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e paikkatietoalalla työskentelevät olemme
tottuneet luottamaan kartan ilmaisuvoimaan. Sitäkin hämmentävämpää oli kuulla
toimittajien hiillostaman poliitikon painottavan, ettei hän ole nähnyt vielä ensimmäistäkään [aiheeseen liittyvää] karttaa:
”En ole halunnut nähdä, koska se olisi välittömästi
alkanut ohjaamaan sitä ajattelua, joka täällä korvien
välissä on.”
Paikkatietojen käytössä on siirrytty vaiheeseen,
jossa huomion voi kohdistaa tiedon keruusta tiedon
hyödyntämiseen, kun tiedot on digitoitu ja aineistojen ylläpito järjestetty.
Myös muut edellytykset paikkatietojen hyödyntämiselle ovat parantuneet merkittävästi. Uusi
tekniikka rajapintoineen on tuonut tietovarannot
entistä joustavammin saataville, ja tiedon avaaminen on poistanut kustannuksiin ja hallintoon
liittyviä esteitä.
On siis aika keskittyä olennaiseen ja miettiä,
kuinka tuoda paikkatiedot tiiviiksi osaksi organisaation toimintaa ja päätöksentekoa. Kuinka luoda
uusia palveluita ja tehostaa toimintaa?
Muutokset eivät tapahdu hetkessä, sillä kyse on
tekniikan lisäksi tottumuksista ja asenteista. Usein
myös mukavuudenhalusta. Tutusta ja turvallisesta
on helppo pitää kiinni.
Uutta oppiakseen on lähes poikkeuksetta luovuttava jostain vanhasta. Eikä luopuminen ole koskaan
helppoa.

KIRSI MÄKINEN
päätoimittaja
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Löytyykö

paikkatiedolle paikka?
Keskustelu paikkatiedon käytön lisäämisestä sai vauhtia, kun Sipilän hallitusohjelmassa
nostettiin näkyvästi esiin innovaatiot, digitalisaatio ja uudet toimintatavat. Olisiko
paikkatiedon aikakausi vihdoin koittanut?

P

aikkatiedon roolia digitalisaatiossa on käsitelty muun
muassa Paikkatietoverkoston
tilaisuuksissa syksyn aikana.
Verkoston järjestämässä työpajassa elokuussa etsittiin mahdollisuuksia
tukea hallitusohjelman tavoitteita ja kärkihankkeita paikkatiedon avulla. Osallistujat
olivat yksimielisiä siitä, että paikkatieto
voisi olla keskeisessä roolissa useissa hallitusohjelman kärkihankkeissa.
Suunnitelmaa kärkihankkeiden toimeenpanosta ei ollut silloin vielä julkaistu.
Hankeideoita oli etsitty kaikille avoimessa
digitalisaatiohaasteessa. Lähetetyistä

Ehdotukset liittyivät muun muassa digitaalisiin oppimisympäristöihin, kotihoidon
logistiikkaan, bio- ja kiertotalouteen, puhtaiden ratkaisujen edistämiseen, julkisen
hallinnon palvelujen sähköistämiseen ja
palveluverkon optimointiin.

Kärkihankkeet vailla
paikkatietoa?

H

allitus julkaisi kärkihankkeidensa
toimeenpanosuunnitelman syyskuun lopulla. Se sisältää kaikkiaan
31 hanketta tai reformia; jokaisessa useita
toimenpiteitä. Sana paikkatieto esiintyy
suunnitelmassa vain kerran:
Tulevaisuuden metsätieto- ja
sähköiset palvelut -hankTUTKIMUSTAIDOT PAIKKATIEDON AVULLA
keessa, joka on osa puun tar• Maantiede, ympäristöoppi, muut oppiaineet
jontaa ja monipuolista käyt• Uudet opetussuunnitelmat korostavat tutkimustaitotöä edistävää hanketta.
jen merkitystä jo alakoulun ensimmäisiltä luokilta lähtien. PaikkaOppi on hyvä tutkimustyökalu, jolla omia
Toimeenpanosuunnitelhavaintoja saadaan tallennettua ja esitettyä.
masta löytyy muitakin toi• Tutkimustaidot korostuvat lukiossa: tiedon etsiminen
menpiteitä, joissa paikkapaikkatietoaineistoista, oman tai yhteisen paikkatietieto on tai ainakin voisi olla
don tuottaminen, analysoiminen ja tulosten esittämimukana. Pikaisesti silmäillen
nen kartalla.
sellaisia on viitisentoista,
mutta olisi varmasti enemmänkin, jos paikkatiedon
Lähde: Virpi Hirvensalo, PaikkaOppi-koordimahdollisuudet tunnettaisiin
naattori, Turun Kaupunki
paremmin.
Vaikka meille paikkatieideoista paikkatiedon mahdollisuudet don ammattilaisille digitaaliset kartat ovat
saattoi usein tunnistaa, mutta paikkatie- tuttu juttu, elämme edelleen maailmassa,
toon konkreettisesti liittyviä ehdotuksia jossa yksinkertainenkin teemakartta herättää monissa vau-efektin ja paikkatiedon
oli vähemmän.

