käynnistyi Töölönlahden 3D-projekti
loppuvuodesta 1998. Vuotta myöhemmin
pelimoottorin, neljä tehotyöasemaa sekä

Geometriakohteet tietävät mitä ne ovat ja semanttiset kohteet tietävät missä ne sijaitsevat. Tämä on avain kehittyneisiin simulaatioihin ja
analyyseihin.
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Scifi Helsinki vuonna 3500. Historialliset instituutiorakennukset on museoitu ja uusi kaupunki soveltuu vallitseviin olosuhteisiin.

mallit generoidaan automaattisesti
2D-kartan rakennuspohjakuviosta ja
pistepilviaineistosta. Prosessi ei edellytä
manuaalista työtä ja LOD 2 -kaupunkimalleja tuotetaan konsulttityönä Saksassa
hintaan 50 senttiä/rakennus.

Tulvakartoitusta, melulaskentaa,
turvasaattueita

S

emanttisten mallien käyttökelpoisuus
monilla eri toimialoilla tekee niiden
laadinnasta ja ylläpidosta myös taloudellisesti perusteltua. Laajasti hyödynnettyjä
sovellusalueita on useita.
Energian käytön ja aurinkoenergian
hyödyntämisen sovelluksista esimerkkejä
ovat Berliinin ja Lontoon Energy Atlas
-projektit. Berliinin energia-atlas on yli-

opistojen, yritysten ja julkisen sektorin
yhteistyöprojekti, jonka budjetti on 2,5
miljoonan euroa. Projektissa kehitetään
semanttiseen malliin perustuva työkalu
kokonaisvaltaiseen energiankäytön suunnitteluun. Sovelluksen osia ovat nykytilanne ja analyysit, tulosten visualisointi
sekä päätöksenteon tuki.
Malleja hyödynnetään myös tulvakartoituksiin ja -simulaatioihin sekä suojatoimenpiteiden suunnitteluun. Viime vuosien tulvat ovat vauhdittaneet Euroopan
kaupunkien varautumista vedenpinnan
vaihteluihin. Hollannissa, jossa vedenpinnan säätelyllä on ilmeinen tarve ja pitkät
perinteet, CityGML on kaupunkimallistandardi.
Muita mallien käyttöalueita ovat melulaskenta ja ilmansaaste-ennusteet sekä

KAUPUNGIN 3D-TIETOMALLI (SEMANTTINEN 3D-MALLI)

▶ Sisältää geometriatiedon lisäksi kohteiden rakenteellisia ominaisuustietoja.
▶ Mallin avulla voidaan tehdä 3D-visualisoinnin lisäksi kaupunkitasoisia analyysejä
esim. energiankulutuksesta, ympäristön ominaisuuksista sekä kaupunkisuunnittelusta.
▶ Mallin tietoa voidaan rikastaa myös analyysien avulla.

JARMO SUOMISTO ON
ARKKITEHTI JA MAANMITTAUSALAN DI. HÄN TOIMII
HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUN INFORMAATIOTEKNIIKKAPÄÄLLIKKÖNÄ
SÄHKÖPOSTI:
JARMO.SUOMISTO@HEL.FI
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Suunnittelutyön evoluutiossa
toiminnallisista tarpeista lähtevä
työtapojen muutos ja teknologian
kehityksen mahdollistama uudelleenajattelu
ovat jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa.

KUVA: JARMO SUOMISTO

nöt ovat korvanneet vanhat työnkulut.
Tietomalliajattelun omaksuminen on kuin
uuden kielen oppiminen. Hallitset kielen,
kun sinun ei enää tarvitse ajatella kuinka
kieltä käytetään, vaan sen sijaan mietit
ainoastaan, mitä haluat sanoa.

Kuka tulevaisuuttamme muovaa?

näkyvyysanalyysit myös aikaulottuvuudella lisättynä. Esimerkiksi kuinka kauan
kohde on näkyvissä tietyltä reitiltä.
Myös varjostustarkastelut, esimerkiksi
tuulivoimalat peltoalueella ja valaistuksen
suunnittelu, ovat mahdollisia.
Koulutus- ja turva-ala hyödyntää malleja serious gaming -konsepteissa, kuten
liikennesimulaattoreissa, saattueiden
turvajärjestelyissä ja kaupunkialueilta
löydettyjen sodanaikaisten pommien
virtuaalisissa räjäytysanalyyseissä. Sovelluksia on elinkeinoelämän, matkailun,
navigaation, pelastustoimen, televerkkojen
rakentamisen sekä kiinteistöhallinnan ja
aluesuunnittelun tarpeisiin.
Saksassa kiinteistörekisterin ylläpitäjät
ovat sopineet CityGML 3D-rakennusmallien luonnista ja ylläpidosta osana kiinteistörekisteriä. Laatikkomallin tarkkuustason LOD 1 -työ on käynnissä ja oikeat
kattomuodot käsittävä LOD 2 -mallinnus
valmistuu vuonna 2015.

Teknisestä sosiotekniseksi
järjestelmäksi

R

akennusten tietomallinnus, BIM (Building Information Model) on vakiintumassa yleiseksi käytännöksi rakennusalalla. Parempi tarkkuus suunnittelussa,
kustannuslaskennassa ja informaation
hallinnassa tuottaa huomattavia hyötyjä

sekä rahassa että ajassa.
Tietomallin potentiaali on epäilemättä
yhtä suuri yhdyskuntarakentamisen
arvoketjussa. BIMistä saatuja hyötyjä ja
kokemuksia voidaan teoriassa – ja myös
käytännössä – olettaa saavutettavan myös
kaupunkien tietomalleilla.
Tietomalli (BIM) on esimerkki sosio
teknisestä järjestelmästä, jossa on teknistä ydintä täydentäviä sosiaalisia komponentteja. Puhelin on
esimerkki sosioteknisestä järjestelmästä, jossa
teknisen osan lisäksi on
monia sosiaalisia ulottuvuuksia.
Tietomallin käytön
kehitys sosioteknisenä
järjestelmänä tapahtuu kolmessa vaiheessa. Nämä vaiheet ovat käynnissä
BIMissä, ja epäilemättä vastaava kehitysprosessi tapahtuu kaupunkien tietomallien
hyödyntämisessä.
Ensimmäisessä vaiheessa tietomalli
ymmärretään teknisenä järjestelmänä, joka
edistää suunnittelua 3D-ominaisuuksiensa
sekä analyysi- ja kyselyominaisuuksiensa
ansiosta.
Toisessa vaiheessa edelläkävijät näkevät
uuden toiminta-alustan mahdollisuudet
prosessisen sujuvuuden lisäämisessä ja
uudenlaisten työtapojen kehittämisessä.
Kolmannessa vaiheessa uudet käytän-

CITYGML (CITY GEOGRAPHY MARKUP LANGUAGE)

A

nthony Townsend tuo esiin kirjassaan
Big Data, Civic Hackers, and the Quest
for a New Utopia, että seuraavan sadan
vuoden aikana ihmiskunta tulee rakentamaan enemmän kaupunkirakennetta kuin
koko aiemman historian aikana yhteensä.
Hän näkee, että teknologia on keskeinen
väline tulevien haasteiden kohtaamisessa
ja ongelmien ratkaisussa.
Mikä mahtava tilaisuus kaupunkisuunnittelijoille tulevaisuuden hahmottamiseen! Mutta kuka tulevaisuutta muovaa?
Agam
Greenfield
toteaa
kirjassaan
Against
the Smart
City, että
teknologian huomioimiselle kaupungeissa
on olemassa raja. Uudet teknologiavetoiset
kaupungit Songdo, Masdar City ja PlanIT
Valley ovat esimerkkejä, joissa jokainen
kaupunginosa on verkotettu informaation
tuottamiseen. Songdossa on kymmeniä
miljoonia sensoreita, ja konsepti on tarkoitus monistaa noin 20 kertaa Kiinaan
ja Intiaan.
Voivatko teknologiayritykset kuten
Cisco, IBM ja Siemens ymmärtää, miten
kaupungit toimivat ja mikä tekee kaupungeista elinkelpoisia?
Nykyisessä Smart City -kehitysvaiheessa kaupunkisuunnittelijoiden tulee
perehtyä kehittyvän teknologian potentiaaliin ja nähdä sen tarjoama mahdollisuus
sekä suunnitteluvälineenä että kaupunkien
kehityksen muovaajana. Muutosvoima ja
aloitteellinen painopiste siirtyy helposti
teknologioita kehittäville yhtiöille, joilla on
valtavat resurssit. Tasapainoisen kehityksen takaamiseksi kaupunkisuunnittelijoiden tulisi tarttua tilaisuuteen ja ymmärtää,
kuinka parhaiten voimme hyödyntää teknologiaa kaupunkiemme suunnittelussa ja
rakentamisessa. ◀

Kaupunkisuunnittelijoiden
on tunnettava uuden
tekniikan mahdollisuudet.

▶ Kansainvälinen OGC (Open Geospatial Consortium) avoin standardi
▶ Versio 1 hyväksytty vuonna 2007, versio 2 vuonna 2012, versio 3 työn alla
▶ ISO 19100 -vaatimusten mukainen UML-tietomalli ja GML3-perustainen siirtoformaatti
▶ Mallit esittävät 3D-geometrian, 3D-topologian, semantiikan ja ulkoasun
▶ Viisi esitystarkkuuden tasoa, LOD (Level of Detail).
▶ Laajennettavissa sovelluskohtaisten vaatimusten mukaisesti (Application Domain
Extensions ADE)
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▶ SUSANNA ÅNÄS

KUVA: RAUL VEEDE

Tim Waters, Tommi Kovala
ja Jessica Parland-von Essen
tarkastelevat Arend Oudmanin
tuomia Helsingin historiallisia
ilmakuvia Wikimaps Nordicin
kickoffissa.

Wikimaps

luo historiallisten karttojen
leikkikentän
Kun kirjastojen, arkistojen ja museoiden kulttuuriaineistot avautuvat, saadaan uudenlaisia
kulttuurihistoriallisia aineistoja hyödyntäviä kartta- ja paikkatietopalveluita.

P

ohjoismaiset julkisesti
rahoitetut kulttuuriorganisaatiot ovat jo
vuosien ajan tuoneet
museoiden ja arkistojen
kuva-aineistoja kartalle.
Suomen Museovirastoa
vastaava Ruotsin Riksantikvarieämbetet tuottaa kulttuurihistoriallista Platsr-paikkatietopalvelua sekä
yksityishenkilöiden että muistiorganisaatioiden kulttuuriaarteille.
Norjassa opetusministeriön alainen 100
työntekijän kulttuurin tukiorganisaatio
Kulturrådet tekee suomalaista Finnaa

vastaavia kulttuuriperinnön luettelointihankkeita ja tuottaa myös mobiilipalveluja
luontomatkailun ja kulttuurin yhtymäkohdassa. Tanskassa paikallismuseot
ovat kehittäneet yhteisen historiallisten
karttojen palvelun ja kansalliskirjasto
on laittanut ilmakuva-arkiston kartalle.
#Hack4DK, #Hack4NO ja nyt myös Hack
for Sweden ovat erityisesti kulttuurin
häkkäämisen festivaaleja, joihin myös
maanmittauslaitokset ovat lähteneet
kumppaneiksi. Kaikki nämä toimijat
tekevät yhteistyötä Wikipediaa ja muita
Wikimedia-säätiön projekteja edistävien
paikallisyhdistysten kanssa.

