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len kevään ja kesän aikana ollut suunnittelemassa Paikkatietomarkkinoiden ohjelmaa.
Sekä Position juttuja miettiessä että Paikkatietomarkkinoiden ohjelmaa pohtiessa
pyöritään usein samojen ikuisuuskysymysten äärellä: kuinka viestiä paikkatiedoista ja
niiden mahdollisuuksista. Etenkin niille, jotka eivät
asiasta vielä mitään tiedä, mutta joiden ehdottomasti pitäisi – tai ainakin olisi hyvä tietää.
Usein ongelmana on, ettemme tarkkaan tiedä
keitä nämä uudet hyödyntäjät ovat – ja vaikka
tietäisimme, emme ole löytäneet keinoa, joilla
saisimme viestimme perille. ”Paikkatiedon
mahdollisuudet ovat rajattomat” on lause, jota
toistetaan usein. Silloinkin, kun ei oikeastaan
tiedetä mitään konkreettista esimerkkiä. Ja kyllä,
olen käyttänyt sitä itsekin.
Saadaksemme muutoksen aikaan on löydettävä
keinot, joilla vakuuttaa etenkin uudet, paikkatietoihin vielä vihkiytymättömät käyttäjät.
Välillä tuntuu siltä, ettemme malta perehtyä
uusien käyttäjien toimintaan niin syvällisesti, että
löytäisimme aidot, käyttäjää koskettavat esimerkit
ja fiksuimmat tavat hyödyntää tietoa.
Joskus kyse on siitä, että olemme niin viehättyneitä uudesta tekniikasta, että lähdemme
ratkomaan asioita teknologia edellä silloinkin,
kun pienillä muutoksilla voitaisiin saada suuret
säästöt. Ratkaisuja miettiessä unohdamme sen,
mikä on käyttäjille kaikkein tärkeintä: minkä asian
hän haluaa tulevan ratkaistuksi.
Kun sinulta seuraavan kerran kysytään, mitä
hyötyä paikkatiedosta, minkä esimerkin kertoisit?
Tätä pohdittiin myös ProGISin ja Paikkatietoverkoston yhteisessä tilaisuudessa. Sen annista
lisää tässä lehdessä.

Kirsi Mäkinen
päätoimittaja
ps. Kuva Kehäradan avajaispäivältä: koeajolla ollut
päätoimittaja päätyi junamuistoineen Svenska Ylen
aamulähetykseen. ◀
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paikkatietoalaa ja totuttuja toimintamalleja.
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Haluatko puheenvuoron?
Ota yhteyttä toimitukseen,
positio@maanmittauslaitos.fi

Nuorten alueellisten
terveyserojen tutkiminen
on vaikeaa,
mutta mahdollisuudet
siihen ovat hyvät.

Terveyserojen tutkimiseen
tarvitaan tarkempaa dataa

H

arrastaako itähelsinkiläinen
nuori vähemmän liikuntaa
kuin etelähelsinkiläinen? Onko
koulunkäynti suositumpaa
kaakkoisessa Helsingissä kuin lännessä?
Näihin ja muihin nuorisoa koskeviin
alueellisiin ilmiöihin on olemassa eri käsityksiä, joita pohjataan aiempiin tutkimustietoihin ja stereotypioihin.
Tehtäväni oli tutkia nuorten alueellisia
terveyden ja hyvinvoinnin eroja Helsingissä ja arvioida lähtöaineistoni soveltuvuutta erojen tutkimiseen.

koulujen maineeseen sekä perheiden
muuttopäätöksiin, mikä vaikuttaa koulujen
oppilaspohjan valikoitumiseen. Tällaisten
alueellisten erojen voi odottaa vaikuttavan
sairastavuuden lisäksi myös koettuun terveyteen ja hyvinvointiin.
Nuorison kokeman terveyden ja hyvinvoinnin mahdollinen aluesidonnaisuus
on vähän tutkittu alue ja kiinnostava lisä
muuhun alueelliseen terveystietoon.

Alueellinen eriytyminen on
todettu ilmiö

T

P

ääkaupunkiseudun koulujen väliset
erot ovat suurempia kuin muualla
maassa. Seudun asuinalueet ovat lisäksi
selvästi eriytyneitä muun muassa perheiden sosioekonomisen aseman suhteen.
Alueellisen eriytymisen on todettu heijastuvan peruskoulujen oppimistuloksiin,
sillä asuinalueiden eriytyminen vaikuttaa

Kouluterveyskyselystä saa
kattavasti tietoa Suomen
nuorista

erveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää
kouluterveyskyselyn avulla nuorten
koettua terveyttä ja hyvinvointia koskevaa
tietoa. Kouluterveyskysely on ollut käytössä vuodesta 1996 lähtien. Kyselyn tulokset auttavat nuorten hyväksi tehtävää työtä
perusasteen ja toisen asteen oppilaitoksissa
sekä kunnissa.
Osa kouluterveyskyselyn avulla kerätystä kokemustiedosta on kuntatasolla

saatavilla veloituksetta tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetistä. Aineistoa
voi selailla myös Paikkatietoikkunan
karttaikkunassa. Perusasteen oppilaista 84
prosenttia ja lukiolaisistakin 77 prosenttia
vastaa kyselyyn, joten tiedon potentiaali
on valtava. Tällaisen tietoaitan hyödyntäminen kiinnostaa hyvinvointitutkimusta
tekeviä tahoja.

Karkea sijaintitarkkuus ajaa
kompromisseihin

V

astausten sijaintitarkkuus oli tutkimuskatsauksessa vahvasti esillä.
Sijaintitarkkuudella tarkoitan sitä osoitetta,
jonka avulla kunkin oppilaan vastaukset
voi kiinnittää johonkin päin Helsinkiä.
Kouluterveyskyselyssä ei kysytä vastaajan
osoitetietoja, joten tarkimmillaan tiedetään vain oppilaitosten sijainnit. Koulujen
välisten erojen tutkimiseen tämä sopii,
mutta alueellisten terveyserojen etsiminen
muuttuu ongelmalliseksi.
Alueellisten terveyserojen tarkastelu

oppilaitosten perusteella ei vastaajien koulumatkojen vuoksi kuvasta tarkkaan Helsingin eri alueita. Ilmiö korostuu varsinkin
toisen asteen oppilaiden kohdalla, joilla
koulumatkat ovat monesti pidempiä. Toisen asteen oppilaat rajattiin edellä kuvattujen syiden takia katsauksen ulkopuolelle.
Alueiden välisiä eroja voidaan tarkastella liittämällä koulujen vastaukset
johonkin Helsingin käyttämistä aluejaoista.
Menetelmää voidaan soveltaa myös siten,
että kouluista tulee tunnistamattomia.
Tämä on tärkeää, sillä osa kysymyksistä
on sensitiivisiä, eikä kouluja ole tarkoitus
leimata. Helsingissä on käytössä useita
aluejakoja, joihin kuuluvien alueiden
määrä vaihtelee alle kymmenestä satoihin.
Sopivan aluejaon valintaan vaikuttaa kouluverkon rakenne ja koulumatkojen pituus.
Helsingissä suurpiireihin yhdistetyt
vastaukset tarjoavat parhaan vaihtoehdon
anonymisoida koulut. Kuhunkin piiriin
summataan vastauksia useasta kouluista.
Lisäksi suurpiirit ovat
pinta-alaltaan niin
suuria, että mahdollisten pitkien koulumatkojen tuottama
aineiston vinouma jää
pienemmäksi. Östersundomin suurpiiri
jätettiin pois, koska alueella sijaitsi vain
yksi perusasteen koulu.

esimerkiksi tytöistä 15 prosenttia ilmoitti
kokeneensa ahdistuneisuutta, kun pojilla
osuus oli 6 prosenttia. Neljännes tytöistä
ja pojistakin yli kymmenes kertoi hakeneensa apua masentuneisuuteen ammattiauttajalta.

Oppilaiden osoitteet ovat
avain parempaan tietoon

K

ouluterveyskyselyn käytettävyys alueellisten erojen tarkasteluun paranee,
kun sen vastausten sijaintitarkkuutta nostetaan. On siis kysyttävä oppilaan osoitetta
tai ainakin postinumeroa. Näin eliminoidaan koulumatkoista johtuvat aineiston
vinoumat. Samalla myös kyselyn kohderyhmänä olevat toisen asteen opiskelijat
voidaan huomioida helpommin. Oppilaiden anonymisointi on helppo toteuttaa
esimerkiksi yhdistämällä vastaukset osoitetietojen avulla sopiviin alueyksiköihin,
kuten postinumeroalueisiin.
Jos oppilaan osoitetieto on tiedossa
katuosoitteen tarkkuudella, saadaan
aineistosta muodostettua pistemäinen
karttataso. Tämä olisi tutkijan näkökulmasta kaikkein kiinnostavinta. Pistemäinen taso mahdollistaa tietojen yhdistämisen sijainnin perusteella monipuolisesti
erilaisiin alueyksiköihin ja laajemmat
mahdollisuudet paikkatietoanalyysien
käyttöön. Aiempaan nähden suurimpia
etuja olisi päästä näkemään, minkälaisia
ilmiöiden jakautumisia tai kasaumia
aineistosta syntyy ilman kaupungin aluejakoja. Tästä näkökulmasta tietojen vertailu esimerkiksi Tilastokeskuksen Ruututietokannassa käytettyihin 250 × 250
metrin ruutuihin olisi kiinnostava kokeilu.
Nuorten harrastuksiin liittyen uusia
näkökulmia tuo esimerkiksi liikuntapalvelujen saavutettavuuden ja nuorten
liikuntatottumusten yhteyden tutkiminen. Helsingin yliopiston Geotieteiden
ja maantieteen laitoksen MetropAccesshankkeessa on tuotettu pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisi, joka yhdessä

Tarkempi sijaintitieto
auttaa löytämään
alueelliset erot.

Koettu terveys ja hyvinvointi
ovat harvoin aluesidonnaista

V

alitun suurpiirijaon perusteella paljastui, että alueelliset erot nuorten
terveydessä ja hyvinvoinnissa ovat pieniä.
Kysymykseen liikunnan harrastamisesta
ei ole selkeää vastausta: itäisen ja eteläisen
suurpiirin nuoret harrastavat käytännössä yhtä paljon liikuntaa. Kaakkoisen ja
läntisen suurpiirin oppilaista suurin osa
pitää koulusta joko hyvin paljon tai melko
paljon. Suurpiirien välinen ero koulunkäynnistä pitävien oppilaiden kohdalla
on muutaman prosenttiyksikön kaakon
eduksi – sikäli kun sitä eduksi voi sanoa.
Sukupuolten väliset erot vastauksissa
sen sijaan ovat selkeämpiä. Helsingissä

pistemäisen kouluterveyskyselyaineiston
kanssa tuottaisi mielenkiintoista uutta
tietoa aiheesta.
Jos kouluterveyskyselyn sijaintitarkkuus paranee, on koko opintokaaren
kattavaa paikkatietoelementtejä sisältävää tutkimusta mahdollista tehdä. Olisi
kiinnostavaa nähdä koetun terveyden
ja hyvinvoinnin mahdolliset muutokset
siirryttäessä perusasteelta lukioon tai
ammattikouluun ja näiltä asteilta korkeakouluihin eri aloille.
Kouluterveyskysely on säännöllisesti
toteutettava, kohderyhmänsä tavoittava
ja sisällöltään kattava. Se kannattaa hyödyntää loppuun asti. Nykyään sähköisesti
tehtävän kyselyn myötä on hyvä pohtia
myös karttakyselyn mahdollisuuksia kyselyn osana. Parantamalla vastaajien sijaintitarkkuutta paranevat samalla aineiston
sovellusmahdollisuudet. Maksullisten
aineistojen lisäksi avoimet tietoaineistot
tarjoavat ilmaista ja laadukasta polttoainetta, jota parannellun kyselyaineiston
tutkimiseen voisi käyttää. Monipuolisella
käytöllä aineisto saa uutta arvoa, joka
palvelee aineiston tuottajaa, tutkijoita,
päätöksentekijöitä ja myös kansalaisia. ◀

▶ Teksti pohjautuu toukokuussa 2015
julkaistuun tutkimuskatsaukseen.
Alsuhail, F. (2015). Nuorten terveys- ja
hyvinvointierot Helsingin suurpiirien välillä – Kouluterveyskyselyn
tarkastelu paikkatietomenetelmin.
Helsingin kaupungin tietokeskuksen
tutkimuskatsauksia 2015:3. Katsaus
on luettavissa verkossa: http://www.
hel.fi/www/tieke/fi/tilastot_tutkimukset_tietoaineistot/tutkimusjulkaisut/
tutkimuskatsauksia_sarja

Kirjoittaja tekee soveltavaa kaupunkitutkimusta
Helsingin kaupungin tietokeskuksella. Erityisesti
paikkatietomenetelmien ja
-aineistojen hyödyntäminen eri tutkimusteemoihin
kuuluvat hänen toimenkuvaansa. Sähköposti:
faris.alsuhail@hel.fi.
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AJANKOHTAISTA
Supra voitti ICAn
digikarttojen sarjan

kuva: Pyry Kettunen

Agile-konferenssissa
teemana älykkäät kaupungit

Paikkatieto välittyy tehokkaasti myös perinteisin menetelmin: konferenssin aikana
kuultiin "seitsemän kukkulan kaupungin" historiasta Lissabonin kaupunginmuseon
kaupunkipienoismallin ääressä.

