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Paikkatietoa kaikille

KIRSI MÄKINEN
päätoimittaja

KUVA: MIRJA UOTINEN

P

aikkatieto on osa jokapäiväistä tekemistämme paitsi töissä myös vapaa-ajalla.
Meillä ei lähdetä edes sunnuntaikävelylle
ennen kuin ”Endomamma” on löytänyt
satelliitit ja valmiina rekisteröimään kuljetun reitin. Talven hiihtoretkistä puhumattakaan. Nehän on pakko jakaa myös kavereille
Facebookissa.
Paikkatiedot tarjoavat helpotusta moniin arjen
pieniin pulmiin. Reittioppaat ovat tehneet joukkoliikenteen käytöstä entistä vaivattomampaa. Ne etsivät
sopivan reitin vaihtoineen ja kertovat, milloin on lähdettävä pysäkille. Hiirenkorville selatut aikataulukirjat
ovat jääneet historiaan.
Eikä joukkoliikenteen käyttäjän tarvitse enää tyytyä
valmiisiin reitteihin. Helsinki pilotoi Kutsuplus-palvelua, missä kyydin voi tilata haluamalleen pysäkille kutsubussien liikennöintialueella. Matkaa tehdään yhdeksän hengen minibusseissa kimppakyyti-periaatteella.
Palvelu pitää huolen kyytipyyntöjen niputtamisesta ja
laskee busseille reitit tilausten perusteella.
Ympäristön tilaa mittaavat anturit ovat myös tulossa
vauhdilla tekniikan salliessa entistä pienemmät ja virtapihimmät laitteet. Kun peltoon upotetaan kosteutta
mittaavat anturit, voidaan säästää jopa 20 % kasteluvedestä. Suomessa vettä riittää, mutta maissa joissa
viljely on keinokastelun varassa, on jokainen säästynyt
vesipisara arvokas.
Antureita on otettu käyttöön myös jätehuoltoa
tehostamaan. Tulevaisuuden jäteastia kutsuu auton
tyhjentämään, kun se on täyttynyt yli hälytysrajan. Näin
säästyy sekä luontoa että hermoja, kun turha ajo jää pois
ja samalla vältetään yliäyräiden pursuavat roskikset.
Vaikka uusia sovelluksia syntyy jatkuvasti, on vielä
monia tilanteita, joissa paikkatiedon mahdollisuudet
jäävät hyödyntämättä. Miksi tieto ei liiku – ja mitä
asialle voisi tehdä? Sitäkin pohdimme tässä lehdessä.
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Mikä mättää

paikkatietojen yhteiskäytössä?
Datan pitää olla hyvin kuvailtua, jotta asiakas tietää,
mitä dataa on käyttämässä. Hyvät metatiedot auttavat myös hakupalvelujen kehittämisessä. Nythän
yksi haaste on aineistojen löydettävyys. Tulisi myös
kuunnella käyttäjiä, jotta käyttäjille osataan tarjota
sopivia aineistoja sopivassa muodossa sekä toisaalta aineistojen tuottajat saisivat palautetta datastaan
(mikä puolestaan auttaa ylläpitämään laadukasta
dataa).
Standardien rajapintojen (tai tietotuotteiden)
käyttö lisää käytettävyyttä konkreettisesti. Ne tarjoavat jatkuvuutta, ajantasaisuutta ja sekä ylläpidon
että hyödynnettävyyden helppoutta. Lisäksi aineistojen hyödyntäminen ja jatkojalostaminen on tehtävä helpoksi. Vielä on paljon erilaisia lupakäytäntöjä
yms. ”hallinnollista asiaa”, jota hyödyntäjät joutuvat
selvittämään ennen kuin pääsevät hyödyntämään
aineistoja. Avoimen datan lisenssin käyttöönotto
helpottaa tätä. Käyttäjä voi silloin huoletta käyttää
dataansa miten parhaaksi katsoo.
- Paikkatietoasiantuntija isossa kaupungissa

”Aineistojen markkinointiin olisi panostettava enemmän. Ilmaisetkin aineistot jäävät käyttämättä, ellei
käyttäjä ymmärrä, mitä aineistolla tekisi, miksi sitä
käyttäisi ja mitä hyötyä aineistosta olisi juuri hänelle. Hyödyistä puhutaan usein ympäripyöreitä, koska
hyötyjä on hankala konkretisoida tuntematta aidosti
käyttäjien tarpeita ja toimintaa.”
- Asiantuntija valtionhallinnossa

P

”Paikkatiedon jakeluun ja yhteiskäyttöön ei ole käytettävissä resursseja. Kunnassa sama organisaatio
tekee kaikki vanhat tehtävät + nipun uusia. Samalla tekniikka kehittyy jatkuvasti, ja uusi tekniikka pitää ensin testata, sitten korjata ja ehkä vuoden parin
kuluttua itse käyttöönotosta sitä päästään hyödyntämään tuotannossa.
Jos halutaan tuloksia, pitää aineistontuottajille
antaa resursseja. Muuten kuljetaan aina jälkijunassa
ja tehdään mitä ehditään.”
- Suunnittelija kunnassa

Paikkatietoalan ulkopuolella tuntuu olevan melko
hatara käsitys, mitä ”karttatietojen” kanssa työskentely pitää sisällään, mikä on luonut pelkoa alan
ympärille. Kynnys on ollut perinteisesti aika korkea,
mutta madaltunut viime vuosina, kun nettiin on tullut erilaisia karttapalveluja. Näitä on kehitettävä
edelleen, jos halutaan että paikkatietojen hyödyntäminen yleistyy.
Hyödyntäminen edistyy, kun palvelut tehdään
asiakkaille helpoiksi ja ymmärrettäviksi, puhutaan
yleiskielellä, eikä ammattikielellä tai -termein. Näytetään yksinkertaisilla esimerkeillä, mitä kaikkea
paikkatiedoilla voi tehdä. Apps4Finland, avoin data,
Palvelukartan rajapinta ym. esimerkit vievät hyödynnettävyyttä eteenpäin isoilla askelilla.
- Paikkatietoasiantuntija isossa kaupungissa

aikkatietojen yhteiskäytöstä puhuttiin
jo 1980-luvun lopulla. Miksi siitä pitää
puhua edelleen? Miksi paikkatietojen
hyödyntäminen on yhä vajavaista niin
organisaatioiden sisällä kuin niiden
välilläkin? Miksi kertaalleen kerätyt ja
tallennetut tiedot eivät kelpaa? Tiedon keräämiseen
käytetään jopa päällekkäisiä resursseja, mutta sen
analysointiin ei voimia tai kiinnostusta riitä.
Onko kyse osaamisen puutteesta vai ovatko paikkatietoasiantuntijat rakentaneet itse esteitä paik-

katiedon hyödyntämiselle mystifioimalla termin?
Aineiston tuottajat sanovat usein, että paikkatiedon ”mahdollisuudet ovat rajattomat”. Onkohan
niin, että todellisuudessa aineistojen tuottajat eivät
tunnekaan paikkatietojen mahdollisuuksia tai edes
käyttäjiä? Esimerkkejä löytyy onneksi nuorten tekemistä sovelluksista, joilla janoinen voi etsiä aurinkoista terassia ja rauhaa kaipaava hiihtäjä vähiten
haluttua urheilupaikkaa.
Pitäisikö SOTE-työryhmiin lähettää nuori paikkatietoasiantuntija haistelemaan, mihin kaikkeen
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”Aineiston laadusta riippuen kertaalleen tallennettu
ei välttämättä riitä - maailma muuttuu ja siksi uutta dataa on kerättävä. Suunnittelua ei voi lähteä tekemään kovin vanhalle pohjalle tai siitä tulee kallis
projekti.
Jotta syntyisi uusia sovelluskohteita, eri aloilla
työskentelevät pitäisi saada keskustelemaan keskenään. Monet valitettavasti hakeutuvat lähinnä oman
alansa ihmisten pariin. ”
- Geoinformatiikan tutkija
”Paikkatietotekniikkaa ei tunneta tai se koetaan hankalana. Suurin osa työelämässä olevista ihmisistä on
saanut koulutuksensa aikana jolloin GIS-järjestelmiä
ei tunnettu.
Myös järjestelmissä on ollut vikaa. Ne on suunniteltu erikoisasiantuntijoille ja tietoja on ollut hankalaa hyödyntää esimerkiksi toimistojärjestelmissä.
Vasta viimeaikoina paikkatietoteknologia on alkanut
integroitua muihin järjestelmiin.
Paikkatiedot eivät ennen Googlen läpimurtoa olleet suuren yleisön saatavilla. Nyt tilanne on täysin
muuttunut. Vieläkin helppokäyttöisyyteen tulisi panostaa.”
- Asiantuntija valtionhallinnossa

”Aineiston jatkuvuus on ongelma. Jos pystytät palvelun, tulisi siihen olla saatavissa jatkuvasti päivittyvät
aineistot. Sovelluksella, jossa pyörii vanhentunutta
dataa, ei oikein tee mitään.
Toinen ongelma on osaaminen. Vaikka olisi minkälaisia datakatalogeja, ei tietoa tai sen kuvausta
löydetä eikä niitä osata hyödyntää. Olen saanut lähestulkoon vihamielisiä puheluita muun muassa
median edustajilta, jotka penäävät dataa mutta eivät löydä tai osaa käyttää sitä [vaikka aineistoa olisi
tarjolla]. Kaivattaisiin siis jalostetumpaa dataa eli tietotuotteita eikä raakadataa, mitä tiedontuottajat monesti tarjoavat. ”
- Paikkatietoasiantuntija isossa kaupungissa

paikkatieto-osaamista voisi hyödyntää?
Jo valtioneuvoston kanslian tulevaisuuskatsauksessa vuodelta 2010 todetaan, että ”-- kasvun
edellytyksiin kuuluu myös yhteiskunnan tietovarantojen aiempaa sujuvampi hyödynnettävyys”.
Uusin Kansallinen paikkatietostrategiassa komppaa
tätä todeten, että strategian painopiste on siirtynyt
tarjonnan ja infrastruktuurin rakentamisesta tiedon
hyödyntämiseen ja käyttöön.
Mutta miksi paikkatiedon hyödyntäminen on
niin vaikeaa?

▶5

”Datan keruu ja alkuperäinen käyttötarkoitus vaikuttaa uudelleenkäytettävyyteen. Esimerkiksi kaupungin katurekisteriä rakennettaessa ei voida käyttää
Digiroad-aineistoa keskilinja-aineistona. Geometrian puolesta onnistuisi kyllä toisin päin, mutta ominaisuustiedot eivät mätsää.
Kunnissa tuotetaan paljon paikkatietoa, joka ei
sovellu käytettäväksi edes oman kunnan toisessa
yksikössä. Ennen kuin tietoa tuotetaan, pitäisi huomioida ainakin karkealla tasolla mahdolliset muut
käyttötarkoitukset. Ja jokaisessa kunnassa tieto tuotetaan ihan eri tavalla ja sisällöllä kuin toisissa kunnissa ellei aineiston tietosisältö ole laissa tai muuten
vuosikymmenien kuluessa vakioitunut. Lisäksi tarvitaan aika syvä kulttuurimuutos, jotta dataa myös
markkinoitaisiin ulospäin.”
- Paikkatietoasiantuntija keskikokoisessa
kaupungissa

”Jos mennään perinteisten paikkatiedon hyödyntämiskohteiden ulkopuolelle, suurin haaste on, että potentiaalinen hyödyntäjä ei ole tunnistanut mahdollisuutta käyttää paikkatietoa tehtävissään. Tässä me
paikkatietoasiantuntijat voimme olla avuksi!
Aineistot ja palvelut eivät ole riittävän helposti
käyttöönotettavissa ja yhdistettävissä. Niistä ei ole
tietoa tai käytössä ei ole pidemmälle jalostettuja palveluita, tietotuotteita tai vaikkapa helppokäyttöisiä
sovellusalustoja.
Eli suurin ongelma on se, että ihmisillä ei ole
tarpeeksi tietoa hyödyntämismahdollisuuksissa ja
markkinoilla jo olevista palveluista.”
- Projektipäällikkö paikkatietoalan yrityksessä

Facebookin GIS-velhojen mielestä ongelmia
on sekä teknisessä osaamisessa, resursseissa että
käytettävyydessä. Mikäli paikkatiedot halutaan
käyttöön laajasti, avoinkaan data ei riitä. Tarvitaan
tietotuotteita. ◀

GIS-velhot Facebook-ryhmä osoitteessa:
www.facebook.com/groups/gisvelhot/

MURROKSESSA-PALSTA
KÄSITTELEEE ASIOITA JA
ILMIÖITÄ, JOTKA MUUTTAVAT
PAIKKATIETOALAA JA TOTUTTUJA TOIMINTAMALLEJA.
HALUATKO PUHEENVUORON?
OTA YHTEYTTÄ TOIMITUKSEEN,
POSITIO@MAANMITTAUSLAITOS.FI
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Liikkuvalla laserkeilauksella
tietoa jokiympäristön
muutoksista
Matti Vaajan väitöskirjassa tutkittiin liikkuvan laserkeilauksen soveltuvuutta jokiympäristön maastonmuotojen kartoitukseen ja kevättulvien aiheuttamien
muutoksien seurantaan.
Tutkimusaineisto mitattiin asentamalla mittauslaitteisto veneeseen, kärryyn ja
selkäreppuun. Tutkimusympäristönä toimi Pohjois-Lapissa sijaitseva Pulmankijoki, jossa laserkeilausaineistoja on kerätty
vuosittain vuodesta 2008 lähtien.
Väitöskirjassa osoitettiin, että jokivarren maanpinnan vuosittaisia korkeus
muutoksia voitiin havaita 6 – 10 senttimetrin tarkkuudella, kun käytettiin 95
prosentin luottamustasoa. Jokivarren
kasvittuneella rantatörmällä maanpinnan
ja kasvillisuuden luokittelutarkkuus oli 90
prosenttia, kun luokittelun tuloksia verrattiin manuaaliseen luokitteluun.
Liikkuvan laserkeilauksen suurin hyöty perinteisiin kartoitusjärjestelmiin verrattuna on aineiston suuri resoluutio.
Erityisesti liikkuvalla laserkeilauksella
kerätyt aikasarjat tuottavat merkittävän
ja yksityiskohtaisen aineiston erilaisten
luonnonprosessien analysointiin.
Vaajan geoinformatiikan alaan kuuluva väitös ”Liikkuvan laserkeilauksen soveltuvuus jokiympäristön kartoitukseen ja
muutosten havaitsemiseen” tarkastettiin
Aalto-yliopistossa lokakuussa.