SUSANNA ÅNÄS ON
KÄYNNISTÄNYT WIKIMAPSPROJEKTIN. WIKIMAPS NORDIC
ON WIKIMEDIA SUOMI RY:N
HANKE, JOTA POHJOISMAINEN
KULTTUURIRAHASTO TUKEE.
SUSANNA ÅNÄSIN TEKEILLÄ
OLEVA VÄITÖSTUTKIMUS
DIGITAL DOCUMENTARIES
KÄSITTELEE DOKUMENTAARISTA KERRONTAA, JOKA
TULEE MAHDOLLISEKSI
AVOIMISSA HISTORIALLISTEN
AINEISTOJEN YMPÄRISTÖISSÄ. SÄHKÖPOSTI: SUSANNA.
ANAS@GMAIL.COM
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KUVA: SUSANNA ÅNÄS

perin toimimaan yhdessä Wikimedia Commonsin karttojen kanssa viime vuonna:
Wikimaps Warper oli syntynyt!
Kun esittelimme projektia wikipedisteille, karttaväelle ja muistiorganisaatioille sähköpostilistoilla ja kansainvälisissä tapahtumissa, se laajeni kolmella
merkittävällä tavalla. Aloimme rakentaa
pohjoismaista ulottuvuutta, yhdistimme
voimamme historiallista kartoitusta edistävän OpenHistoricalMap-projektin kanssa
ja käynnistimme keskustelun historiallisen paikkatietoluettelon synnyttämisestä
Wikidataan.

Karttoja Pohjolasta

W

KUVA: SUSANNA ÅNÄS

Wikimaps tukeutuu moniin olemassaoleviin rakenteisiin ja työkaluihin.

Wikimapsin vapaaehtoiset haluaisivat tehdä ympäristön, joka on OpenStreetMapin
iD-editorista tuttu.

Vapaaehtoiset paikkaavat
kulttuuriorganisaatioiden
rahapulaa

W

ikimaps on vapaaehtoisten luoma
ehdotus Wikimediaympäristön
laajentamiseksi. Taustalla on halu edistää
kulttuuriorganisaatioiden ja vapaaehtoisten yhteistyönä tekemää aineistojen
keräämistä ja parantamista. Wikimediassa
vapaaehtoiset voivat omasta kiinnostuksestaan tehdä työtä, jota kulttuuriorganisaatiolla ei enää itsellään ole varaa tehdä.
Joukkoistaminen tulee rytinällä taiteen

ja humanistisen tutkimuksen menetelmäksi. British Libraryn karttojen georeferointihanke osoitti, että vapaaehtoiset
kykenevät sijoittamaan historiallisia karttoja oikeisiin koordinaatteihin tehokkaasti
ja taitavasti.
Lähdimme Wikimapsissä liikkeelle karttojen georeferointiympäristön tekemisestä
Wikimedia Commonsiin, Wikimedian
media-aineistojen arkiston yhteyteen. New
York Public Library oli tuottanut MapWarper-palvelun kirjaston karttojen oikaisua
varten. MapWarperin tekijä Tim Waters
lähti mukaan hankkeeseen ja saimme War-

ikimaps Nordic käynnistyi yhteisellä työpajalla Helsingissä helmikuussa. Mukana oli wikipedistejä kustakin
maasta sekä osallistujia useista organisaatioista Suomesta.
Maantieteellisesti yhtenäisessä verkostossamme on mukana Suomen lisäksi
Ruotsi, Norja, Tanska ja Viro. Wikimedian
paikallisyhdistykset kustakin maasta etsivät sopivia vanhoja karttoja, ilmakuvia tai
nimistötietoa yhdessä paikallisten arkistojen kanssa. Pohjoismainen kulttuurirahasto
tukee hanketta.
Tämän vastinparina on kansainvälinen
suunnittelija- ja kehittäjäyhteisö, joka
rakentaa karttaympäristöä pala kerrallaan.
Haasteitamme ovat esimerkiksi karttojen
metatiedon siirtäminen arkistosta Wikimedia Commonsiin, lataustyökalujen
muokkaaminen kartoille sopiviksi ja
hakupalvelun rakentaminen. Tapaamme
kummankin ryhmän kesken kerran kuukaudessa videoneuvottelussa.

Maailman vanhentunein kartta

K

un oikaistuja historiallisia karttoja on
helposti saatavana, niitä voi käyttää
historiallisen paikkatiedon jäljentämiseen
kartoista. OpenHistoricalMap on yhteisö,
joka rakentaa OpenStreetMapin työkaluilla ”maailman vanhentuneinta karttaa”
eli maailmankarttaa, johon historiallista
paikkatietoa kartoitetaan.
OpenStreetMapin iD-editoriin tarvitaan
liukusäädin ajan määrittelemiseksi, ja Mapnik-renderöijää täytyy muuttaa vastaavasti,
jotta tietokannassa olevat karttakohteiden
alku- ja loppupäivämäärät saadaan hyötykäyttöön.
Wikimaps ja OpenHistoricalMap tarjoavat tänä kesänä yhteistyössä Wikimedia
Foundationin kanssa yhden harjoittelijapaikan FOSS Outreach Project for Women
-hankkeessa.
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Maailmanlaajuinen viitetietokanta

W

KUVA: JERRY CLOUGH

ikidata on Wikimedia Foundationin
uusin hanke, jossa kaikkien Wikipedioiden taulukoissa ja listoissa olevaa tietoa
yhdistämällä luodaan maailmanlaajuisesti
keskeinen viitetietokanta. Mietimme
kuinka Wikimaps-projektissa ja OpenHistoricalMapissä synnytetty paikkatieto
yhdistettäisiin Wikidataan.
Keskustelemme aiheesta myös akateemisessa verkostossa. Kansainvälisellä
digitaalisten humanististen tieteiden
kattojärjestöllä ADHO:lla on eturyhmä
GeoHumanities. Osallistumme ensi kesänä
sen kokoontumiseen, jossa käsitellään historiallisia paikannimiluetteloita.

Avoimet aineistot ja yhteistuotanto

T

avoitteemme on avoin digitaalinen
historiallisten aineistojen leikkikenttä.
Sen osatekijöitä ovat avoimet aineistot
ja niiden käsittelyyn tarkoitetut avoimet
työkalut.
Wikipedia on maailman viidenneksi
luetuin verkkopalvelu, jonka kaikki kävijät
ovat mahdollisia osallistujia. Uskomme,
että tarjoamalla kävijöille haasteita, joita
toteuttamalla he edistävät omia päämääriään, voimme rakentaa luovalle vuorovaikutukselle perustuvaa yhteismaata.

Tartossa elokuussa 2013 pidetyn State of the Map Baltics -tapaamisen osallistujia.
Toivomme yhteistyötä sellaisten kirjastojen, arkistojen ja museoiden kanssa, jotka
haluavat aineistojaan Wikimedia Commonsiin. Kehittäjät voivat ottaa tehtäväkseen palasia kokonaisuudesta. Meillä voi
olla mahdollisuus myös pieniin palkattui-

LISÄÄ AIHEESTA

▶ Platsr www.platsr.se
▶ DigitaltFortalt digitaltfortalt.no
▶ DigitaltMuseum www.digitaltmuseum.no, www.digitaltmuseum.se
▶ Kultur- og Naturreise / KNappen kulturognaturreise.wordpress.com/category/
knappen
▶ Danmark set fra luften www.kb.dk/danmarksetfraluften
▶ Historisk Atlas html5.historiskatlas.dk
▶ British Libraryn karttojen joukkoistushanke www.bl.uk/maps
▶ MapWarper / NYPL maps.nypl.org/warper
▶ OpenHistoricalMap wiki.openstreetmap.org/wiki/Open_Historical_Map
▶ SAPO www.seco.tkk.fi/ontologies/sapo
▶ Wikidata www.wikidata.org
▶ ADHO GeoHumanities www.geohumanities.org

WIKIMAPSIN OSOITTEET

▶ commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wikimaps
▶ wikimaps.wikimedia.fi
▶ www.facebook.com/groups/wikimaps/
▶ www.trello.com/wikimaps
Wikimaps-projektissa tähän mennessä oikaistut kartat löytyvät Wikimaps
Warperista, http://warper.wmflabs.org/. Sinne kannattaa mennä Wikimedia
Commonsin esimerkkikarttojen kautta osoitteessa commons.wikimedia.org/wiki/
Commons:Wikimaps.

hin sprintteihin. Jokin kokonaisuus saattaa
istua opintoprojektiin, ja paikkatietoasiantuntijat ovat arvokkaita neuvonantajia. Jos
haluat mukaan, ota yhteyttä! ◀

WIKIMAPSIN TOIMINTAA

▶ Pohjoismaisen karttaprojektin teemaksi valittiin urbanisoituminen. Suomessa
keräämme oikaistavaksi karttoja ja
ilmakuvia Helsingistä. Rikastamme
kokoelmaa valokuvilla. Tutkimme
ilmakuvien käyttöä yhdessä Maanmittauslaitoksen ilmakuva-arkiston ja
Helsingin kaupungin kanssa.
▶ Määrittelemme Wikimedia Commonsiin
tallennettavien karttojen metatietoja.
Pohjoismaisten kansalliskirjastojen
karttakuraattorit voivat olla apunamme.
▶ Voimme harjoitella Wikimaps Gazetteer -paikannimiluettelon rakennetta
pohjoismaisilla tiedoilla ja suunnitella
joukkoistustyökaluja.
▶ Wikimedian kehittäjät tapaavat vuosittaisessa hackathonissa toukokuussa,
ja kartat on keskeinen teema.
▶ Kehitämme MapWarperia yhdyssiteeksi
Wikimedia Commonsin ja iD-editorin
välille.
▶ Järjestämme tilaisuuksia, joissa karttaaineistoilla voi tehdä kokeiluja.
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▶ KATRI ISOTALO
katri.isotalo@viestintaisotalo.fi

Avoimuus

muuttaa kuntien toimintatapoja

KUVAT: KATRI ISOTALO

Oma koodari ja kehittäjäyhteisöt vakuuttivat virkamiehet Helsingissä.

I

Juha Yrjölä ja Tuukka Hastrup vauhdittavat paikkatietojen ja avoimen lähdekoodin käyttöä niin liikenteessä kuin lähidemokratiassakin.

Isojen hankintojen kilpailuttaminen hankintalainsäädännön mukaisesti tarkoittaa yleensä
tarkkaan määriteltyä avaimet käteen -pakettia.
Tietotekniikkatoimittajan luovuudelle työn
edetessä ei juuri jää mahdollisuuksia, ja tilaajan
tarpeiden muuttuminen kesken projektin on
tunnetusti harmaannuttanut monen toimittajan hiukset ennen aikojaan.
Helsingin kaupungilla ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymässä eli HSL:llä on
oivallettu, että maailma muuttuu. Isot, vuosia
kestävät jättihankkeet eivät ehkä olekaan aina se
paras malli tuottaa palveluita maailmassa, jossa
teknologia ja sen käyttötavat kehittyvät nopeammin
kuin projektipäällikkö ehtii kirjoittaa ensimmäisen
väliraporttinsa.

Code for Europe -ohjelman tavoitteena on rakentaa kaupunkilaisille parempia palveluja uuden teknologian keinoin. Olennaista on, että työ julkaistaan
avoimena lähdekoodina, joten syntyneitä palveluita
voi hyödyntää vapaasti muissakin kaupungeissa.
Myös liikenne- ja viestintäministeriö alkaa rakentaa
hallinnonalan käyttöön avoimelle lähdekoodille
perustuvaa tilannekuvanäkymää kumppanikoodarin avulla.
Avoimen lähdekoodin käyttö ja ulkopuolisten
asiantuntijoiden tuoreet näkemykset vakuuttivat
sekä Helsingin kaupungin että HSL:n niin, että
molemmat asiantuntijat jatkavat tehtävissään Code
for Europe -kauden jälkeenkin.

KUMPPANIKOODARIT ASETTUIVAT TALOKSI

uukka Hastrup on tyypillinen helsinkiläinen
nuori aikuinen, jolla ei ole ajokorttia.
”Tutustuin avoimeen lähdekoodiin jo
90-luvulla, ja kymmenisen vuotta sitten olin yliopistolla kehittämässä avoimen datan teknologioita.
Mahdollisuus soveltaa osaamistani joukkoliikenteeseen sai kiinnostumaan HSL:n tehtävästä”, Hastrup
kertoo.
HSL:llä hänen tehtävänään oli kehittää joukkolii-

H

elsinki palkkasi vuoden 2013 alussa taloon
oman koodarin, Juha Yrjölän. Samaan aikaan
HSL:llä aloitti talon ensimmäisenä ja ainoana
koodarina Tuukka Hastrup. Porkkanana työnantajille toimi EU:n Code for Europe -ohjelma, jossa EU
maksoi osan kumppanikoodariksi kutsutun asiantuntijan palkasta vuoden ajan.