Kesäkuun alkupuolella järjestetty geoinformatiikan vuosittainen AGILE-konferenssi keräsi Lissaboniin noin 150 osallistujaa.
Kolmen päivän aikana Agilessa esiteltiin yli
80 alan tutkimusta, jotka käsittelivät laajasti geoinformatiikan eri sovellusalueita.
Sessioiden aiheita olivat Volunteered
Geographic Information (VGI), paikkatiedon mallintaminen ja päättely, paikkatiedon
hyödyntäminen päätöksissä, paikkatietoanalyysi, paikkatietoinfrastruktuurit, paikkatiedon semantiikka, semanttinen web ja
GIS, paikkatiedon laatu ja tietoturva, paikkatietosovellukset, liikkuvuus ja reaaliaikainen GIS sekä geosensoriverkot. Esimerkiksi VGI, joka on Michael Goodchildin vuonna
2007 lanseeraama termi käyttäjien tuottamalle sisällölle, liittyi suureen osaan konferenssissa esitellyistä tutkimuksista.

Tiedot yhteen

Konferenssin yleisenä teemana oli Geographic Information Science as an Enabler
of Smarter Cities and Communities. Keynote-esiintyjiksi oli kutsuttu kolme paikkatiedon parissa työskentelevää, hyvin erilaisissa työtehtävissä olevaa henkilöä.
Ensimmäinen puhuja oli portugalilainen
poliitikko Miguel de Castro Neto (Secretary of State of Spatial Planning And Nature
Conservation). Hän esitteli Portugalin ympäristöministeriön hanketta Urban Analytics, accelerating the development of smart
cities in Portugal. Sen tavoitteena oli tuot-

taa ja edistää innovatiivisia projekteja ja
ideoita, jotka hyödyntävät uusia analyysimetodeja kaupunkien toimivuuden kehittämiseksi. Castro Neto pitää tärkeänä edistää paikkatiedon hyödyntämistä laajemmin
koko yhteiskunnassa.
Toisen keynote-puheen piti Illinoisin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori
Isabel F. Cruz. Hänen työryhmänsä on luomassa sovelluskehystä yhdistääkseen erilaisia isoja tietoaineistoja (engl. big data).
Tarkoitus on antaa kansalaisille mahdollisuus hyödyntää aineistoja paikkatiedon
visualisoinnissa ja analysoinnissa siihen
kehitetyn verkkosovelluksen avulla. Sovelluksen nimi GIVA tulee sanoista Geospatial
and temporal data Integration, Visualization, and Analytics.
GIVA:n tavoitteena on tarjota tekniikka,
jonka avulla jokaisella olisi mahdollisuus
ymmärtää erilaisten poliittisten päätösten
seurauksia paremmin ja näin osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Suurimpia
haasteita työssä ovat tietoaineistojen heterogeenisyys niin tiedon rakenteissa, käsitteissä kuin metadatassakin.
Myös kolmas keynote-esiintyjä World
Wide Web Consortiumin (W3C) Phil Archer
puhui tietoaineistojen yhdistämisestä. Hänen näkökulmansa on Webin ja GIS:n yhdistämisessä. Archer painotti puheessaan,
että vaikka paikkatietoinfrastruktuurit perustuvat laajalti Webin yleisiin tekniikoihin,
kuten W3C:n XML-standardiin, paikkatiedon

yhdistäminen muuhun Webin tietoon on
edelleen suuri haaste. Ongelmaa ratkaisemaan on perustettu W3C:n ja Open Geospatial Consortiumin (OGC) yhteistyöhanke,
jossa tavoitteena on luoda parhaita käytänteitä paikkatiedon julkaisemiseksi Webissä.
Ensimmäinen vaihe on ollut erilaisten käyttötapausten kehittäminen.
AGILE-konferenssi toi esiin hyvin erilaisia näkökulmia geoinformatiikan tutkimukseen. Näkökulmat vaihtelivat teoreettisista,
semanttisten tietomallien tai data-analyysien kehittämiseen liittyvistä tutkimuksista
käyttäjän näkökulmaan. Suomesta nähtiin
neljä esitystä ja posteria Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen (FGI) tutkimuksista.
Konferenssia edeltävänä päivänä järjestetyissä workshopeissa osallistujat pääsivät yhdessä pohtimaan ja ideoimaan
vastauksia eri sovellusalueiden ongelmakentistä nouseviin kysymyksiin. Aiheita
workshopeissa olivat geoprosessointi webympäristössä, VGI, geospatiaalinen ajattelu ja geopelit. Geopelejä (engl. geogames)
hyödynnetään mm. maantiedon ja geoinformatiikan opettamisessa.

Helsingissä 2016

AGILE-järjestön nimi tulee sanoista Association of Geographic Information Laboratories in Europe. Se on perustettu vuonna
1998 tarkoituksena edistää geoinformatiikan alan tutkimusta ja koulutusta. Järjestö
tarjoaa tieteellisen foorumin, jossa alan ihmiset ympäri Eurooppaa voivat tavata ja jakaa ajatuksiaan.
Vuosittainen AGILE-konferenssi on järjestetty jo 18 kertaa. Vuoden 2016 konferenssi tullaan järjestämään Helsingissä
kesäkuun puolivälissä nimellä Geospatial
Data in a Changing World. Konferenssin
paikallisina järjestäjinä toimivat Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus (FGI) yhdessä Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston
ja Turun yliopiston kanssa. Lisää AGILEsta ja tulevasta kongressista: www.agileonline.org
Eero Hietanen
Kirjoittaja toimii Maanmittauslaitoksen
Paikkatietokeskuksessa (FGI) apulaistutkijana ja opiskelee Aalto-yliopistossa geoinformatiikkaa.

Suomalainen karttaosaaminen sai tunnustusta kansainvälisen kartografisen konferenssin, ICC 2015 karttanäyttelyssä Riossa,
kun Suomi korjasi voiton uudessa digitaalisten karttojen sarjassa. Ykkössijan nappasi Supra-tutkimusprojektin tilastollinen
liikuntareittikartta ”Project Supra: Real-time Heatmaps from Sports Workouts”,
jonka tekijät olivat Jani Sainio, Jan Westerholm ja Juha Oksanen. Konferenssin
kuulumisia on luvassa lisää Position seuraavassa numerossa. Tilaisuuden antiin voi
tutustua myös osoitteessa http://icaci.org/
icc2015/

Uusi tiedejulkaisu:
International Journal of
Cartography
Kansainvälinen kartografiajärjestö ICA (International Cartographic Association) on
alkanut julkaista tieteellistä lehteä International Journal of Cartography. Lehden kustantaja on vuonna 1798 perustettu Taylor &
Francis. Julkaisulla on kaksi päätoimittajaa

Paikkatiedon yksilöivät
tunnukset JHS-suositus
hyväksyttiin
Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta hyväksyi syyskuun kokouksessaan
JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset
-suosituksen. Suosituksessa kuvataan tunnuksen rakenne sekä annetaan ohjeet tunnusten muodostamiseksi. Samalla toteute-

OSGeo Suomi perustettu

OSGeo Suomi -yhdistyksen perustamiskokous pidettiin elokuussa Helsingissä. Jo
muutaman vuoden toiminut epävirallinen
OSGeo Suomi -yhteisö on siten vakiinnuttamassa toimintaansa yhdistysmuotoisena. OSGeo Suomi -yhdistyksen tarkoituksena edistää avoimen lähdekoodin
paikkatietohjelmistojen käyttöä sekä tukea niiden kehittämistä.
Yhdistys toimii kansainvälisen Open
Source Geospatial Foundationin (OSGeo)
linkkinä Suomeen, nk. Finland OSGeo
Chapterina ja ottaa toiminnassaan huomioon OSGeon toiminnan, tavoitteet ja
periaatteet. Lisätietoa http://wiki.osgeo.
org/wiki/Finland

William Cartwright Australiasta ja Anne
Ruas Ranskasta ja neljä vakituista toimittajaa sekä noin 30 kartografian ja paikkatiedon asiantuntijasta koostuva toimituskunta.
International Journal of Cartography
ilmestyy kaksi kertaa vuodessa sekä painettuna että verkkolehtenä. Lehteen voi tutustua Taylor& Francisin online-sivustolla
osoitteessa www. tandfonline.com.
taan Inspire-direktiivin vaatimukset.
Yksilöivien tunnisteiden käyttö mahdollistaa eri tietolähteissä sijaitsevan tiedon hyödyntämisen ja yhdistelyn yli organisaatiorajojen. Ne helpottavat tiedon
uudelleenkäyttöä ja mahdollistavat päällekkäisten rekisterien ja tiedonkeruun vähentämisen. Suositus on julkaistu JHSverkkosivuilla: www.jhs-suositukset.fi

TAPAHTUMAKALENTERI
9.10.2015
Paikkatietoverkosto: Paikkatietojen hyödyntäminen koulutuksessa.
Helsinki.
Lisätietoja: www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/
paikkatietoverkosto_strategia-ja-viestinta

12.-14.10.2015
Earth Observation Science 2.0.
Esrin, Italia.
Lisätietoja: http://www.eoscience20.org/
22.10.2015
Paikkatietoverkosto: Ota laatu haltuun paikkatiedot paremmaksi -työpaja.
Helsinki.
Lisätietoja: www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/
paikkatietoverkosto_laadunhallinta
22.10.2015
DevAlpo 2015.
Espoo.
Lisätietoja: http://wiki.osgeo.org/wiki/
DevALPO_2015

3.– 4.11.2015
Paikkatietomarkkinat 2015.
Helsinki.
Lisätietoja: www.paikkatietomarkkinat.fi
19.11.2015
Paikkatietoverkosto: Paikkatietojen hyödyntäminen terveydenhuollossa.
Helsinki.
Lisätietoja: www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/
paikkatietoverkosto_strategia-ja-viestinta
1.12.2015
Osallistaminen ja joukkoistaminen -koulutus.
Helsinki.
Lisätietoja: www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/
koulutus
11.-14.4.2016
MicroRad 2016.
Espoo.
Lisätietoja: www.microrad2016.org
14.-17.6.2016
AGILE 2016.
Helsinki. Lisätietoja: www.agile-online.org

IEEE GRSS 2015 Education
Award Martti Hallikaiselle
Professori (emeritus) Martti Hallikaiselle on myönnetty IEEE Geoscience and
Remote Sensing Societyn (GRSS) 2015
Education Award. Palkinto luovutettiin
IGARSS2015 konferenssissa Milanossa
heinäkuussa. Vuosittain jaettavan palkinnon perusteena oli Hallikaisen merkittävä
opetuksellinen työ geotieteiden ja kaukokartoituksen alalla.
Martti Hallikainen työskenteli professorina Teknillisen korkeakoulun avaruustekniikan laitoksella vuosina 1987 – 2009
ja sen jälkeen Aalto yliopistossa vuoteen
2014, jolloin hän siirtyi eläkkeelle. Hallikainen toimi GRSS:n presidenttinä vuosina 1996 – 1997 ja nimitettiin kunniajäseneksi vuonna 2007.

12.– 19.7.2016
XXIIIrd Congress of International Society for
Photogrammetry and Remote Sensing.
Praha, Tsekki.
Lisätietoja: www.isprs2016-prague.com
Lisää tapahtumia ja lisätietoja tapahtumista
www.positio-lehti.fi/tapahtumakalenteri
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Paikkatiedot
tehokäytössä?
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kin alueella on. Organisaatio päättää itse,
mille viidestä kypsyystasosta se haluaa eri
alueilla päästä.
Helsingissä kypsyysarviointi toteutettiin työpajassa, johon osallistui seitsemän henkilöä keskeisistä paikkatietoa
hyödyntävistä laitoksista, muun muassa
kaupunkimittauksesta ja tietokeskuksesta.
Osallistujat arvioivat kypsyystason omasta
näkökulmastaan ja perustelivat valintansa,
minkä jälkeen ryhmä päätti yhdessä kyseisen kriteerin kypsyystason.
Hermansin mukaan
prosessin arvokkainta
antia olivat nämä
yhteiset pohdinnat ja
keskustelut. Niiden avulla lisääntyy yhteinen näkemys ja ymmärrys paikkatietoasioista yleisemminkin.
Suomen ympäristökeskuksessa paikkatietokypsyyden arviointi tehtiin kesällä
2014, kertoo erikoissuunnittelija Kaisu
Harju. Harju työskentelee SYKEn Tietokeskuksessa, jonne on keskitetty Syken
paikkatietoihin liittyvät tehtävät. Tietokeskus vastaa muun muassa omien paikkatietoaineistojen hallinnasta ja ylläpidosta,
ulkopuolisten aineistojen hankinnasta
sekä paikkatietojärjestelmien ja -sovellusten ylläpidosta ja kehittämisestä.
”Oman organisaation lisäksi tarjoamme
paikkatietopalveluita ympäristöministeriölle, ELY-keskuksille, Aluehallintovirastoille ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA). Keskittämällä paikkatietoihin liittyvät palvelut haluamme
säästää asiantuntijoidemme aikaa, jotta he
voisivat keskittyä oman erityistehtävänsä
hoitamiseen”, Kaisu Harju selittää.
SYKEssä työskentelee noin 700 ympäristöalan ammattilaista. Paikkatietojärjestelmillä on noin 70 aktiivista käyttäjää,
mutta huomattavasti useampi hyödyntää
paikkatietoja tehtävissään tavalla tai
toisella. Kypsyysarviointi tehtiin SYKEn
sisäisenä. Arvioinnilla haluttiin selvittää,
miten SYKEssä on otettu käyttöön keskitetyt paikkatietopalvelut ja miten hyvin
organisaatio pystyy hyötymään niistä.
Intrassa ja sähköpostitse jaettuun kyselyyn
vastasi 42 henkilöä. Vastaajat olivat kattavasti organisaation eri osista ja kaikista
keskeisistä käyttäjäryhmistä.