Avointa dataa
väitöskirjatyössä
Maria Salonen on yhdistänyt väitöskirjassaan uudenlaisia ja erityyppisiä aineistoja
ja kehittänyt saavutettavuuden mittaamisen menetelmiä erityisesti etäisyyksien ja
matka-aikojen osalta. Avoimet paikkatietoaineistot ovat keskeistä aineistoa, ja yksityiskohtaisiin kulkutapakohtaisiin matka-aika-analyyseihin on hyödynnetty
avoimesti saatavilla olevia laskennallisia
työkaluja.
Tulokset osoittavat, että eri kulkutapojen ja liikenneverkostojen paikallisten erityispiirteiden huomioiminen ovat avainasemassa, kun saavutettavuutta halutaan

Luontoympäristön
maamerkit ja geokuvat
reitinkulun tukena

KUVA: JOHAN MYRÉEN

Väitöstutkimuksia
RIS
KUVA: K

Liikkuminen luonnossa pohjautuu keskeisesti ympäristön maamerkkeihin ja usein
geokuviin, kuten karttoihin ja ilmakuviin.
Maamerkkien havaitseminen luonnossa
vaihtelee Pyry Kettusen väitöstutkimuksen mukaan vuoden- ja vuorokaudenajas-

Suomen geodeetit mittaavat
maailman tarkimpia
pituuksia
Geodeettinen laitos on tehnyt maailman
tarkimpia pituudenmittauksia Nummelan
normaaliperusviivallaan jo yli kuuden vuosikymmenen ajan. Jorma Jokelan väitöskirja esittää, miten normaaliperusviivojen
mittakaava saadaan siirrettyä tämän päivän geodeettisiin ja maanmittaussovelluksiin, joissa tarvitaan parasta mahdollista
tarkkuutta. Olennainen osa työtä on metrologinen jäljitettävyys.
Väitöskirja sisältää yksityiskohtaisen
kuvauksen viimeisimmistä mittauksista Väisälän interferenssikomparaattorilla
tarkastella mahdollisimman realistisesti.
Urbaanissa ympäristössä ovelta-ovelle lähestymistapa johtaa todenmukaisempiin
tuloksiin kuin pelkän ajoajan huomioiminen.
Salosen tutkimuksen mukaan joukkoliikenne on kohtuullisen kilpailukykyinen
autoon verrattuna pääkaupunkiseudun tiheimmin asutuilla alueilla. Ero autoilijan
hyväksi kasvaa kuitenkin varsin nopeasti
näiltä alueilta erkaannuttaessa. Saavutettavuusaineistojen yhdistäminen todellisesta liikkumisesta kertoviin aineistoihin paljastaa, että moni pyrkii suosimaan kestäviä
kulkumuotoja, vaikka ne eivät olisikaan
kaikkein nopeimpia.
Salonen teki väitöskirjansa osana Hel-

ta riippuen, mikä tulisi huomioida reitin
opastussovelluksia, kuten navigaattoreita
kehitettäessä.
Luontoympäristön eniten havaitut
maamerkkiryhmät olivat rakennukset, kulkuväylät ja vesikohteet.
Väitöstutkimuksessa luodun arviointikehyksen mukaan geokuvat tukevat reitin suunnistamista erityisesti silloin, kun
ne esittävät maaston korkeuseroja ja pystysuoria kohteita. Tämä toteutuu parhaiten yläviistosta katselukulmasta tuotetuilla
kuvilla. Silmänliikekokeessa havaittiin rinnevalovarjostettu maastokartta helpoimmaksi katsoa. Tutkimuksessa kehitetty
kokeellinen 3D-kartta osoittautui kehityskelpoiseksi maaston korkeuserojen esittämisessä.
Pyry Kettusen geoinformatiikan alaan
kuuluva väitöskirja ”Luonnon maamerkkien ja geospatiaalisten kuvien rakenneosien analyysi reitinkulun tukemiseksi” tarkastettiin Aalto-yliopistossa syyskuussa.
ja mittauskokemuksia neljältä rakenteeltaan erilaiselta normaaliperusviivalta. Tuloksia on hyödynnetty yli 20 mittakaavan
siirtomittauksessa maanmittaus- ja tutkimuslaitosten perusviivoille ja testikentille
eri puolilla maailmaa. Siirtonormaaleina on
käytetty tarkimpia elektro-optisia etäisyysmittareita. Mitattavat pituudet ovat metristä yli kilometriin ja mittausepävarmuudet Väisälä-komparaattorin kvartsimetrien
alle 0,001 millimetristä maastomittausten
1 millimetriin.
Jokelan geodesiaa edustava väitöskirja ”Pituus geodesiassa – Geospatiaalisen
mittaussuureen metrologisesta jäljitettävyydestä” tarkastettiin Aalto-yliopistossa
lokakuussa.

singin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksen MetropAccess-projektia.
Salosen väitöskirjassa saavutettavuuskysymyksiä ja niiden analyysimenetelmiä
tarkastellaan pääkaupunkiseudun lisäksi myös Perun Amazonian alueella. Siellä
saavutettavuus liittyy ennen muuta ihmisen aiheuttamaan maankäytön paineeseen
ja tropiikin asukkaiden elinkeinoihin.
Salosen geotieteiden ja maantieteen
alan väitöskirja Analysing spatial accessibility patterns with travel time and distance
measures: novel approaches for rural and
urban contexts tarkastettiin marraskuussa
Helsingin Yliopistossa.
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App4Lounais-Suomi palkitsi avoimen datan Itämerisovelluksia
Apps4Lounais-Suomi -kilpailu etsi kesän aikana uusia avointa dataa hyödyntäviä sovelluksia ja ideoita Itämeren hyväksi. Ensimmäistä kertaa Lounais-Suomessa järjestetyn kilpailun palkinnot jaettiin Avoimen datan kuntakiertueen yhteydessä Turussa syyskuun lopussa. Kilpailun järjesti Lounais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka yhteistyössä
Boost Turun ja Apps4Finlandin kanssa. Palkintoja jaettiin neljässä sarjassa, joista suurimman palkinnon sai Innosta-sarjan Pulndss – Adventure of Baltic Sea mobiili aarrejahtipeli
purjehtijoille. Lisätietoa: www.apps4finland.fi/kilpailu/apps4lounais-suomi/

KUVA: SADE-OHJELMA

Yleiskaavat Liiteristä
Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Sito Oy ovat
koonneet yhteistyössä uuden sähköisen aineiston, joka sisältää koko maan voimassaolevat yleiskaavat.
Yleiskaava-aineisto on osa Suomen ympäristökeskuksen
Liiteri -elinympäristön tietopalvelua. Aineisto on saatavilla joko
omana rajapintapalvelunaan muihin tietojärjestelmiin tai osana Liiteri-tietopalvelua. Liiteri-tietopalvelu avataan keväällä
2015, mutta yleiskaava-aineisto on jo saatavilla käyttöön.
Liiteri-tietopalvelu toteutetaan osana asumisen ja rakentamisen ePalvelut -hanketta, joka kuuluu valtiovarainministeriön
koordinoimaan SADe -ohjelmaan.

Maanmittariopiskelijat koolle Otaniemeen
IGSM eli International Geodetic Student Meeting on kansainvälinen, vuosittain järjestettävä maanmittausalan opiskelijoiden kokoontuminen. Ensi kesäkuussa IGSM saapuu Espoon Otaniemeen. Tapahtuma kokoaa osallistujia laajasti geoinformatiikan, geodesian ja
maanmittauksen sekä kiinteistötalouden aloilta. Ohjelmaan sisältyy esitelmiä, työpajoja
sekä yritysvierailuja. Osallistujia on ollut keskimäärin 150 noin 20 eri maasta. Lisätietoa
osoitteessa igsm.fi

UN-GGIM: Europen toiminta käynnistyi
YK:n Global Geospatial Information Management (UN-GGIM) -hankkeen
tavoitteena on johtaa globaalin paikkatiedon kehittämistä ja tukea tarkan ja luotettavan paikkatiedon helppoa saatavuutta. Erityisesti tavoite on
auttaa kehittyviä maita toimivan paikkatietoinfrastruktuurin luomisessa.
Maailmanlaajuisen UN-GGIM-hankkeen puitteissa on perustettu myös alueellisia komiteoita jo olemassa olleiden rakenteiden varaan. Euroopassa ei ole ollut vastaavaa alueellista organisaatiota ja siksi Eurooppaan perustettiin UN-GGIM: Europe.
UN-GGIM: Europen ensimmäinen kokous pidettiin lokakuussa 2014. Alueellisen komitean tavoitteena on edistää paikkatietojen hallintaa ja kehittämistä Euroopassa poliittisella, strategisella ja toiminnallisella tasolla. Erityisesti kiinnitetään huomiota paikkatietojen
ja tilastotietojen yhteensovittamiseen.
UN-GGIM: Europe perusti kokouksessaan kaksi työryhmää. Core Data -ryhmän tavoitteena on muun muassa lisätä tietojen yhteentoimivuutta ja harmonisointia sekä
määritellä käyttäjien tarvitsemat tärkeimmät peruspaikkatiedot. Data Integration -ryhmän tavoitteena on muun muassa mahdollistaa keskeisten paikkatietoaineistojen integraatio muiden tietojen (kuten tilastotiedon) kanssa ja siten lisätä tietojen käyttöä.
Lisätietoa UN-GGIM: Europesta ja sen työryhmistä: http://ggim.un.org ja http://unggim-europe.org/
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TAPAHTUMAKALENTERI
20.– 21.1.2015
International workshop on spatial data and
map quality.
Valletta, Malta
Lisätietoja: www.eurogeographics.org/event/
international-workshop-spatial-data-andmap-quality
17.– 21.5.2015
FIG Working Week 2015.
Sofia. Bulgaria
Lisätietoja: www.fig.net/fig2015
25.– 29.5.2015
INSPIRE-GWF 2015. The INSPIRE Conference
and Geospatial World Forum 2015.
Lissabon. Portugali
Lisätietoja: www.geospatialworldforum.org
9.– 12.6.2015
18th AGILE Conference on Geographic
Information Science: Geographic information
Science as an enabler of smarter cities and
communities.
Lissabon, Portugali
Lisätietoja: http://agile2015.isegi.unl.pt
23.–28.8.2015
ICC 2015 - International Cartographic
Conference.
Rio de Janeiro, Brasilia
Lisätietoja: www.icc2015.org
3.– 4.11.2015
Paikkatietomarkkinat 2015.
Helsinki.
Lisätietoja: www.paikkatietomarkkinat.fi
12.– 19.7.2016
XXIIIrd Congress of International Society for
Photogrammetry and Remote Sensing.
Praha, Tsekki
Lisätietoja: www.isprs2016-prague.com

Lisää tapahtumia ja lisätietoja tapahtumista
www.positio-lehti.fi/tapahtumakalenteri
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sari.putkonen@skrivaus.fi

Tutkimuslaitokset uudistuvat:

Luonnonvarakeskus ja Paikkatietokeskus
aloittavat vuoden vaihteessa
Valtion tutkimuslaitosuudistuksen
tavoitteena on vahvistaa
ministeriöiden
sektoritutkimuslaitoksia.
Tutkimuslaitosten odotetaan
ennakoivan yhteiskunnan muutoksia
ja tuottavan päätöksenteossa ja
innovoinnissa tarvittavaa tietoa.

TUTKITTUA TIETOA PÄÄTTÄJILLE

”T

utkimuslaitosuudistuksen keskeisin tavoite
on parantaa valtion sektoritutkimuslaitosten
mahdollisuuksia tehdä korkeatasoista tutkimusta.
Kokoamalla tutkimusorganisaatiot suuremmiksi
kokonaisuuksiksi lisätään poikkitieteellisyyttä.
Hallinnossa yhdistymisestä saatavien synergioiden
kautta resursseja voidaan vapauttaa muun muassa
tukipalveluista muuhun toimintaan”, selvittää
uudistuksen tavoitteita maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

KUVA: MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

V

altion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksessa
ministeriöiden sektoritutkimuslaitokset kootaan aiempaa suuremmiksi
kokonaisuuksiksi. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tutkimuslaitoksista
muodostetaan kaksi laaja-alaista tutkimuskeskusta.
Toinen näistä on Luonnonvarakeskus ja toinen
Paikkatietokeskus. Jälkimmäisen isäntäorganisaationa toimii Maanmittauslaitos. Molemmat aloittavat toimintansa vuoden 2015 alusta.
Luonnonvarakeskus perustetaan yhdistämällä
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
(MTT), Metsäntutkimuslaitos (Metla), Riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) sekä maa- ja
metsätalousministeriön (MMM) tietopalvelukeskuksen (Tike) tilastotehtävät.
Paikkatietokeskus muodostuu Maanmittauslaitoksen Paikkatietoinfra-yksiköstä ja Geodeettisesta laitoksesta. Samassa yhteydessä Maanmittauslaitokseen perustettavaan Tietotekniikan
palvelukeskukseen siirtyvät puolestaan maa- ja
metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken
tietotekniikan kehittämistehtävät.

Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio toteaa,
että valtion tutkimuslaitosuudistuksella vahvistetaan ministeriöiden
sektoritutkimuslaitoksia ja niiden kykyä kilpailla tutkimusrahoituksesta.
Tutkimuslaitosuudistuksen tausta on vuonna
2013 annetussa valtioneuvoston periaatepäätöksessä. Periaatepäätöksessä silloinen pääministeri
Jyrki Katainen painottaa yhteiskunnan kannalta
merkityksellisen tutkimuksen vahvistamisen ja
tutkitun tiedon hyödyntämisen tärkeyttä. Katainen
toteaa, että ”Elämme tietoyhteiskunnassa vasta, kun
tietoa ja tutkittua tietoa käytetään systemaattisesti
päätöksenteon tukena”.
Myös Husu-Kallio korostaa tutkimustiedon tarpeellisuutta valtionhallinnossa: ”Päätöksenteossa
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on otettava huomioon toimintaympäristömme
muutokset. Tutkimuksen on sekä elettävä ajassa että
erityisesti sen on ennakoitava tulevaa. Tiedon ja sen
ammattitaitoisen analysoinnin on oltava päätöksenteon pohjana (science based policy). Uudistetut
organisaatiot pystyvät entistä paremmin vastaamaan näihin tarpeisiin. Erinomainen esimerkki on
tietenkin biotalous Luonnonvarakeskuksessa.”
Tutkittu tieto tulee onnistuneiden päätösten
kautta kaikkien kansalaisten hyödyksi. ”Kaikkien
meidän arkeen kuuluvat ruoka, uusiutuvat luonnonvarat ja paikkatieto, joiden tulee olla myös tutkimuksen keskiössä. Tutkimuksella varmistetaan,
että tulevat säädökset ja muu yhteiskunnallinen
päätöksenteko ja innovaatiot ohjautuvat niin, että
maan kilpailukyky paranee ja että samalla edistetään kansalaisten hyvinvointia”, Husu-Kallio linjaa.

UUSIA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA

T

utkimuslaitosuudistuksessa Geodeettinen
laitos siirrettiin Maanmittauslaitokseen, kun
muut tutkimuslaitokset yhdistettiin uudeksi
Luonnonvarakeskukseksi. Husu-Kallion mukaan
ratkaisu oli looginen: ”Paikkatieto on tulevaisuuden mahdollisuus. Yhdistämällä paikkatietoalan
huippututkimus Maanmittauslaitoksen vahvaan
insinööriosaamiseen luodaan upeat mahdollisuudet. Ja tähän kokonaisuuteen pitää laskea mukaan
myös Maanmittauslaitoksen pioneerityö avoimen
datan jakamisessa.”
Tutkimuslaitosuudistuksen odotetaankin luovan
mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan innovoinnille esimerkiksi paikkatietoalalle. ”Tutkimuskeskusten tulee rakentaa yhteistyöverkostoja yksityisen
sektorin kanssa ja asiakkaiden yritysmaailmassa
tulee nähdä, että julkishallinnon tuottama tieto ja
aineistot ovat helposti myös heidän hyödynnettävissä”, Husu-Kallio painottaa.