SUJUVA LIIKKUMINEN EI VAADI AJOKORTTIA

T
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kenteen matkustajia palveleva navigaattori. Kehittäjäyhteisössä (http://dev.hsl.fi) tehdyn työn tulos
sisältää esimerkiksi paljon nykyistä Reittiopasta tarkemmat kävelyreitit, enemmän reittikohteita sekä
raideliikenteen ja joidenkin bussien reaaliaikaiset
sijainnit kartalla. Navigointiratkaisu on jo käytössä
ainakin Oulussa ja Helsinki–Pietari-matkustajia
palvelevassa Vedia-palvelussa.
Kehitystyön tuloksia otetaan HSL:ssä käyttöön
uudistetussa Reittioppaassa pääkaupunkiseudun
laajan joukkoliikenneuudistuksen yhteydessä
vuonna 2016. Reittioppaan versio 4.0 on tarkoitus
kehittää avoimena yhteistyönä muun muassa Liikenneviraston kanssa.
Käytännön koodaustyön lisäksi Hastrup on
organisoinut kehittäjätapaamisia ja rakentanut
yhteistyötä muiden suomalaisten kaupunkien,
kuten Oulun ja Tampereen, kanssa. Manchesterin
kanssakin yhteistyötä viriteltiin, mutta pidemmälle
kansainvälinen yhteistyö on päässyt Puolassa, jossa
GoEuropa kehittää Poznanissa toimivaa reittiopasversiota.
Suomessa HSL:n julkaisemaa aikatauludataa ja
reitityspalvelua hyödynnetään esimerkiksi iPhonen
ReittiGPS:ssä ja Android-puhelimissa toimivassa
Andropas-sovelluksessa. Molemmat mobiilisovellukset ovat syntyneet harrastajavoimin.

HIPISTÄ VIRKAMIEHEKSI

J

uha Yrjölä haki kumppanikoodarin pestiä päästääkseen hyödyntämään osaamistaan päätöksenteon avoimuuden lisäämiseksi.
”Työskentelin Nokiassakin konsernin hippiosastolla, eli Linux-pohjaisessa tuotekehitystyössä,
jonka jälkeen opiskelin yliopistolla psykologiaa.
Myöhemmin aloin kiinnostua siitä, mitä ihmiset
muistavat valtaapitävien lupauksista. Avoin data
on hieno mahdollisuus lisätä päätöksenteon avoimuutta”, Yrjölä perustelee kaupungin työntekijäksi
ryhtymistään.

PAIKKATIETO EI OLE MUSTAA MAGIAA

Y

rjölän aloittaessa pestinsä kaupunki oli jo
tehnyt päätöksen asiakirjojen avaamisesta.
Avoin rajapinta Helsingin kaupungin asiakirjajärjestelmä Ahjoon syntyi maaliskuussa 2013.
Apps4Finland-kisassakin palkitussa Open Ahjossa
julkaistaan kaikki kaupungin asianhallintaan liittyvä julkinen data liitteineen. Päätökset-palvelussa
taas kuka tahansa voi tarkastella Helsingin kaupungin hallinnossa vireille tulleita asioita ja niiden
käsittelyä eri toimielimissä.
Kaupunkilainen voi siis seurata vaikkapa kotikaupunginosansa päätöksentekoa niin kartan kuin
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hakusanojenkin avulla. Kuntalaisten lisäksi virkamiehetkin hyötyvät, kun samaa aluetta koskevat
tiedot saa käyttöönsä sijaintitiedon perusteella.
Paikkatiedot Yrjölä haki pääosin osoitteista tai
kiinteistörekisteristä. ”Haasteena oli lähinnä oikeiden työkalujen löytäminen”, hän kertoo. ”Eivät
paikkatiedot ole enää mitään mustaa magiaa vaan
päivittäistä tietoa siinä missä muukin tieto.”
Avauksen pohjalta on syntynyt myös uusia
palveluita
kuten sanom.
at , j o s t a vo i
hakea esimerkiksi Pitäjänmäen alueen
ajankohtaisia
tapahtumia,
päätöksiä ja uutisia yhdestä osoitteesta.
Taitavan koodarin käsissä syntyi parissa tunnissa Lumiauraukset kartalla -palvelu, joka näyttää
eri katujen auraustilanteen kartalla sekä hieman
enemmän työtä vaatinut Helsinki ilmakuvina -palvelu, josta voi tarkastella oman asuinympäristönsä
rakentamisvaiheita vuodesta 1943 lähtien.
Yrjölän tämän hetken työlistalla on Pääkaupunkiseudun palvelukartan uudistaminen. Tulossa on
muun muassa esteetön reitinlaskenta, josta vaikkapa lastenvaunujen kanssa liikkuvalle tarjotaan
vaihtoehdoksi vain niitä joukkoliikennevälineitä ja
toimipisteitä, joihin pääsee vaunujen kanssa.
Palvelukartan REST-rajapinta päivitetään
samalla vastaamaan nykyaikaisten käyttöliittymien
vaatimuksia. Palvelun oma käyttöliittymä rakentuu
pelkästään sellaisten avoimien rajapintojen päälle,
joita ulkopuoliset sovelluskehittäjätkin voivat hyödyntää. Uutta palvelukarttaa on kehitetty alusta lähtien avoimesti. Lähdekoodeja voi käydä katsomassa
GitHub-palvelussa.

”Kaupalliset yritykset eivät tunne
riittävästi avoimen aineiston
käyttömahdollisuuksia.”

KÄYTTÄJÄYHTEISÖT YRITYKSIÄ EDELLÄ

O

man koodaustyön ohella sekä Hastrup että
Yrjölä ovat avustaneet työnantajiaan tietotekniikan ostopalveluiden hankinnassa.
Osaamiselle on ollut käyttöä.
Molemmat näkevät avoimien kehittäjäyhteisöjen
tehtävän merkittävänä, kun verovaroin kerättyjä
tietoja halutaan saada tehokkaammin käyttöön.
”Kaupalliset yritykset eivät vielä oikein tiedä tai
tunne aineistoja ja niiden käyttömahdollisuuksia.
Start up -yrityksille taas perinteinen hankintalain
säätelemä ympäristö on liian kankea uusien palveluiden kehittämiseen julkishallinnolle.” ◀
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Turun yliopisto

KUVA: MARKUS KUKKONEN

Kolme vuosikymmentä
metsien muutoksia Sansibarilla
Sansibarilla metsäkadon haittavaikutuksia voitaisiin
vähentää metsittämishankkeilla ja viemällä maahan
suojelualueiden suunnittelussa tarvittavaa paikkatietoosaamista.

MARKUS KUKKONEN ON
TURUN YLIOPISTON MAANTIETEEN JA GEOLOGIAN
LAITOKSELTA VALMISTUNUT
FILOSOFIAN MAISTERI. HÄNEN
PRO GRADU -TUTKIELMANSA
”FOREST COVER CHANGE IN
UNGUJA ISLAND, ZANZIBAR”
PALKITTIIN SYKSYLLÄ 2013
PROGIS RY:N OPINNÄYTETYÖPALKINNOLLA. OPINNÄYTETYÖ
TEHTIIN ”CHANGING LAND
USE AND FOREST MANAGEMENT PRACTICES AND MULTIDIMENSIONAL ADAPTATION
STRATEGIES IN ZANZIBAR,
TANZANIA” -HANKKEESEEN
(SUOMEN AKATEMIA 8109210)
JA SE LÖYTYY KOKONAISUUDESSAAN OSOITTEESTA:
HTTP://WWW.DORIA.FI/HANDLE/10024/95678. SÄHKÖPOSTI: MOKUKK@UTU.FI.

T

rooppiset metsät ylläpitävät
luonnon monimuotoisuutta
ja hydrologista kiertokulkua,
parantavat ilman ja veden laatua,
vähentävät tulvia ja eroosiota
sekä hidastavat ilmastonmuutosta. Samalla
ne tarjoavat elinkeinoja ja materiaaleja
miljardeille ihmisille. Tästä huolimatta
maapallolta katoaa 5,2 miljoonaa hehtaaria
metsää vuosittain.
Metsäkato ei kuitenkaan ole lineaarinen
prosessi, vaan siinä on merkittäviä eroja
alueiden välillä. Tästä johtuen ilmiön
ymmärtämien ja ratkaisumallien luominen vaatii spatiaalisesti tarkkaa tietoa sekä
vahvaa ymmärrystä alueiden välisistä sekä
niiden sisäisistä eroista.

Paikkatiedolla ja
kaukokartoituksella on keskeinen
rooli metsäkadon tutkimuksessa

T

utkin pro gradussani ja sitä seuranneissa jatkotutkimuksissa Sansibarin
pääsaaren Ungujan metsien muutoksia
vuosien 1975, 1996 ja 2009 välillä. Metsien
nykyinen määrä mitattiin ohjatun auto-

maattisen luokittelun avulla vuoden 2009
Landsat TM satelliittikuvalta. Luokittelun
tueksi kerättiin 85 kenttähavaintopistettä
syksyllä 2011.
Varsinaisia metsänmuutoksia ei kuitenkaan pystytty mittaamaan kokonaan
automatisoidusti, sillä käytetyt satelliittikuvat olivat eri satelliittisensoreista, jolloin
niiden välillä on merkittäviä spatiaalisia,
spektrillisiä sekä radiometrisiä eroja.
Tutkimuksessa testattiin automatisoitua
porrastettuihin pääkomponentteihin
perustuvaa menetelmää, jossa kuitenkin
oli paikoittaisia epävarmuuksia. Lopullinen
muutoskartoitus tehtiin varmentamalla ja
muokkaamalla automatisoidun menetelmän lopputuloksia visuaalisen analyysin
avulla.
Tämä muutoskartta yhdistettiin vuoden 2009 metsänpeitteeseen. Lopullisen
karttatuotteen tarkkuus arvioitiin vertailemalla sitä ilmakuviin sekä korkean
resoluution satelliittikuviin vuosilta 1977,
1989, 2004, 2009 ja 2012. Tämän tuotteen
pohjalta laskettiin aiempien tutkimusvuosien metsäpinta-ala ja sekä keskeisimmät
tunnusluvut sen muutoksille.
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Sansibarin asuttamattomilla pikkusaarilla korallimetsät kasvavat 10 – 15 metrin korkuisiksi. Pääsaarella intensiivinen kaskiviljely on usein
kuluttanut nämä metsät vain parin metrin korkuisiksi pensaikoiksi.
Muutosanalyysin tulokset ositettiin spatiaalisesti eri metsäkokonaisuuksien välille
ja metsäkato alueita verrattiin vuoden 2013
maanpeitteeseen. Näiden analyysien avulla
pystyttiin vertailemaan muutoksia eri metsäkokonaisuuksissa sekä mittaamaan sitä
miten paljon eri tekijät aiheuttivat metsäkatoa. Metsäkadon spatiaalista rakennetta
tutkittiin logistisen regressioanalyysin
avulla, jossa ilmiötä selitettiin etäisyys-,
metsätyyppi-, maaperä- sekä topografiamuuttujien avulla.

spatiaalisia eroja, jotka juontavat juurensa
metsien erilaisista käyttötarkoituksista.
Maaperä, metsien historiallinen käyttö

sekä hallinnolliset rajaukset ovat luoneet
Ungujalle kolme toisistaan poikkeavaa
metsäkokonaisuutta. Hedelmällisiä län-

Metsien ominaisuudet määrittävät
niiden muutoksia

S

ansibarin metsien muutokset käynnistyivät jo 1800-luvun loppupuolella, kun arabimaanomistajat aloittivat
luonnonmetsien raivaamisen neilikka- ja
kookosplantaasien tieltä. Metsäkato jatkuu
yhä, ja tulosteni mukaan noin puoli prosenttia metsäpinta-alasta katoaa vuosittain.
Muutokset eivät kuitenkaan jakaudu
tasaisesti, vaan prosessissa on merkittäviä

KUVA: MARKUS KUKKONEN

SANSIBAR

Semi-autonominen saaristo Tansaniassa
Pääsaaret: Unguja & Pemba
Pinta-ala: 2 650 km2
Väkiluku: 1,3 milj. (2012)
Suomen kehitysyhteistyökumppani
vuodesta 1980
Turun yliopiston Maantieteen ja geologian
laitos on tehnyt alueella tutkimusta
vuodesta 2003 alkaen.
www.utu.fi/tanzania

Ungujan vuosien 1975, 1996 ja 2009 väliset metsien muutokset kartalla. Metsät peittävät yhä
noin kolmanneksen Ungujasta, mutta ne vähenevät puolen prosentin vuosivauhdilla.
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Kaskeaminen on yksi harvoista
tavoista hyödyntää Sansibarin itäosien
korallimaannosta maanviljelyksessä.