infrastruktuuri palveluineen, samoin kuin
panoksemme kansallisessa paikkatietoverkostossa nousivat esille vahvuuksina.”
Tuloksia käytiin läpi muutamassa esittelytilaisuudessa, joissa oli varattu aikaa
myös keskustelulle ja kehittämiskohteiden pohtimiseen. Suurin osa kehittämistarpeista liittyi viestintään, esimerkiksi
parempaan tiedonkulkuun uusista aineistoista ja sovelluksista sekä paikkatiedon
mahdollisuuksien tunnetuksi tekemiseen.
”Olemmekin
lisänneet sisäistä
yhteydenpitoa
keskuksiimme,
käyneet siellä
esittelemässä palveluitamme ja miettineet yhdessä kehittämishankkeita. Lisäksi olemme järjestäneet sisäisiä tietoiskuja ajankohtaisista
asioista, esimerkiksi uusista tuotteista ja
palveluista”, Kaisu Harju kertoo. ”Jatkossa
pyrimme kehittämään myös organisaation
ulkopuolelle suunnattua viestintää ja näin
parantamaan palveluidemme löydettävyyttä.”
Myös Helsingin kaupungilla havaitut
kehittämistarpeet liittyvät usein tiedon
kulkuun; joko tietoisuuden lisäämiseen tai
paikkatietojen sujuvampaan hyödyntämiseen tietojärjestelmissä. Toisaalta monet
asiat ovat edistyneet sitten 2011 tehdyn
arvioinnin.
”Olemme esimerkiksi panostaneet
paikkatietojen käyttöön asiakaspalvelussa, mikä näkyy arvioinnin tuloksissa.
Esimerkiksi paikkatietojen käyttö kansalaispalveluissa on kehittynyt tasolta 1
tasolle 3. Myös johdon sitoutuminen on
parantunut”, Hermans iloitsee.
Helsingin vahvuudeksi todettiin hyvä
sisäinen infrastruktuuri, joka mahdollistaa
palvelujen hyödyntämisen eri hallintokunnissa. Toki kehittävääkin löytyy. ”Paikkatietopalvelu ei ole enää pelkkää tiedon
jakelua, vaan käyttäjille tulisi tarjota myös
jalostetumpaa tietoa, esimerkiksi analyysipalveluiden muodossa. Samaan tapaan
kuin kaupungin Tietokeskus jo jalostaa
tilastotietoa selvityksiksi ja raporteiksi”,
Hermans visioi.
”Tarkoituksemme on jatkaa arviointeja
tulevaisuudessa. Se auttaa sekä kokonaiskuvan hahmottamisessa että tehtyjen
toimenpiteiden tulosten arvioinnissa ja
uusien kehittämiskohteiden tunnistamisessa.” ◀

K

yps y ysar v ioinnin av ulla
vo i d a a n p a i k k at i e t o j e n
käytön nykytilaa ja kehittämistä tarkastella useista eri
näkökulmista, mikä auttaa
hahmottamaan ja hallitsemaan joskus
hyvinkin monimuotoista kokonaisuutta.
Sekä Helsingin kaupunki että Suomen
ympäristökeskus arvioivat viime vuonna
paikkatietokypsyyttään.
”Helsingin kaupunki teki kypsyysarvioinnin keväällä 2015 osana teknisen
sektorin kokonaisarkkitehtuurihanketta.
Tavoitteemme on kehittää kaupungin
perustietovarannoille yhteinen käsitemalli, joka lisäisi tietojärjestelmien
yhteentoimivuutta sekä aineistojen hyödynnettävyyttä. Kypsyysarviointi auttaa
meitä luomaan kokonaiskuvan tämän
hetkisestä tilanteesta sekä tunnistamaan

tulevia kehittämistarpeita”, kertoo erityissuunnittelija Outi Hermans Helsingin
kaupungilta.

Mahdollisuudet tutuksi

H

elsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja. Sen 31 virastossa ja
laitoksessa työskentelee noin 38 000 eri
alojen ammattilaista ja asiantuntijaa. Tässä
joukossa on paljon potentiaalisia paikkatiedon käyttäjiä – osalle paikkatietojen
hyödyntäminen on ollut arkipäivää jo
vuosia, mutta ei suinkaan kaikille.
Kaupungin eri virastoissa paikkatiedon
käyttäjiä on yhteensä noin tuhat. Tästä
joukosta noin puolet on aktiivikäyttäjiä
eli henkilöitä, joilla on käytössään joku
paikkatieto-ohjelmisto
”Näin isossa organisaatiossa tieto ei

välttämättä liiku sujuvasti edes virastojen
välillä, vaan sen eteen on tehtävä työtä,
samoin kuin paikkatiedon mahdollisuuksista viestimiseen”, Hermans huomauttaa.
Helsinki laati viisi vuotta sitten Paikkatiedon kehittämisohjelman, jossa asetettiin tavoitteita paikkatiedon hallinnan
ja hyödyntämisen kehittämiseen vuosille
2011 – 2014. Paikkatietojen käytön strategiset tavoitteet ovat tukea johtamista ja kaupunkirakenteen ja asumisen kehittämistä,
asukkaiden hyvinvointia sekä alueen
yritysten kilpailukykyä.
”Paikkatietokypsyyden arviointi on yksi
keino arvioida tämän hetkistä tilannetta
– kuinka hyvin olemme onnistuneet saavuttamaan ohjelmassa esitetyt tavoitteet”,
sanoo Hermans.
Helsinki teki arvioinnin ensimmäisen
kerran vuonna 2010. Kaupunki osallistui

Kuva: antero aaltonen

Käyttäjät tarvitsevat
tiedon lisäksi palvelua.
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Helsingin kaupunki on panostanut viime
vuosina kaupunkilaisille suunnattujen
paikkatietopalveluiden kehittämiseen, mikä
näkyi kypsyysarvioinnin tuloksissa.

silloin pilottiprojektiin, joka oli osa Jaana
Mäkelän väitöstyötä. Nyt tehty arviointi
perustuu Jaana Mäkelän väitöstyössään
kehittämään paikkatiedon kypsyysmalliin
ja sen pohjalta on kehitettyyn Spatineo
Roadmap -tuotteeseen. Spatineo teki
arvioinnin konsulttityönä kaupungin
tilauksesta.

Keskustelua ja pohdintaa

K

ypsyysmallissa tarkastellaan paikkatietojen hyödyntämistä viidestä eri
näkökulmasta, jotka ovat sisäinen paikkatietoinfrastruktuuri, palvelut ja prosessit,
kyvykkyydet, ulkoinen yhteistyö ja ulkoinen vaikuttavuus.
Jokaiselle avainalueelle on määritelty
indikaattorit, joiden avulla arvioidaan,
millä kypsyystasolla organisaatio kulla-

Viestintää, viestintää, viestintää

”O

li mukava huomata, että ne osaalueet, joihin olemme panostaneet,
näkyivät myös arvioinnin tuloksissa selkeinä vahvuuksinamme”, Harju iloitsee.
”Erityisesti SYKEn sisäinen paikkatieto-
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▶ Ulla Järvinen

Miten viestiä
paikkatiedon hyödyistä?

Kuva: Ulla Järvinen, Esri Finland Oy

Paljon hyödyntämätöntä potentiaalia: säästöjä toiminnan tehostumisena, palvelujen
parantumista, luonnonvarojen käytön tehostumista, yhteistyön helpottumista…
Harmi, että paikkatiedon mahdollisuudet ovat toistaiseksi vain harvojen tiedossa.

Yksinkertainen
käytännönesimerkki toimii
hyödyistä kerrottaessa.
Havainnekuvassa on
hyödynnetty Tilastokeskuksen
Väestöruutuaineistoa 1 km ×
1 km vuodelta 2014 avoimen
WMS-palvelun kautta ArcGIS
Onlinella.

T

artuimme ProGISissa paikkatietojen hyödyntämisen
ongelmaan ja järjestimme vuorovaikutteisen valmennuksen
paikkatiedon hyötyjen kertomisesta. Tilaisuus täyttyi innokkaista
alustajista ja iloisesta puheensorinasta.
Ryhmäkeskusteluosiossa paneuduimme
osallistujien kohtaamiin haasteisiin, sparrasimme toinen toisiamme ratkaisussa ja
harjoittelimme paikkatietojen hyötyjen
esille nostamista.
”On maaginen hetki, kun asiakas saa
ensikerran nähdä liiketoimintaansa liittyviä asioita kartalla. Siinä silmät avautuvat
aivan uusiin mahdollisuuksiin”, kertoo
eräs yrityksen edustaja. Samaa sanoo kunnalla töissä oleva: ”Tilastojen esittäminen

Kirjoittaja on ProGIS ry:n
puheenjohtaja ja työskentelee paikkatiedon hyödyntämiseen liittyvissä konsultointitehtävissä
Esri Finlandissa.
ulla.jarvinen@esri.fi

kartalla tarjoaa aina wau-efektin vaikkapa
sote-puolen ihmisille”.
Paikkatietoasiantuntijat tietävät, että
muutaman asian visualisointi samanaikaisesti kartalle käy kädenkäänteessä ja
että paljon valmista dataa on jo saatavilla.
(Ja olisihan meillä paljon muutakin takataskussa!) Usein paikkatietototeutuksia
ei vaan tulla pyytämään. Kysynnän luominen vaatii aktiivista mahdollisuuksista
kertomista.

Havainnollista, tiivistä,
konkretisoi ja sovi jatkosta

K

eskusteluissa ja alustuksissa nousi
esiin, että usein tehokkain tapa viestiä paikkatiedon mahdollisuuksista on
nopeasti toteutettu käytännön esimerkki
kuulijaa kiinnostavasta aiheesta. Esimerkiksi havainnollinen kartta, jossa kunnan
palveluja on sijoitettu uudelleen väestötietojen mukaan.
Toinen vaihtoehto on toteuttaa vaikkapa kevyt web-sovellus valmiita toteutuspohjia hyödyntäen palautteen kyselyyn ja kerättyjen tietojen esittämiseen.

Sovelluksen tulisi olla mahdollisimman
helppokäyttöinen, jotta se houkuttelee
uusia käyttäjäryhmiä.
Kun hyötyjä haluaa tiivistää sanallisesti,
voi koota ongelman, ratkaisun ja hyödyt
muutamaan lauseeseen.
Voi myös muotoilla iskevän hissipuheen, joka kertoo miksi asia on tärkeä ja
mitä se ratkaisee. ”Säästääksemme rahaa
ja parantaaksemme kuntalaisten palveluja,
meidän kannattaa hyödyntää enemmän
paikkatietoanalytiikkaa. Pistämällä kuntalaiset ja palvelut kartalle sekä hyödyntämällä paikkatietomenetelmiä saamme
luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi.”
Hyödyt on syytä täsmentää mahdollisuuksien mukaan mitattavasti: ”Terveyspalvelujen uudelleensijoittelu toisi säästöjä
miljoonia euroja vuodessa ja lyhentäisi
kuntalaisten asiointimatkoja kilometrejä
kuntalaista kohden.” Kylmien faktojen
lisäksi voi nostaa esiin inhimillisiä hyötyjä, vaikkapa miten kuntalaiset hyötyvät
palvelun paranemisesta tai ympäristö
ajomatkojen vähenemisestä. Kuvata konkreettisesti, millaisista palveluiden parantumisista kuntalaiset hyötyvät ja miten.

K a n n at t a a s o p i a j at ko s t a : ” O t a n
yhteyttä, jotta voimme keskustella asiasta
tarkemmin.”
Hyödyistä kertomista kannattaa harjoitella ja taitoa hioa. Sanoman ymmärrettävyyttä voi testata esimerkiksi puolisolla.
Usein käytämme huomaamattamme tarpeetonta ammattislangia ja yksityiskohtia.

Vaikuttaminen yhdessä
tehokkaampaa

S

eminaarissa oli paikalla useita henkilöitä, joilla oli paloa vaikuttaa paikkatietojen laajempaan hyödyntämiseen joko
omassa organisaatiossa tai yhteiskunnassa.
Paikkatietojen hyödyntämistä kannattaa markkinoida organisaation sisäisesti.
Esimerkiksi
johtoryhmälle voi
järjestää
demon tai
organisoida
sisäisen tietoiskun tai
koulutuksen paikkatiedon hyödyntämisestä. Verkkosivuille voi tuottaa materiaalia, vaikkapa Kuukauden kartan vaihtuvista aihealueista.
Jos aktiivinen viestintä ei ole oma juttu,
voi kannustaa muita tekemään sitä. Esimerkiksi esimies voi esitellä mielellään
asiaa, kunhan saa asiantuntijoilta taustoitusta ja käytännön esimerkkejä. Palveluntarjoajat ovat myös mielellään mukana
kertomassa palveluidensa hyödyistä.
Oman organisaation paikkatiedon käytön laajentamisesta innostuneet kannattaa
koota yhteen eri yksiköistä ja kokoontua
säännöllisesti. Hyödyntämisestä kannattaa
tehdä strateginen tavoite ja sitoa se osaksi
tietojohtamista. Siten asia on mahdollista

saada laajemmin läpi myös päätöksenteossa.. Strategiaan voi ehdottaa tavoitteita
ja seurantamittareita. Myös konsulttien
käyttö tarveselvityksen tekemiseen voi
auttaa perustelemaan asioita talon sisällä.
Entä jos haluaa vaikuttaa poliittisesti
paikkatietojen hyödyntämiseen? Asioiden
etenemiseen menee vuosia aloitteesta,
mutta tilanteen ollessa päällä tarvitaan
nopeaa ja aktiivista vaikuttamista.
”Esimerkki tästä on Maastotiedon
avaaminen, joka oli kaatua Valtiovarainministeriön budjettiosaston vastustukseen,
mutta aktiivisella vaikuttamisella poliittisiin päättäjiin ja johtaviin virkamiehiin
asia saatiin menemään läpi. Myös medialla
ja sosiaalisella medialla oli tärkeä rooli”,
toteaa seminaarissa puhunut Antti Rainio
Navinova Oy:stä.
Vaikuttaminen voi
olla työlästä, mutta
u s e i n s e o n myö s
hyvin palkitsevaa.
Samanhenkinen
porukka auttaa kannattelemaan pienten
haasteiden yli kohti tavoitetta.