Luonnonvarakeskus

Vuoden 2015 alussa toimintansa aloittavasta
Luonnonvarakeskuksesta, Lukesta, tulee Suomen toiseksi suurin ja kansainvälisesti kilpailukykyinen tutkimuslaitos.
Luke kehittää biotaloutta kokonaisvaltaisesti ja ratkaisee yhteiskunnan ongelmia entistä
integroidummin. Lisäksi Luken vastuulla on viranomaistehtäviä, kuten maa-, metsä- ja kalatalouden geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyvät tehtävät.
Luke muodostuu Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta (MTT), Metsäntutkimuslaitoksesta (Metla), Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitoksesta (RKTL) sekä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) tilastotehtävistä.
Vuonna 2012 kolmessa laitoksessa tehtiin yli
1700 henkilötyövuotta.
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VAHVISTUSTA
TUTKIMUSRAHOITUSKILPAILUUN

T

utkimusrahoituksesta käydään kovaa kilpailua
niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Rakentamalla Luonnonvarakeskuksesta ja Paikkatietokeskuksesta aiempaa vahvempia monitieteellisiä
tutkimusorganisaatioita parannetaan niiden kykyä
kilpailla tutkimusrahoituksesta.
”Lisätään kansainvälistä kilpailukykyä,
jotta pärjäisimme
entistä paremmin esimerkiksi EU-rahoituksessa”, Husu-Kallio
tiivistää.
Tutkimuslaitosuudistuksen yhteydessä uudistettiin myös tutkimusrahoitusta. Suomen Akatemian
yhteyteen perustetaan strategisesti suunnatun tutkimuksen kilpailtu rahoitusväline, sillä rahoitetaan
tutkimusta, jonka tarkoituksena on etsiä ratkaisuja
merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Näihin
haasteisiin etsivät ratkaisuja myös perustettavat
tutkimuskeskukset.

”Tutkimuksen on elettävä
ajassa ja ennakoitava tulevaa.”

MMM VAHVA SEKTORITUTKIMUKSESSA

”T

utkimuslaitosuudistuksella varmistetaan se,
että maa- ja metsätalousministeriö vastaa
entistä paremmin yhteiskunnan tarpeisiin panostamalla myös tieteelliseen tutkimukseen. Lisäksi hallinnonalan päätöksenteossa pystytään vastaamaan
entistä tehokkaammin kansallisiin tarpeisiin sekä
mahdollistetaan uusien yritysten ja liiketoiminnan
syntyä”, Husu-Kallio summaa. ◀

Paikkatietokeskus FGI

Vuoden 2015 alusta Geodeettisesta laitoksesta
tulee Paikkatietokeskus Maanmittauslaitoksessa,
ja se jatkaa toimintaansa kansainvälisesti kilpailukykyisenä tutkimuslaitoksena.
Paikkatietokeskus harjoittaa paikkatietoalan
tieteellistä tutkimusta ja kehitystyötä, huolehtii Inspire-direktiivin toimeenpanosta sekä antaa
paikkatietokeskuksen toimialaan kuuluvia asiantuntijalausuntoja. Maanmittauslaitoksen nykyinen Paikkatietoinfra-vastuualue muodostaa uuden osaston Paikkatietokeskuksessa.
Tulevassa Paikkatietokeskuksessa on neljä tutkimusosastoa: geodesia ja geodynamiikka,
geoinformatiikka ja kartografia, kaukokartoitus ja
fotogrammetria sekä navigointi ja paikannus ja lisäksi paikkatietoinfrastruktuurin palvelut -osasto.
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▶ OLLI KONTKANEN

Melulle altistuvien arvioinnissa
on unohdettu rakentamisen
melua estävät vaikutukset.

Y

mpäristömelun leviämistä voidaan arvioida melun laskentamallien ja melulaskentaohjelmien avulla. Melutason laskenta
perustuu melun leviämiseen melulähteen
ja laskentapisteen välillä. Melulaskentaohjelmaan muodostetaan kolmiulotteinen
melumalli tarkasteltavasta ympäristöstä
ja melulähteistä.
Tärkeimpiä melumallinnuksen lähtötietoja ovat melulähteiden melupäästöön
ja sijaintiin liittyvät tiedot. Melulähteinä
voidaan mallintaa liikenteen melulähteitä
(tiet, rautatiet ja lentoreitit) sekä erilaisia
aluemaisia, viivamaisia tai pistemäisiä
melulähteitä, joita voivat olla esimerkiksi
voimalaitoksen savupiippu tai ilmanvaihtokone. Liikenteen melupäästön määrittämisessä tarvittavia lähtötietoja ovat muun
muassa liikennemäärä, nopeus sekä liikenteen päivä- ja yöajan osuus.
Melumalliin lisätään melun leviämisen
kannalta merkittävät maaston muodot
ja rakenteet sekä näiden akustiset ominaisuudet. Mallinnettavia muotoja ja
rakenteita ovat esimerkiksi maanpinnan
korkeusasema, rakennukset sekä meluesteet. Akustisia ominaisuuksia ovat muun
muassa akustisesti kovat alueet, kuten
vesistöt ja paikoitusalueet, sekä rakennusten ja meluesteiden pintojen absorptioominaisuudet.

Lähtötiedot useista eri
paikkatietoaineistoista

M

elumalli muodostetaan useista eri
paikkatietoaineistoista. Tieliikennetietoina voidaan käyttää esimerkiksi

liikenne-ennusteista tai Liikenneviraston
tierekisteristä saatavia tietoja. Liikennetietojen syöttämisessä on tehtävä yleistyksiä
nopeuksista, liikenteen päivä- ja yöajan
jakaumasta sekä raskaanliikenteen osuudesta.
Maastomalli voidaan muodostaa esimerkiksi Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta ja laserkeilausaineistosta.
Lisäksi kaupungeilla ja kunnilla on aineistoja kuten kantakartat, joita voidaan myös
hyödyntää melumallin muodostamisessa.
Melumallia muodostettaessa on aina
tarpeellista tehdä täydennyksiä manuaalisesti. Esimerkiksi meluesteiden sijainti ja
korkeustiedot sekä akustisesti kovat alueet
on määriteltävä. Tukiaineistona voidaan
käyttää esimerkiksi suunnitelmapiirroksia
tai ajantasaisia kartta-aineistoja ja ilmakuvia. Tähän tarkoitukseen erityisen käteviksi ovat osoittautuneet muun muassa
Google Maps Street View, Bing Maps Bird’s
eye -näkymä, HERE kartat sekä Paikkatietoikkuna.

Melulle altistuvien
määrän vertailu vaikeaa

V

altioneuvoston periaatepäätös meluntorjunnasta (VNpp 31.5.2006) asetti
tavoitteen vähentää ympäristömelulle
altistuvien ihmisten määrää vähintään 20
prosenttia vuodesta 2003 vuoteen 2020
mennessä. Tavoitteiden toteutumista ja
tehtyjen meluntorjuntatoimenpiteiden
tehokkuutta ei ole kuitenkaan kyetty seuraamaan tarkasti, sillä melulle altistuvien
määrän arviointiin liittyy epätarkkuutta.
Melulle altistuva henkilö määritellään

hänen asuinpaikkansa melutilanteen
perusteella. Melutason ylittäessä päiväajan
keskiäänitason 55 dB ohjearvon, henkilö
määritellään melulle altistuvaksi.
Tiedot rakennusten asukasmäärästä
ja melutasosta on yhdistettävä melulle
altistuvien ihmisten määrän arvioimiseksi.
Rakennusten asukasmäärän arviointi
perustuu tyypillisesti rakennus- ja huoneistorekisterin (RHR) asukastietoihin.
RHR-aineiston yhdistäminen rakennusten
geometriatietoon voidaan tehdä rakennustunnuksen avulla tai paikkatietomenetelmillä.
Melutason yhdistäminen rakennuksiin
ja asukastietoon tehdään käytännössä
rakennuksen ulkoseinään kohdistuvan
suurimman melutason perusteella. Tämä
voidaan tehdä julkisivulaskentaan tai
ruudukkolaskentaan perustuvilla menetelmillä.
Arviot melulle altistuvien ihmisten
määrästä vaihtelevat merkittävästi menetelmästä riippuen. Melulaskenta ja melulle
altistuvien ihmisten määrän arviointi on
monikohtainen laskentaketju, jonka tarkkuuteen vaikuttaa monta tekijää. Arvioinnin tarkkuuteen vaikuttavat muun muassa
melulle altistuvan henkilön määritelmä
sekä melulaskennassa käytetyt laskentamallit, laskentamenetelmät ja lähtötiedot.
Diplomityössäni tutkin, kuinka tarkkaa
on melumallinnukseen ja paikkatietoanalyysiin perustuva ympäristömelulle
altistuvien ihmisten määrän arviointi.
Työn lähtöaineistona käytin laajojen liikennemeluselvitysten maastomallipohjaisia
3D-melumalleja.
Diplomityössä havaittiin, että melulas-

KUVA: LEENA-RIITTA TUOMAALA

Ympäristömelulle altistuvien
arvioinnissa parannettavaa
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kennassa sovellettavalla laskentasuureella
ja laskentamenetelmällä on merkittävä
vaikutus melulle altistuvien ihmisten
arvioituun määrään. Suhteellinen ero eri
menetelmillä arvioiduissa määrissä vaihteli tarkasteltavissa kohteissa välillä -72
ja +119 prosenttia verrattuna nykyiseen
arviointimenetelmään. Näin ollen eri
tahojen eri vuosina tekemien selvitysten
tulokset eivät ole välttämättä keskenään
vertailukelpoisia, koska niissä on käytetty
eri menetelmiä ja erilaisia lähtöoletuksia.

Toteutuneen meluntorjunnan
vaikutukset huomioitava

M

elulle altistuvan henkilön määritelmä ei ota kantaa siihen missä
melulle altistuminen tapahtuu. Rakentamisessa on usein huomioitu meluvaikutukset esimerkiksi ulkoseinän ääneneristyksellä, sijoittamalla oleskelualueet rakennusmassojen suojaan sekä parvekkeiden
lasituksella ja sijoittelulla. Rakennuksen
ulkoseinään kohdistuvaan melutasoon
perustuvat arviointimenetelmät eivät
kuitenkaan tuo esiin meluntorjuntatoimien vaikutuksia. Rakentamisratkaisuilla
melulta suojatut ihmiset lasketaan siis

melulle altistuviksi, jolloin melulle altistuvien ihmisten määrä kasvaa.
Diplomit yön tulosten per usteella
havaittiin, että merkittävä osa melulle
altistuviksi tunnistetuista ihmisistä asuu
vuoden 2000 jälkeen valmistuneissa
rakennuksissa, joissa lainsäädännön asettamat meluntorjunnan vaatimukset on
pystytty huomioimaan aiempaa paremmin. Näissä kohteissa melulle altistuvien
ihmisten osuus oli 8 – 28 prosenttia kaikista
melulle altistuvista. Näin ollen uudessa
rakentamisessa toteutuneen meluntorjunnan vaikutukset tulisi huomioida melulle
altistuvien määrän arvioinnissa.

Luotettavia tuloksia
yksinkertaistetulla menetelmällä

D

iplomityössä tutkittiin myös tieliikennemelun laskentamalliin perustuvan
yksinkertaistetun melulaskentamenetelmän tarkkuutta. Yksinkertaistetun menetelmän käyttäminen on tarpeellista, koska
valtakunnallisen 3D-melumallin tuottaminen on kallista ja laskennallisesti raskasta.
Työssä esitettiin tarkennuksia nykyiseen
paikkatieto-ohjelmalla toteutettavaan
menetelmään sekä esitettiin uusi melulas-
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kentaohjelmalla toteutettava menetelmä.
Tulokset osoittivat, että tieliikenteen
melulle altistuvien ihmisten määrän arviointi on yhtä luotettavaa yksinkertaistetulla
menetelmällä kuin tarkemmalla maastomallipohjaisella melukartoituksella.
Tutkimuksen perusteella koko Suomen
kattava yleisten teiden melutilanteen
kartoitus on mahdollista toteuttaa yksinkertaistetulla melulaskentamenetelmällä.
Kartoituksen perusteella voidaan tunnistaa
voimakkaimmin melulle altistuvat kohteet,
joihin voidaan tehdä tarkempi maastomallipohjainen melulaskenta sekä meluntorjuntatoimenpiteiden suunnittelu.
Diplomityön tulosten perusteella suositeltiin otettavaksi käyttöön erilliset menettelyt valtakunnallisen ja paikallisen tason
melutarkasteluun. Jatkotutkimuksessa
tulisi kehittää melutilanteen seurannan
tarkkuutta ja eri selvitysten vertailukelpoisuutta siten, että melutilanteessa tapahtuneet muutokset voidaan havaita aiempaa
paremmin. Lisäksi olisi kiinnitettävä huomiota tietojen hallintaan ja keräämiseen
sekä melutilanteen seurantaan käytettävien
paikkatietojärjestelmien kehittämiseen.
Työ oli Liikenneviraston ja Ympäristöministeriön T&K-hanke. ◀

▶ diplomityö luettavissa:
https://aaltodoc.aalto.fi/
hakusanat: Kontkanen ympäristömelu
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Havainnekuva melumallista.
Melulle altistuvia arvioidaan
tyypillisesti meluvyöhykkeillä:
55 – 60 dB, 60 – 65 dB ja yli
65 dB. Melutason arviointia
julkisivulaskentaan (vasemmalla)
ja ruudukkolaskentaan (oikealla)
perustuen. Ruudukkolaskennan
mukaan rakennus on 60 – 65
dB meluvyöhykkeellä,
julkisivulaskennan 55 – 60 dB.

> 45 dB
> 50 dB
> 55 dB
> 60 dB
> 65 dB
> 70 dB
> 75 dB

OLLI KONTKANEN VALMISTUI
KESÄKUUSSA 2014 DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI AALTO-YLIOPISTON
SÄHKÖTEKNIIKAN KORKEAKOULUSTA. PÄÄAINEENAAN
HÄN OPISKELI AKUSTIIKKAA JA
ÄÄNENKÄSITTELYTEKNIIKKAA.
OLLI ON TYÖSKENNELLYT SITO
OY:SSA MELUASIANTUNTIJANA
VUODESTA 2010 ALKAEN.
SÄHKÖPOSTI: OLLI.KONTKANEN@SITO.FI
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▶ JERKER HELLSTRÖM

Lujitetut tietokoneet ovat
enemmän kuin kovia kuoria
Lujitettu tietokone on paljon enemmän kuin tietokone, johon on laitettu tavallista vahvempi kotelo, korostaa
lujitettuja tietokoneita valmistavan Handheldin toimitusjohtaja Jerker Hellström.
ujitetulla (rugged) ja vahvistetulla (ruggedized) tietokoneella on merkittäviä eroja.
Vain lujitettu tietokone (tai tablet-tietokone
tai älypuhelin) on suunniteltu toimimaan
luotettavasti erittäin ankarissa ympäristöissä ja olosuhteissa.
Vahvat ja kestävät kenttätietokoneet ja älypuhelimet lisäävät jatkuvasti suosiotaan. Markkinoilla on
joitakin suurten valmistajien laitteita, joita voidaan
kuvailla vahvistetuiksi ja niitä saatetaan mainostaa
lujitettuna tai kenttälaitteina. Ne voivat olla vedenkestäviä, mutta niistä puuttuvat muut lujitettujen
laitteiden ominaisuudet, kuten kyky sietää tärinää
ja kolhuja sekä toimia moitteettomasti niin korkeissa kuin matalissakin lämpötiloissa.

L

dardin mukaan suoritettujen testien pohjalta. Valittavana on kahdeksan erilaista testausmenetelmää.
Yleisimmin käytetty on ”Kuljetuksen putoamistesti”
(Transit Drop Test). Se edellyttää, että testattava laite
selviytyy 26 pudotuksesta kovalle pinnalle (esim.
betoni) 122 cm korkeudelta kullekin kyljelleen,
reunalleen ja kulmalleen.
IP-merkinnän toinen luku kuvaa nesteen läpäisysuojaa eli sitä, kuinka hyvin laite on suojattu
vedeltä. Asteikko vaihtelee pisarasuojauksesta
veteen upottamisen kestoon. Lujitettujen tietokoneiden valmistajat suorittavat vedenkestävyystestejä altistamalla tietokoneen voimakkaille vesisuihkuille useista suunnista. Testin kesto, veden määrä
ja paine vaihtelevat luokituksesta riippuen.