KUVA: NIINA KÄYHKÖ

Enemmistö sansibarilaisista käyttää polttopuita ruoanlaitossa, mikä kuormittaa metsiä
entisestään.

Suurin osa Sansibarin puustosta koostuu ihmisten istuttamista hedelmäpuista.
Kookospalmut (Cocos nucifera), mausteneilikka (Syzygium aromaticum) ja mango
(Magnifera indica) ovat yleisimpiä ihmisten istuttamia lajeja.

siosia hallitsevat hedelmäpuuplantaasit
ja peltometsät. Itäosien hedelmätöntä
korallimaannosta peittää alkuperäinen
puulajisto, joka on kulunut pensaikoiksi
liiallisen kaskeamisen seurauksena. Kolmannen kokonaisuuden luovat valtion
hallinnoimat suojelu- ja istutusalueet, joilla
sijaitsevat jäljellä olevat aarniometsät sekä
laajimmat istutusmetsät.
Pääosa metsäpinta-alan katoamisesta
tapahtui länsiosien peltometsissä eikä
itäosien korallimetsissä, kuten Sansibarilla
yleisesti oletetaan. Vertaamalla raivattuja
peltometsäalueita nykyiseen maanpeitteeseen selvisi, että noin 70 prosenttia
raivatuista metsistä oli muuttunut asutusalueiksi. Tämä oli seurausta siitä, että
tutkimusjakson aikana Sansibarin kaupungin väkiluku nelinkertaistui ja uusia
asuinalueita raivattiin läheisistä metsistä
ilman minkäänlaista valtiollista ohjausta.

Myös turismi kiihdyttää
metsäkatoa

V

aikka metsää katosi määrällisesti eniten lännen peltometsäalueelta, suurin
osa kaikista muutoksista tapahtui itäosien
korallimetsissä. Alueen korallimaannos
ei ylläpidä pysyvää viljelyä, ja kaskiviljely
onkin ainoa tapa hyödyntää aluetta maataloudessa. Kaskeaminen johtaa jatkuviin
muutoksiin, joissa osa metsistä raivataan,
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Vuosittaiset metsänmuutostiedot näyttävät miten erilaisia muutokset
ovat eri metsäalueiden välillä.

kun toisaalla hylätyt kaskipellot metsittyvät uudelleen. Siten muutosten määrä
alueella oli suuri, vaikka metsäpinta-ala ei
vähentynytkään.
2000-luvulle tultaessa metsäkato kuitenkin kiihtyi ja siirtyi samalla sisämaasta
kohti rannikkoa. Muutokset ovat luultavimmin kytköksissä turismin kasvuun,
sillä väestö lisääntyi merkittävästi alueella
sijaitsevien turistirantojen läheisyydessä.
Samalla kun metsäpinta-ala väheni
muissa osissa saarta, valtion hallinnoimille
alueille tehtiin laajoja istutuksia. Nämä
istutukset olivat osa Suomen rahoittamia
metsäsektorin kehitysyhteistyöhankkeita.
Hankkeet hidastivat, jopa pysäyttivät,
metsäkadon vuosien 1975 ja 1996 välillä,
mutta niiden päätyttyä metsäpinta-alan
väheneminen jatkui.

Metsien tulevaisuus on
vaakalaudalla

P

uolen prosentin metsäkato ei ehkä kuulosta suurelta. Se on selvästi vähemmän
kuin useimmissa Itä-Afrikan maissa, joissa
luku lähentelee yhtä tai kahta prosenttia.
Sansibarin omien metsien väheneminen
ei kuitenkaan kerro koko totuutta, sillä
asukkaiden puuntarvetta tyydytetään
tuonnilla. Arvioiden mukaan yli puolet
käytetystä puutavarasta tulee manner-Tansaniasta. Ilman tätä tuontia saaren omat

metsät katoaisivat selvästi nopeammin.
Sansibarille metsät ovat ennen kaikkea
energiakysymys, sillä enemmistö asukkaista käyttää ruoanlaitossaan polttopuuta.
Väestön kasvaessa noin 3,7 prosenttia vuosittain polttopuu on muodostumassa yhä
kriittisemmäksi luonnonvaraksi.
Tämän lisäksi metsäkato uhkaa puhtaan
veden saantia, vähentää sadantaa ja lisää
eroosio-ongelmia saarella, jossa maa- ja
vesivarannot ovat jo nyt vähäisiä. Myös
endeemiset lajit, kuten sansibaringueretsa
(Procolobus kirkii), ovat todistetusti kärsineet elinympäristöjen kutistumisesta.
Tilanne ei silti ole toivoton, vaan aktiivisilla toimilla pystyttäisiin turvaamaan metsien tulevaisuus niin ihmisten kuin eläintenkin kannalta. Lajiston näkökulmasta
elintärkeää olisi toimivan suojelualueverkoston perustaminen. Tämä verkosto
yhdistäisi jo olemassa olevat suojelualueet
toisiinsa metsäkäytävillä.
Myös kaikki jäljellä olevat suojelualueiden ulkopuoliset aarniometsät tulisi ottaa
virallisen suojelun piiriin ennen kuin on
liian myöhäistä. Suojelu ei kuitenkaan ole
riittävä toimenpide ihmisten elinmahdollisuuksia turvatessa, vaan saarella kaivataan
myös mittavia metsittämishankkeita, joissa
Suomi voisi toimia kumppanina.
Suojelualueverkoston suunnittelussa
sekä metsittämishankkeiden kohdentamisessa paikkatiedolla on keskeinen rooli.

Osaaminen Sansibarin hallinnossa ei kuitenkaan ole sillä tasolla, että paikkatietoa
pystyttäisiin hyödyntämään riittävästi.
Sansibar, kuten niin moni muukin
kehittyvä maa, on tässä asiassa riippuvainen ulkopuolisesta konsultoinnista. Metsien kestävän käytön takaamiseksi olisikin
tärkeää kehittää paikkatieto-osaamista niin
Sansibarilla kuin muuallakin Itä-Afrikassa.
Suomi voisi toimia edelläkävijänä metsäalan paikkatieto-osaamisen siirtämisessä
kehitysyhteistyöhankkeidensa kautta. ◀
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Hyvän sovelluksen taustalla

”S

KUVA: ADOLFO VERA

Professori Kirsi Virrantaus korostaa tietotekniikan
osaamista ja teoreettisia valmiuksia. Muuten
paikkatietoala ei kehity.

patiaalinen tiedonlouhinta on keskeisin
tutkimusalueemme,
ja sitä tarvitaan yhä
useammilla sovellusalueilla”, määrittelee
Aalto-korkeakoulun
geoinformatiikan professori Kirsi Virrantaus paikkatietoalan ydinosaamisen.
Paikkatietoaineistojen moniulotteisuus
tekee tiedonlouhinnasta vaativaa.
Kirsi Virrantaus valmistui arkkitehdiksi
vuonna 1977 mutta kaipasi jo opiskeluaikana lisää tekniikkaa ja haastavampaa
matematiikkaa. Tietotekniikan ja matematiikan opinnoista syntyi niin hyvä pohja
digitaalisen kartografian menetelmien
kehittämiseen, että Virrantaus nimitettiin
vuonna 1988 Suomen ensimmäiseksi paikkatietoprofessoriksi. Kartografian professuuri on sittemmin laajentunut sisällöltään
geoinformatiikaksi.
”Kun aloitin professorina, sain kuulla
paljon toiveita tutkimuksen kehittämisestä. Mutta eihän tutkimusta synny ilman
perusopetusta ja riittävää opiskelijapohjaa”,
Virrantaus kertoo.
Vuonna 2013 Virrantaus sai nimityksen Aalto-yliopiston Insinööritieteiden
korkeakoulun opetuksesta vastaavaksi
varadekaaniksi.

TIETOTEKNIIKKATAIDOT
VÄLTTÄMÄTTÖMYYS

T

iedeyliopiston tehtävä on nimensä
mukaisesti varmistaa alan teoreettinen osaaminen ja tutkimusmenetelmien kehitys. Uudessa kandidaatintutkinnossakin on hyvin vähän ammattiaineita.
Ammattikorkeakoulun käyneillä on usein
paremmat käytännön taidot, yliopistotutkinnon suorittaneilla vastaavasti laajempi
kokonaiskuva alastaan.
Geoinformatiikan professori Kirsi
Virrantaus toimii professorin tehtäviensä
ohella Aalto-yliopiston Insinööritieteiden
korkeakoulun opetuksesta vastaavana
varadekaanina.
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on monipuolista osaamista
”Olemme tiedostaneet eron ammattikorkeakoulujen tavoitteisiin.”
Geoinformatiikan professori puhuu
kiihkeästi tietotekniikan osaamisen välttämättömyydestä. GIS-ohjelmistojen käytön voi oppia arjessa, mutta esimerkiksi
sovellusten rakentaminen ja järjestelmien
laajentaminen sekä aineistojen ja ohjelmistojen yhteensopivuuden tuomat vaatimukset edellyttävät koodaamisen lisäksi
teoreettista ja teknistä osaamista.
Geoinformatiikan kurssit ovatkin suosittuja myös tietotekniikan opiskelijoiden
keskuudessa. Tietotekniikan lisäksi paikkatietoasiantuntijan on luonnollisesti
tunnettava analyysimenetelmät ja osattava
yhdistää visuaalisuus ja laskenta. Kognitiotieteitä tarvitaan, kun pohditaan tiedon
esittämistä siten, että se yhdistyy käyttäjän
kokemusmaailmaan.

MITÄ YHTEISKUNTA ODOTTAA
PAIKKATIETOALALTA?

O

petuksen ja tutkimuksen tason
nostamisessa ja ylläpitämisessä
korostuvat kansainväliset yhteydet. Niitä syntyy luontevasti väitöstyön
ohjaamisen ja vastaväittelijän roolien
kautta. Lisäksi Kirsi Virrantaus on ollut
aktiivinen alan järjestöissä kuten maanmittausalan FIG:ssä ja kartografian ICA:ssa.
Opetuksen kehittämiseksi yliopisto
kuulee mielellään yhteiskunnan toiveita.
Geoinformatiikan maisteriohjelman suunnitteluryhmä järjesti ensimmäisen sidosryhmätilaisuuden aiheesta huhtikuun
alussa, mutta isoon saliin saatiin houkuteltua vain 10 osallistujaa. Esimerkiksi alan
suurin työllistäjä ei lähettänyt tilaisuuteen
yhtään edustajaa.

KAPEAA VAI LAAJA-ALAISTA?