käyttö rajoittuu vahvasti luonnontieteisiin. Etenkin sote-puolella hyötyjä olisi
saatavissa paljon nykyistä enemmän. Alan
ammattilaiset ovat asian tunnistaneet;
mutta viesti olisi saatava myös käyttäjien
korviin.
Yksi avain muutokseen on osaamisen
kehittäminen. Paikkatieto tulisi tuoda
osaksi opintoja kaikilla koulutustasoilla ja
alasta riippumatta. Osaamisen lisääminen
onkin kirjattu tavoitteeksi Kansalliseen
paikkatietostrategiaan.

Perusteet haltuun jo koulussa

P

aikkatietojen hyödyntämisestä koulutuksessa keskusteltiin Paikkatietoverkoston tilaisuudessa lokakuussa.
Osallistujat totesivat, että paikkatietojen
käytön tulisi olla kansalaistaito siinä missä
kartanlukukin.
Haasteeseen on tarttunut PaikkaOppihanke, jonka tavoitteena on lisätä paikkatietotaitoja kouluissa.
PaikkaOppi on ympäristötiedon, maantieteen ja paikkatietotaitojen opetukseen
luotu oppimisympäristö. Se tarjoaa koulujen käyttöön työkaluja, aineistoja ja
tehtäviä paikkatietotaitojen perusteiden
opetukseen sekä oman lähiympäristön
tutkimukseen paikkatietomenetelmiä
hyödyntäen.
PaikkaOpin käyttöä ollaan laajentamassa maantieteestä muihin oppiaineisiin
yhdistämällä eri oppiaineita paikkatiedon
kautta. Maantieteen ja ympäristöopin
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MURROKSESSA-PALSTA
KÄSITTELEEE ASIOITA JA
ILMIÖITÄ, JOTKA MUUTTAVAT
PAIKKATIETOALAA JA TOTUTTUJA TOIMINTAMALLEJA.

lisäksi paikkatietoa voi hyödyntää esimerkiksi historian, yhteiskuntaopin,
biologian, fysiikan ja kemian opetuksessa.
Paikkatietotaidoista on apua arkielämässä,
ja niitä voi hyödyntää myös yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Paikkatiedon
avulla voidaan myös edistää oppilaiden
tutkimustaitoja.
Ennen kuin nämä tulevat paikkatietonatiivit ovat työelämässä, työelämässä
tarvittavaa paikkatietotietämystä on kehitettävä muilla tavoin. Esimerkiksi paikkatiedon opetusta olisi laajennettava korkeakouluissa ja yliopistoissa paitsi osana
perusopintoja myös täydennyskoulutusta
tarjoamalla, todettiin Paikkatietoverkoston
tapaamisessa.
Paikkatiedon perusopintoja on jo tarjolla useissa yliopistoissa. Turun ja Helsingin yliopistoissa suosituimpien kurssien
kysyntä ylittää tarjonnan. Myös Aaltoylipistossa ollaan suuntaamassa perusopetusta uudelleen: kurssivalikoima on
suppeampi, mutta kursseja tarjotaan suuremmalle joukolle.
Mutta toisenlaisiakin kokemuksia on.
Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskuksen ainoalle paikkatietokurssille on ollut vain vähän tulijoita,
vaikka paikkatiedot liittyvätkin liikenteeseen olennaisesti. Tarvitaan markkinointia
ja kurssien sisällön kehittämistä niin, että
opiskelijat tuntevat aiheen omakseen.
Paikkatietoalan täydennyskoulusta ovat
järjestäneet ainakin Helsingin yliopisto ja
Aalto-yliopisto. Koulutuksiin ovat osallistuneet pääasiassa luonnontieteiden,
maa- ja metsätalouden, teknisten alojen ja
tietotekniikan asiantuntijat.
Järjestäjien mukaan koulutuksen markkinointi uusille aloille ei ole ollut helppoa.
Myös täydennyskoulutukseen osallistuvien
lähtötaso vaihtelee, mikä vaikeuttaa koulutuksen suunnittelua. Tilanne helpottuisi,
mikäli paikkatiedon perusteet olisi tuotu
mukaan perusopintoihin kaikilla aloilla.