Paikkatietojen
hyödyntäminen kannattaa
sitoa osaksi tietojohtamista.

Ratkaisujen ideointia yhdessä

K

eskusteluissa nousi esiin erilaisia haasteita. Eräs osallistuja oli kohdannut
vastarintaa perustellessaan tarpeellista
järjestelmähankintaa. ”Voisitko ehdottaa
aluksi kevyempää pilotointia?” ehdotti toinen. ”Voisitko perustella hyötyjä rahassa?”
ideoi kolmas. ”Entä, jos kysyisit palveluntarjoajaa auttamaan asian perustelussa?”
jatkui keskustelu. Jo omien haasteiden
jakaminen auttoi siinä, että niihin on mahdollista löytää ratkaisuja yhdessä.
Erityisesti kuntien paikkatietoasiantuntijat olivat kohdanneet keskenään saman-
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kaltaisia haasteita ja jakoivat innokkaasti
kokemuksiaan ja ratkaisuideoita.
Tämän kaltaiselle keskustelulle on
varmasti kysyntää myös jatkossa! ProGIS
ry järjestää mielellään lisää keskustelutilaisuuksia alalla toimivien toiveita kuunnellen.
Osa vuorovaikutteisen valmennuksen
alustuksista löytyy verkosta: www.progis.
fi/seminaarit/42. Alustajina olivat Anna
Mustajoki, Tampereen kaupunki; Katri
Isotalo, Viestintä Isotalo; Antti Rainio,
Navinova Oy; Jaana Mäkelä, Spatineo Oy
ja Antti Ahola, Esri Finland Oy.
Kiitos mukana olleille aktiivisesta keskustelusta! ◀
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▶ Katri Isotalo
katri.isotalo@viestintaisotalo.fi

Karttatyökalut

mullistavat osallistamisen

Osallistamiseen on hyviä työkaluja, kunhan asuinympäristön tulevaisuus vain kiinnostaisi.

K

aupunkisuunnittelijat ovat
kautta aikain pohtineet millainen on hyvä kaupunki. Ensimmäiset kaupungit suunniteltiin
liikennesuunnittelun lähtökohdista kauppapaikoiksi vesireittien varrelle. Pian piti
ruveta suunnittelemaan puolustusta, joka
ratkaistiin rakentamalla muurit kauppapaikan ympärille. Suomessa asemakaavoitusta alettiin valvoa 1800-luvun alkupuolella tulipaloriskin pienentämiseksi.

EVVK eli ei vois vähempää
kiinnostaa

teisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus
sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä
olevissa asioissa.”
Kuntien järjestämiin kuulemistilaisuuksiin ei ole kuitenkaan jonoja syntynyt.
Pääkaupunkisedulla aktiivisia ovat yleensä
asukas- ja kaupunginosaosayhdistykset ja
alueen yritykset, ja osallistujien keski-ikä
on korkea. Myöskään muualla Suomessa
edes tuulipuiston kaavoittaminen taajaman kupeeseen ei välttämättä vedä väkeä
paikalle.
Asukastilaisuuksia täydentämään on
kehitetty viime vuosina uutta tekniikkaa.

Mielipiteensä voi tökätä kartalle vaikka
bussimatkalla, ja tulokset saadaan siirrettyä paikkatietona suoraan suunnittelijoille
ja päätöksentekijöille.

Hyviä vastauksia

I

nternetin karttapohjaisilla kyselyillä on
kerätty pääkaupunkiseudun asukkaiden kehitysehdotuksia niin yleiskaavaa
hahmoteltaessa kuin lapsille vaarallisia
paikkoja tai luonnolle haitallisia vieraslajeja kartoitettaessakin.
Espoossa on käytetty viime vuosina

Mahdollisuus jakaa linkkiä analysointia
varten keräsi tutkijoilta kiitosta. Sekä Maptionnaire että Harava tarjoavat perusanalysointityökalut esimerkiksi vastaajaprofiilin
tutkimiseen ja sen korrelointiin vastausten
kanssa.

Vastaaminen vaivatonta

L

aura Malm-Grönroos selvitti espoolaisten odotuksia hyvälle asumiselle
Haravalla ensimmäisen kerran vuonna
2013. Kyselystä tiedotettiin tuolloin 90 000
espoolaiselle kotitaloudelle osoitteellisella
postikortilla. Vastauksia saatiin kuukauden
aikana noin 1500. Pisteitä ja alueita kartalle
merkittiin lähes 6000.
Toinen koko Espoon kattava kysely
tehtiin Haravalla talvella 2014. Täydennysrakentamiseen liittyvään kyselyyn
vastasi 850 ja virkistysalueita selvittävään kyselyyn
350 espoolaista. Kohteita
merkittiin kartalle molemmissa kyselyissä yhteensä
reilut 3600.
”Toisella kierroksella
emme saaneet juuri lainkaan palautetta teknisistä
ongelmista”, kertoo Laura
Malm-Grönroos.
Kyselyn tekeminen Haravalla vaatii
espoolaisten mielestä hieman enemmän
työtä kuin Mapitan työkalun käyttö. Esimerkiksi kieliversioiden tekemistä Haravassa kuitenkin helpottaa mahdollisuus
viedä kysymykset kyselyyn excelin kautta.
Myös sanallisia vastauksia voi tarkastella
excelissä CSV-tiedostona. Kartalle merkittyjä vastauksia voi tuoda käyttämäänsä
paikkatieto-ohjelmaan shp-muodossa.
Karttana Haravassa on aina Maanmittauslaitoksen pohjakartta.
Sekä Haravalla että Maptionnairella
vastaukset saa tuotua kaupungin omaan
paikkatieto-ohjelmistoon eli Espoon
tapauksessa MapInfoon. Se on sujunut
molemmilla ohjelmistoilla suhteellisen
kivuttomasti.

”Millään muulla
tavalla emme
olisi saaneet näin
valtaisaa aineistoa
käyttöömme.”

S

KuvaT: johan myrÉen, espoon kaupunki,
tommi ista

uomalaiset kaupungit saivat kaavoitusmonopolin vuoden 1932 asemakaavalaissa. Maa- ja rakennuslaki vuodelta 2000
siirsi valtaa ja vastuuta edelleen kunnille
ja toi mukanaan asukkaiden osallistamisen. Lain tavoitteena on ”turvata jokaisen
osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikut-

Espoolaiset nimesivät Espoonjokilaakson
kohokohdiksi niin luonto- ja liikuntakohteita
kuin historiallisiakin paikkoja.

sekä Dimenteq Oy:n kehittämää Haravaa
että Mapita Oy:n Maptionnaire-työkalua.
”Olemme saaneet molemmilla työkaluilla todella hyviä vastauksia”, toteavat
Seija Lonka ja Laura Malm-Grönroos.
Seija Lonka tekee parhaillaan Espoon
Pohjois- ja keskiosien yleiskaavaa, ja Laura
Malm-Grönroos on tutkinut espoolaisten
asumistoiveita koko Espoon alueella.
”Espoolaiset osaavat merkitä kohteita
hyvin kartalle ja piirtää isojakin alueita
erittäin tarkasti”, iloitsee Seija Lonka.
Lonka toteutti huhtikuussa 2015 Maptionnairella kyselyn, jonka tavoitteena
oli saada Pohjois- ja Keski-Espoon asukkaiden näkökulmia ja tarinoita alueen
hengestä yleiskaavatyön tueksi. Asukkaat
saivat merkitä kartalle itselle tärkeitä
paikkoja kuten kohtaamispaikkoja, viihtyisiä paikkoja, maamerkkejä tai muuten
tärkeitä paikkoja.
Lisäksi kysyttiin
hiljaisia alueita,
säilytettäviä alueita ja alueita,
joille tarvittaisiin
uusia palveluita.
Jokaiseen merkittyyn pisteeseen ja
alueeseen pystyi
myös halutessaan
kertomaan tarinan ja liittämään kuvan.
Kysely lähetettiin jo aiemmin asukastilaisuuksiin osallistuneille kuntalaisille sekä
alueen kaupunginosayhdistyksille. Kysely
oli myös verkossa kaikkien kiinnostuneiden saatavilla. Alueen noin 50 000 asukkaasta vastasi vajaa 200. Pisteitä kartalle
merkittiin lähes 900.
Tärkeinä paikkoina mainittiin muun
muassa ratsastuspolkuja ja leikkipuistoja.
Uusiksi palveluiksi oli piirretty esimerkiksi
Kehä II:n jatke ja kevyen liikenteen väyliä.
Kyselyn laatiminen Mapitan työkalulla
oli Seija Lonkan mielestä helppoa ja nopeaa
ja tarjolla oleva Googlen ilmakuvan ja
pohjakartan hybridi hyvä. Kyselyn voisi
tehdä myös omille kartoille. Vastaamisessa
ongelmia aiheutti tiettävästi vain alueiden
piirtäminen mobiililaitteella. Pisteiden
merkitseminen onnistui myös kännykällä.
Pohdintaa tutkijoissa aiheutti vastaamisen laitekohtaisuus: voivatko kaikki
perheenjäsenet vastata kyselyyn yhdeltä
koneelta? Selvisi, että mikäli kysely on
salasanan takana, samalta koneelta voi
vastata vain kerran.

Työkalut toimivat paremmin kuin
markkinointi

”T

yökalut toimivat. Enemmän ongelmia
aiheuttaa kyselyn markkinointi”,
Lonka ja Malm-Grönroos huokaavat.
Otosta ei kerta kaikkiaan saa tilastolli-

sesti merkittäväksi, vaikka postikorttien
lähettämisessä ei kitsastelisi. Haravalla
teht y ensimmäisen k ysely on analysoitu tarkasti gradutyötä varten, ja sen
mukaan vastaajat edustavat kuitenkin
hyvin Espoon asujaimistoa koulutuksensa,
asumismuotonsa ja muiden taustatietojen
puolesta. Vain 45 – 64-vuotiaat ovat selkeästi yliedustettuina ja 18 – 24-vuotiaat
aliedustettuina.
”Otimme tällä toisella kierroksella aktiivisemmin yhteyttä yläkouluihin, lukioihin,
ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.
Tätä kautta saimme vastauksia erityisesti
lukioista. Nuorten näkemyksiä kaivattaisiin silti lisää”, Laura Malm-Grönroos
kertoo.

Helsinkiin 33 000
karttamerkintää

H

elsinki selvitti Maptionnairella kaupunkilaisten asumiseen liittyviä
arvoja ja ideoita yleiskaava 2050 aloitusvaiheessa. Kartalle pyydettiin merkitsemään paikkoja minne voi rakentaa
asuntoja, mitkä ovat vastaajalle tärkeitä
viheralueita, missä kaupunkitila kaipaa
kohentamista tai minne tarvittaisiin
parempia kulkuyhteyksiä.
Kar ttamerkintöjä saatiin huikeat
33 000. Vastaajia oli yhteensä noin 4700.
”Millään aikaisemmin käytössä olleella
tavalla emme olisi saaneet näin valtavan
suurta ja arvokasta aineistoa käyttöömme”,
toteaa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston viestintäpäällikkö Heikki Mäntymäki.
Helsinki on jo käyttänyt kyselyn aineistoa esimerkiksi kaupungin halki itälänsi-suunnassa kulkevan Raidejokerin
suunnittelussa.

Helsingin tulevaisuus kiinnostaa
myös nuoria aikuisia

T

oisin kuin Espoossa, Helsingissä yliedustettuina olivat 30 – 39-vuotiaat
sekä lievästi yliedustettuina itäisen kantakaupungin asukkaat. Ikäjakauma tasapainottaa siis hyvin asukastilaisuuksien
ikäjakaumaa lukuun ottamatta aivan
nuoria. Alle 20-vuotiaita vastaajia oli Helsingissäkin erittäin vähän.
Helsingissä taustatietoja ei kyselty yhtä
tarkasti kuin Espoossa. Asuinalue kysyttiin
kaupunginosan tarkkuudella, ja suurin

ja suurien talojen suosion hiipuminen ja
kerrostalomyönteisyyden kasvu. Täydennysrakentamispaikkoja on osoitettu paljon myös omalle asuinalueelle. Erityisen
ilahtuneita kaavoitusviranomaiset ovat
espoolaisten ehdottamien täydennysrakentamispaikkojen sijainnista metron tai
junanradan varrella. Kaupungin strategiaviestintä näyttää onnistuneen!