P

rofessorin ura tuntui sen alkupäässä
35-vuotiaasta kovin pitkältä, joten
Virrantaus jakoi tulevaisuuden kolmeen kymmenvuotiskauteen. Ensimmäiset 10 vuotta hän kehitti opetusta. Seuraavat 10 vuotta erityishuomion sai tutkimus,
ja Virrantaus aloitti muun muassa insi-

nööritieteiden tohtoriohjelman johtajana
vuonna 2011. Viimeiset 10 vuotta nuori
professori näki itsensä jo hallinnollisissa
tehtävissä.
Kesällä 2013 Virrantaus sitten nimitettiin Aalto-yliopiston
Insinööritieteiden korkeakoulun varadekaaniksi.
Korkeakoulun kahdesta
varadekaanista Olli Variksen vastuulla on tutkimus
ja Kirsi Virrantauksen
vastuulla opetus. Varadekaani myös sijaistaa
dekaania tarvittaessa niin
yliopiston sisäisissä kuin ulkoisissakin
tilaisuuksissa.
Opetuksesta vastaava varadekaani on
hieman huolestunut opetuksen jatkuvuudesta ja siitä, että tutkimusmaailma
arvostaa tällä hetkellä syvällistä osaamista
kapealta alueelta. Poikkitieteellisten alojen
opetuksessa ja tutkimustoiminnan ohjauksessa kapean alueen erityisosaaminen on
vähintäänkin haasteellista.
Virrantaus on omassa tutkimustoiminnassaan keskittynyt spatiaalisiin analyysi- ja tiedonlouhintamenetelmiin, joita
on sovellettu erityisesti turvallisuus- ja
puolustusalalla, maankäytön suunnittelussa ja liikenteessä. ”Samat menetelmät
esimerkiksi tilannekuvan laatimisessa
toimivat niin maanpuolustuksessa kuin
liikenteessäkin.”

ristötekniikka sekä rakennettu ympäristö.
Geoinformatiikka loikkasi uudistuksessa
maanmittauksen piiristä ympäristö- ja
energiatekniikkaan ja on siis yksi energiaja ympäristötekniikan neljästä maisteritason ohjelmasta.
”Energiaja ympäristöaloilla
voidaan
parhaiten
hyödyntää
geoinformatiikan
syvällistä osaamista, ja sieltä saadaan myös
uusia tutkimuskohteita”, Kirsi Virrantaus
perustelee.
Kolmivuotisen kandidaattivaiheen
jälkeen jatketaan kaksivuotisiin maisteriohjelmiin, joihin voi hakea myös muista
yliopistoista ja korkeakouluista.
Teknillisen korkeakoulun, Helsingin
kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen
korkeakoulun yhdistymisen tuomat synergiat eivät Virrantauksen mukaan vielä näy
kovin vahvasti arjessa, mutta liikehdintää
on alkanut syntyä. Yhdistäviä tekijöitä ovat
ainakin digitalisoituminen, rakennettu
ympäristö ja energia.
Aalto-yliopiston strategiassa on mainittu kaksi keskeistä aluetta: Energian ja
luonnonvarojen kestävä käyttö ja ihmisläheisen elinympäristön luominen. Paikkatiedot ovat molempien ytimessä. ◀

Paikkatietojen
moniulotteisuus tekee
tiedonlouhinnasta
vaativaa.

LOIKKA ENERGIA- JA
YMPÄRISTÖTEKNIIKKAAN

P

aikkatietokurssit kiinnostavat tietotekniikkaopiskelijoiden lisäksi
erityisesti maantieteilijöitä. Aaltoyliopiston tutkinnonuudistuksessa tavoitteena onkin lisätä maisteriopintojen aloituspaikkoja myös muualta kuin insinööritieteiden korkeakoulusta tuleville.
Diplomi-insinöörikoulutus jaksotettiin
vuonna 2013 kahteen vaiheeseen siten, että
uudet opiskelijat aloittivat tuolloin kandidaatin koulutusohjelmassa. Kandidaattiohjelmassa on tarjolla kolme pääainetta: koneja rakennustekniikka, energia- ja ympä-

4.11.– 5.11.2014
www.paikkatietomarkkinat.fi
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Geodeettinen laitos

Turvaa ja mukavuutta
sisätilapaikannuksella
Sisätilapaikannuksen markkinat kasvavat, mutta luotettavasti eri ympäristöissä toimivaa
paikannusratkaisua ei ole löytynyt. Haasteet lisääntyvät, kun rakennukset kasvavat ja
maanalainen rakentaminen yleistyy.

S

ijaintitiedosta ja sen avulla toteutettavasta navigoinnista on tullut nykyyhteiskunnassa itsestäänselvyys. Navigoinnin helppous on lisännyt yhteiskunnan turvallisuutta, kun esimerkiksi
pelastushenkilökunta löytää uuden
teknologian avulla helpommin ja nopeammin
onnettomuuspaikalle. Se on osaltaan myös parantanut ihmisten elämänlaatua, kun reitti ennalta
tuntemattomassa ympäristössä löytyy nopeammin
ja stressittömämmin.
Helppouden on mahdollistanut satelliittipaikannus, jota kaikissa nykyaikaisissa navigaattoreissa hyödynnetään. Avarissa ulkotiloissa, kuten
maanteillä, satelliittipaikannuksella saadaankin
tarkkaa sijaintitietoa. Tarkkuus kuitenkin huononee
merkittävästi, kun siirrytään kaupunkien keskustaalueille, joissa korkeat rakennukset vaikeuttavat ja
jopa estävät satelliittisignaalien kulkua käyttäjän
vastaanottimeen.

Paikkatiedon tarjoaman turvallisuuden ja mukavuuden vuoksi olisi toivottavaa, että paikannus
toimisi tarkasti ja luotettavasti myös sisätiloissa.
Lisäksi sisätiloissa saatava luotettava paikkatieto
hyödyttäisi sosiaalisen median sovelluksia sekä yritysten liiketoimintaa mahdollistamalla kohdistetun
mainonnan. Yhteiskunnan infrastruktuurit kuitenkin monimutkaistuvat. Autojen pysäköintipaikat
siirtyvät maanalaisiin suuriin parkkihalleihin ja
julkisten rakennusten koot kasvavat.
Markkinatutkimuksia tekevä yritys Markets
AndMarkets on ennustanut sisätilapaikannuksen ja
-navigoinnin markkinoiden kasvavan vuoden 2013
350 miljoonasta eurosta lähes kahteen miljardiin
euroon vuoteen 2018 mennessä. ABI Research arvioi
summan nousevan lähes kolmeen miljardin euroon,
kun mukaan lasketaan sisätilapaikannukseen liittyvä muu liiketoiminta, kuten ostoskeskusten ja
lentokenttien tarjoamat sijaintiperustaiset palvelut.

TKT LAURA RUOTSALAINEN
ON GEODEETTISEN LAITOKSEN
NAVIGOINNIN JA PAIKANNUKSEN OSASTON MA. OSASTONJOHTAJA JA ERIKOISTUTKIJA.
HÄNEN ERITYISALAANSA
OVAT SISÄTILAPAIKANNUS
JA -NAVIGOINTI, ERITYISESTI
KUVA-AVUSTEINEN NAVIGOINTI. LISÄKSI HÄN TEKEE
TUTKIMUSTA SATELLIITTIPAIKANNUKSEN HAASTEIDEN
RATKAISEMISEKSI, ERITYISESTI SATELLIITTISIGNAALEIHIN
KOHDISTUVAN TAHALLISEN
HÄIRINNÄN OSALTA.
SÄHKÖPOSTI:
LAURA.RUOTSALAINEN@FGI.FI
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Rakennusmateriaalit vaimentavat
satelliittien signaalit

S

isätiloissa paikannus on huomattavasti haastavampaa kuin ulkona. Rakennusmateriaalit
vaimentavat satelliittien signaaleja niin paljon, ettei
niihin perustuva tarkka paikannus ole mahdollista
rakennuksen sisällä. Sisätilapaikannuksen tutkimus
ja kehitys on ollut erittäin aktiivista viimeisen vuosikymmenen ajan, mutta toimivuudeltaan ulkotilojen
satelliittipaikannusta vastaavaa menetelmää ei ole
vielä löydetty.
Sisätilapaikannuksessa järjestelmän soveltuvuutta voidaan arvioida saadun sijaintitiedon
tarkkuuden, tiedon saatavuuden sekä järjestelmän
vaatiman lisäinfrastruktuurin määrän perusteella.
Se, mitkä edellä mainituista mittareista ovat tärkeimmät, riippuu sijaintitiedon käyttötarkoituksesta
ja paikannusympäristöstä.
Tällä hetkellä sisätilapaikannuksessa on yleisimmin käytössä langattoman lähiverkon (WLAN)
tukiasemista saataviin radiosignaaleihin perustuva
paikannus. Sen suosio perustuu pitkälti valmiina
olevaan infrastruktuuriin: useimmissa julkisissa
tiloissa on jo valmiiksi langaton lähiverkko.
Jotta WLANin avulla saadaan tarkkaa paikkatietoa, on alueelle muodostettava signaalien voimakkuuksien perusteella niin sanottu sormenjälkikartta.
Sormenjälkikarttaa käytetään siten, että kussakin
sijainnissa mitattuja signaalivoimakkuuksia verrataan karttaan tilastollisia menetelmiä hyödyntäen
ja saadaan näin tulokseksi todennäköisin sijainti
parhaimmillaan parin metrin tarkkuudella. Saadun
sijainnin tarkkuus riippuu vahvasti tukiasemien
määrästä sekä ympäristöstä. Hyvissä olosuhteissa
päästään pariin metriin, mutta avarissa tiloissa tarkkuus huononee huomattavasti. Lisäksi menetelmä
on erittäin herkkä tukiasemien tai suurempien
rakenteiden siirrolle ja muille muutoksille.

tuen. Menetelmän tarkkuus on parhaimmillaan
parin metrin luokkaa, mutta menetelmä on vahvasti
riippuvainen paikannusympäristöstä ja siellä tapahtuvista muutoksista.

Avuksi anturit

E

dellä esitettyjen menetelmien puutteita, infrastruktuurin tarvetta ja ajoittain riittämätöntä
tarkkuutta, on yritetty korvata käyttämällä navigoinnin tukena antureita, erityisesti kiihtyvyys- ja
kulmanopeusantureita, sekä kompassia.
Anturit kiinnitetään paikannettavaan jalankulkijaan tai kulkuneuvoon ja ne toimivat täysin riippumattomasti paikannusympäristöstä. Antureiden
avulla saadaan kuitenkin laskettua vain suhteellista
sijaintitietoa, kuljettua suuntaa ja nopeutta, absoluuttisen sijaintitiedon sijaan. Lisäksi menetelmä
kärsii mittausvirheistä. Anturien käyttö vaatii siis
alustusta jollain muulla sopivalla menetelmällä ja
ajoittaista virheiden korjaamista tarkan sijainnin
perusteella. Pohjakartan käyttö vähentää mittausvirheiden vaikutusta sijainnin tarkkuuteen ja vähentää
vaadittavien korjausten tarvetta.
Muita aktiivisen tutkimuksen kohteena olevia
langattomia paikannusmenetelmiä ovat muun
muassa matkapuhelintukiasemasignaaliin (esimerkiksi 4G) perustuva paikannus, RFID (radiofrequency identification) -siruihin pohjautuva
etätunnistinpaikantaminen, ultraääni- ja infrapunapaikannus sekä UWB (ultra wideband) -signaaleihin
perustuva aikaviiveperusteinen paikannus. Näihin
tekniikoihin perustuvat menetelmät ovat toistaiseksi enimmäkseen tutkimuskäytössä.
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Innovaatioita Suomesta

W

LAN-paikannuksen haasteisiin etsitään ratkaisua monista muista sisätilapaikannuksen
menetelmistä. Bluetooth-paikannus perustuu
yleensä sormenjälkikarttaan ja toimii kuten WLANpaikannus. Bluetoothin avulla saatu tarkkuus on
kuitenkin huonompi, parhaimmillaan vain noin 5
metriä.
Uusin Bluetooth-tekniikkaa hyödyntävä sisätilapaikannus on suomalainen innovaatio Quuppa
HAIP. Se perustuu ympäristöön kiinnitettäviin
paikantimiin, joista vastaanotetun signaalin tulokulman perusteella lasketaan matkapuhelimen
sijainti noin 10 metrin tarkkuudella. Tarkkuuteen
on odotettavissa parannusta lähiaikoina.
Toinen suomalainen innovaatio on IndoorAtlasyrityksen kehittämä menetelmä, jossa muodostetaan edellä kuvaillun kaltainen sormenjälkikartta,
tällä kertaa ympäristön magneettikenttään perus-

Sisätilapaikannukseen liittyvien markkinoiden koko,
ennusteet MarketsAndMarkets1 ja Abi Research, 20132.
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KUVA: MOHAMMAD ZAHIDUL H. BHUIYAN

Geodeettisella laitoksella iSpace-tutkimusprojektissa kehitettiin vuonna
2011 navigointisovellus kauppakeskus Isoon Omenaan. Se toimii
älypuhelimessa, näyttää nykyisen sijainnin (punainen piste) sekä reitin
haluttuun kohteeseen (punainen katkoviiva). Sovelluksessa esitetään
myös sisätilapaikannuksen mahdollistama toiminto; käyttäjälle
voidaan tarjota kohdistettua mainontaa.