Kestävyys testataan laboratoriokokeissa

Tärinää, pölyä ja äärilämpötiloja

J

T

otta laitetta voidaan kutsua lujitetuksi, sen pitää
läpäistä MIL-STD-testejä eli olla Yhdysvaltain
armeijan laitteistostandardien mukaisia. 24 laboratoriokokeen avulla testataan, että laite toimii
korkeassa ilmanalassa, kestää korkeita ja matalia
lämpötiloja ja äkillisiä lämpötilanmuutoksia,
sadetta, kosteutta, hiekkaa ja pölyä eikä se vuoda ja
että se kestää iskuja ja tärinää.
Lujitetujen laitteiden IP-suojaluokituksen on
oltava korkea, jotta ne todella ovat pöly- ja nestesuojattuja. IP-luokitukset esitetään 2-numeroisina
lukuina. Ensimmäinen numero kuvaa suojausta
pölyltä ja toinen vedenkestävyyttä. Esimerkiksi
IP65-luokitus tarkoittaa laitteen olevan täysin
pölytiivis ja kestävän vesisuihkun joka
suunnasta.
Pudotuksen- ja iskunkestävyyden
testaus on yksi tärkeimmistä kenttätietokoneiden testeistä, sillä laitteita
putoaa jatkuvasti logistiikan, metsäteollisuuden, joukkoliikenteen, rakennusalan,
kaivosalan, turvallisuusalan ja muiden lujitettuja
tietokoneita ahkerasti käyttävien alojen työntekijöiltä. Kun tavallinen tietokone putoaa, siitä rikkoutuu helposti näyttö tai kovalevy. Kun lujitettu kone
putoaa, ei tapahdu mitään; on erittäin epätodennäköistä, että kaikki asianmukaiset testit läpäissyt
laite menisi rikki.
Putoamistestisertifiointeja myöntävät riippumattomat testilaboratoriot MIL-STD-810G-stan-

avalliset kannettava tietokoneet, erityisesti
niiden kovalevyt, ovat herkkiä tärinälle. Lujitettujen tietokoneiden täytyy sietää tärinää, koska
niitä käytetään usein kuoppaisessa ja epätasaisessa
maastossa kulkevissa ajoneuvoissa. Tärinätestit
suoritetaan MIL-STD-810G-standardin mukaisesti.
Testilaboratorioiden täristimet simuloivat erilaisia
tärinämalleja, joissa värähtelyjen aaltomuoto, esiintymistiheys ja intensiteetti vaihtelevat laitetyypin ja
simuloitavan ympäristön mukaan.
Pölynsietotestissä testataan tiiviyttä pieniltä
pölyhiukkasilta. Laitteeseen puhalletaan jauhoja
ja hiekkaa suurilla puhallusnopeuksilla korkeissa
lämpötiloissa useiden tuntien ajan. Testin aikana
laitetta pyöritetään, ja lämpötilan ja ”tuulen” nopeutta vaihdellaan.
Hiekkatiiviyden testimenetelmä on
pohjimmiltaan samanlainen kuin pölytesti,
mutta testi suoritetaan voimakkaammassa
tuulessa. Tämä ääriolosuhteiden testi simuloi olosuhteita lentokoneen vieressä.
Lujitettujen kenttätietokoneiden täytyy sietää
myös äärimmäisiä lämpötiloja ja rajuja lämpötilan
vaihteluja. Esimerkiksi Handheldin hiljattain julkaistu Nautiz X1 älypuhelin on suunniteltu toimimaan moitteetta -20 °C – +60 °C lämpötila-alueella.
Korkean ja matalan lämpötilan testit suoritetaan
MIL-STD-810G-sotilasstandardin mukaisesti. Kun
laitteen toimivuutta korkeissa lämpötiloissa testataan, laite altistetaan korkeille lämpötiloille sekä

Lujitetun tietokoneen
sisällä ei ole liikkuvia osia.
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Tavallinen kannettava on hyvä työväline kahvilassa, mutta se ei kestä esimerkiksi voimakkaita lämpötilanvaihteluita, sateesta tai
pudotuksista puhumattakaan.
virta pois kytkettynä että virta päällä. Lisäksi testataan, toimiiko laite käyttölämpötiloissaan altistuttuaan ensi niitä korkeammille varastointilämpötiloille.
Laitteelle suoritetaan vastaavat testimenetelmät
myös hyisissä olosuhteissa.
Nesteenpitävyyden testauksen lisäksi monet
lujitettujen kannettavien valmistajat testaavat
laitteitaan erittäin kosteissa olosuhteissa erillisellä
MIL-STD-810G-standardin määrittelemällä testillä.
Tietokoneet altistetaan reilusti yli 90 % kosteudelle
useiden päivien ajan trooppisessa kuumuudessa.

Sisäinen lämmitys ja muita keinoja

K

uinka laitteista saadaan niin kestäviä, että ne
läpäisevät mainitut testit?
Toisin kuin tavallisissa tietokoneissa, lujitetuissa
tietokoneissa ei ole sisällä tuulettimien tai pyörivien kovalevyjen kaltaisia liikkuvia osia. Pyörivien
kovalevyjen sijaan lujitetuissa koneissa käytetään
SSD-kiintolevyjä eli ilman liikkuvia mekaanisia
komponentteja toimivia massamuisteja, jotka kestävät paremmin fyysisiä iskuja.
Lujitetun tietokoneen sisällä on yleensä alumiinirakenteisia kovikkeita, jotka estävät komponentteja
ja piirilevyjä taipumasta iskun sattuessa. Ulompi
kuori (kotelo) ja vaimentimet on suunniteltu
vaimentamaan putoamisessa syntyvää voimaa ja
ehkäisemään sisäiset vauriot.
Tavallisen älypuhelimen tai tietokoneen koske-

tusnäyttö on pohjimmiltaan lasia, kun taas lujitettujen tietokoneiden näytöissä käytetään kemiallisesti
vahvistettua lasia. Se on vastustuskykyisempi naarmuja ja säröjä vastaan.
Näytöt voidaan myös
sijoittaa ympäröivää
koteloa matalammalle,
mikä vähentää niiden
haavoittuvuutta.
Näytössä käytetään taustavaloa, jotta näyttö on
helppolukuinen myös suorassa auringonvalossa.
Joihinkin lujitettuihin tietokoneisiin asennetaan
sisäiset lämmittimet. Lämmitin pitää komponentit
hyväksyttävässä käyttölämpötilassa ja eliminoi
samalla lämpötilan vaihteluista syntyvän kosteuden
tiivistymisen.
Kun haluaa varmistua laitteensa kestävyydestä,
on tärkeää tuntea IP-suojausluokitus – periaatteessa mitä korkeampi lukema, sitä vahvempi laite.
Kannattaa myös tarkistaa, että laite on läpikäynyt
MIL-STD-testit. Monet laitevalmistajat ylpeilevät
korkealla IP-luokituksella, mutta jättävät ilmoittamatta ostajalle, että koneet eivät ole läpäisseet
yhtään MIL-STD-testiä, jolloin ne ovat tavallisia
hauraita tietokoneita, jotka ovat jossain määrin
pölyn- ja vedenpitäviä.
Oikeat lujitetut tietokoneet rakennetaan sekä
sisältä että ulkoa kestäviksi. Ne eivät ole vain kovalla
kuorella peitettyjä hauraita komponentteja. ◀

Laitteen tulee kestää sadetta,
iskuja ja pudotuksia.

KIRJOITTAJA ON RUOTSALAISEN
HANDHELD GROUPIN PERUSTAJA JA TOIMITUSJOHTAJA,
JOLLA ON 25 VUODEN KOKEMUS
LUJITETTUJEN TIETOKONEIDEN
SUUNNITTELUSTA, VALMISTUKSESTA JA MARKKINOINNISTA.
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Kokemuksia maastokannettavista:
Positio kysyi kokemuksia maastokannettavista maastotyötä tekeviltä organisaatioilta. Saatujen vastausten
perusteella maastossa pärjätään pääosin vahvistetuilla laitteilla tai jopa ”normiläppäreillä”, mutta järeilläkin
laitteilla on kannattajansa. Lujitettujen ja vahvistettujen terminologia ei tosin ole yksiselitteistä alan
ammattilaisillekaan.
Hämeessä toimiva Viisipuu Oy on pieni metsätalouden suunnitteluun ja metsäomaisuuden hallintaan erikoistunut yhtiö.
Maastossa käytetään lujitettuja koneita. Edellytyksenä niin
tableteissa kuin perinteisissä kannettavissakin on kosketusnäyttö kartan piirtoa varten, hyvät GPS-ominaisuudet sekä
ainakin vielä Windows 7 (tai XP) -käyttöjärjestelmä suunnittelun maasto-ohjelmaa varten.
IP-suojausluokitukset ja MIL-STD-testit ovat tuttuja käsitteitä. Maastoon tarvitaan vähintään IP65-luokiteltu laite, joka
täyttää maastokäyttöön oleelliset MIL-STD-standardit.
”Metsätalouden suunnittelutehtävissä reitti kulkee siksakkia paikoissa, jotka tavallinen metsässä liikkuja kiertää, eli
ryteiköissä, jyrkissä rinteissä, kivikoissa ja ojien yli. Vaikeissa
maasto-olosuhteissa tietokoneeseen kohdistuvia kolhuja ja
iskuja ei voi loputtomasti välttää”, kuvaa lujitettujen koneiden
tarvetta yhtiön toimitusjohtaja Simo Partti.
Myös tietokoneen säänkestävyys, erityisesti vedenpitävyys

ja kosteuden- ja pakkasen kesto, on välttämätöntä. Lisäksi näytön on oltava luettavissa kirkkaassa auringon valossa.
”Näytön tyyppi ei riipu siitä onko kone vahvistettu vai
lujitettu. Kokemukseni mukaan kapasitiivinen näyttö ei sovi
sateella työskentelyyn, vaikka laite muuten vettä pitäisikin.
Kapasitiivinen näyttö reagoi sateeseen ja veden ja roskien pyyhkimiseen näytöltä. Resistiivisellä näytöllä sade ei ole ongelma.
Lisäksi kartan piirtäminen on mielestäni tarkempaa ja helpompaa resistiiviselle näytölle”, Partti kertoo.
Viisipuussa uskotaan, että vaikka ammattikäyttöön tarkoitettu lujitettu laite on kuluttajille suunnattuja kannettavia
kalliimpi, se on ominaisuuksiltaan ja toimintavarmuudeltaan
hintansa arvoinen ja saattaa tulla käyttöikä huomioon ottaen
jopa edullisemmaksi kuin hinnaltaan halvempi laite.
Lujitettujen koneiden hankintahinta on noin kaksinkertainen tai jopa hieman enemmän tavallisiin toimistokannettaviin
verrattuna.

Jyväskylän kaupungissa metsäpuolella on käytössä
Panasonic Toughpad –taulutietokone. Metsäsuunnittelija käyttää siinä kartta- ja palautepalveluja ja
on ollut laitteeseen tyytyväinen.
Maanmittauslaitoksessa ei ole ollut viime vuosina
käytössä lujitettuja tai vahvistettuja tietokoneita.
Kestäville maastokannettaville on kuitenkin työmenetelmien muuttumisen vuoksi yhä enemmän
tarvetta, ja Maanmittauslaitos onkin hankkimassa
vuoden 2015 aikana lujitettuja laitteita maastokartoituksiin.
”IP-suojausluokitukset ja MIL-STD-testit ovat
tuttuja käsitteitä, jotka otetaan huomioon laitehankinnassa ja kilpailutuksessa”, kertoo johtava asiantuntija Marko Ollikainen.
Eniten Maanmittauslaitoksen maastotöissä on
tarvetta laitteiden vedenpitävyydelle, mutta myös
putoamisen kestävyys on tärkeää. Lämpötilavaihteluiden kestävyydelle ei ole niin suurta tarvetta, sillä
niitä maastotöitä, joihin laitteita hankitaan, ei tehdä
kovilla pakkasilla.
Tavoitteena on päästä maastokartoituksissa
eroon tulosteista ja papereista. Jatkossa kohteiden
muutokset ja uudet kohteet mitataan laitteilla ja
sovellusohjelmalla ja voidaan pienellä editoinnilla
viedä suoraan tietokantaan. Nyt merkinnät tehdään
pääosin paperille ja siirretään siitä työasemalla tietokantaan.

Espoon kaupungilla on käytössään kaksi erilaista
maastokannettavaa, josta toinen on maastokelpoinen Panasonic Toughbook CF-19 ja toinen sekä
maastotallentimena että maasto-/toimistokelpoisena tietokoneena toimiva Trimble Table (Rugged
PC).
Panasonic toimii kiinteistöinsinööri Kaj Klingan mukaan ensisijaisesti maastossa mukana olevana tietovarastona, ja sitä käytetään esimerkiksi
kartta-aineiston varmistuksena. Trimble Tablet on
vastaavasti maastotallennin, joka on laajennettu
toimistokelpoiseksi eli laite on maastossa jokapäiväisessä käytössä ja sen lisäksi toimistotietokoneena
liitettynä Espoon intranettiin. Trimble Tablet on
Espoossa suhteellisen tuore ja niitä on vasta muutama. Panasonic-käyttäjillä on maastomittauksissa
erillinen maastotallennin, johon tiedot siirretään
aamulla ja josta ne myös puretaan iltapäivällä.
”Ylläpidon kannalta on hieman ongelmallista,
että meillä on nyt käytössämme keskenään erilaisia
maastolaitteita, sillä kullekin laitteelle ja laitekokoonpanolle on luotava oma ohjeistuksensa laadunvarmistusten vuoksi”, toteaa Kaj Klinga.
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Kun tietokonetta tarvitaan maastossa
päivittäin säässä kuin säässä, voi lujitettu
kone olla oikea valinta. Laitteita käytetään
esimerkiksi metsätaloudessa ja rakennuksilla.
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Merta edemmäksi
Kotimaan kiinteistörekisterissäkin olisi tekemistä, mutta yhdysvaltalainen
Trimble tähyää kehittyvien maiden markkinoille. Tapio Ahomäki osallistui
yhtiön tuotestrategian luomiseen Denverissä.
laittaminen vaan osallistuminen uuden
yksikön kansainvälisen tuotestrategian
laadintaan.

Markkinat kehittyvissä maissa

Y

hdysvaltalainen Trimble tunnetaan
parhaiten ammattilaisille tarkoitetuista GPS-laitteistaan, mutta se on jo pitkään laajentanut osaamistaan ja tuotevalikoimaansa lukuisilla yritysostoilla. Kesällä
2011 ostettu Tekla täydentää ensisijaisesti
konsernin BIM-tarjontaa, mutta Teklan
energiatoimijoille suunnattu verkkotietojärjestelmäkin on jo saanut ensimmäiset
asiakkaansa Yhdysvalloissa.
Ahomäen tehtävänä oli laatia tuotestrategiaa ja kehittää tuotetarjontaa
ensisijaisesti kehittyvien maiden kiinteistötehtäviin. Valinnanvaraa on,
sillä valikoimiin kuuluu noin 1500
tuotetta.
”Olen kuullut, että maailmassa
olisi noin kuusi miljardia kiinteistöyksikköä, joista 75 prosenttia ei ole missään rekisterissä.” Alalla ei ole kovin
montaa kansainvälistä toimijaa eikä muilla ole Ahomäen
mukaan yhtä kattavaa tarjontaa maanmittarin työkaluista kuntajärjestelmiin.
Trimble on ottanut ensim-

Coloradon lännenleffoista tuttu karu preeria ja jylhät kalliovuoret
tarjoavat eurooppalaiselle ennen kokemattomia luontoelämyksiä. Tapio
Ahomäen parhaita kokemuksia oli ”kiipeäminen” Mount Evansin huipulle
4348 m korkeuteen. Amerikkalaiseen tapaan vuorelle oli tosin rakennettu
asfaltoitu tie noin 4300 metrin korkeuteen.