Espoolaiset haluavat lisää
kerrostaloja

Aineisto avoimeksi

H

elsingissä vastaajista erottui Mäntymäen mukaan kaksi leiriä: tiivistä
kaupunkia kannattavat uudet urbanistit,
ja tiivistämisen vastustajat. Varsinaisia
yllätyksiä aineisto ei tarjonnut. Vahvistusta
saatiin esimerkiksi Hämeentien pyörätien
tarpeelle sekä muiden jo tunnistettujen
kulkuyhteyksien parannustarpeelle.
Merkittävin tulos Espoossa näyttää tutkijoiden mukaan olevan suurien tonttien

H

elsinki avasi vastausaineiston kaikille
avoimeksi dataksi ja järjesti aineistosta jopa ideointitilaisuuden koodareille.
Tämän perusteella syntyi muun muassa
palvelu, jossa voi tarkastella vastauksia
kaupunginosittain.
Helsingin kaupungin vastausaineistoon
pääsee tutustumaan myös Mapitan rakentaman kuntalaiskäyttöliittymän kautta
http://yleiskaava.maptionnaire.com/fi/
Espoon ja Helsingin lisäksi karttakyse-

lyjä tehdään toki muuallakin. Esimerkiksi
Vantaa on tehnyt Haravalla jo kahdeksan
erilaista kyselyä vuodesta 2013 lähtien.
Tuoreimman kyselyn aiheena oli Tikkurilan jokirannan kehittäminen. Haravan
referenssilistalta löytyy yli 40 suomalaiskuntaa ja Maptionnaireakin on käytetty
lukuisissa kunnissa. Molemmilla työkaluilla on myös kansainvälisiä käyttäjiä.
Turussa kokeiltiin kesällä uutta Täsäpalvelua, jolla voi kommentoida Turun
kaupunkisuunnittelua. Täsä-sovellus oli
kokeilun ajan myös yksi Turun kaupungin
virallisen osallistumisen kanavista.
Helsingissä ja Espoossa tehdyt karttakyselyt eivät ole olleet osa virallista Maa- ja
rakennuslain mukaista kuulemismenettelyä. Se tehdään usein myöhemmässä
vaiheessa. Karttakyselyillä on haettu
suunnittelun varhaisessa vaiheessa ideoita
ja näkemyksiä siitä, millainen on kaupunkilaisten mielestä hyvä kaupunki. ◀

ilmoittaudu kävijäksi osoitteessa
paikkatietomarkkinat.fi

osa vastauksista koskikin omaa aluetta.
Esimerkiksi täydennysrakentamiselle
löytyi kyselystä paikkoja omasta lähiympäristöstä.
Karttamerkintöjen lisäksi analysoitavaksi saatiin 9000 avovastausta. Ne
annettiin Helsingin yliopistolle sosiologin
analysoitavaksi. Myös Espoossa avovastauksia saatiin runsaasti.

ti 3.11. klo 9 – 17, ke 4.11. klo 9 – 15
messukeskuksen kokoustamo, helsinki

Helsingin kaupunki keräsi yleiskaavan suunnittelua varten asukkaiden mielipiteitä sekä rakentamiseen sopivista että tärkeistä viheralueista.
Kartalla voidaan tarkastella myös ristiriitaisia merkintöjä saaneita paikkoja.

3.– 4.11.2015

Kuva: helsingin kaupunki / mapita oy pohjakartta © open streetmap
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paikkatietomarkkinoiden ohjelma
TiisTai 3.11.
pääluenTosali 1.krs
Tilaisuuden juontaa Juhani Mykkänen
klo 9.30 Avaus: Jarkko Koskinen, johtaja, Maanmittauslaitos / Paikkatietokeskus FGI
klo 9.45 Keynote: Geographic basic data and Danish eGovernment
Kristian Møller, johtaja, Geodatastryrelsen
6Aika – yhteentoimivaa yhdessä
Matti Saastamoinen, 6Aika / Avoin data -kärkihankkeen
hankepäällikkö, Tradea Oy
Yhteistyössä kansalliseen maastotietokantaan
Antti Jakobsson, johtava asiantuntija, Maanmittauslaitos /
Paikkatietokeskus
Luonnonvara- ja ympäristötiedot esiin LifeData-hankkeessa
Anu Kantola, projektipäällikkö / Luonnonvarakeskus ja
Minna Kallio, Suunnittelija / Suomen ympäristökeskus
Pientä ja ketterää – it-yritykset yhteistyössä case: Valomo
Timo Väliharju, hallituksen pj. Valomo cooperative
Paikkatietoyritykset ja julkinen sektori – Fiksusti yhdessä
Mikko Salonen, puheenjohtaja, FLIC (Suomen Paikkatietoklusteri)

klo 13– 15 "Tykkäämme kartoista – We love maps!"
Seminaarissa luodataan eri näkökulmista karttojen muutosta
paperilta verkkoon. Tilaisuuden järjestää Suomen kartografinen seura, ja se on osa kansainvälistä kartan vuotta.
Muutokset mahdollisia.

näyTTelyalue 1. krs.
klo 16.30 – 19.00 linkkiBuffeT
Ensimmäisen näyttelypäivän päätteeksi verkostoidutaan
LinkkiBuffet-tilaisuudessa. Tilaisuuden tarjoavat organisaatiot, joiden näyttelyosastot ovat auki keskusteluille
illan ajan. Järjestelyistä vastaavat ProGIS ry, FLIC ja
Maanmittauslaitos. Lisätietoja osoitteessa progis.fi/12

keskiviikko 4.11.
pääluenTosali 1.krs
klo 9.00 Startup-tori
Startup-torilla on esillä uusia mielenkiintoisia sovelluksia
ja palveluita, joissa hyödynnetään paikkatietoa. Tervetuloa
kuulolle ja verkostoitumaan!
klo 13.00 JHS-seminaari
Ajankohtaista asiaa paikkatietoihin liittyvistä JHS-suosituksista. Tilaisuuden järjestää Julkisen hallinnon tietohallinnon
neuvottelukunta (JUHTA) ja sen JHS-jaos.
sali 218 2. krs
klo 11.00 ProGIS: Opinnäytepalkittujen töiden ja kunnianmaininnan
esittely
Paikkatietoalan yhdistys ProGIS jakaa vuosittain paikkatietoalan kunniamaininnan sekä palkitsee yhden tai
useamman opinnäytetyön. Tule tutustumaan palkittuihin
töihin sekä kunnianmaininnan saajaan.

TieToiskuT

Näytteilleasettajien tietoiskujen aiheet ja esittäjät näet
verkkosivuillamme osoitteessa paikkatietomarkkinat.fi

katso päivitetty ohjelma osoitteesta paikkatietomarkkinat.fi

Onko sinulla paikkatietoa käyttävä
uusi innovaatio? Haluaisitko
kertoa siitä muillekin?

Paikkatietomarkkinoiden
Startup-torilla keskiviikkona
4.11. tarjoamme estradin uusille
ideoille. Tilaisuudessa esitellään
10 paikkatietoa hyödyntävää
sovellusta tai palvelua. Yksi päivän
esityksistä voi olla sinun!

Pysäköintimaksu Messukeskuksen alueella on 12 €.

Kauko- ja lähijunat pysähtyvät Pasilan asemalla, mistä on 300 m
kävelymatka Messukeskukseen.

Raitiovaunut 7A, 7B ja 9.

liikenneyhteydet

Startup-torilla voit esitellä ideasi
Paikkatietomarkkinoiden osallistujille. Tapahtuma on maksuton ja
avoin kaikille ideoille, sovelluksille
tai palveluille, jotka hyödyntävät
paikkatietoa. Haluatko puheenvuoron? Täytä ilmoittautumislomake Paikkatietomarkkinoiden
verkkosivuilla.

startup-tori kutsuu!

paikkatietomarkkinat 2015 – fiksusti yhdessä
Syksyn Paikkatietomarkkinoilla ollaan fiksusti yhdessä: sovellustoimittajat, palveluiden tarjoajat, tiedon tuottajat ja käyttäjät.
Tapahtumassa ovat esillä uusimmat tuotteet, ideat ja innovaatiot.
Messuosastoilta löydät ratkaisut, joilla saat tiedot sujuvasti käyttöön
vaikkapa päätöksenteon tueksi. Paikkatietomarkkinoilla kuulet, mitä
tietoa on tarjolla ja miten hyödynnät sitä parhaiten.
Markkinoiden pääohjelmassa pohditaan uusia yhteistyön muotoja.
Keynote-puheenvuorossa Geodatastyrelsenin johtaja Kristian Möller
kertoo, kuinka sähköinen hallinto etenee Tanskassa ja miten paikkatieto siihen liittyy.
Iltapäivän Tykkäämme kartoista – We love maps! -seminaari juhlistaa
kansainvälistä kartan vuotta. Siinä luodataan eri näkökulmista
karttojen siirtymistä paperilta verkkoon. Tilaisuuden järjestää Suomen
kartografinen seura.

Keskiviikon Startup-torilla puheenvuoron saavat paikkatietoa hyödyntävät uudet sovellukset ja palvelut.
Tervetuloa kuuntelemaan!
Markkinoille on vapaa pääsy. Ilmoittaudu mukaan jo tänään osoitteessa
paikkatietomarkkinat.fi

paikkatietomarkkinat.fi
facebook.com/paikkatietomarkkinat
twitter.com/gis_expo

ilmoittaudu kävijäksi!

MaksuTon sisäänpääsy edellyTTää rekisTeröiTyMisTä. ilMoiTTaudu kävijäksi osoiTTeessa www.paikkaTieToMarkkinaT.fi

Kuva: antero aaltonen
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Kuvat: Jussi LÄhdenneimi / Belectro Oy

▶ Jyrki Puupponen

kansainväliset konferenssit

YHTEISTYÖSSÄ:

Mobiililaitteiden ja paikannuksen kehitys tarvitsee rinnalleen
laadukkaita aineistoja ennen kuin sovelluksia alkaa syntyä.

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

NORDIC
GEOCENTER

tiedustele vapaita näyttelypaikkoja
paikkatietomarkkinat@maanmittauslaitos.fi

Koiratutka on oiva
esimerkki avoimen
aineiston käytöstä
aastotietojen käyttö on
lisääntynyt ja muuttunut
huomattavasti. Maastoon
ei enää oteta paperikarttaa vaan GPS-paikannin, älypuhelin tai
tabletti. Lähes poikkeuksetta niissä oleva
karttapohja on peräisin Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta.
Viime v uosien yhteiskunnallinen
tavoite on ollut kasvattaa yritysten liiketoimintaedellytyksiä avaamalla valtakunnallisia tietovarantoja vapaaseen käyttöön.
Maanmittauslaitoksen maastotietojen
avautuminen oli yksi merkittävimmistä
toimenpiteistä näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Avoimien maastotietojen hyötyjen arvioiminen on kuitenkin haastavaa.
Konkreettisimmin hyödyn näkee selailemalla mobiililaitteiden sovelluskauppoja.
Esimerkiksi Androidin Google Playstä
löytyy toistakymmentä erilaista karttasovellusta, jotka hyödyntävät maastotietokantaa. Sovellukset eroavat toisistaan
niin käyttötarkoituksen, maksullisuuden, vektori/rasteri, reaaliaikainen/muistiin ladattava, sekä perusmaastotietojen
päälle rakennettujen toiminnallisuuksien
mukaan.
Yksi avoimia maastotietoja hyödyntävistä sovelluksista on Belectro Oy:n b-bark,
joka hyödyntää eri kartta-aineistoja jalostaen niistä karttasovelluksia luonnossa
liikkujille, erityisesti metsästäjille.

Koirat satelliittiseurantaan

G

PS-signaalin avautuminen tarkkaan paikannukseen vuonna 2000
ja mobiililaitteiden nopea kehitys johtivat
2000-luvulla metsästyskoirien paikantamiseen tarkoitettujen kartta- ja paikannussovellusten nopeaan kehitykseen.
Metsästäjät pystyivät paikantamaan uuden
teknologian avulla itsensä ja koiransa

muutamien metrien tarkkuudella.
Ero on valtava aiempiin radiotutkiin
verrattuna, sillä paikannuksen tarkkuus
parani useista sadoista metreistä muutamaan metriin ja koiran sijainnin ja
kulkureitin pystyi näkemään myös karttapohjalla.
Nykyään suurimmalla osalla metsästyskoirista on kaulassaan satelliittipaikannuslaite, ja isäntä seuraa koiran liikkeitä
mobiililaitteen ruudulta.
Kolmas merkittävä koiratutkien käyttöä
lisäävä tekijä oli maastotietojen avautuminen. Google playstä, Windows Phone Storesta ja App Storesta löytyy nykyään useita
koiratutkasovelluksia, jotka hyödyntävät
Maanmittauslaitoksen avoimia aineistoja.
Liiketoiminta perustuu ensisijaisesti
paikannuslaitteiden my yntiin, mutta
laadukas kartta-aineisto on toiminnan
perusedellytys. Yritysten toimintaedellytyksen paranivat, kun lisenssimaksut eivät
rajoita kartta-aineistojen hyödyntämistä
eikä aineistokustannuksia tarvitse periä
asiakkailta.

b-bark sovelluksella voi seurata
metsästyskoiran liikkeitä kartalla.

Tietoa useista lähteistä

b

-bark-sovellus hyödyntää ja yhdistelee
useita aineistolähteitä, kuten Maanmittauslaitoksen maastotietoja, merikarttoja ja Metsähallituksen retkikartta.fi
-aineistoja.
Maastotiedoista käytössä ovat ilmakuvat, maastokartat ja vinovalovarjostettu
maastokartta, joka onkin b-bark-sovelluksen erikoisuus. Maastokarttaan yhdistetty
vinovalovarjoste täydentää korkeuskäyrien
sisältämää korkeusinformaatiota ja auttaa
korkeussuhteiden havainnoinnissa. Vinovalovarjoste perustuu valtakunnalliseen
2 metrin korkeusmalliin alueilla, joista
aineistoa on jo saatavilla, ja muualla 10
metrin korkeusmalliin.

b-barkin kartografinen ilme poikkeaa hieman
totutusta, mikä on varsin virkistävää.
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Sovelluksen karttapohjalla ei pysty
esittämään kaikkea ilmakuvilta näkyvää
informaatiota; pienimmät maaston yksityiskohdat ovat havaittavissa ilmakuvilta
ja vinovalovarjosteesta. Näistä on hyötyä
esimerkiksi arvioitaessa, kummalla puolen
kartasta puuttuvaa ojaa metsästyskoira on
tai onko hirvihaukku siirtynyt ilmakuvalla
näkyvän hakkuuaukean yli.