Geodeettisella laitoksella yhdistetään eri
menetelmiä

T

ämänhetkisen tiedon valossa ajatellaan, että
paras menetelmä paikannukseen sisätiloissa
on useiden eri radioverkkojen ja anturien mittausten yhdistäminen. Kun yhdistäminen tehdään
kehittyneitä algoritmeja käyttäen ja ympäristöön
sekä tilanteeseen mukautuen, käyttäjä saa tarkkaa
sijaintitietoa kaikkialla sisätiloissa.
Geodeettisen laitoksen navigoinnin ja paikannuksen osastolla tehdään tutkimusta parhaiden
radioverkko- ja anturikombinaatioiden löytämiseksi
sekä kehitetään toimivia yhdistämisalgoritmeja.
Tutkimuksen päämääränä on tarjota kuhunkin
käyttötilanteeseen parhaiten sopiva paikannusjärjestelmä.

Sisätiloissa liikutaan pääasiassa jalan, jolloin
käytettävän paikannuslaitteen tulee olla kooltaan
kevyt ja pieni. Kuluttajalaitteiden vaatimuksena on
lisäksi edullisuus, jolloin käytettävien antureiden
mittausten laatu on usein heikkoa ja siten saatujen
mittausten tarkkuus huonompaa kuin kalliimpia
laitteita käytettäessä. Pelastushenkilökunnalle
ensiarvoisen tärkeää on laitteen luotettavuus sekä
mittausten tarkkuus.
Navigoinnin ja paikannuksen osaston tutkimuksessa on yhdistetty edellä esitellyistä menetelmistä
WLANin, Bluetoothin ja antureiden avulla kerättyä
sijaintitietoa. Saatu sijaintimittauksen tarkkuus
liikkuu muutamassa metrissä.
Osastolla on lisäksi kehitetty menetelmiä, joiden avulla jalankulkijan liikkeestä (suunnasta ja
nopeudesta) saadaan tietoa hänen kantamansa
kameran ottamien valokuvien avulla. Tätä liiketietoa
voidaan käyttää paikannukseen esimerkiksi korjaamalla sen avulla anturien mittausvirheitä tai laskemalla käyttäjän paikkaa lyhyen aikaa alueilla, joissa
muuta paikannusmenetelmää ei ole käytettävissä.
Kun menetelmän avulla korjataan antureiden virheitä, saadaan WLANin, Bluetoothin ja anturimittausten perusteella lasketun paikkatiedon tarkkuutta
parannettua parhaimmillaan usean metrin verran.
Navigoinnin ja paikannuksen osasto pyrkii siihen,
että tulevaisuudessa ihmisten olisi mahdollista navigoida saumattomasti ulko- ja sisätiloissa käyttäen
välineenä pientä, kevyttä ja edullista laitetta, kuten
älypuhelinta. Järjestelmä käyttäisi laitteessa valmiiksi olevia antureita, osaisi valita automaattisesti
parhaat menetelmät ja tarjoaisi tarkkaa paikkatietoa
ympäristöstä riippumatta. ◀

Eri paikannustekniikoiden toimivuus sisätiloissa.

Tekniikka

Tarkkuus (metriä) Kattavuus (metriä) Infrastruktuurin
ja etukäteisvalmistelun tarve

Satelliittipaikannus
(sisätiloissa)

> 10

Ei rajaa paikoissa, joihin
signaalit pääsevät

Ei

WLAN
(sormenjälkikartta)

2 – 10

20 – 50

Kyllä

Bluetooth
(sormenjälkikartta)

5

10

Kyllä

Quuppa (mobiili) 1

10

3 – 50

Kyllä

IndoorAtlas 1

3

Rakennuksessa

Valmistelu, ei infrastruktuuria

GSM

20 – 1000

Ei rajaa

Ei

RFID

0.1 – 2

1 – 10

Kyllä

UWB

0.05 – 1

10 – 100

Kyllä

Anturit

Virhettä 1 – 10 %
kuljetusta etäisyydestä 2

Ei rajaa

Ei, mutta aloitussijainti on määriteltävä

1
Quupan ja IndoorAtlaksen tarkkuusmittaukset perustuvat valmistajien sivuilla ilmoitettuihin tuloksiin, Quupan tarkkuuden on
sanottu parantuvan lähiaikoina.
2
Lähde: Rainer Mautz, Overview of Positioning Technologies, Keynote in IPIN 2011
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L

iikenneviraston tuottama, kansallisesti yhtenäinen Digiroad-väylädata muodostetaan pääosin kuntien
tuottamana ja Karttakeskuksen yhdistämänä. Tuoreen kehitystyön tuloksena on saatu uusi suositus (JHS 188) tietojen tuottamiseksi, mutta erityisesti kevyen
liikenteen väylien ajantasaistamiseksi on
syntynyt lisäksi ajatus hyödyntää joukkoistamalla tuotettua tietoa. Harvalla kunnalla
on yhtenäinen pyörätieverkostodata, joten
miksipä ei hyödynnettäisi vaikkapa Open
Street Mapin dataa? Facebook-keskustelu
reitittävien liikenneväylädatojen tarpeesta
johti kolmen yhdistyksen yhteiseen seminaariin sekä kätevään kevätkokousten järjestämiseen.
Joukkoistetut paikkatietoaineistot -seminaari kiinnosti yli 70 henkeä 26.3.2014.
Avoimen datan OKF Finland, paikkatiedon
ProGIS ry sekä tietojärjestelmätyön Sytyke ry jäsenistö jakoivat yhteisen mielenkiinnon sekä paljon tietoutta joukkoistamisesta eri näkökulmilta. Pasilassa järjestetyn
seminaarin tilat tarjosi Liikennevirasto ja
Karttakeskus tarjoilut. Myös etäosallistujille mahdollistettiin livestream Otavan Opiston avulla.

Yhteentoimivaa, mutta miten?

Miten saisimme aikaan älyliikennettäkin
palvelevan, kansainvälisesti yhteentoimivan, kansallisesti joka käyttöön soveltuvan
reititysdatan? Millaisella yhteistoimintamallilla ja validointimenettelyillä datan laa-

tu kyettäisiin parhaiten turvaamaan? Millaisilla lisensseillä kaikkien käyttäjien tarpeet
pystyttäisiin huomioimaan ja tuotanto turvaamaan?
Ongelmana ei varmaankaan ole tiedon
puuttuminen vaan toisistaan erillisten datakokonaisuuksien yhteentoimimattomuus
ja toistensa huomioimattomuus.
Kunnilla on väyläinfrastaan dataa eri
tarkoituksiin, samoin eri valtion virastoilla.
Lisensseistä on johtunut tilanne, jossa monella reitinoptimointipalvelujen tarjoajalla
on myös omat, itse kerätyt datansa. Kaiken
kukkuraksi avoimen datan yhteisöillä on
omia datankeruutuotoksiaan, joista vähitellen on muodostumassa ihan kelpokäyttöisiä.
Ymmärtääkseen väylädatojen kirjavuuden olisi eri toimijoiden datoista saatava
käsitys. Avoimuus lähtee katselukäytöstä.
Esimerkiksi aineistojen tarkastelu Paikkatietoikkunassa antaa jo hyvän kuva datan
yhteentoimivuudesta muiden datojen kanssa. Käyttäjien palaute lisää arvokasta tietoa
datan laadusta, mikä pitäisi kyetä jokaisen
tiedontuotantoprosessin käyttämään hyödykseen. Jos data kyetään avaamaan koneluettavana, hyötyy tiedontuottaja sen päälle
rakennetuista sovelluksista ja kykenee keskittymään laadun kehittämiseen.
Kuntien tiedonhallinta on siirtymässä
erillisten karttojen, rekisterien ja dokumenttien aikakaudelta älykkään paikkatiedon
tuotantoon ja jakeluun. Valtion tiedonhallinnan johtamisnäkemys on vähitellen syn-

KUVA: ANTTI POIKOLA

Yhtenäistä ja
yhteentoimivaa
väylätietoa
nyttämässä yhä yhtenäisempää kokonaisuutta.
Viranomaisdatalla on oma luotettava
tuotantoprosessinsa, mutta olisi tyhmää
jättää huomiotta ketterästi ja joukkoistaen
tuotettujen aineistojen hyödyt. Jos uusi suositus Digiroadin tuotannoksi otetaan kunnissa tosissaan ja joukkoistamalla tuotetut
datat pystytään huomioimaan prosessissa hallitusti, saadaan Digiroadista varmasti yhä useampaan käyttöön solveltuva aineisto.
Kuinka sitoutuneita eri tahot tähän tavoitteeseen ovat ja miten nopeasti tavoite
saavutetaan?

▶ OUTI HERMANS
Helsingin kaupunki

Tutustu seminaarin esityksiin:
http://fi.okfn.org/2014/03/09/seminaarija-yhdistyskokous-26-3-2014/
Yhteys hallitukseen:
progis.info@gmail.com, www.progis.fi

Seuraa tapahtumia: www.progis.fi
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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UUTISIA

Suomen metsäkeskus hankkii metsälain
toimeenpanon tietojärjestelmän Karttakeskukselta. Järjestelmää käytetään ennen
kaikkea 700 000 metsänomistajan tekemien metsänkäyttöilmoitusten hallinnolliseen
käsittelyyn. Metsänkäyttöilmoituksia tehdään noin 120 000 vuodessa.
Uusi tietojärjestelmä tekee taustatyötä vertaamalla ilmoituksia metsävara- ja

muihin paikkatietoaineistoihin. Näin se
pystyy nostamaan esiin mahdolliset ongelmalliset tilanteet ja viemään ne metsäneuvojalle jatkoselvitykseen. Järjestelmä näkee
metsävaratiedoista esimerkiksi liito-oravien mahdollisen elinympäristön ja hälyttää,
jos alueelle on suunniteltu hakkuita.
Järjestelmä otetaan käyttöön syksyllä 2014. Toimituksen lisäksi Karttakeskus
vastaa järjestelmän ylläpidosta neljän vuoden ajan.