KUVA: TAPIO AHOMÄEN ARKISTO

K

aliforniaa pidetään yhtenä
Yhdysvaltain edistyksellisimmistä osavaltioista, mutta iso osa
osavaltion piirikunnista hoitaa
kiinteistöjärjestelmänsä kynällä ja paperilla. Voi siis vain arvailla, mikä on tilanne
muualla maassa.
”Piirikunta eli county on se yksikkö,
joka Yhdysvalloissa vastaa kiinteistönmuodostamisesta ja kiinteistöjen rekisteröinnistä. Jokaisella countylla on omat
tapansa ja omat järjestelmänsä, eikä standardeja tunneta. Rekisterit eivät siis ole
millään lailla yhteensopivia keskenään
eivätkä myöskään kovin laajoja tietosisällöltään”, kertoo Yhdysvalloista hiljan
palannut Tapio Ahomäki.
Toimitusmiehet ovat Yhdysvalloissa
yksityisiä yrittäjiä, joiden laatimilta toimituskartoilta siirretään koordinaatit piirikunnan rekisteriin käsin. Rajapinnoista
rapakon takana ei ole kuultu. Mitään
kantakartan tapaista kunnilla ei ole kuten
ei ole kaavoitusmonopoliakaan. Kaavoituksen tekee yleensä grynderi, jonka laatiman
kaavan kunta hyväksyy.
Teklassa pitkään työskennellyt Tapio
Ahomäki haki töihin Trimblen Denverin
toimipisteeseen syksyllä 2012, kun Trimble oli perustanut uuden julkishallinnon
yksikön, Land Administration Solutions.
Ahomäen tehtävänä ei kuitenkaan ollut
kuntien kiinteistöjärjestelmien kuntoon
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Kiintopiste made in USA.
mäisiä askeliaan kiinteistöpuolella VäliAmerikassa ja eri puolilla Afrikkaa.
”Afrikkalaisilla on yllättävän hyvä tietämys uusimmasta mittaus- ja analysointiteknologiasta, vaikka olemassa olevat
laitteet ja järjestelmät olisivat hyvinkin
vanhoja, jos sellaisia ylipäätään on. Haasteita haluttujen ratkaisuiden kehittämisessä on usein lähiverkkojen, joskus jopa
sähkön, puute.”

Viranomainen ei ole ystävä

T

apio Ahomäki palasi Coloradosta
Suomeen parin vuoden työrupeaman
jälkeen, kun puolison vuorotteluvapaat ja
muut mahdolliset joustot oli käytetty. Tekla
toivotti paluumuuttajan tervetulleeksi.
Trimble-nimi oli tosin otettu sillä välin
käyttöön Suomessakin.
Trimblen Denverin yksikössä on työntekijöitä noin 500 ja moni heistä on tullut
ulkomailta. Ahomäen tiimin eurooppalaiset lajitoverit tulivat Espanjasta ja Ranskasta. ”En oikein osaa pukea sitä sanoiksi,
mutta joku eurooppalaisuus meitä yhdisti.
Usein oli helpompi samaistua ranskalaiseen ja espanjalaiseen ajattelumaailmaan
kuin yhdysvaltalaiseen”, hän pohtii.
Työkulttuurissa tulivat tutuksi pitkät
päivät, jotka tosin usein katkaistiin pitkillä
lounailla. Lomaa ei voinut ajatellakaan

pitävänsä viikkoa pitempään yhdellä kertaa, mutta vapaapäiviä vietettiin pienissä
erissä pitkin vuotta. Kansallisia vapaapäiviä
ei uskonnollisista syistä Yhdysvalloissa
juuri tunneta, mutta Trimblellä oli jouluaatto vapaata ja jonkinlaiset pikkujoulutkin
järjestettiin. Niistä tosin lähdettiin seitsemältä kotiin. Demokratia ei ulotu työpaikoille asti, eli työntekijöiden mielipiteitä
ei juuri kysellä.
”Oli kiinnostavaa nähdä, miten asiat
maailmalla toimivat ja tutustua pääkonttorin ihmisin sekä tietenkin tehdä tutuksi
suomalaista osaamista. Pitää paikkansa,
että me suomalaiset olemme aivan liian
vaatimattomia ja huonoja myymään! Paikalliset olivat pitäneet ruotsalaisia hiljaisina ennen kuin tutustuivat suomalaisiin.”
Yhdysvaltalaista viranomaistoimintaa
Ahomäellä ei tule ikävä. Virastossa voi helposti joutua jonottamaan neljä tuntia eikä
asia etene sittenkään. ”Itse jouduin monen
jonotuksen jälkeen tekemään esimerkiksi
kirjallisen kokeen ja insinööriajon ennen
kuin pääsin auton rattiin.”

Tiedonkeruu mullistuu

T

utustuminen uusimpaan mittausteknologiaan vahvisti näkemyksiä tiedonkeruun muutoksesta.
”Tiedonkeruu tulee mullistumaan.

Tietoa voidaan jo nyt kerätä myös maastokäynnin jälkeen, kun mittausvälineen
kamera on automaattisesti kuvannut
ympäristön neliösenttimetrin pikselein.
Tiedonkeruuvaiheessa ei siis tarvitse tietää, mistä kaikesta tietoa halutaan, vaan
mittauksen voi tehdä jälkikäteenkin. Sama
koskee ilmakuvia, ja kuvilta mittaaminen
yleistyy kaiken kaikkiaan voimakkaasti”,
Ahomäki innostuu.
Automaattinen ajantasaistus kuvilta
on jo tuotteistettu. Rakennustehokkuutta
voidaan analysoida kuvakartalla, ja hahmontunnistus löytää vaikkapa luvattomat
rakennukset.
Tiedonkeruuta täydentää yhä useammin kansalaisilta kerättävä tieto. Teklan
palautteen keräämisen ja analysoimisen
ratkaisu on päässyt sen ensimmäisenä
kuntapuolen ratkaisuna Trimblen globaaliin myyntiin. Tapio Ahomäen yhtenä tehtävänä on nyt saada muutakin suomalaista
osaamista Trimblen kautta maailmalle.
Liikkeelle on lähdetty Euroopan ja Yhdysvaltojen markkinoilta. Lupaavimpana
alueena hän pitää kuntapuolen sähköisiä
palveluita laajemminkin. ◀
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Paikkatiedon avulla ei vielä löydetä skuuppeja,
vaan datajournalismin keinoin syntyy yleensä
karttapohjaisia esityksiä uutissivuille.

Datasta
journalismia?

Kartta on jäänyt datajournalismissa visualisoinnin vangiksi.

K

ar tta auttaa lukijaa sijoittamaan
itsensä ympäröivään yhteiskuntaan.
Tiedotusvälineet käyttävätkin karttaa
tiedon visualisoinnissa edistyksellisesti, mutta paikkatietoaineistoista
saisi datajournalismin keinoin paljon muutakin
irti. Missä piileskelevät tietoaineistoista tehdyt
herkulliset analyysit, jotka paljastavat yritysten tai
viranomaisten mätäpaiseita tai edes asioiden yllättäviä yhteyksiä?
”Suomessa ei ole tehty meheviä paljastuksia
datajournalismin nimissä. Meillä datajournalismi
on enemmän isojen mediatalojen verkkosivuillaan
julkaisemia karttapohjaisia esityksiä datasta tai
interaktiivisia testejä, joilla lukija voi testata kuinka
moni naapuri tienaa vähemmän tai enemmän
kuin hän”, vahvistaa tutkijatohtori Heikki Kuutti
Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitokselta.
Kuutti tutkii parhaillaan erityisesti datajournalismin
työkäytäntöjä.
Viranomaisten rekistereistä on kyllä Suomessakin kaivettu tietoja esimerkiksi lobbaamisesta
eduskunnassa: ketkä ovat ahkerimmat lobbaajat ja
ketkä halutuimmat lobattavat. Varsinainen paljastus

olisi ollut se, miten lobbaus on vaikuttanut päätöksentekoon, mutta sitä aineistot tai niiden käyttäjät
eivät ole pystyneet osoittamaan.
”Kartta on meille pääosin visualisoinnin väline,
sillä toimitukselta puuttuu kovaa karttaosaamista”,
perustelee Helsingin Sanomien datadeskin päällikkö
Esa Mäkinen paikkatietoaineistojen pohjalta tehtyjen skuuppien puutetta.
Mäkisen vetämä datadeski auttaa toimittajia
käsittelemään ja analysoimaan aineistoja, minkä
lisäksi se tuottaa visualisointeja datasta erityisesti
kartoilla. Ajatus visualisoinnista lähtee aiheen ajankohtaisuudesta. Esimerkiksi syyskuussa julkaistu
kartta siitä, kuinka kauan pelastusajoneuvolta kestää
saapua eri osoitteisiin Helsingissä, lähti liikkeelle
kaupunkitoimituksen tietoon tulleesta Aluehallintoviraston Länsi-Uudenmaan hälytyskeskukselle
antamasta huomautuksesta.
Esimerkkinä alueellisesta ulottuvuudesta Mäkinen mainitsee Helsingin Sanomien hitas-asunnoista
tekemän uutisen. Siinä paljastettiin, että varsinkin
uusilla asuinalueilla hitas-asuntojen omistajat ovat
keskimääräistä parempituloisia, mikä ei ole hitasjärjestelmän alkuperäinen tarkoitus.
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KUVAT: HELSINGIN SANOMAT

tuloksia kuin jos yhtiö esiintyisi aina samassa kirjoitusasussa.
Kuutti kertoo vielä valaisevan esimerkin Jyväskylän yliopistolla tehdystä harjoitustyöstä. Siinä tutkittiin huostaan otettujen lasten määrää kunnittain
karttapohjalla ja havaittiin, että huostaan otettujen
lasten osuus vaihteli suuresti. Toimittajan tehtävä
on tietenkin lähteä selvittämään mistä vaihtelu johtuu. Tämän harjoituksen opetus oli siinä, että lasten
määrä ja suhteellinen osuus kunnan asukasluvusta
ei perustunut heidän kotipaikkaansa vaan kuntaan,
jossa he olivat sijoitettuna. Dataa ja tilastoja on siis
osattava lukea.

Kuka löytää uutisen?

T

Avointa vain teoriassa?

A

Parhaimmillaan
painettu lehti ja
verkkosivut täydentävät
toisiaan, ja lehdessä
julkaistuun uutiseen
tarjotaan lisää sisältöä
verkossa.

lati kasvava digitaalisten tietoaineistojen määrä mahdollistaa toimittajalle juttuaiheiden lisäksi entistä perustellummat tulkinnat asiasta varsinkin,
jos alkuperäiseen aineistoon voi kuka
tahansa tutusta verkossa.
Ensin aineisto on kuitenkin saatava
käyttöön. Jyväskylän yliopistossa on
testattu viranomaisten vastauksia aineistopyyntöihin. Varsin usein viranomainen
on vedonnut tekniikkaan, joka ei salli
esimerkiksi raaka-aineiston lähettämistä ilman, että
siitä poistetaan käsin tuhansia rivejä ylimääräisiä
henkilötietoja.
Helsingin Sanomien Esa Mäkisellä on parempia
kokemuksia. Hänen mielestään viranomaisilta saa
hyvää aineistoa suhteellisen helposti, mutta enemmänkin sitä saisi olla oma-aloitteisesti tarjolla. Esimerkiksi lehdistötiedotteiden yhteyteen voisi laittaa
linkin avoimeen aineistoon, josta kunnianhimoinen
ja teknisesti osaava toimittaja voisi hakea uusia
näkökulmia juttuun.

Likaista dataa

E

simerkkinä datajournalismista Heikki Kuutti
kertoo, että Yhdysvalloissa uutisiin oli vähällä
päätyä kohu-uutinen silloista, joita ei ole tarkistettu
säädösten mukaan. Toimittaja päätti kuitenkin
käydä katsastamassa läheisen sillan, jonka tarkistuksesta oli rekisterien mukaan kulunut 10 vuotta
liikaa aikaa. Paikan päällä kävi ilmi, että silti oli asianmukaisesti korjattu, mutta tietoa tarkistuksesta ja
korjauksesta ei ollut päivitetty rekisteriin.
Datajournalistit puhuvat datan likaisuudesta.
Jos Yritys Oy Ab on tilastoaineistossa välillä Yritys
Oy Ab ja välillä Yritys Oy, saadaan aivan erilaisia

oisin kuin ehkä kuvitellaan, somessa estotta
surffaava diginatiivi ei osaa käsitellä digitaalista
dataa sen sujuvammin kuin hänen kirjoituskonetta
hakkaamalla uransa aloittanut kollegansakaan.
Esimerkiksi Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen tiedostoformaattien arvuutellaan verkon
keskustelupalstoilla soveltuvan kenties karttojen
kuunteluun.
Uutisen tai taustatietojen kaivaminen raakadatasta edellyttää yhteistoimintaa ohjelmoijien
ja muiden atk-asiantuntijoiden kanssa. Tämä on
saanut tutkijan pohtimaan toimittajan riippumattomuutta. Jos toimittaja on atk-asiantuntijan armoilla
sen suhteen, mitä datasta voi saada irti, onko atkasiantuntija se, joka määrittelee jutun sisällön?
”Toimittajan on itse tiedettävä, mitä hän haluaa
data-aineistonsa avulla sanoa”, Kuutti korostaa.
Esa Mäkinen uskoo, että tekniikan kehittyminen
poistaa ongelman. ”Työkalut ovat helpottuneet
huomattavasti jo niiden kolmen vuoden aikana, kun
olen työskennellyt datajournalistina. Esimerkiksi
yleisimmillä kaupallisilla paikkatieto-ohjelmistoilla
tuotettuja aineistoja voidaan jo lukea ilmaisohjelmistoilla varsin hyvin. Olisikin kiinnostavaa saada
paikkatietoaineistoja enemmän käyttöön.”
Helsingin Sanomien työkalut karttojen luomisessa ovat tällä hetkellä LeafletJS, Openstreetmap,
Cloudmade ja Karttakeskuksen karttaleikkuri sekä
Google Earthin ja Bingin ilma- ja satelliittikuvat.
Tietoa visualisoivat kartoilla Hesarin ohella
runsaasti myös Yleisradio ja Suomen Kuvalehti.
Mäkinen uskoo, että työkalujen kehittyminen tuo
datadeskit seuraavan parin vuoden aikana muihinkin medioihin. ◀

Datajournalismi on journalistinen prosessi, jossa
laajoja tietoaineistoja yhdistelemällä, suodattamalla, analysoimalla ja visualisoimalla tuotetaan
uutisia ja artikkeleita. Lähde: Wikipedia.
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KUVA: PANU LINDQVIST

sari.putkonen@skrivaus.fi

Lukiolaiset Roomassa –
GPS-tehtävä suoritettavana
Ensimmäiseltä kohteelta viimeiselle 17 000 askelta.
Mitä barokin piirteitä havaitsette Loyolan kirkon julkisivussa? Tätä kysyttiin Helsingin Medialukion Roomaprojektin oppilailta Roomassa. Vastauksia etsittiin suunnistamalla barokkikirkolle käyttäen hyväksi iPadia ja
siihen ladattua Hei Joe -sovellusta.
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H

elsingin Medialukion
historian opiskelijoilla oli tänä vuonna
mahdollisuus hakea
kurssille nimeltään
Rooma-projekti.
Kurssi oli yhtä kuin
kahdeksan vuorokautta kestänyt opintomatka Roomaan ja Pompeijiin ja sille
osallistui 16 lukiolaista. Toiseksi viimeisen
päivän tehtävänä oli tutustua Rooman
barokkikohteisiin.
”Meidän tehtävänä oli suunnistaa itsenäisesti viiteen eri kohteeseen ja katsoa,
minkälaisia barokkityylistä kertovia piirteitä siellä näemme”, kertoo Rooma-projektiin osallistunut Elmo Mustonen.
Tehtävä suoritettiin käyttäen apuna
iPadiin ladattua Hei Joe -opetus- ja matkailusovellusta, jonka tausta-aineistona on
Google Mapsin kartat. Sovelluksen avulla
iPad toimi navigaattorina, jossa nuoli kartalla näyttä suuntaa kohteelle. Opettajat
olivat ladanneet etukäteen sovellukseen
kohteet, joissa oppilaiden oli käytävä.
Kun oppilaat saapuivat kohteelle, sovellus näytti opettajien palveluun lataamat
tiedot kohteesta ja antoi tarkemmat ohjeet
tehtävän suorittamiseksi. Hei Joen hyviin
puoliin oppilaat lukivat tarkan kartan verrattuna turistikarttoihin.
Lähes 2,8 miljoonan asukkaan Roomassa kulkeminen sujui: ”Se oli helppoa.
Olimme olleet Roomassa viikon, joten
alue oli jo melko tuttu.
Myös nähtävyydet auttoivat suunnistamisessa”,
Linnea Kukkonen Medialukiosta huomauttaa
ja kertoo käyttäneensä
askelmittaria, johon tuli tehtävän aikana
noin 17 000 askelta.
”Se oli ehkä koko reissun kaikkein
hauskin tehtävä, kun siihen kuului muihin ihmisiin kontaktin ottamista. Esimerkiksi Fontana di Trevillä meidän piti
kysyä muilta turisteilta, mitä he tietävät
lähteestä”, Iida Yliannala Medialukiosta
toteaa.
Jos joku ei muista Trevin suihkulähdettä
kerrottakoon, että Federico Fellinin elokuvassa Ihana elämä näyttelijä Anita Ekberg

kahlasi barokkityyliin koristellussa lähteessä. Myös kolikoiden heitto lähteeseen
kuuluu tapoihin.