Lisätietoja

▶ www.b-bark.com
▶ b-bark on ladattavissa ilmaiseksi Googlen play kaupasta, Windows Phone Storesta ja App Storesta.
▶ Maanmittauslaitoksen avoimet aineistot: www.maanmittauslaitos.fi/aineistotpalvelut/maastotiedot

Räätälöityä kartografiaa

M

aastotietojen esitystapa on räätälöity
b-bark-sovellusta varten ja eroaa
Maanmittauslaitoksen maastokarttojen
kartografiasta muun muassa maastokohteiden värityksessä sekä siinä, että teiden
nimet näkyvät kartalla. Osa maallikkokäyttäjille turhista tiedoista, kuten kiintopistetiedot, on puolestaan jätetty pois. Sovelluksen kartografinen yleisilme on ehkäpä jopa
perinteistä esitystapaa miellyttävämpi.
b-bark-sovelluksen ilmaisversio toimiikin loistavana kartta- ja maastonavigointisovelluksena myös retkeilijälle. Retkeilijää
kiinnostavat Metsähallituksen retkikartta.
fi-palvelun tiedot, kuten nuotiopaikat, laavut ja reitit, ovat hyödynnettävissä suoraan
sovelluksessa.
Maksullinen versio sisältää edellä kuvattujen ominaisuuksien lisäksi muun muassa
kiinteistöjen rajat. Maksullisessa versiossa
karttaruudulla nähdään paikannuspannalla varustetun koiran liikkeet sekä jahtikaverin sijainti. Lisäksi merkittävät kohteet
ja kuljetut reitit pystyy tallentamaan palvelimelle myöhempää käyttöä varten.
b-bark on hyvä esimerkki avoimien
maastotietojen hyödyistä yhteiskunnalle.
Menestyvä liiketoiminta poikii valtiolle
verotuloja, minkä lisäksi aineistojen monipuolinen hyödyntäminen lisää niiden
merkitystä ja käyttöä. ◀

Kirjoittaja työskentelee
kartastoinsinöörinä Maanmittauslaitoksessa. sähköposti: jyrki.puupponen@
maanmittauslaitos.fi

Aineiston avoimuus helpottaa sovelluskehittäjän työtä
Belectro Oy:n ohjelmistoarkkitehti Jussi
Lahdenniemi, miten oleellisia MML:n avoimet aineistot ovat olleet yrityksenne ja bbark-sovelluksen kannalta?
Aineistojen avoimuus on helpottanut työtä, kun ei ole tarvinnut miettiä hinnoitteluperusteita loppukäyttäjille. Lisäksi avoimuus on mahdollistanut sovelluksen
avaamisen edelleen veloituksetta myös
varsinaisen käyttäjäkunnan eli metsästäjien ulkopuolelle, mikä on tuonut lisää näkyvyyttä.
Millaista palautetta MML:n aineistoista on
tullut käyttäjiltä?
Käyttäjille hyödyntämämme MML:n avoimet aineistot eli peruskartat ovat suurimmaksi osaksi aika tuttuja, joten mitään erityistä palautetta niistä ei ole tullut.
Korkeusdatan perusteella tehty vinovalovarjostus on yksi erikoisuus, johon ei ole
Suomen maastokartoissa totuttu, ja se on
kerännyt positiivista huomiota.
Millaisia toiveita yrityksellänne on avoimien aineistojen suhteen?
Nykyisten avointen aineistojen suhteen
en keksi mitään kummempia toiveita.
Kiinteistöraja- ja kiinteistötunnustietojen
avaaminen olisi toivelistalla. Tällä hetkellä kiinteistötietojen hyödyntäminen siten,

että käyttäjä voisi esimerkiksi valita kartalta klikkaamalla tilan ja hyödyntää tilan
rajoja esimerkiksi karttamerkinnän pohjana, on sopimus- ja hinnoittelunäkökulmasta erittäin hankalaa. Teknisiä ongelmia siinä ei ole.
Millaisia haasteita ja ongelmia MML:n
avointen aineistojen hyödyntämisessä ja
jatkojalostamisessa on ollut?
Mihinkään isoihin ongelmiin ei ole törmätty. Aineistot, kuten maastotietokanta ja
korkeusdata, ovat loogisesti jäsenneltyjä
ja helposti jalostettavissa.
Risuja & ruusuja MML:lle?
Olen tyytyväinen MML:ltä saamaani palveluun. Kysymyksiin on vastattu nopeasti, ja sopimusasiat ovat hoituneet aina ripeästi. Ihmiset ovat olleet asiantuntevia.
Risuja ehkäpä lähinnä tuolta jo mainitsemaltani kiinteistödatasta ja sen hyödyntämismahdollisuuksista. MML ei valtion laitoksena voi neuvotella sopimuksen
ehdoista ja hinnoista samalla tavalla kuin
mihin olen ehkä yrityspuolella tottunut.
Se hankaloittaa asioita, kun kehittää palvelua, joka haluaisi hyödyntää MML:n eiavointa dataa sellaisella tavalla, jota ole
otettu huomioon hinnoitteluperusteista
päätettäessä.

ILMOITUS
tulee 21.9.15
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▶ Sari Putkonen
sari.putkonen@skrivaus.fi

Sujuvampaa palvelua
un rakennusluvan haku, käsittely ja arkistointi sähköistetään,
ensisijainen tavoite on lupaprosessin tehostaminen ja palvelun
parantaminen. Mutta enemmänkin voidaan saavuttaa. Hyödyt monikertaistuvat,
jos samalla kyseenalaistetaan totutut toimintamallit, mietitään prosessien välisiä
yhteyksiä ja arvioidaan, voisiko asiat hoitaa
nykyistä sujuvammin.

Tiedolla johtaminen

H

yvän esimerkin palveluiden sähköistämiseen liittyvistä pitkän tähtäimen
tavoitteista antaa Jyväskylän kaupungin
paikkatietoasiantuntija Ismo Tulisalo.
Jyväskylässä otettiin käyttöön Trimble
eServices, Rakennusvalvonta rakennusluvan hakemiseen vuonna 2008.
Aluksi vain hakemus oli sähköinen, nyt
koko rakentamisen aikainen prosessi käyttöarkistoon saakka. Lupatiedot tallennetaan kaupungin paikkatietojärjestelmään,
ja ne ovat kaikkien toimialojen hyödynnettävissä aina ajantasaisina.
Jyväskylässä yhdyskuntarakenteen
tulevaa kehitystä tarkastellaan kymmenen
vuoden perspektiivillä hallintorajat ylittävissä työryhmissä. Paikkatietojärjestelmä
helpottaa tiedolla johtamista, sillä järjestelmässä olevat kunnan rekisteritiedot,
väestötiedot, kaavat, rakennusluvat ja
kaupungin infrastruktuuri saadaan havainnollisesti kartalle tarkasteltavaksi.
”Kaavavarantotietojen hallinnan avulla
voimme suunnitella, milloin infrastruktuuria ja palveluja pitää alkaa rakentaa.”
”Siellä ne isot kustannussäästöt ovat
– paremmassa suunnittelussa ja kokonaisuuden hallinnassa. Samalla voimme tarjota kuntalaisille parempaa palvelua, mikä
näkyy heille hyvänä suunnitteluna. Kun
asukas muuttaa uudelle alueelle, siellä on
myös palveluja.”

Ketterämpää lupa-asiointia

R

akennuslupaprosessin tehostamista
tavoitellaan myös Sipoossa, jossa

Lupapisteen sähköinen lupa-asiointi otettiin käyttöön vuonna 2013.
”Sähköistämällä olemme voineet suoraviivaistaa lupaprosessia, ja varsinkin
suuremmissa rakennushankkeissa saamme
tehostamishyötyjä”, kertoo rakennusvalvontapäällikkö Ulla-Maija Upola Sipoon
kunnasta.
Vinkkinä muille Upola toteaa, että
rakennusvalvonnan kaikkien työntekijöiden tulisi ottaa sähköinen palvelu kattavasti käyttöön. Tällöin järjestelmästä saa
suurimman hyödyn, eikä osaaminen häviä,
jos työntekijät vaihtuvat.
Upola painottaa, että Sipoossa on
vankka visio ja tavoite kunnan palvelujen
ja toiminnan digitalisoinnista. Kunnanjohtaja Mikael Grannas on linjannut, että
”tavoitteena on, että kunnan kustannusrakenne paranee kymmenellä miljoonalla
eurolla vuoteen 2020 mennessä. Samalla
halutaan kuitenkin säilyttää hyvä palvelutaso ja ajanmukaistaa kunnan palvelutarjontaa. Siihen digitalisaatio tarjoaa hyviä
ratkaisuja.”

Kohti sähköistä arkistoa

T

oisin kuin Jyväskylässä Sipoossa ei vielä
ole sähköistä käyttöarkistoa. Käyttöarkiston luominen ja rakentamisen aikaisen
valvonnan tehostaminen ovat lähitulevaisuuden tavoitteita. Työtä sähköistämisen
eteen tehdään jatkuvasti ja valmiimpaa
pitäisi olla vuoden 2016 lopussa.
Jyväskylässä on käytössä sähköinen
käyttöarkisto, mutta papereista ei ole
päästy eroon. ”Emme ole vielä hakeneet
Arkistolaitokselta lupaa siirtyä käyttämään
yksinomaan sähköistä arkistointia, joten
hakemuksista täytyy toistaiseksi ottaa
paperikopiot arkistoon”, kertoo Tulisalo.

Lupapalvelu on
luvanhakijan arkisto

S

ekä Sipoossa että Jyväskylässä rakennuslupahakemuksen voi jättää myös
paperisena, ja perinteisiä hakemuksia
jätetäänkin vielä melko paljon. Tavoitteena

molemmissa kunnissa on sähköisen palvelun käyttäjämäärän kasvattaminen. Sähköisestä asioinnista onkin pyritty tekemään
helppoa ja palvelussa voi muun muassa
kysyä neuvoa.
Sähköinen palvelu helpottaa monella
tavalla luvanhakijan tehtävää. Jyväskylässä
kaikki kaavat, rakennustapamääräykset ja
kartat ovat sähköisessä muodossa, joten
nämä ja monet muut tiedot ja liitteet saa
hakemukseen automaattisesti kaupungin
järjestelmistä. Tämä on esimerkki siitä,
että hallinto kysyy kansalaiselta asiaa vain
kertaalleen.
Lisäksi hakijalle syntyy hakuprosessin
aikana lupapalveluun hankkeen kaikki
vaiheet dokumentoiva sähköinen arkisto
liitetiedostoineen. Liitteitä tarvitaan lukemattomia: on selvitys rakennuspaikan
hallintaoikeudesta, lainhuutotodistus,
kiinteistörekisterin ote, kiinteistörekisterikartta, pääpiirustukset ja tiedot suunnittelijoista. Ja kaavoja ja karttoja. Ja naapurien
kuulemiset ja niin edelleen.

Suunnittelija kiittää

A

rkistosta on apua myös suunnittelijoille. Arkkitehti Lasse Lehtinen
Arkkitehtuuri Oy:stä käytti ensimmäisen
kerran sähköistä palvelua lupa-asiointiin
Sipoossa ja totesi ratkaisun toimivaksi.
”Näin palvelussa koko ajan kaikki hanketta koskevat lausunnot, joten tiesin koko
ajan, missä mennään.”
”Mielestäni tässä on päästy aidosti siihen, että tehostamalla palvelua on samalla
parannettu asiakaspalvelua”, Lehtinen
kiittää. ◀

▶ Jyväskylän kaupunkisuunnittelujärjestelmästä oli juttu Position numerossa
1/2012. Voit lukea sen Position verkkosivuilta www.positio-lehti.fi

Rakennusvalvontapäällikkö
Ulla-Maija Upola Sipoosta
toteaa, että sähköinen asiointi
hoituu myös tabletilla.

Kuva: sari putkonen

K

uusin prosessein

Halusin
selvittää sähköisen
rakennuslupahakemuksen
hyötyjä ja päädyin
puhumaan digitalisaatiosta ja
kustannussäästöistä,
tiedolla johtamisesta
ja hyvästä
kaupunkisuunnittelusta.
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STANDARDIPositio

uutisia
Kivistön asuntomessut
3D-mallissa

▶ Jari Reini
jari.reini@maanmittauslaitos.fi

Inspire-direktiivi on edistänyt merkittävästi paikkatietostandardien käyttöä. Sen täytäntöönpanossa
on siirrytty ylläpitovaiheeseen, jossa annettuja suosituksia päivitetään ja täydennetään tarpeen
vaatiessa.

O

MIG-T seuraa aktiivisesti paikkatietostandardisointia ja ottaa uusia standardeja
käyttöön tarvittaessa. Käynnissä olevia
projekteja ovat muun muassa yksilöivät ja
pysyvät tunnisteet, rekisterit, metatietoohjeen päivitys ja XML-skeemojen päivitys.
Suomen kannalta kiinnostavin MIG-T:n
alainen hanke
on latauspalveluiden teknisen ohjeistuksen päivitys, jota vetää
Jukka Rahkonen Maanmittauslaitoksesta. Tavoitteena on päivittää
teknistä ohjeistusta siten, että yhtenä
latauspalveluiden toteutusvaihtoehtona
on WCS (Web Coverage Service). Tällä on
suuri merkitys esimerkiksi Ilmatieteen
laitoksen mahdollisuuksiin välittää dataa
latauspalveluiden kautta.
Latauspalveluihin tullaan lisäämään
myös SOS (Sensor Observation Service)
ja TJS (Table Joining Service) -standardit,
jotka mahdollistavat uusia tapoja aineistojen lataamiseen ja yhdistelemiseen.
Ohjeistuksen ylläpidon lisäksi MIG-T
kerää esimerkkejä Inspiren mukaisten palveluiden toteutuksesta. Se on käynnistänyt
webinar-sarjan, jossa jäsenmaat esittelevät
täytäntöönpanon koordinointia ja toteutukseen liittyviä haasteita. Esityksistä löytyy myös esimerkkejä onnistuneista toteu-

Latauspalveluihin
tulossa uusia
toteutusvaihtoehtoja.