KUVA: LAHDEN KAUPUNKI

Ilmalaserkeilauksen
testikenttä Lahteen

Teiden ja katujen
suunnitelmatiedot osaksi
Digiroadia
Teiden ja katujen suunnitelmatietojen rakennusvaiheen geometria lisätään osaksi Digiroad 2:ta. Liikenneministeriö on selvittänyt
loppukäyttäjien tarpeita suunnitelmatietojen
rakennusvaiheen geometrialle sekä suunnitelmatiedon eri tuottajatahojen valmiuksia
tuottaa Digiroadiin tarvittavaa keskilinja-ai-

Geodeettinen laitos (GL) perustaa Lahteen
pysyvän testikentän ilmalaserkeilausta varten. Testikenttä on osa kansallista ilmalaserkeilaushanketta (2008 – 2019), jonka
perusteella tuotetaan uusi Maanmittauslaitoksen valtakunnallinen korkeusmalli.
Testikenttä kattaa noin kuuden neliökilometrin alueen Lahden keskustan koillispuolella, Kiveriön kaupunginosan ympäristössä. Testikentän tärkeimmät kohteet
ilmalaserkeilauksen kannalta ovat talojen
harjakatot ja asfaltoidut pinnat, kuten tiet
neistoa katu- ja rakennussuunnitelmista.
Liikenneviraston ja Maanmittauslaitoksen minityöryhmä on luonut prosessit suunnitelmatiedon toimittajien ja Maanmittauslaitoksen välille. Keskilinja-aineiston
luomista on pilotoitu SITO:n kanssa Valtatie
7 -rakennusprojektin aineistolla. Tällä hetkellä laaditaan suunnitelmatiedon tuottajille eli
kunnille, ELY-keskuksille ja Liikennevirastolle
toimintaohje keskilinjageometrian tuottamisesta ja toimittamisesta Maanmittauslaitok-

KUVA: PIRKKO YLISELÄ

Metsäkeskukselle järjestelmä
metsälain toimeenpanoon

ja pysäköintialueet. Kohteet kartoitetaan
GL:n liikkuvalla ajoneuvolaserkeilausjärjestelmällä. Laitteistolla saadaan mitattua
tarkka ja tiheä 3D-pisteistö noin 50 metrin
etäisyyteen asti ajoreitin varrelta. Kerätystä mittauspisteistöstä kartoitetaan tiepinnat
ja talojen katot 2 – 3 cm:n tarkkuudella, ja
aineistoa käytetään lentokoneesta mitatun
laserkeilausaineiston laaduntarkastukseen.
Uusi testikenttä täydentää GL:n nykyisiä kansallisia testikenttiä, joita ovat Kirkkonummen Sjökullassa oleva ilmakuvaustestikenttä ja Espoon Espoonlahdessa
sijaitseva maanpinnalla liikkuvien laserkeilausjärjestelmien testikenttä.
selle. Liikennevirastossa keskustellaan myös
vaatimuksesta lisätä keskilinjageometrian
tuottaminen osaksi rakennussuunnitelmia.
Keskilinjageometrian luomisessa ohjeistuksena on JHS-suosituksen Liite 1 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpidosta.
Prosessi otetaan käyttöön alkuvuonna 2015.
Hanke on nimetty SURAVAGE-projektiksi eli SUunniteltu RAkentamisVAiheen Geometria.

Varaa osastosi nyt!
www.paikkatietomarkkinat.fi
PAIKKATIETOMARKKINAT 4.11.– 5.11.2014
MEssuKEsKuKsEN KOKOusTAMO, HElsINKI
lIsäTIETOjA:
paikkatietomarkkinat@maanmittauslaitos.fi
www.paikkatietomarkkinat.fi
www.facebook.com/paikkatietomarkkinat
Paikkatietoa markkinoilla jo vuodesta 1989

JÄrJeStÄJÄ: maanmittaUSLaitoS
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Teklalle uusia
kaukolämpöasiakkaita

KUVA: ©ESA

Porvoon Energia Oy:n, Jyväskylän Energia Oy:n, Kuopion Energia Liikelaitoksen
ja Turun seudun kolmen kunnan (Kaarina, Naantali ja Raisio) kaukolämpöverkkoja hallitaan jatkossa Tekla NIS -verkkotietojärjestelmällä. Ohjelmistoratkaisut
toimitetaan ja otetaan käyttöön pääosin
kevään 2014 aikana.

Copernicuksen ensimmäinen
satelliitti laukaistu
EU:n Copernicus-ohjelman ensimmäinen
satelliitti Sentinel 1A laukaistiin 3. huhtikuuta Ranskan Guyanassa sijaitsevasta
Euroopan avaruuskeskuksesta. Satelliitin
tuottamien tietojen avulla on tarkoitus parantaa merenkulun turvallisuutta ja ilmastonmuutoksen seurantaa sekä avustaa
hätä- ja kriisitilanteissa.
Sentinel 1 on ensimmäinen Copernicus-ohjelman kuudesta satelliittimissiosta.

KUVA: JOHAN MYRÉEN

Osta oma neliömetri

Työmatkalaskuri edistää
viisasta liikkumista
Dimenteq Oy toteuttaa Helsingin seudun
liikenne -kuntayhtymälle (HSL) Työmatka-laskurin, jota hyödynnetään työpaikoille tehtävien liikkumissuunnitelmien
laadinnan työkaluna. Liikkumiskyselyllä
selvitetään vastaajien kulkutapajakauma,
työmatkoihin kuluvat kilometrit, hiilidioksidipäästöt ja palautetta siitä, millä viisaan liikkumisen toimenpiteillä olisi vaikutusta henkilöstön liikkumiseen.

Pihatie ja Harava Inkoon
kunnalle
Inkoon kunta on ottanut käyttöönsä Dimenteq Oy:n palveluna tuottaman Pihatie.fi-

Suomalainen Geocollectors (www.geocollectors.com) on virtuaalinen maanomistajien yhteisö, jossa yksityiset ihmiset
ympäri maailmaa ostavat, omistavat ja samalla suojelevat maata neliömetri kerrallaan. Geocollectors Ltd. ostaa maa-alueita
ja myy alueen hallintaoikeuksia neliömetrin
paloina. Neliön hinta on vakio eli 100 Yhdysvaltain dollaria.
Oman neliön voi ostaa esimerkiksi Geocollectors-idean syntysijoilta, Suomen Lapista. Neuvottelut ostettavista neliöistä ovat
käynnissä kolmessa maanosassa. Geocollectors tähtää erityisesti Venäjälle, Japaniin
ja Eurooppaan.
Geokerääjä voi jakaa muiden yhteisön
jäsenten kanssa esimerkiksi sosiaalises-

Teklasta Trimble
Tekla Oy:n liiketoiminta-alue Tekla Infra &
Energy on vaihtanut nimensä emoyhtiönsä Trimble Navigationin mukaiseksi. Liitonttiportaalin, jossa kunta esittelee myytävät ja vuokrattavat tonttinsa. Pihatien avulla
tonttia etsivät nykyiset ja tulevat kuntalaiset
voivat hakea itselleen sopivinta tonttia ja
tehdä samalla tonttihakemuksen suoraan

▶ 29

Se koostuu kahdesta samalla kiertotasolla
päivin ja öin toimivasta polaariratasatelliitista, Sentinel 1A:sta ja Sentinel 1B:stä, jotka tuottavat kuvia synteettisen apertuurin
tutkan (SAR) avulla.
Sentinel 1A:ssa on neljä resoluutioltaan
(pienimmillään 10 m) ja kattavuudeltaan
(suurimmillaan 250 kilometriä) erilaista
kuvatilaa. Se on suunniteltu toimimaan ennalta ohjelmoidussa toimintatilassa, jossa
se tuottaa suuren resoluution satelliittikuvia kaikista Maapallon maamassoista, rannikkoalueista ja merenkulkureiteistä kaikilta valtameriltä.
EU:n ministerineuvosto ja Euroopan
parlamentti ovat kevään aikana päässeet
poliittiseen yhteisymmärrykseen asetuksesta, jolla määritellään Copernicus-ohjelman tavoitteet, hallinto ja rahoitus (noin
4,3 miljardia euroa) kaudelle 2014 – 2020.
Copernicus-ohjelman (aiemmalta nimeltään GMES) on arvioitu synnyttävän taloudellista hyötyä noin 30 miljardin euron verran ja uusi työpaikkoja noin 50 000
vuoteen 2030 mennessä.

sa mediassa erilaisia sisältöjä omasta tontista, alueesta ja maastotyypistä. Jatkossa
geokerääjät voivat äänestää, miltä ilmastovyöhykkeeltä, mistä maasta tai maastotyypistä seuraava tontti ostetaan. Liiketoimintaan kuuluu perustajien mukaan vastuu
luonnosta ja paikallisyhteisöistä. Tarkoitus
on luovuttaa 10 % jokaisesta kauppahinnasta hyväntekeväisyyteen.
Keskeinen osa Geocollectorsin liikeideaa on, että joukkoistamalla voidaan ostaa
isojakin luontoalueita ja jakaa ne pienempiin yksityisomistettaviin tontteihin. Kun
tonttien omistus hajaantuu satojen tai tuhansien omistajien kesken, on tonttien
käyttö esimerkiksi maatalouden, kaivosteollisuuden tai rakentamisen tarkoituksiin
vaikeaa.

ketoiminta-alue on nyt nimeltään Trimble
Energy & Public Administration.
Uudistus näkyy myös tuotteiden nimissä ja graafisen ilmeen muuttumisena
Trimblen mukaiseksi.
kuntaan. Inkoo hyödyntää myös karttapohjaista Harava-kyselypalvelua kunnan kehittämisessä.
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UUTISIA
Sitolle uusia Louhi- ja Ainoasiakkaita

KEYPRO – AVAIN VERKKOTIETOON

Inkoon kunta on ottanut käyttöön Siton
Louhi Kuntapalvelin -sovelluksen. Louhi
Kuntapalvelin tarjoaa keskitetyn tilannekuvan kunnan intranet-käyttäjille viranomaisprosessien tueksi. Palvelu kokoaa
karttaliittymään kaikki kunnan prosesseissa tarvittavat tiedot ja on käytössä kunnan
eri sektoreilla.
Fortum Power and Heat ja Sito ovat solmineet palvelusopimuksen paikkatietoaineistojen toimittamisesta Siton Aino-palveluna. Sopimuksen myötä Fortum Power
and Heat saa koko organisaation tarvitsemat paikkatietoaineistot yhteensopivina ja
ajantasaisina. Siton Aino-palvelu kattaa aineistojen toimituksen yhtenäisessä muodossa, säännölliset päivitykset sekä sopimusten ylläpidon.

Dimenteqille sopimus
Liikennevirastojen
paikkatietopalveluista
Liikennevirasto ja Dimenteq Oy ovat tehneet monivuotisen sopimuksen viraston
Paikkatietopalvelut-järjestelmän ylläpidosta, operoinnista ja kehittämisestä. Liikenne-

Hyvinkää hyödyntää
rajapintoja
Hyvinkään kaupunki on siirtynyt käyttämään intranet- ja internet-karttapalveluissaan wms- ja wfs-rajapintoja sekä
kaupungin sisäisessä että ulkoisessa aineistojen jakelussa. Rajapintoja hyödynnetään esimerkiksi kaupungin katurekisteri-

viraston Paikkatietopalvelut-kokonaisuus
käsittää kymmeniä paikkatietoa hyödyntäviä sovelluksia ja palveluita. Sopimuksen
arvo on noin 650 000 euroa.

ja kaavoitussovellusten tausta-aineistojen
julkaisuun. Hyvinkää on avannut myös
wms-rajapinnan, josta on vapaasti saatavilla katselukäyttöön kaikki kaupungin internet-karttapalvelussa olevat aineistot.
Rajapinnat julkaistaan kaupungin ajantasaisista aineistoista ja niiden sisältö päivittyy säännöllisesti.

Horsmakuja 8 A 3, 01300 Vantaa
Puh. 09 836 2310 | www.keypro.fi

Säästöä ja tehokkuutta
vesihuoltoverkkohin
Selvää säästöä
Keskittämällä verkkotietosi alan parhaalle toimijalle saat vesihuoltoverkkojen
ratkaisun ylläpitoineen kokonaisuudessaan edullisemmin kuin aiemmin. Voit
suunnata hankinnat verkon parantamiseen. Ei käyttäjäkohtaisia lisenssimaksuja.

1

Kartoitus. Vesihuoltoverkon (puhdasvesi,
viemäröinti ja hulevesi) kokonaisvaltainen

kartoitus tai olemassaolevan kartoitustiedon siirto ja
konvertointi Keypron nykyaikaiseen KeyAqua-järjestelmään.