Tulisi, pitäisi, täytyisi

T

ässäkin kirjoituksessa on konditionaalia ja passiivia käytetty ahkerasti.
Ongelmat ja kehittämiskohteet on
tunnistettu, mutta toimenpiteet – ja ennen
kaikkea toimijat – tuntuvat olevan osittain

KANSALAISEN PERUSPAIKKATIETOTAIDOT
(”SPATIAL CITIZENSHIP”) ARKIELÄMÄN APUNA JA
YHTEISKUNNALLISEEN OSALLISTUMISEEN

HALUATKO PUHEENVUORON?
OTA YHTEYTTÄ TOIMITUKSEEN,
POSITIO@MAANMITTAUSLAITOS.FI

• Mitä paikkatieto on, missä kaikkialla sitä käytetään, miten
sitä voi käyttää ja hyödyntää eri tarpeisiin ja tavoitteisiin,
esim. osallistuminen, viestintä geomedian avulla, geomedian välittämän tiedon kriittinen tarkastelu.
• Esim. navigointi, tiedon haku karttapalveluista (esim. lähin
pankkiautomaatti, hyvä kahvila), vaikuttaminen ja osallistuminen esim. kaupunkien palautepalvelut ja yhä lisääntyvän
avoimen paikkatiedon hyödyntäminen työprojekteissa tai
yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.
Lähde: Virpi Hirvensalo, PaikkaOppi-koordinaattori, Turun Kaupunki
hämärän peitossa.
Kyse on paljolti viestinnästä ja vaikuttamisesta, jossa esimerkiksi Paikkatietoasiain neuvottelukunnalla tai Paikkatietoverkostolla voisi olla näkyvämpi rooli. Jotta
tuloksia saadaan, työhön
on varattava myös riittävät resurssit.
Ennen kaikkea keskustelu on tuotava sinne,
missä päätökset tehdään.
Askeleita tähän suuntaan on jo otettu. Sitran
tuoreessa selvityksessä
sote-palveluiden saavutettavuutta ja palveluverkon muutostarpeita vuoteen 2025 mennessä arvioitiin
paikkatiedon avulla. ◀

Paikkatiedon mahdollisuudet
tunnistetaan, mutta
konkreettiset ehdotukset
puuttuvat.

LISÄÄ AIHEESTA

▶ Hallituksen kärkihankkeiden toimeenpanosuunnitelma: http://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutus
▶ Paikkatiedon paikka hallitusohjelmassa
-työpaja: www.paikkatietoikkuna.fi/
web/fi/paikkatietoverkosto_kilpailukyky
▶ Paikkatiedon hyödyntäminen koulutuksessa -keskustelutilaisuus: www.
paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoverkosto_strategia-ja-viestinta
▶ PaikkaOppi: www.paikkaoppi.fi
▶ Sitran selvitys: www.sitra.fi/uutiset/
omahoito/digitalisaation-mahdollisuudet-huomioitava-sote-uudistuksessa
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KUVA: K

TIINA HEIKKINE
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Näkökohtia paikkatietojen
mallintamiseen geodesian ja
geodynamiikan aloilla
Aalto-yliopistolla tarkastetussa Karin Kollon geodesian alan väitöstyössä tutkittiin
geodeettisen tiedon mallinnuksen lähestymistapoja geodesian, geodynamiikan ja
paikkatietotutkimuksen aloilla. Tutkimuksen päätavoitteet liittyvät tietomallinnukseen ja sen käyttökelpoisuuteen eri aloilla,
mallinnuksen laatumittareilla ilmaistuina.