Standardit käyttöön

M

IG-T:n toimintaan voi tutustua avoimesta portaalista (https://ies-svn.jrc.
ec.europa.eu/). Ryhmä pitää videokokouksia
noin kerran kuussa sekä tapaa yhteisesti
1 – 2 kertaa vuodessa. Kokouksissa käsitellään työohjelman mukaisia aiheita ja
keskustellaan sidosryhmäyhteistyöstä esimerkiksi standardisointiorganisaatioiden
(OGC, ISO) sekä Komission ARE3NA- ja
ISA-työryhmien kanssa.

tuksista ja Inspiren mahdollisuuksista.
Kokemuksiaan ovat jakaneet tähän
mennessä Alankomaat, Espanja, Puola,
Ruotsi, Saksa ja Suomi. Esitykset ovat katsottavissa MIG-T:n verkkosivuilla (https://
ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/mig-inspire/
wiki/National_implementation_webinars).

Mukaan vaikuttamaan

K

un MIG-P on hyväksynyt projektiehdotuksen, hankkeeseen perustetaan
työryhmä, joka valmistelee tarvittavat
muutosehdotukset ja uudet suositukset.
Työryhmiin haetaan jäseniä asiantuntijaryhmästä (Pool-Of-Experts), jonne voi
ilmoittautua JRC:n verkkosivujen kautta.
Suomesta asiantuntijaryhmään on
ilmoittautunut 26 henkilöä – lisääkin
mahtuu mukaan. Jos MIG-T työskentely
kiinnostaa, ota yhteyttä jutun kirjoittajaan.
Ilmoittautuminen ei velvoita mihinkään,
mutta antaa mahdollisuudet osallistua
mielenkiintoisiin projekteihin ja laajentaa
omaa osaamista. ◀

Spatineo sai
kasvurahoitusta

Kuva: kirsi mäkinen

Inspire-ohjeistus
täydentyy
hjeistuksesta huolehtii Euroopan Komissioon perustettu ylläpitoryhmä MIG (Maintenance and Implementation Group). MIG
ja sen alaiset työryhmät ja projektit päivittävät teknisiä ohjeita, keräävät kokemuksia
ja välittävät tietoa edelleen.
MIG sisältää kaksi pysyvää alatyöryhmää MIG-P (policy-related) ja MIG-T
(technical). MIG-P
ohjaa toimintaa, päättää käynnistettävistä
projekteista sekä
hyväks y y muutosehdotukset ja uudet
suositukset, joita valmistellaan MIG-T:ssä
ja sen koordinoimissa projekteissa.
MIG-P:ssä Suomea edustavat Antti
Vertanen (maa- ja metsätalousministeriöstä) ja Panu Muhli (Maanmittauslaitos)
ja MIG-T:ssä Antti Vertanen ja Jari Reini
(Maanmittauslaitos)
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Vantaan kaupunki toteutti Kivistön asuntomessualueesta 3D-kaupunkimallin. Malli
oli nähtävissä messuilla, ja siihen pääsee
tutustumaan kaupungin verkkosivuilla.

Malliin on yhdistetty maastosta ja olemassa olevista rakennuksista kerätty laserkeilausaineisto, katu- ja puistosuunnitelmien
tiedot, uusien rakennuksien rakennuslupaaineisto IFC-rakennusmalleina sekä ortoilmakuvat.
Mallissa voi seurata alueen kehittymistä aikajanan avulla. Se on toteutettu Unitynimisellä pelikehitysalustalla, jonka avulla
malliin on saatu luotua muun muassa eri
säätiloja tai siinä voi esimerkiksi vertailla valaistusolosuhteiden muuttumista eri
vuodenaikoina.
Kaupunkimallin avulla rakennusvalvonta voi hyödyntää nykyistä laajemmin
myös suunnitteluvaiheen digitaalisia tietomalliaineistoja. Mallin on tarkoitus laajentua koko Vantaan kattavaksi.

Suomalainen paikkatietopalveluihin erikoistunut Spatineo suuntasi elokuussa
250 000 euron osakeannin Oy Fincorp
Ab:lle. Anti toteutettiin Spatineon kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin resurssien vahvistamiseksi ja kasvun vauhdittamiseksi.
Spatineo sai 1.9. myös uuden toimitusjohtajan, Sampo Savolaisen, joka toimi aikaisemmin tuotekehitysjohtajana ja
kuuluu yhtiön alkuperäiseen ydintiimiin.
Entinen toimitusjohtaja Kristian Jaakkola
siirtyy myyntijohtajaksi kehittämään yhtiön myyntitiimiä ja jatkaa Spatineon hallituksen puheenjohtajana.

Näe asiat kirkkaammin

ArcGIS-paikkatietoalustalla
- missä, milloin ja millä laitteella tahansa!
Kerromme konkreettisia esimerkkejä
ArcGIS-paikkatietoalustan tarjoamista
mahdollisuuksista Paikkatietomarkkinoilla
osastolla D. Tervetuloa!
Tule kuulemaan myös tietoiskumme:
•

Paikkatiedon hyödyntäminen - Tarinoita tosielämästä

•

ArcGIS Apps - Kevyet ja helposti käytettävät
paikkatietosovellukset tilanteeseen kuin tilanteeseen

Nähdään Paikkatietomarkkinoilla
tai ota yhteyttä: info@esri.fi

▶ MIG-toimintaa voi seurata myös Paikkatietoverkoston kautta, joko Paikkatietoikkunassa tai ilmoittautumalla
verkoston jakelulistalle (http://www.
paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoverkosto)

esri.fi
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uutisia

Kuva: liikennevirasto

Itämeren talvimerenkulun
tiedotus uudistuu

Yepzon-paikantimia ja
pilotteja
Pirkanmaalainen teknologiayritys Yepzon
Oy lahjoitti Nokia-Viholan koulun ensimmäisen luokan oppilaille GPS-paikantimet.
Yepzon-paikannin on suunniteltu erityisesti lapsiperheitä ajatellen, mutta sillä
on paljon kysyntää ikääntyneiden, muistisairaiden ja erityis- ja autistiperheiden
keskuudessa sekä monissa eri harrastuksissa.
Yepzon on myös aloittanut yhteistyöhankkeen Yhdysvalloissa Murrietan kaupungissa. Yhtiö on käynnistänyt pilottihankkeita Etelä-Kaliforniassa yhdessä
Murrietan poliisin sekä paikallisten järjestöjen kanssa.

Kuva: Jari Väätäinen, Geologian tutkimuskeskus

Sitolta karttapalvelu
kullanetsijöille

Itämeren alueen talvimerenkulun tiedotuspalvelu Baltice.org on uudistettu. Palvelussa esitetään reaaliaikaisesti jäänmurtajien
ja muiden laivojen sijainnit ja avustusjonot sekä satamien liikennerajoitukset ja
jäähän murretut yleiset kulkureitit. Lisäksi
näytetään ajantasaisia jääkarttoja ja ennusteita. Palvelun tarkoituksena on tarjota tilannetietoa kaikille talvimerenkulkuun
liittyville osapuolille, muun muassa laivoille, varustamoille ja satamaoperaattoreille.
Palvelun uudistamisessa on kiinnitetty erityistä huomiota sen toimintavarmuuteen, helppokäyttöisyyteen, visuaalisuuteen ja tiedon saatavuuteen myös
meriolosuhteissa.
Hankkeen toteutti kevään aikana Karttakeskus Liikenneviraston tilauksesta, ja se
toimii osoitteessa baltice.org.

Autistikeskus Comprehensive Autism
Center (CAC), autistilasten ja -perheiden
tukemiseen keskittyvä Our Nicholas Foundation (ONF) sekä erityislapsia ja heidän
perheitään tukeva vapaaehtoisjärjestö Go
Bananas ovat ottaneet käyttöönsä Yepzonpaikantimet Murrietan alueella.
Kaikki kolme järjestöä ovat erikoistuneet vammaisten ja erityis- ja autistilasten
sekä heidän perheidensä tukemiseen. Yepzon-paikannuslaitteiden avulla tullaan parantamaan järjestöjen jäsenten sekä koko
yhteisön turvallisuutta.
Yepzon Oy:n ensimmäinen tuote Yepzon-paikannin lanseerattiin joulukuussa
2014 ja sitä on myynnissä sekä EU:n alueella että Yhdysvalloissa.

Karelian Gold Rush on Endomines Oy:n järjestämä globaali malminetsintäkilpailu. Endomines julkaisee kilpailijoiden käyttöön
kaiken olennaisen tutkimustiedon Karjalan
kultalinjan alueelta. Kilpailuun liittyvä aineisto hallitaan Siton toteuttaman karttapohjaisen Louhi-palvelun avulla.
Kilpailun tavoitteena on saada uusia
hyviä ideoita malminetsintään Karjalan kultalinjan alueella. Karelian Gold Rush-kilpailu on avoin kaikille: yksityisille yrityksille,
yliopistoille, geotieteilijöille tai esimerkiksi
matemaatikoille tai muille asiantuntijoille.
Julkaistavaan aineistoon kuuluu tutkimusja analyysitiedot yli tuhannesta kairareiästä, runsaasti geokemiallista moreeni- ja
maaperäaineistoa, geofysiikan aineistoa

Esri palkitsi Fingridin
paikkatiedon
hyödyntämisestä
Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj
palkittiin Special Achievement in GIS
-tunnustuksella Esrin kansainvälisessä
käyttäjäkonferenssissa San Diegossa heinäkuussa. ESRI palkitsee vuosittain erityisen ansiokkaasti paikkatietoteknologiaa
hyödyntäviä organisaatioita eri maissa.
Sähkönsiirrosta kantaverkossa vastaava Fingrid Oyj hallinnoi paikkatiedon
avulla koko kantaverkko-omaisuuttaan,
jonka arvo on noin 25 miljardia euroa ja
johon kuuluu yli 14.000 km voimajohtoja ja yli sata sähköasemaa. Fingrid hyödyntää paikkatietoa kaikissa kantaverkon hallintaan liittyvissä tehtävissä, kuten
suunnittelussa, kunnossapidossa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa.
Fingrid toteutti vuosien 2012–2015
aikana laajan toiminnanohjaus- ja verkkotietojärjestelmän
uudistusprojektin,
jossa integroitiin yhteen kaikki kantaverkko-omaisuuden elinkaaren hallintaan
tarvittavat tietojärjestelmät. Uusi ELVISomaisuudenhallintajärjestelmä koostuu
yhteensä kahdeksasta toisiinsa integroidusta tuotteesta. ELVIS-järjestelmässä omaisuusrekisteri, kunnonhallinta ja
kytkentöjen suunnittelu tehdään IBM Maximo Asset Management -ohjelmistolla,
johon paikkatiedot ja kartat tuodaan Esrin ArcGIS-alustasta. ArcGIS-alustalla on
keskeinen rooli muun muassa sähköasemiin liittyvien tietojen hallinnassa ja analysoinnissa, sähköverkkosuunnittelussa,
verkkotietojen ylläpidossa ja raivausten
suunnittelussa

sekä lisäksi myös Endominesin sisäisiä tutkimusraportteja.
Louhi-palvelun avulla hoidetaan kilpailuun liittyvän aineiston jakaminen kilpailun
osallistujille; kilpailijat pääsevät tutkimaan
Endominesin julkaisemaa aineistoa karttakäyttöliittymän kautta pistekohtaisesti tai
alueittain, ja lataamaan kilpailuun liittyvän
aineiston omalle koneellensa. Nähtävillä on
myös muun muassa Geologian tutkimuskeskuksen sekä Maanmittauslaitoksen julkaisemaa avointa aineistoa kaivoksen alueelta, joka antaa tukea kaivoksen omalle
tutkimusaineistolle.

Kuva: seinäjoen kaupunki

Seinäjoella pilotoidaan
liikkumista palveluna
Seinäjoella on pilotoitu liikkumiseen liittyvien tietovarantojen käytettävyyttä. Liikenne-

GTK avasi uuden Geologiset
luontokohteet -palvelun
Maastamme löytyy runsaasti mielenkiintoisia geologisia tutustumiskohteita, joista osa
on kansainvälisestikin merkittäviä.
GTK:n uusi Geologiset luontokohteet
-palvelu sisältää kohteita kuvauksineen
ympäri Suomea. Ne on luokiteltu merkittävyydeltään neljään ryhmään: kansainvälinen, valtakunnallinen, maakunnallinen
ja paikallinen. Tärkeimmistä kohteista on
laadittu kattava kuvaus, muista kohteista
tarjotaan tiivis kuvailuteksti ja osoitetaan
kohteen paikka kartalla sekä koordinaatit.
Sisällön määrää kasvatetaan vähitellen.