Hyvässä opetuksessa eri
elementtejä

R

ooma-projektia vetivät historian
ja yhteiskuntaopin lehtorit Laura
Vuorela ja Kimmo Päivärinta. Idean GPStehtävään opettajat saivat kuultuaan Hei
Joe -sovelluksesta: Päivärinta kuuli sovelluksesta lyhyen esittelyn, Vuorela luki siitä
Kleio-lehdestä.
Kun kysyn, löytyykö jostakin tietoa
paikkatiedon hyödyntämisestä opetuksessa, Päivärinta toteaa, että ei osaa tuohon
vastata ja huomauttaa, että yleensä tietoa
ja ideoita kurssien pitämiseen saa koulutuksissa.
”En ole mikään teknologiafriikki. Mielestäni hyvässä opetuksessa on erilaisia
elementtejä. Jos opetus on pedagogisesti
hyvää ja jos oppilaat saa motivoitua, auttaa
se oppimisessa.”

Tehtävän valmistelu

”K

äytimme valtavasti aikaa GPS-tehtävän valmisteluun, vaikka sovelluksen käyttö onkin periaatteessa melko
helppoa”, Päivärinta kertoo.
”Sovelluksen toimintaan tutustuminen,
tekstien ja kuvien valmistelu ja liittäminen sovellukseen veivät
oman aikansa samoin
kun sen käsittäminen,
että myös tekstit on vietävä .jpg-kuvatiedostoina palveluun.”
Myös iPadin ohjelmistopäivitykset
aih euttivat hieman päänvaivaa, mutta
lopulta tehtävä päästiin tekemään kolmella
täysin toimivalla ja yhdellä kartat ylimalkaisesti näyttävällä laitteella.
”Ensi kerralla olisi hyvä olla muutama
ylimääräinen iPad mukana yllättävien
ongelmien varalta.”
Tehtävää varten oppilaat jaettiin neljään ryhmään, joista kullakin oli yksi laite
käytössään. Opettajat eivät olleet mukana
ryhmissä, oppilaat liikkuivat itsenäisesti.

”Reissun hauskin
tehtävä.”
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”Vakoilimme kylläkin oppilaita hetken
Loyolan kirkon liepeillä, kun ensimmäiset
ryhmät saapuivat paikalle.”
Alun perin opettajat olivat suunnitelleet, että he seuraisivat kahvipöydän
ääressä iPadilta oppilaiden liikkumista
kohteille. Tästä jouduttiin tällä kertaa
luopumaan, koska iPadeissa ei ollut SIMkorttia eikä budjetissa ollut juurikaan liikkumavaraa ylimääräisiin kuluihin.
Vaikka tehtävän suunnittelu ja toteutus
eivät sujuneet täysin ongelmitta, kokemukset GPS-tehtävästä saivat opettajat ideoimaan lisää Hei Joen käyttömahdollisuuksia:
”Esimerkiksi uskonnossa ja maantiedossa
sitä voisi hyödyntää. Minulta on myös pyydetty, että pitäisin taas Helsinki-suunnistuksen kaupungin historiallisiin kohteisiin,
siinäkin Hei Joe -sovellusta voisi käyttää.”

Oppia ja hupia

S

umma summarum: tehtävän aikana
oppilaat kävivät Piazza di Spagnalla,
Piazza del Popololla, Piazza Navonalla
sekä Fontana di Trevin suihkulähteellä ja
Pyhän Ignatius Loyolan kirkolla. Jokaisella
kohteella oli nähtävänä jotain barokin tyylisuuntaan liittyvää ja jokaisella kohteella
oppilaiden oli tehtävä muutamia tehtäviä.
Tavoitteena oli, että oppimisen varjolla
nautitaan Roomassa kiertämisestä ja historiallisten kohteiden tutkimisesta ja että
hauskaakin olisi. Opiskelijoiden tehtäväkuvailuista päätellen hauskuuspuolikin
osui kohdilleen:
”Tehtävänä oli luoda mahtipontinen
turistivideo”, Linnea Kukkonen naureskelee.
”Tehtiin kirja iPadin kirjasovellukseen”,
Iida Yliannala kuvailee.
”Tehtävät vaihtelivat: oli kuvien ottamista, videon kuvaamista ja tunnistettiin
barokin piirteitä ympäristöstä”, Elmo
Kukkonen muistelee. ◀

▶ Lisätietoa Hei joe -sovelluksesta:
www.heijoe.com
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Paikkatietomarkkinat 2014 on pidetty.
Kävijöitä oli 2127.
Lämmin kiitos kaikille vierailijoille,
näytteilleasettajille, esiintyjille ja
tapahtuman järjestelyihin osallistuneille.
Nähdään taas ensi vuonna 3.– 4.11.2015!
KUVAT: ANTERO AALTONEN JA LEENA-RIITTA TUOMAALA
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KUVA: ANTERO AALTONEN

Jukka Viitasaaren
sanoma kuulijoille oli
selvä.

Paikkatietoala tähtää kasvuun
”Hyödyntämällä digitalisaation mahdollisuudet voimme luoda kasvua ja uusia työpaikkoja”,
uskoo johtaja Jukka Viitasaari Teknologiateollisuus ry:stä. Tässä murroksessa myös
paikkatietoalalla voisi olla vahva rooli.

Tiedonkeruun väline- ja palvelutoimittajat
Tiedonhallintaratkaisut eri toimialoilla
Tiedolla johtaminen ja analysointi
Sulautetut ratkaisut ja integroinnit
Kuluttajatuotteet ja palvelut

S

Paikkatietomarkkinoiden viisi pääsegmenttiä (Lähde: FLIC)

yksyn paikkatietomarkkinoilla puhunut
Viitasaari aloitti esityksensä luettelemalla
karuja totuuksia Suomen talouden tilasta:
talouden kasvu on pysähtynyt, samoin
tuottavuuden kasvu. Tilanne on poikkeuksellinen, sillä koskaan aikaisemmin
ei tuottavuuden kasvu ole pysähtynyt
rauhan oloissa. Myös elintason kasvu
on hidastunut, ja velkaa otetaan entistä
enemmän sekä valtiolla, kunnissa että
kotitalouksissa.
”Suomi on tienhaarassa, josta voimme

vielä kääntyä kohti parempaa, mikäli pystymme hyödyntämään uuden tekniikan,
erityisesti digitalisaation, tarjoamat mahdollisuudet”, Viitasaari totesi.
Kyse ei ole pelkästään nykyisen toiminnan sähköistämisestä. Digitalisaatio
merkitsee uutta liiketoimintaa, joka ei
olisi mahdollista ilman uutta teknologiaa.
Asiakkaalle tarjotaan digitaalisia palveluja konkreettisen tavaran sijaan, jolloin
globaalit markkinat ovat yhä useamman
yrityksen ulottuvilla.

Lisää osaajia tarvitaan

S

uomen paikkatietoklusteri FLICin
tekemän kyselyn mukaan sen 36
jäsenyritystä työllistävät yli 1 200
henkilöä. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 200 miljoonaa euroa
vuodessa. Keskimääräinen liikevaihto
työntekijää kohti on noin 120 000 euroa,
kun vastaava eurooppalaisten yritysten
keskiarvo on 52 000 euroa/henkilö.
Yritysten keskikoko liikevaihdolla

positio 4/2014

▶ 25

▶ RIIKKA KIVEKÄS
riikka.kivekas@maanmittauslaitos.fi

mitattuna on 27 miljoonaa euroa. Alle
miljoonan euron liikevaihdon yrityksiä
on monta; vain muutama yltää yli 10 miljoonan liikevaihtoon. Yrityksille leimaa
antavaa on työntekijöiden korkea koulutustaso. Henkilöstöstä yli 80 prosenttia
on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon.
Yritykset kokivatkin suurimmaksi
haasteeksi sopivien osaajien löytymisen.
Sen nähtiin jopa hidastavan yritysten
mahdollisuuksia toimintansa laajentamiseen. Kyselyn vastanneiden mukaan
yritysten on panostettava uusien työntekijöiden sisäiseen koulutukseen, sillä
korkeakouluopinnot eivät tarjoa kaikkia
työelämässä tarvittavia valmiuksia. Yritykset kaipaavatkin tiiviimpää vuoropuhelua
korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa.

Kansainvälistyminen kiinnostaa

P

eräti 92 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä aikoo kasvattaa
liiketoimintaansa. Kasvulle on tilaa
ja tilausta, sillä esimerkiksi Euroopassa
markkinat ovat kasvaneet tasaisesti noin
10 prosentin vuosivauhtia. Julkinen sektorin on tällä hetkellä selvästi tärkein
asiakas.
Yrityksistä 60 prosenttia tähtää EU:n
markkinoille, 20 prosenttia Pohjoismaihin,
muut Pohjois-Amerikkaan tai muualle
maailmaan. Pääosa yrityksistä saa tulonsa
ainakin vielä toistaiseksi kotimaan markkinoilta. Tosin joukossa on jo nyt muutamia yrityksiä, joiden liikevaihdosta suurin
osa tulee viennistä.
Kasvua mahdollistavat muun muassa
kansainvälistyminen ja markkinoiden
globalisaatio tietoverkkojen poistettua palveluiden tarjoajilta maantieteellisiä esteitä.
Myös Inspire-direktiivi nähtiin mahdollisuutena. Euroopan markkinoiden volyymiksi on arvioitu noin 3,3 miljardia euroa.
Siitä potista riittäisi enemmän jaettavaa
meille suomalaisillekin.
Ja jotta markkinoilla menestyy, on kyettävä tuottamaan asiakkaalle lisäarvoa, josta
hän on valmis maksamaan. Tässä paikkatiedolla on varmasti paljon annettavaa. ◀

▶ Artikkeli perustuu Jukka Viitasaaren esitykseen Paikkatietomarkkinoilla.

Paikkatiedot
apuna arjessamme
Paikkatietomarkkinoiden keskiviikko
tarjosi joukon arkisia sovelluksia.

P

aikkatiedoista on tullut osa
arkipäiväämme, etsimme uusia
paikkoja elokuvateattereille,
inventoimme metsiä, ratkaisemme kasteluongelmia pelloilla, annamme kunnille palautetta ja
löydämme lautta-aikataulumme. Näin
kuulimme Paikkatietomarkkinoiden toisena päivänä. Tässä muutama poiminta
näistä esityksistä.
”Täältä löytyi punainen nuttu.” Niin
mistä? Tämä kysymys on arkipäivää Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa. Puhelimitse
paperikarttaa lukien on hankalaa selvittää,
mistä etsinnän kannalta ratkaiseva johtolanka on löytynyt, kertoi Heikki Väätämöinen Suomen Punaiselta Ristiltä.
Nyt avuksi ovat tulleet mobiililaitteet.
Sami Heinonen on kehittänyt ilmaiseksi
Vapepatutka-mobiilisovelluksen yhteistyössä SPR:n kanssa. Sovelluksen avulla
on mahdollista lähettää johtolangat koordinaatteineen etsinnän johtajalle. Lisäksi
sillä voidaan seurata etsintäpartioita viiden
metrin tarkkuudella 10 sekunnin välein.
Seurannassa on mukana myös poliisi. Näin
vapaaehtoisten löytämät johtolangat tulevat myös viranomaisten tietoon.

Minne uusi elokuvateatteri?

O

letko koskaan miettinyt, miten monia
eri näkökulmia tulisi ottaa huomioon
elokuvateattereiden sijoittelussa? Se ei
ole aivan yksinkertainen päätös, kuten
Vesa Aittomäki Finnkinolta kuvasi esityksessään. Saadaanko uudelle teatterille
kävijöitä? Entä viekö se samalla kävijöitä
vanhoilta teattereilta?
Ruokakauppa halutaan sijoittaa sinne,
missä potentiaaliset asiakkaat asuvat. Elokuvateatterin kohdalla sijoittelun periaatteet ovat monitahoisemmat. Elokuviin voidaan mennä kauaskin ja sama asiakas voi
käydä useammassa teatterissa. Valintaan
vaikuttavat myös muut tekijät. Treffeille

mennään kaupungin keskustastaan, kun
taas lapsiperheet suosivat kauppakeskuksissa olevia teattereita. Lisäksi asiakastiedot
saadaan kerättyä vain verkkopalvelusta.
Miten nämä asiakkaat poikkeavat suoraan
teattereista lippunsa ostavista asiakkaista?
Esrin ja Finnkinon yhteisprojektissa
näitä kysymyksiä ratkottiin paikkatiedon
avulla. Investointilaskelmat tarkentuivat,
kun kartat tulivat avuksi.

Palautteet kartalle Jyväskylässä

O

nko t yömatkasi varrelta palanut
katulamppu? Puuttuuko kotitieltäsi
katukyltti? Jyväskylässä kuntalaiset pääsevät merkitsemään nämä puutteet kartalle
uuden palautejärjestelmän kautta. Janne
Haartman Jyväskylän kaupungilta esitteli,
miten palautteet kerätään kootusti yhden
palvelun kautta.
Järjestelmä toimii kokonaan selaimella.
Saman verkkosivuston kautta annetaan
palautteet, käsitellään ne ja ylläpidetään järjestelmää. Kuntalaisen antama
palaute ohjataan suoraan oikealle taholle
palautteen tyypin mukaan. Jos palautteen
antaja antaa luvan, palautteet julkaistaan
verkkosivuilla ja ne toimivat näin ”usein
kysyttyä”-palstan tavoin. Lisäksi palautteet
tallennetaan aina arkistoon, jolloin niihin
voidaan tarvittaessa palata.
Palautteet voidaan myös esittää kartalla,
jolloin asukas voi käydä tarkistamassa
oman kotikulmansa palautteet. ”Onko
hiekoituksen puutteesta kotikadullamme
jo ilmoitettu?” Paikkatiedot pääsevät näin
hyötykäyttöön ja kaupunkilaiset saavat
entistä parempaa palvelua. ◀

▶ Paikkatietomarkkinoiden esityksiin voit
käydä tutustumassa Paikkatietomarkkinoiden verkkosivuilla www.paikkatietomarkkinat.fi > ohjelma
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Paikkatieto
saa yksilöivät
tunnisteet

Luonnosvaiheessa oleva JHS-suositus ohjeistaa yksilöiviin tunnisteisiin liittyviä käytäntöjä.