Suomalainen laskentamalli
parantaa maankäytön
ilmastovaikutusten arviointia
Maankäytön muutosten vaikutukset kasvihuonekaasujen päästöihin ovat tarkentuneet ratkaisevasti, kun arvostettuun
saksalaiseen Max Planck -instituutin ilmastomalliin kytkettiin Suomen ympäristökeskuksen kehittämä maaperän hiilikiertoa kuvaava laskentamalli. Ilmastomalli kehitettiin
Ilmatieteen laitoksen kanssa.
Juuri julkaistun tutkimuksen mukaan
SYKEn Yasso-malli soveltuu maaperän hiilivarojen laskentaan maailmanlaajuisesti.

Ukkospilvet voidaan
tunnistaa automaattisesti
tutkakuvista
Ilmatieteenlaitoksella on tutkittu ukkospilvien automaattista tunnistamista ja havaittu, että lentoliikenteelle vaarallisten ukkospilvien automaattinen tunnistaminen
tutkakuvista on mahdollista.
Lentoliikennettä varoitetaan ukkospilvistä, sillä niihin liittyy voimakkaita nousuliikkeitä ja turbulenssia, rakeita ja jäänmuodostusta lentokoneen rakenteisiin.
Aiemmin lentosäähavainnot teki aina ihminen, joka raportoi myös havaitsemansa
ukkospilvet. Automaattisten säähavaintojen yleistyttyä myös ukkospilvien tunnistamista automatisoidaan käyttäen säätutkahavaintoja. Menetelmien laadunarviointi on
osa tätä työtä.
Silloin kun säähavaintoja tekee ihminen, hän voi tunnistaa ukkospilvet tunnusomaisesta alasinmaisesta tai sienimäisestä muodosta. Pimeys, rankkasade

Väitöskirjalla on kolme pääaihetta. Ensimmäisessä tutkittiin painovoimaisten
korkeuksien mallinnusta. Käytössä oli kolme mallinnusmenetelmää: kriging-menetelmä, sumea mallinnus ja bilineaarinen
affiininen muunnos. Menetelmien avulla laadittiin laatumittareita, jotka osoittivat menetelmien soveltuvuutta korkeuden
mallinnuksessa. Tutkimuksessa huomattiin, että tulosten laatu riippui datapisteiden
maantieteellisestä jakaumasta sekä tarkkojen geoidikorkeuksien saatavuudesta.
Toiseksi tutkimuksessa johdettiin gravimetrisen geoidin määrityksen tarkkuuden
mitat kahdelle testialueelle. Tutkimus osoitti, että virhelähteet olivat riippuvaisia alueiden laajuudesta ja gravimetristen mittaus-

ten tarkkuudesta.
Kolmanneksi tutkittiin jääkauden jälkeisen maannousun mallinnusta. Mallinnukseen käytettiin kahta menetelmää:
maannousuvauhdin ennustus käyttämällä pienimmän neliösumman kollokaatiota,
ja jääkauden jälkeisen palautumisliikkeen
(GIA) mallintaminen kahta eri jäämallia käyttämällä ja sovittamalla Maan mallin parametrien arvot. Vaikka maannousun
nopeuden ennustaminen ja fyysinen GIAmallinnus ovat periaatteiltaan hyvin erilaisia, tutkimus osoitti, että ne antavat samanlaisia tarkkuuden mittoja saatuihin
maannousuarvoihin.

Tulos on ajankohtainen ja tärkeä ilmastopolitiikan kannalta, koska maaekosysteemien hiilipäästöt ja -nielut ovat keskeinen asia
Pariisin ilmastoneuvotteluissa.
Maankäytön muutokset ovat maapallon
toiseksi suurin kasvihuonekaasujen päästölähde heti fossiilisten polttoaineiden jälkeen.
”Toisaalta osa maapallon metsistä toimii
tärkeänä hiilinieluna ja poistaa ilmakehästä neljänneksen kaikista ihmisen aiheuttamista hiilipäästöistä. Ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi ja ennustamiseksi on tunnettava sekä maankäytön muutosten aiheuttamat päästöt että maaekosysteemien
hiilinielut”, SYKEn tutkimusprofessori Jari

Liski korostaa.
Max Planck -instituutin ilmastomalli on
yksi maailman perusteellisimmista ilmastomalleista, joita myös hallitusten välinen
paneeli IPCC käyttää ilmastonmuutosarvioihinsa.
SYKEn, Ilmatieteen laitoksen ja Max
Planck -instituutin tutkijat ovat tehneet
maaperän hiilikierron mallitukseen liittyvää
yhteistyötä lähes kymmenen vuoden ajan.
Tutkimustyötä ovat rahoittaneet Suomessa
Suomen Akatemia sekä Maj ja Tor Nesslingin säätiö. Uudet tutkimustulokset julkaistiin American Geophysical Unionin Global
Biogeochemical Cycles -sarjassa.