Loisto Mobiili oli kesän
lataushitti
Loisto Mobiili navigointi- ja karttaohjelma
on ollut julkaisustaan lähtien yksi latauskauppojen suosituimmista sovelluksista kuluvana vuonna, kertoo Karttakeskus.
Google Play -kaupassa ohjelman Androidversio on ollut Suomen ostetuin sovellus
yhtäjaksoisesti kesäkuun alkupäivistä heinäkuun loppuun. Se on ohittanut myyntimäärissä useina päivinä jopa suosituimmat pelit kuten Supercellin Hay Dayn tai
Rovion Angry Birdsin. Myös ohjelman iPad/
iPhone-versio on lataustilastojen kärjessä.

viraston tavoitteena oli selvittää olemassa
olevien tietojen käytettävyys ja mahdolliset
tiedon laadun puutteet ja uudet tietotarpeet
MaaS-ekosysteemin synnyttämisessä.
MaaS (Mobility as a Service) kuvaa uudenlaista tapaa, jossa liikennejärjestelmä rakentuu käyttäjä- ja palvelulähtöisesti. Yksinkertaisimmillaan kyse on siitä, että
matkustaja voi ostaa koko matkan lähtöpisteestä, jolloin erilaisia liikennemuotoja
voidaan yhdistää joustavasti.
Liikenneviraston joukkoliikenteen koontitietokantaa täydennettiin kokeilussa Seinäjoen joukkoliikenteen reitti ja -aikataulutiedoilla ja tiedot tarjottiin avoimena datana
palveluiden kehittäjille.
Ensimmäinen askel avoimen tietokannan hyödyntämiselle oli Seinäjoella kesäkuussa järjestetty Komia Camp -innovaatioleiri, jossa osallistujat ideoivat

sovelluksia ja liiketoimintaideoita maatalouteen ja liikenteeseen. Liikennesarjan voittaja, kisabussi.fi-sovellus, hyödyttäisi esimerkiksi urheilujoukkueiden kisamatkaajia.
Sovelluksesta voi helposti tarkistaa eri reitti- ja kuljetusmahdollisuudet ja nähdä, mikäli joku toinen kyytiä tarvitseva on matkalla samaan suuntaan.
Liikenneviraston lisäksi mukana ovat
olleet Trafi, Seinäjoen kaupunki ja EteläPohjanmaan ELY-keskus. Jatkosuunnitelmissa Seinäjoen alueen yrittäjät lähtevät
yhdessä SITOn kanssa pilotoimaan uusia
palvelukuonaisuuksia Seinäjoella.

Kohteet sijainti- ja perustietoineen löytyvät myös Metsähallituksen Retkikartta.fi -palvelusta, jonne
tiedot luetaan GTK:n rajapintapalvelusta.
Kohteista julkaistut tiedot ovat
avointa tietoa. Geologisista luontokohteista on saatavilla lisää tietoa
GTK:n Hakku-palvelussa.
Ainutlaatuiseen suomalaiseen
geologiaan voi tutustua osoitteessa http://luontokohteet.geo.fi/ tai
muun retkeilyinformaation yhteydessä www.retkikartta.fi (mobiiliversio m.retkikartta.fi).

Applen App Storessa navigointi-kategoriassa Loisto Mobiili on ollut kolmen iPadille
myydyimmän sovelluksen joukossa yli 120
päivää sovelluksen maaliskuun puolivälissä tapahtuneesta julkaisusta lähtien.
Karttakeskuksen Loisto Mobiilin vahvuuksia on vektorimuotoinen kotimainen
kartta-aineisto ja esimerkiksi sovelluksen
meri- ja maastokartan yhdistelmänäkymä,
ruudun jako ja automaattireititys väylillä.

Spatineolle uusia asiakkaita
Ranskan karttalaitos IGN on ottanut käyttöönsä Spatineo Monitorin ja Spatineo
Performancen. Monitorilla IGN raportoi paikkatietopalveluiden saatavuutta ja
niiden yhteensopivuutta OGC- ja Inspire-vaatimusten kanssa. Spatineo Performancen avulla varmistetaan, että
palveluiden suorituskyky vastaa Inspire-direktiivin asettamia kapasiteettivaatimuksia.
Suomessa Spatineo Monitorin uusia
käyttäjiä ovat Oulun, Lahden ja Helsingin
kaupungit. Spatineo Monitorin avulla kaupungit saavat yksityiskohtaista analytiikkaa palveluidensa laadusta ja käytöstä.

30 ◀ positio 3/2015

▶ 31

Tuoteuutisia

Trimble Feedbackilla hallitaan
palautteita Louisianassa ja
viestiverkkoja Latviassa
St. Charles Parish, yli 50 000 asukkaan piirikunta Yhdysvaltojen Louisianassa, on
hankkinut Trimble Feedbackin palautteenhallinnan palautetiedon antamiseen, käsit-

Geotrimiltä uusi UAVortokopteri

telyyn ja julkaisuun. St. Charles Parish ottaa
samassa yhteydessä käyttöön Trimble TerraFlex -tiedonkeruuohjelman, jolla tehostetaan palauteprosessin työnkulkua maastossa.
Latvian valtakunnallinen energiayhtiö Latvenergo AS on valinnut viestiverkkonsa hallintaan Trimble Communicati-

on Networks -ohjelmiston. Ohjelmisto luo
käyttäjälle täsmällisen kuvan viestiverkon
sijainnista, laitetiloista sekä kytkennöistä.
Tuoteliitos Trimble NIS -verkkotietojärjestelmään mahdollistaa kuituverkkojen katselukäytön sähköverkon yhteydessä.

Geotrimin edustama, Suomessa VideoDrone® Finland Oy:n kehittämä ja valmistama
GeoDrone X4L on ortokopteri, joka erottuu
muista kuvauskoptereista ilmakuvakartoitukseen suunniteltujen ominaisuuksiensa
ansiosta. Laitteen ominaisuuksiin kuuluu
pitkä lentoaika, vakaat lento-ominaisuudet,
ja se tuottaa erittäin tarkkaa kuvaa.
GeoDrone painaa alle viisi kiloa ja tarjoaa jopa 40 minuutin lentoajan. Tässä ajassa saa lennettyä noin 50 hehtaarin kokoisen alueen, ja laite tuottaa kuvadataa 3,5
cm resoluutiolla 150 metrin korkeudelta.
Multikopterina GeoDrone X4L tarjoaa
erilaisia aineistoja ja kameravaihtoehtoja.
24 megapikselin korkearesoluutiokameran

ohella vaihtoehtoina ovat väärävärikamera esimerkiksi maataloussovelluksiin sekä
lämpökamera. Lisäksi saatavilla on varustus viistokuvaukseen.
GeoDronen tuottamasta ortomosaiikista voidaan tuottaa mittatarkat 3D-pistepilvit ja digitaaliset maastomallit maanmittaustasoisella tarkkuudella. Laite on
kehitetty maankäytön suunnittelun tarpeisiin, maanrakentamiseen ja esimerkiksi tilavuuksien nopeaan määrittämiseen,
mutta se käy myös kuvauskoptereiden perinteisiin sovelluksiin, kuten onnettomuustutkintaan tai pelastustoimintaan.

Varmista karttapalvelusi
tulevaisuus
InfoGIS-paikkatietopalvelulla
“Julkisten sekä sisäisten
karttapalveluiden
toteuttamiseen, aineistojen
esittämiseen ja julkaisemiseen sekä paikkatiedon
hyödyntämiseen.”
Optimoidut toiminnot
yhdestä osoitteesta, käytit
sitä tietokoneella, tabletilla
tai kännykällä.

Infokartta Oy

Puh. +358 8 323 0000

infokartta@infokartta.fi

Tutustu lähemmin
www.infokartta.fi

Kuva: johan myrÉen

Tuoteuutiset:

positio 3/2015

Hae opinnäytepalkintoa!

Kohtaamisia

P

aikkatietoaiheisille kohtaamisille on
kysyntää. Esimerkiksi ProGIS:in viimeaikaiset tapahtumat, kuten Vuorovaikutteinen valmennus paikkatiedon hyötyjen kertomiseen sekä Postin
aamuseminaari ovat koonneet salin täydeltä osallistujia.
Sosiaalisen median ja etäpalaverien
maailmassa on välillä mukava nähdä kasvotusten, tutustua uusiin ratkaisuihin ja ihmisiin, törmätä ja yllättyä iloisesti.
Tapahtumien järjestäminen ei ole mikään valtava ponnistus. Yhdessä ideointi
ja toteuttaminen on pääsääntöisesti kivaa.
Onnistuneen tapahtuman jälkeen on kiitollinen olo.
Jos sinulla on ideoita tapahtumista tai
haluat tulla mukaan niitä järjestämään, ole
yhteydessä ProGISin hallitukseen progis.
info@gmail.com.
ProGISin syksyssä on luvassa lisää seminaareja. Tiedon ProGISin tapahtumista
saat parhaiten jäsensähköpostilistamme
kautta, liittyminen: http://www.progis.fi/21.

Paikkatietomarkkinoiden yhteydessä
järjestämme kolmea tapahtumaa:
LinkkiBuffet 3.11. klo 16.30-19 on rento buffet ja verkostoitumistilaisuus Paikkatietomarkkinoiden näyttelytilassa. Tapahtuman tarjoavat näytteilleasettajat, joiden
esittelypisteet ovat auki illan ajan. Tapahtuman järjestävät ProGIS, Paikkatietoklusteri
FLIC ja Maanmittauslaitos.
Palkintoseminaarissa ke 4.11. klo 11
jaamme ProGISin myöntämät Opinnäytepalkinnot ja Paikkatietoalan kunniamaininnan sekä tutustumme palkittuihin töihin.
Syyskokouksessa, jonka ajankohta
tarkentuu myöhemmin valitaan ProGISille uusi aktiivinen hallitus ja käymme muun
muassa läpi toimintasuunnitelmaa tulevalle vuodelle.
Tervetuloa mukaan!

▶ Ulla Järvinen
ProGIS ry:n pj

ProGIS ry palkitsee vuosittain yhden tai
useamman opinnäytetyön. Hallitus valitsee palkittavat työt hakemusten perusteella. Tänä vuonna otamme huomioon välillä
1.10.2014 – 30.9.2015 valmistuneet työt.
Hakemuksen voit täyttää osoitteessa:
http://www.progis.fi/uutiset.html?54.
Lähetä lomake viimeistään
perjantaina 9.10.2015.

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

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

ulla.jarvinen@esri.fi

ProGis-jäsenet saavat Positio-lehden jäsenhintaan 17,50€.
Lehden voi tilata osoitteesta www.positio-lehti.fi/tilaus.
Merkitse tilaukseen koodi "PRO"!
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▷ Esrin kokonaisvaltaiset ArcGISpaikkatietoratkaisut kaikkiin ympäristöihin
▷ Pilvipohjaiset ArcGIS Online -ratkaisut

▷ Tiedonkeruun, työnohjauksen ja omaisuudenhallinnan mobiiliratkaisut

OHJELMISTOT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

▷
▷
▷
▷
▷

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

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

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

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

positio-lehti.fi

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

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

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

▷ Ohjelmistot ja palvelut UAV-ilmakuvausten
datakäsittelyyn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ILMOITUSVARAUKSET

Ohjelmia laserpisteiden ja kuvien käsittelyyn

▷
▷
▷
▷

Erdas ja Geomedia ohjelmistot
ArcGIS räätälöinti
Paikkatietoaineistojen hallinta
Karttatuotteet

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

▷ Pocket 3D
▷ Magnet field
▷ Magnet office tools

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

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

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

JÄRJESTELMÄT

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

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

LAITTEISTOT

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

OHJELMISTOT

PALVELUHAKEMISTO
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PALVELUHAKEMISTO

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

▷ Ohjelmistot ja palvelut UAV-ilmakuvausten
datakäsittelyyn

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

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

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

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

▷ 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

▷ Ilmakuvakartat ja digitaaliset kartat
▷ Maastomallit, ortokuvat, mittauspalvelut

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

Pia Lähde-Lyytinen
puh. 040 7523132
etunimi.sukunimi@cgi.com
www.fi.cgi.com

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

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

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

▷ Paikkatietojärjestelmien sovelluskehitys ja
projektit
▷ Mobiilin tiedonkäsittelyn ratkaisut eri tarpeisiin

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

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

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

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

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

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

▷ Opaskartat ja opastaulut
▷ InfoGIS-paikkatietopalvelut internetissä;
▷ Krysp, KuntaGML ja Insipire vaatimuksia tukeva
▷ Mobiilioptimoidut toiminnot GPS-paikannuksella
▷ Tonttipörssi sähköisellä varauslomakkeella
▷ Kehittyneet kaava- ja reitistötoiminnot

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

Kauppurienkatu 33, 90100 OULU
puh. (08) 323 0001, 0400 683331
infokartta@infokartta.fi
www.infokartta.fi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

▷
▷
▷
▷

Erdas ja Geomedia ohjelmistot
ArcGIS räätälöinti
Paikkatietoaineistojen hallinta
Karttatuotteet

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

▷ Topcon merkkihuolto
▷ GPS- ja muut geodesian laitteet

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

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

▷
▷
▷
▷
▷
▷

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

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

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

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

Tilaushinnat

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

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

▷ EUREF- ja N2000-muunnokset
▷ Infraomaisuuden tiedonkeruu
▷ Kaupunkimallit
▷ Tietomallipalvelut
▷ Selvitykset, konsultointi ja koulutus

PALVELUT

▷ Avoimen/suljetun lähdekoodin ratkaisut
▷ Sovelluskehitys/alihankinta

TIETOTUOTTEET

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

PAIKKATIEDON ERIKOISLEHTI

tiedä enemmän - tilaa positio.
▶ tilaa osoitteessa positio-lehti.fi

▶
▶
▶
▶

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

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

TILAA

PALVELUT

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

Tiedonkeruu
maanmittaustason
tarkkuudella

X4L

ORTOKOPTERI

Ortokuvat
Pistepilvet
Digitaaliset 3D-mallit
Väärävärikuvat
Viistokuvat...

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