K

ohdetta kuvaavia tietoja voidaan yhdistää yksilöivien tunnisteiden avulla. Ne
mahdollistavat tiedon yhteiskäytön
tehostamisen sekä päällekkäisten
rekisterien ja tiedonkeruun vähentämisen. Inspire-direktiivi velvoittaa, että osassa
direktiivin piiriin kuuluvista aineistoista on otettava
käyttöön yksilöivät tunnisteet. Vaatimus koskee
seitsemää liitteen I aineistoteemaa, neljää liitteen
II teemaa ja 15 liitteen III teemaa; näiden aineistoteemojen määrätyille tietokohteille tulee antaa tietojärjestelmäriippumattomat yksilöivät tunnisteet.
Tunnistekäytäntöjen yhdenmukaistamisella
halutaan varmistaa tietojen yhteentoimivuus paitsi
kansallisesti myös Euroopan laajuisesti. Aineistoteemat kattavat laajasti yhteiskunnan perustietovarantoja, kuten kiinteistöt, rakennukset, liikenneverkot, suojelualueet, geologia, luonnonriskialueet,
energia- ja mineraalivarat, maankäyttö, maaperä ja
maanpeite sekä osoitteet ja paikannimet.

Yksiselitteinen ja pysyvä

I

nspiren edellyttämät käytännöt on määritelty
teknisessä General Conceptual Model -dokumentissa. Sen mukaan yksilöivien tunnisteiden
tulee olla yksikäsitteisiä, pysyviä, jäljitettäviä sekä
toteutuskelpoisia.
• Yksikäsitteisyys (Uniqueness) edellyttää, että
kahdella paikkatietokohteella ei ole samaa tunnistetta. Kohteen eri versioiden on oltava saman
paikkatietokohdetyypin ilmentymiä. Tunnistetta
ei voi käyttää uudelleen.
• Pysyvyys (Persistence) edellyttää, että tunniste
pysyy muuttumattomana kohteen koko elinkaaren ajan. Elinkaarisäännöt määrittelevät, millaiset
muutokset kohteessa aiheuttavat uuden kohteen
ja uuden tunnisteen perustamisen.
• Jäljitettävyys (Traceability) edellyttää, että kohde

voidaan löytää tunnisteensa avulla.
• Toteutuskelpoisuus (Feasibility) liittyy erityisesti
Inspire-direktiiviin. Direktiivi edellyttää, että
olemassa olevat kansalliset tunnistejärjestelmät
voidaan sovittaa Inspire-tunnistejärjestelmään.
Inspire-direktiivin mukaisten paikkatiedon yksilöivien tunnisteiden käyttöä ohjeistamaan laaditaan
JHS-suositusta. Siinä kuvataan tunnisteen rakenne
sekä annetaan ohjeet tunnisteen muodostamiseksi.
Suositus sisältää myös esimerkkejä yksilöivien tunnisteiden hyödyntämisestä.

Tunnisteen muodostaminen

P

aikkatiedon yksilöivällä tunnisteella tarkoitetaan tiedon tuottajaorganisaation julkaisemaa
tietojärjestelmäriippumatonta kohdetunnistetta. Se muodostuu paikkatietokohteen tietolähteen yksilöivästä nimiavaruudesta ja paikkatietokohteen paikallisesta tunnisteesta. Tunnisteeseen voi
lisäksi liittyä versiotunniste,
joka muodostuu elinkaarisääntöjen mukaan. Inspiren
mukaiset yksilöivät tunnisteet julkaistaan HTTP URI -muodossa.
Nimiavaruus yksilöi paikkatietokohteen tietolähteen. Paikkatietotunnisteen nimiavaruus
muodostetaan tunnistepalvelun domainista (httpalkuinen verkko-osoite) ja Paikkatietohakemiston
aineistotunnisteesta (7-numeroinen numerosarja).
Paikallinen tunniste on kyseisessä nimiavaruudessa yksilöivä; millään muulla paikkatietokohteella
ei ole samaa yksilöivää tunnistetta. Paikallisena
tunnisteena voi käyttää vakiintuneita tunnisteita,
kuten pysyvä rakennustunnus.
Tietokohteen muutostietoja hallitaan versiotunnisteen avulla. Versiointi koskee kohteen
merkityksellisiä ominaisuuksien tai geometrian

Inspire edellyttää yksilöivien
tunnisteiden käyttöä.
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muutoksia. Versioinnin perusteeksi tarvitaan elinkaarisäännöt. Ne kuvaavat kohteen muutoksia sen
koko elinkaaren ajalta. Tiedon tuottaja määrittelee
elinkaarisäännöt omalle aineistolleen.
Elinkaarisääntöjen avulla ratkaistaan, milloin
tietokohdetta (ilmentymää) koskeva muutos aiheuttaa identiteetin ja yksilöivän tunnisteen muuttamisen (eli kyseessä uusi kohde) ja missä tilanteissa olemassa oleva kohde saa vain uuden versiotunnisteen.
Säännöissä luokitellaan uuden kohteen tai version aiheuttavat muutostapahtumat. Paikkatietojen
muutostapahtumat voidaan yleensä kuvata viidellä
tapahtumatyypillä ja niiden alaluokilla. Tapahtumatyyppejä ovat
• Uuden kohteen luominen
• Kohteen poistaminen
• Kohteen ominaisuuksien muuttuminen
• Kohteen geometrian esitystavan muuttuminen
• Kohteen geometrian muuttuminen.

paikkatietoaineistojen metatietoa myös aineiston
sisältämiä tietokohteita. Esimerkiksi palvelu hakee
ensin Paikkatietohakemistosta kaikki rakennustietoa sisältävät aineistot, joista käyttäjä valitsee
häntä kiinnostavan. Haun toisessa vaiheessa palvelu
kertoo, mitä rakennuksia kuvaavaa tietoa kyseinen
aineisto sisältää.
Yksilöivät tunnisteet tulevat tarjoamaan uusia
mahdollisuuksia muun muassa sähköisen asioinnin
sovellusten kehittämiseen sekä joukkoistamisen
hyödyntämiseen tiedon keruussa ja ylläpidossa. ◀

▶ Tutustu valmisteilla olevaan suositukseen:
www.jhs-suositukset.fi/
▶ Verkkosivuilta löytyy muun muassa JHS-suositusluonnos sekä 19.11. pidetyn esittelytilaisuuden aineistot ja videotallenne. Suositusluonnoksen palautekierros päättyy 14.1.2015.

Linkittyvät tiedot

T

unniste voi viitata sekä reaalimaailman kohteeseen että sitä kuvaavaan käsitemalliin.
JHS-suositusluonnoksen mukaisissa HTTP
URI-tunnisteissa käytettävä tunnistetyyppi ilmaisee,
minkälaiseen tietoresurssiin viitataan:
’id’ - reaalimaailman kohde
’so’ - paikkatietokohde, -aineisto tai -aineistosarja
’def’ - käsite, jota paikkatietokohde edustaa
’doc’ - kohdetta kuvaava dokumentaatio, esimerkiksi eri esitysmuodot
Yksilöivien tunnisteiden käyttö mahdollistaa
eri tietolähteissä sijaitsevan tiedon hyödyntämisen
ja yhdistelyn yli organisaatiorajojen. HTTP URItunnisteita voidaan käyttää tietojen verkottamisessa
Linked Data (Yhdistetty tieto) -periaatteella, jossa
välineinä käytetään RDF (Resource Description
Framework) -kuvauksia ja ontologioita.
Ontologioilla kuvataan käsitteitä ja niiden välisiä
yhteyksiä. Niiden avulla voidaan tunnistaa, yksilöidä ja paikantaa internetissä samaan ilmiöön liittyvää tietoutta eri tietolähteissä. Esimerkiksi Inspiren
tietotuotemäärittelyt muodostavat harmonisoidun
käsitteistön, josta voi muodostaa tiedon linkittämiseen tarvittavan ontologian.
Ontologiat ja niihin kytketyt yksilöivät tunnisteet
mahdollistavat tietojen semanttisen haun. Silloin on
mahdollista toteuttaa palvelu, jossa voi hakea paitsi

Yksilöivien tunnisteiden
hyödyntämistapoja
Tiedon keruu
• uudelleenkäyttö eri tietolähteistä
• tiedon ylläpito
• muutostietojen ylläpito
Tietojen yhdistely
• analyysikäyttö
• monitorointi
• abstraktien kohteiden luonti
Tiedon jakelu, tietopalvelut
• kohteista kiinnostuneet tahot
Toiminnan ja prosessien kehittäminen
• primaaritiedon uudelleenkäyttö
Tieto- ja kokonaisarkkitehtuurit
• tuottavuus, tehokkuus
Tietomäärittely, sovelluskehitys
• nopea kehityssykli
• kansainvälinen käyttö
Yhteiskäyttö, sähköinen asiointi
• julkinen, yksityinen, kansalaiset
Crowdsourcing
• tietojen ylläpito
• kohdetasoinen palaute (avoin tieto)

▶ 27
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UUTISIA
Tiedolta metsätalouden
karttasovellus Norjaan

Hyvinkäälle BlomSTREETpilvipalvelu

Allma on metsäyhtiöiden Allskog, Mjosen
Skog ja AT Skog välinen yhteistyöhanke,
joka kattaa yli 30 prosenttia puusta saatavasta tuotosta Norjassa. Yhtiöt ovat valinneet Tiedon kehittämään verkossa ja
matkapuhelimissa käytettävän karttasovelluksen metsänomistajille, metsätalousalan johtajille ja yrittäjille. Karttasovellus
perustuu Esrin karttapalveluun.

Hyvinkään kaupunki on ottanut käyttöön
Blom Kartta Oy:n toimittaman BlomSTREETpilvipalvelun, jonka kautta kunnan kaikilla
työntekijöillä on mahdollisuus hakea tietoa
mittatarkoilta katunäkymäkuvilta. Pilvipalvelu on integroitu osaksi kunnan sisäistä
Oili-paikkatietopalvelua, joka perustuu Siton toimittamaan Louhi-kuntapalvelimeen.
Näin katunäkymiä voi tarkastella rinnan
muiden paikkatietoaineistojen kanssa.

HSL:n laskurit kannustavat
liikkumaan kestävästi

Suomen
ympäristökeskukselle Esrin
Enterprise License Agreement
-sopimus
Suomen ympäristökeskus (SYKE) on tehnyt Esri Finland Oy:n kanssa sopimuksen,
jonka kautta paikkatietoa pystytään hyödyntämään entistä laajemmin ympäris-

Navdatalta GNSS-tukiasemia
Ruotsiin
HSL:n yksityishenkilöiden kulkutapalaskuri raportoi millainen liikkuja minä olen
ja miten muut liikkuvat. Työmatkalaskuri
tuottaa työnantajalle kokonaiskuvan yrityksen työ- ja työasiointimatkoista. Laskurit on toteuttanut Dimenteq Oy.
Työmatkalaskurilla työnantaja saa
tietoa työntekijöidensä työ- ja työasiamatkoista ja niihin liittyvistä kehittämistarpeista. Kerätyn tiedon pohjalta voi
seurata millaisia vaikutuksia esimerkiksi
työsuhdelippujen hankkimisella on.
Laskuri tuottaa tietoa kyselyyn vastanneiden työntekijöiden liikkujatyyppien
jakaumasta, hiilidioksipäästöjen määrästä, työmatkojen pituuksista, kulkutapojen muutospotentiaalista, työasiamatkojen kulkutavoista, etätyöhalukkuudesta ja
kiinnostuksesta kimppakyyteihin.
Vastaaja näkee kuvaajien avulla,
kuinka paljon aikaa, euroja, hiilidioksidipäästöjä ja kaloreita hänen työmatkastaan syntyisi, jos hän tekisi koko matkan
jalan, pyörällä, joukkoliikenteellä tai autolla. Laskuri on osoitteessa: www.hsl.fi/
työmatkalaskuri

Navdata Oy on solminut jatkokaupan 60 Javad GNSS -tukiasemavastaanottimen ja 40

Spatineolle uusia asiakkaita
Geologian tutkimuskeskus on ottanut Spatineo Monitorin käyttöönsä parantaakseen
paikkatietopalveluidensa saatavuutta, seuratakseen niiden käyttöä ja kehittääkseen
geologisen tiedon käytettävyyttä. Toinen
Spatineon uusi asiakas on ranskalainen

Ensimmäinen Spatineo
Roadmap -kypsyysarviointi
valmistui
Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) keväällä 2014 käynnistynyt paikkatietokypsyyden arviointi Spatineo Roadmap -tuotteen avulla saatiin päätökseen lokakuun
alussa. Kypsyysarviointia SYKE:n puolelta
koordinoinut ryhmäpäällikkö Riitta Teini-

Blom Kartta toimittaa Hyvinkäälle myös
katunäkymäkuvaukseen perustuvat liikennemerkki- ja valaisinpylväsinventoinnit.
BlomSTREET-katunäkymäkuvat säästävät kaupungille aikaa ja rahaa, kun suuri osa maastotarkastelusta voidaan tehdä
kuvilta esimerkiksi kunnossapidossa, rakennusvalvonnassa ja liikenteen suunnittelussa.
Hyvinkään paikkatietostrategian tavoitteena on saada paikkatiedot osaksi kaupungin kokonaisarkkitehtuuria.

töhallinnossa sekä Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksissa, Aluehallintovirastoissa ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa. SYKEn hallinnoima kolmivuotinen sopimus antaa sen piiriin kuuluville
organisaatioille mahdollisuuden käyttää
laajaa valikoimaa Esrin paikkatieto-ohjelmistoja sekä ottaa käyttöön uusia lisenssejä ilman lisäkustannuksia.

Javad Dorne-Margolin antennin toimittamisesta Ruotsin maanmittauslaitoksen SWEPOS VRS/RTK -järjestelmään. Laitteet toimitetaan syksyn 2014 aikana. Kauppa on
jatkoa vuonna 2013 tehdylle 105 vastaanottimen kaupalle.

CRAIG (Auvergnen alueen paikkatietokeskus), joka hankki Spatineo Monitorin saadakseen paremman näkyvyyden paikkatietopalveluidensa käyttöön. Spatineon
pitkäaikainen Monitor-asiakas Tampereen
kaupunki on ottanut myös Spatineo Performancen käyttöönsä. Tampere todentaa sillä
paikkatiedon rajapintapalveluidensa suorituskyvyn.

ranta kertoo, että arviointi nosti esiin jo etukäteen arvattavia mutta myös odottamattomia seikkoja. SYKE:n päättäjien tietoisuus
paikkatietojen käytön mahdollisuuksista ja
hyödyistä on Teinirannan mukaan lisääntynyt kypsyysarvioinnin myötä.
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UUTISIA
Apua kartonkikeräykseen
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY,
Suomen Kuitukierrätys Oy ja Paperinkeräys
Oy ovat testanneet uutta sensoriteknologiaa, jonka avulla seurataan HSY:n kierrätyspisteiden kartonkiastioiden täyttymistä.
Sensoreiden lähettämän tiedon avulla voidaan astiat tyhjentää juuri oikeaan aikaan.
Pisteissä on käytössä Enevo Oy:n anturit,
joiden antama tieto astioiden täyttymisestä
on liitetty Paperinkeräys Oy:n ajonohjausjärjestelmään.
Kartonkisäiliöiden tyhjennykset sekä
keräysreitit saadaan luotua automaattisesti ja kartonkiastiat tyhjennetään oikeaan
aikaan. Tavoitteena on sekä asiakaspalvelun parantaminen, mikäli kartonkisäiliöiden
ylitäyttymiset saadaan vähentymään, että
kuljetuskustannusten ja päästöjen vähentäminen.