2

Verkkotietojärjestelmä. KeyAqua huolettomana isännöitynä ja kustannustehokkaana

palveluna. Tarvitset vain päätelaitteet, joissa selain. Ei
muita IT-hankintoja.

Varmistat jatkuvuuden
Hiljainen tieto on asiantuntijoilla. Toiminnan on jatkuttava ihmisten ja sukupolvien vaihdoksesta huolimatta. Avullamme verkkotietonne pysyvät aina ajan tasalla.
Laadukkaampaa toimintaa
Keyprolla on vesihuollon dokumentoinnin ja kartoituksen palveluista vankka ko-

3

Koulutus verkkotietoratkaisuun ja täysimittaiseen tiedon hyödyntämiseen verkon

operoinnissa. Keyprolla on näistä palveluista lähes 20
vuoden kokemus.

4

Aineiston ylläpito. Kiinteällä sopimuksella
asiantuntijamme ylläpitävät verkoston sijainti-

kemus. Avullamme varmistat, että verkkojen suunnitelmat ja toteutumat ovat

ja ominaisuustietoja ennalta sovitun yhteiskäytännön

keskenään linjassa. Verkon ylläpito tehostuu, kun voit luottaa verkkotietoon.

mukaisesti puolestanne.
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TUOTEUUTISIA
Uusia tuotteita Spatineolta
Spatineo on julkaissut Spatineo Performance – tuotteen paikkatietopalveluiden suorituskykytestaukseen. Kyseessä on Webpohjainen testaustyökalu, joka ajaa testejä
paikkatietopalvelulle simuloiduilla kuormituksilla. Spatineo Performancen avulla voi-

Poimapper laajenee Afrikasta
Vantaalle

KUVA: JOHAN MYRÉEN

Poimapper on espoolaisen Pajat Solutions
Oy:n pilvipalvelupohjainen ladattavissa oleva sovellus, jonka avulla erilaiset kenttätutkimustiedot saadaan koordinaatteineen
helposti ja edullisesti analysoitavaksi.
Esimerkiksi Plan International käyttää
Poimapperia erilaisten kehitysprojektien

Sipoonkorven
retkeilyoppaasta
mobiilisovellus
Sipoonkorvesta saa nyt ensimmäistä kertaa oppaan mobiililaitteisiin. Android-puhelimella tai -tabletilla käytettävä retkiopas
latuverkostoineen esittelee sekä luonto-

Paikka! on nyt Maptionnaire
Useiden suomalaisten kuntien käyttämä Paikka! -palvelu on uudistettu. Uudella Maptionnaire-nimellä julkaistu palvelu

daan selvittää palvelun maksimaalinen
kestokyky, paikantaa sen pullonkaulat ja
tarkistaa Inspire-yhteensopivuus.
Spatineo on julkaissut myös kypsyysmallituotteen, jonka avulla voidaan yksityiskohtaisesti arvioida organisaation kyky
hyödyntää paikkatietoja ja paikkatietoteknologiaa. Web-sovelluksella voidaan ar-

vioida organisaation sekä teknistä että
sosiaalista osaamista ja määrittää taso organisaation paikkatietokypsyydelle. Mallin
avulla organisaation paikkatietojen hyödyntämistä koskevat kehittämistoimenpiteet pystytään kohdistamaan oikeisiin
asioihin. Kypsyysmalli on kehitetty osana
väitöskirjatutkimusta Aalto-yliopistossa.

seurantaan lähes 30 maassa, erityisesti Afrikassa, kertoo Pajat Solutions.
Intiassa terveydenhuoltohenkilöstö kerää kuvien kera tietoja suusyöpäpotilaista. Lääkäri tutustuu tietoihin omalla päätteellään ja antaa palautetietona tarvittavat
hoito-ohjeet. Tarkastuskäynneillä tiedot
kirjataan Android-, iOS- tai Java-pohjaisiin mobiililaitteisiin. Tietojen keräys onnistuu myös tietoverkkojen ulkopuolella,

sillä laitteisiin ladatut karttatiedot ja lomakkeet toimivat myös ilman datayhteyttä. Tiedot synkronoituvat automaattisesti pilveen,
kun käyttäjä palaa verkon peittoalueelle.
Vantaan ensi vuoden asuntomessukohteiden rakennustarkastuksiin on suunniteltu käytettäväksi Poimapperia. Tuote voidaan integroida mihin tahansa tarvittavaan
taustajärjestelmään avoimen rajapinnan
avulla.

Tasku Loisto for Android
päivittyi

konaan uusia veneilykarttoja ovat sisävesikarttojen O- ja R-alueet.
Navigoinnin ja kartan lukemisen tehostamiseksi Tasku Loistoihin on lisätty toiminto, jolla yhdellä sormen tai hiiren painalluksella voi vaihtaa näkymää meri-,
maasto- ja yhdistelmäkarttojen välillä.
Loisto-navigointituoteperheeseen kuuluu lisäksi Tasku Loiston Windows PC -versio sekä erityisesti ammattikäyttäjille
suunnattu navigointiohjelmien raskassarjalainen Iso Loisto.

Karttakeskuksen Tasku Loisto for Android
1.5 -navigointisovelluksen päivitetty kartta-aineisto sisältää nyt laajemman karttapaketin: joko Suomen rannikon ja Ahvenanmaan tai Suomen järvialueiden tarkat
veneilykartat. Kaikkiin tuoteversioihin sisältyy koko Suomen kattava maastokartta.
Kaikkien Loisto-ohjelmien tarkat veneilykartat on päivitetty Liikenneviraston
merikartta-aineistosta 1/2014. Mukana on
myös uusi J-sarja Vesijärvi–Päijänne. Ko-

että kulttuurikohteita. Paikannustoiminto
näyttää käyttäjän sijainnin kartalla. Kartalle
on merkitty 30 käyntikohdetta, joiden esittelytekstin ja kuvat käyttäjä saa auki kohdetta napauttamalla.

on entistä käyttäjäystävällisempi työkalu
karttakyselyiden suunnitteluun, julkaisuun
ja kerätyn aineiston analyysiin. Muun muassa käyttöä erilaisilla kosketusnäytöillä on
parannettu.

Trimble InSphere -sovellukset
pilvipalveluna
Trimble InSphere™ on pilvipohjainen ohjelmistoalusta keskitettyyn paikkatiedon ja
sovellusten hallintaan. Se tarjoaa pääsyn
Trimble InSphere Data Manager, Trimble
InSphere Equipment Manager ja Trimble
TerraFlex -sovelluksiin. Lisäksi Trimble Access™ Services mahdollistaa langattomat
tietoyhteydet maaston ja toimiston välille.
Data Manager -sovelluksella tallennettu tieto on käytettävissä missä tahansa
työpöytä- tai mobiililaitteilla. Equipment
Manager -omaisuuden hallintasovelluksella seurataan laitteiden sijainteja sekä
ohjelmistojen tilannetta. TerraFlex mahdollistaa paljon ominaisuustietoja sisältävän paikkatiedon keruun eri maastolaitteilla. Online-tietovarastojen, joustavien
työkalujen ja digitaalisten lomakepohjien
avulla tieto on kerättävissä yhtenäisesti.
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▷ Stella kuntien paikkatieto- ja suunnittelujärjestelmä
▷ MicroStation-sovellukset tietomallinnukseen
▷ ProjectWise infrahankkeiden paikkatietopohjainen tiedonhallinta
▷ AssetWise infrastruktuurin elinkaaritiedon hallinta
Bentley Systems Finland Oy
Teknobulevardi 3–5, 01530 VANTAA
Puh. 010 830 1200, faksi 010 830 1240
etunimi.sukunimi@bentley.com
www.bentley.fi

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

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

▷ Tiedonkeruun, työnohjauksen ja omaisuudenhallinnan mobiiliratkaisut

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

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

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

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

OHJELMISTOT

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

▷ Ohjelmistot ja palvelut UAV-ilmakuvausten
datakäsittelyyn

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

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

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

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

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

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

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

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

▷ Paikkatietopalveluiden seuranta- ja raportointipalvelut
▷ Paikkatietopalveluiden suorituskykytestaukset
▷ Kattava tietokanta ja haku maailman julkisista
paikkatietopalveluista
▷ Inspire-asiantuntijapalvelut

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

Linnankoskenkatu 16 A 17, 00250 HELSINKI
puh. 020 703 2210
info@spatineo.fi
www.spatineo.fi

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

Ohjelmia laserpisteiden ja kuvien käsittelyyn

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

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

▷
▷
▷
▷

Erdas ja Intergraph ohjelmistot
ArcGIS räätälöinti
Paikkatietoaineistojen hallinta
Karttatuotteet

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

▷ 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
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▷ Trimnet VRS-palvelu
▷ GIS/GPS/GNSS-järjestelmät
Kestotilaus 24 €
Vuositilaus 29 €
positio-lehti.fi/tilaus

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

Paikkatiedon erikoislehti
ilmestyy neljä kertaa vuodessa
positio-lehti.fi

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

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

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

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

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

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

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

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

SEURAA

OHJELMISTOT

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

LUE

JÄRJESTELMÄT

TILAA

▶ 33

facebook.com/positio-lehti

▷
▷
▷
▷
▷

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

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

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

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

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

LAITTEISTOT

Perintötie 2c, 01510 VANTAA
puh. 0207 510 600
info@geotrim.fi
www.geotrim.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
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▷ Paikkatietoalan täydennyskoulutuspalvelut
▷ Osaamisen kehittämisen ratkaisut

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

▷ Avoimen/suljetun lähdekoodin ratkaisut
▷ Sovelluskehitys/alihankinta

Marjaana Laurema
Luolamiehentie 2, 02150 ESPOO
puh. 050 560 8604
etunimi.sukunimi@aalto.fi
www.aaltopro.fi

Paavo Uuttu
Pasilanraitio 5, 00240 HELSINKI
puh. 010 322 8977, 044 549 1976
etunimi.sukunimi@blomasa.com
www.blomasa.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

▷ Paikkatietojärjestelmien sovelluskehitys ja
projektit
▷ Mobiilin tiedonkäsittelyn ratkaisut eri tarpeisiin

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

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

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

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

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

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

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

PALVELUT

1.3.2014 lähtien toimimme osana Aalto University
Executive Education Oy:tä.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SmartGeo
▷ Maalaserkeilaus ja pistepilvimallit
▷ Laserkeilaukseen perustuva 3D-mallinnus
▷ Rakennusten tietomallinnus
▷ Laserkeilaus rakentamisen valvonnassa
▷ Konsultointia 3D-tiedonkeruuseen
SmartGeo Oy
Jukka Mäkelä
puh. 040 548 3406
jukka.makela@smartgeo.fi

▷
▷
▷
▷

Erdas ja Intergraph ohjelmistot
ArcGIS räätälöinti
Paikkatietoaineistojen hallinta
Karttatuotteet

▷ Digitaaliset kartoitukset ja maastomallit
▷ EUREF- ja N2000-muunnokset
▷ Infraomaisuuden tiedonkeruu
▷ Laserkeilaukset ja ilmakuvaukset
▷ 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

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

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

▷
▷
▷
▷

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

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

TIETOTUOTTEET

Riippumatonta konsultointia paikkatietojärjestelmän
kehittämisessä, hallinnassa ja ylläpidossa
▷ määrittely, kilpailutus, toteutuksen valvonta
▷ kehittämissuunnitelmat ja selvitykset
▷ laadunvarmistus- ja asiantuntijatehtävät
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Trimble Geo7 Series
®

Tiedon keruuseen ja hallintaan

Räätälöitävät työnkulut

Erinomainen GNSS-tuottavuus

Etämittaus

UUTUUS
Trimble Geo7 -tuoteperhe — ammattilaisten tehokkaat paikkatietolaitteet.
Joustavat ohjelmistovaihtoehdot tiedon keräämiseen, käsittelyyn
ja hallintaan. Monipuoliset toiminnot ja muokattavat
työnkulut. Etämittausmahdollisuus tuo uutta tuottavuutta
maastoon.

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