Maanmittauslaitokselle
250 000 vanhaa ilmakuvaa
Blom Kartta Oy luovuttaa historiallisten ilmakuvien arkistonsa Maanmittauslaitokselle. Arkisto sisältää noin 250 000 kuvaa
vuosilta 1960–2007.
Vanhat ilmakuvat sisältävät ainutlaatuista historiatietoa, jota ei ole enää saatavilla muista lähteistä. Esimerkiksi vanha
rakennuskanta, käytöstä poistetut kaatopaikat, maankäyttö, maa-aineisten ottoalueet, kulkuyhteydet ja kasvillisuus erottuvat
kuvista. Kuvat eroavat Maanmittauslaitoksen historiallisista ilmakuvista etenkin kuvauskorkeudeltaan.
Maanmittauslaitoksen ilmakuvaukset
on kuvattu tyypillisesti korkealta ja kuvausalue on laaja. Blom Kartan kuvat ovat
esimerkiksi kaupunkien keskustoista ja
matalammalta kuvattuja. Ne tarjoavat yh-

Helen ylläpitää
johtokarttaansa Keypron
järjestelmällä
Helsingin Energia -konserniin kuuluva Helen Sähköverkko Oy siirtyy vuodenvaihteessa ylläpitämään sähköverkon sijaintijohtokarttaa ja suunnittelemaan kaapeliverkon
putkituksia KeyPron KeyEnergy-paikkatietojärjestelmällä. Maarakennuksen putkitussuunnittelu ja jatkossa putkien varausti-

dyskuntasuunnittelijoille ja historian tutkijoille lukemattomia eri käyttömahdollisuuksia.
Maanmittauslaitoksella on ennestään
noin 700 000 ilmakuvan arkisto. Kaikki vanhat filmikuvat on tarkoitus skannata digitaaliseen muotoon. Tähän mennessä kuvista on skannattu noin 400 000.
Skannaaminen on aloitettu vanhimmista,
1930-luvun filmeistä, sillä filmirullat haurastuvat ja hajoavat iän myötä.
Vanhoja ilmakuvia voi ostaa Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelun kautta.
Vaikka vanhat ilmakuvat kuuluvat Maanmittauslaitoksen avoimiin aineistoihin, joudutaan kuvien käsittelyyn ja toimittamiseen
kulunut työaika veloittamaan asiakkaalta.
Myös Blom Kartta jatkaa entiseen tapaan
asiakkaidensa palvelemista vanhoihin ilmakuviin liittyvillä palveluilla.
lan hallinta otetaan uutena ominaisuutena
käyttöön keväällä 2015.
KeyEnergyyn viedään myös web-rajapintojen kautta Helen Sähköverkon nykyisen verkkotietojärjestelmän aineistot. Näin
tarkkaan sijaintitietoon yhdistetään sähköverkon kohteiden ominaisuustiedot. Pitkän
aikavälin tavoitteena on saada sähköverkon sijainti- ja verkkokartat samaan karttapohjaiseen esitysmuotoon.

TUOTEUUTISIA
Handheldilta uusi NAUTIZ X8
-tietokone

Uusia ominaisuuksia
Spatineon tuotteisiin

Ruotsalaisen Handheldin tuorein laite on
kenttätyöhön tarkoitettu erittäin pieni erikoislujitettu Nautiz X8. Handheldin mukaan
kämmenmikron kirkas kapasitiivinen kosketusnäyttö on luettavissa kaikenlaisissa
olosuhteissa ja lasin erikoiskäsittely takaa
kestävyyden kenttäolosuhteissa. Laite on
täysin suojattu pölyltä ja hiekalta ja kestää
jopa veteen upottamisen. Se täyttää myös
vaativien MIL-STD-810G-sotilastestistandardien vaatimukset.

Spatineo Monitorin leijuke-toiminnon avulla palveluntarjoajat voivat jakaa ja julkaista
paikkatietopalveluidensa saatavuustiedot
omilla nettisivuillaan. Nettisivuille upotettava leijuke näyttää palvelun sen hetkisen
tilan, saatavuustiedot valitun aikajakson
aikana sekä tiedon ilmoituksista ja palvelun käyttökatkoista. Myös Spatineo Monitorin hälytysasetuksia ja raportteja on paranneltu.

Uutta Sokkialta

375 grammaa. Laitetta voi käyttää yhdessä
uuden S-10-tallentimen kanssa. Samaan
tuoteperheeseen kuuluvat myös 72-kanavainen GHX2-RTK-verkkovastaanotin sekä
SA300 GNSS-antenni.

Sokkia on julkaissut uusia tuotteita
GNSS-mittauksiin. Uusi GCX2 GNSS -vastaanotin seuraa 226 kanavaa ja painaa vain

Geolaserilta XPAD for Android
XPAD for Android on maastomittausohjelmisto, jota voi käyttää GNSS- ja takymetrikojeiden kanssa. XPAD for Android voidaan
toimittaa yhdessä maastokelpoisen tabletin kanssa, jossa on 7” kosketusnäyttö. Ohjelmistoa voi käyttää myös muilla tableteilla tai älypuhelimella.
XPAD:n käyttäjä näkee mittauksensa ja suunnitelmadatat satelliittikuvalla.
Sen kartalta voit tarkistaa esimerkiksi lähtötietoja tai mitata etäisyyksiä ja kohteita suoraan CAD-kuvalta. Mittausdatan voi
tallentaa suosituimpiin pilvipalveluihin, kuten Google Driveen, Microsoft SkyDriveen
ja Dropboxiin, josta datan voi avata niin
maastossa kuin toimistossa.
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KUVAT: ANTERO AALTONEN

Antti Rainio ja ansioituneita opinnäytteitä
palkittiin Paikkatietomarkkinoilla

Opinnäytepalkitut Emilia Venäläinen, Henrikki Tenkanen, Kimmo Nurmio ja
Pyry Kettunen sekä Miika Mäkelä ProGIS ry:stä.

P

roGIS ry jakoi syksyn Paikkatietomarkkinoilla Paikkatietoalan kunnianmaininnan ja neljä opinnäytepalkintoa.
Kunniamaininnan sai Antti Rainio pitkäaikaisesta ja näyttävästä työstään paikkatietoalan parissa. Hallituksen kunniamainintakeskustelussa Anttia kuvailtiin
muun muassa seuraavasti: muutosagentti,
verkostojen pioneeri, grand old man, muihin intoa valava asioiden edistäjä, visionääri. Onnea Antti Rainiolle!
ProGIS palkitsi myös ansioituneita opinnäytetöitä. Tänä vuonna ehdotuksia tuli ennätysmäärä yhteensä viidestä yliopistosta
ja yhdestä ammattikorkeakoulusta. Palkittavien töiden valitseminen oli haasteellista
töiden poiketessa toisistaan sekä tuotetun
tieteellisen tiedon, aiheen strategisen vaikuttavuuden että tuloksien sovellettavuuden alalla.

Palkinto myönnettiin neljälle:

Henrikki Tenkanen, pro gradu; Geographic
knowledge discovery from sparse GPS-data - Revealing spatio-temporal patterns of
Amazonian river transports.
Pyry Kettunen, väitöskirja; Landmarks
in nature and geo-images to support wayfinding.
Kimmo Nurmio, pro gradu; Vetovoimamalli kaupan palveluverkon suunnittelussa
ja vaikutusten arvioinnissa.

Emilia Venäläinen, pro gradu; Geographical Information Systems supporting
the Maritime Search and Rescue planning
– evaluating the voluntary emergency response in the Gulf of Finland.
Palkintotöitä esiteltiin Paikkatietomarkkinoilla järjestetyssä seminaarissa. Onnea
palkituille!
Osa esityksistä on julkaistu Paikkatietomarkkinoiden verkkosivuilla paikkatietomarkkinat.fi > ohjelma.

LinkkiBuffet

Paikkatietomarkkinoiden
iltatapahtuma
järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa uudistetulla konseptilla, LinkkiBuffettina. Osallistujat pääsivät nauttimaan buffet-pöydän antimista sekä magikoomikon
ja trubaduurin esityksistä samalla, kun jatkoivat hyvin alkaneita keskusteluja näyttelyosastolla.
Järjestimme tapahtuman yhteistyössä
Paikkatieklusteri FLIC:in ja Maanmittauslaitoksen kanssa ja tapahtuman tarjosivat
osastonsa auki pitäneet näytteilleasettajat.
Kiitos kaikille! Keräämme palautetta tapahtumasta jo ensi vuotta silmällä pitäen Paikkatietomarkkinoiden palautekyselyn yhteydessä.

Kunniamaininnan sai Antti Rainio.

Uusi hallitus
Yhdistyksen syyskokous pidettiin myös Paikkatietomarkkinoilla ja siellä valittiin hallitus
vuodelle 2015.
Samppa Bernelius - Wikimedia Suomi
Mikko Hämäläinen - SC5 Online Oy
Ulla Järvinen pj. - Esri Finland Oy
Riikka Kivekäs - Maanmittauslaitos
Miika Mäkelä vpj. - Tom Tom Oy
Ulla Pyysalo - Geodeettinen laitos

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

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

▶ ULLA PYYSALO

PROGIS-JÄSENET SAAVAT POSITIO-LEHDEN JÄSENHINTAAN 17,50€.
LEHDEN VOI TILATA OSOITTEESTA WWW.POSITIO-LEHTI.FI/TILAUS.
MERKITSE TILAUKSEEN KOODI "PRO"!

Kuntalaisten ääni kunnan kehittämiseen

PALAUTTEELLA TEHOKKUUTTA
Trimble Feedback on paikkatietoja hyödyntävä web-sovellus
palautetiedon antamiseen, käsittelyyn ja julkaisuun
•

Kuntalaispalautetta päätöksenteon tueksi

•

Käytettävissä 24/7

•

Tehostaa asiakaspalvelutoimintaa

•

Helpottaa toimenpiteiden ja resurssien kohdistamista

•

Palautearkisto tietojen analysointiin ja tilastointiin

www.tekla.com/fi/trimble-feedback
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PALVELUHAKEMISTO

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

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

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

▷ Tiedonkeruun, työnohjauksen ja omaisuudenhallinnan mobiiliratkaisut

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

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

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

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

OHJELMISTOT

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

▷ Ohjelmistot ja palvelut UAV-ilmakuvausten
datakäsittelyyn

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

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

▷ GIS- ja Location Intelligence ohjelmistot
▷ MapInfo paikkatietoteknologia
▷ Encom- luonnonvara-alan erikoisohjelmistot
▷ Paramics -infrasuunnitteluun
▷ Kartta- ja tietoaineistot
▷ Konsultointi ja koulutus
Melkonkatu 18, 00210 HELSINKI
puh. (09) 682 4060, faksi (09) 692 6227
http://www.pitneybowes.com/fi/location-intelligence.html
http://www.pitneybowes.com/fi/location-intelligence/
mapinfo-suite.html

▷ CityCad – infrasuunnittelujärjestelmä
▷ Louhi – kokoavat tietopalvelut ja
sähköisen asioinnin ratkaisut
▷ SitoGis – kuntarekisterijärjestelmä
▷ Räätälöidyt järjestelmätoteutukset
SITO, Tuulikuja 2, 02100 ESpOO
puh. 020 747 6000
etunimi.sukunimi[at]sito.fi
www.sito.fi

Ohjelmia laserpisteiden ja kuvien käsittelyyn

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

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

▷
▷
▷
▷

Erdas ja Intergraph ohjelmistot
ArcGIS räätälöinti
Paikkatietoaineistojen hallinta
Karttatuotteet

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

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

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

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

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

▷ Pocket 3D
▷ Magnet field
▷ Magnet office tools

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

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

Mike von Wehrt
puh. 030 661 10
energy.publicadmin@trimble.com
www.tekla.com/fi
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▷ Trimnet VRS-palvelu
▷ GIS/GPS/GNSS-järjestelmät
Kestotilaus 24 €
Vuositilaus 29 €
positio-lehti.fi/tilaus

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

Paikkatiedon erikoislehti
ilmestyy neljä kertaa vuodessa
positio-lehti.fi

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

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

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

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

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

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

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

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

SEURAA

OHJELMISTOT

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

LUE

JÄRJESTELMÄT

TILAA
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facebook.com/positio-lehti

▷
▷
▷
▷
▷

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

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

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

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

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

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

MUISTATHAN UUSIA
ILMOITUKSESI 19.1.2015
MENNESSÄ
Lähetä sähköpostia:
positio@maanmittauslaitos.fi
tai soita:
Päivi Varis, 040 801 7666

LAITTEISTOT

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

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

▷ Paikkatietoalan täydennyskoulutuspalvelut
▷ Osaamisen kehittämisen ratkaisut

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

▷ Avoimen/suljetun lähdekoodin ratkaisut
▷ Sovelluskehitys/alihankinta

Marjaana Laurema
Mechelininkatu 3 C, 00100 HELSINKI
puh. 050 560 8604
etunimi.sukunimi[at]aaltoee.fi
www.aaltopro.fi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

▷ Paikkatietojärjestelmien sovelluskehitys ja
projektit
▷ Mobiilin tiedonkäsittelyn ratkaisut eri tarpeisiin

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

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

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

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

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

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

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

PALVELUT

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

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

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

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

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

Ratkaisevaa tietoa
Me pureudumme toimintaympäristöön kerros
kerrokselta, maalla ja vedessä – mallinnamme
piilossa olevan todellisuuden
▷ Tiedonhallinta
▷ Aineistomallit, kaikki irti nykyisestä aineistostasi
▷ Palvelutuotteet: Luotaus, Karttatuotanto, Suunnittelu, Mittausaineistojen käsittely ja Mittaus
Mericon Oy
Laurinmäenkuja 3 A, 00440 HELSINKI
info@mericon.fi www.mericon.fi
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Kari Mikkonen
Pohjantie 3, 02100 ESPOO
puh. 040 560 3159
kari.mikkonen@paikkatietokonsultit.fi
www.paikkatietokonsultit.fi

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

▷ Ilmakuvakartat ja digitaaliset kartat
▷ Maastomallit, ortokuvat, mittauspalvelut

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

Paikkatietopalveluiden 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

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

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

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

▷
▷
▷
▷

Erdas ja Intergraph ohjelmistot
ArcGIS räätälöinti
Paikkatietoaineistojen hallinta
Karttatuotteet

▷ Digitaaliset kartoitukset ja maastomallit
▷ EUREF- ja N2000-muunnokset
▷ Infraomaisuuden tiedonkeruu
▷ Laserkeilaukset ja ilmakuvaukset
▷ Selvitykset, konsultointi ja koulutus
SITO, Tuulikuja 2, 02100 ESpOO
puh. 020 747 6000
etunimi.sukunimi[at]sito.fi
www.sito.fi

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

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

PALVELUT

▷ Ohjelmistot ja palvelut UAV-ilmakuvausten
datakäsittelyyn

▷ Topcon merkkihuolto
▷ GPS- ja muut geodesian laitteet

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

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

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

▷
▷
▷
▷

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

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

MUISTATHAN UUSIA
ILMOITUKSESI 19.1.2015
MENNESSÄ
Lähetä sähköpostia:
positio@maanmittauslaitos.fi
tai soita:
Päivi Varis, 040 801 7666

TIETOTUOTTEET

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

▶ 35