tai välissä olevat muut pilvet voivat estää
ukkospilven näkymisen. Ihmisen on myös
vaikea arvioida etäisyyttä, ja korkeat ukkospilvet voivat näkyä satojen kilometrien
päähän. Jos asemalla ei ole havainnontekijää, kaikki sääsuureet mitataan automaattisella laitteistolla. Pilviä havainnoiva ceilometri ei pysty tunnistamaan pilvityyppejä,
mutta automaattisiin havaintoihin voidaan
lisätä säätutkan mittauksista arvioitu ukkospilvitieto.
Tutkimuksessa arvioitiin tutkalla tehtyjen ukkospilvihavaintojen laatua vertaamalla ihmisen, satelliitin, salamanpaikannus- ja tutkaverkostojen tietoja keskenään.
Kaikilla menetelmillä on puutteensa, mutta yhdistämällä eri menetelmien mit
taustiedot voidaan yksittäisen menetelmän
laadulle laskea erilaisia tunnuslukuja. Tähän käytettiin piilomuuttuja-analyysiä, jota
on käytetty vastaavissa tutkimuksissa yhteiskuntatieteissä ja lääketieteessä, mutta
ei aikaisemmin meteorologisen aineiston
analyysissä.

Paikkatietoa ja
suomalaisväriä Slushissa
Marraskuiseen Slush-tapahtumaan osallistuneiden yritysten joukossa nähtiin
myös paikkatietoa hyödyntäviä sovelluksia. Suomalainen Soil Scout ylsi Slushtapahtuman semifinaaliin eli 20 parhaan
sovelluksen joukkoon. Sen lisäksi semifinaalissa nähtiin kaksi muuta paikkatietoa
hyödyntävää sovellusta: sähköautojen latauspisteiden karttapalvelu Plug Surfing:
sekä satellittikuvapalvelut Astro Digital.
Sadan mielenkiintoisimman joukkoon
pääsivät näiden lisäksi autoilijoiden älypuhelinpalvelu, joukkuelajeihin tarkoitettu liikuntasuorituksen seurantasovellus ja
satelliittien tukiasemapalvelu. Sovelluksiin
voi tutustua osoitteessa: www.slush.org/
attendees/startups/
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Ryhdy karttakumppaniksi
Suomen Kartografinen Seura hakee yhteistyökumppaneita Kartta 2016 -haasteeseen. Siinä etsitään uusia hyviä karttoja tai
karttapalveluita. Mukaan halutaan yhteistyökumppaneita, jotka voivat auttaa ylei-

söä ja/tai opiskelijoita tuottamaan uusia
karttoja esimerkiksi työkalujen muodossa
tai jotka haluavat tuoda aineistojaan niiden tekemiseen. Myös palkintoihin etsitään
sponsoreita. Yhteydenotot Suomen Kartografinen Seura/Antti Jakobsson.
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TAPAHTUMAKALENTERI
10.12.2015
Paikkatietoverkoston vuosikokous.
Helsinki.
Lisätietoja: www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/
paikkatietoverkosto_tapahtumat
11.– 14.4.2016
MicroRad 2016.
Espoo.
Lisätietoja: www.microrad2016.org

KUVA: ANTERO AALTONEN

30.5.– 2.6.2016
European Navigation Conference.
Helsinki.
Lisätietoja: http://www.confedent.fi/enc2016/
14.– 17.6.2016
AGILE 2016.
Helsinki.
Lisätietoja: www.agile-online.org

Paikkatietomarkkinoilla oltiin
fiksusti yhdessä
Paikkatietomarkkinoilla korostettiin tänä
vuonna yhteistyön merkitystä. Tapahtuman keynote-puheenvuoron piti Geodatastyrelsenin pääjohtaja Kristian Möller,
joka kertoi digitalisaation ja sähköisen hallinnon etenemisestä Tanskassa. Paikkatiedoilla on ollut keskeinen rooli palvelujen
kehittämisessä. Aineistot on avattu vapaaseen käyttöön ja tietojen jakelu on keskitetty Geodtastryrelseniin. Keynote-esityksen
jälkeen kuultiin esimerkkejä kotimaisista
yhteistyöhankkeista.
Iltapäivän Tykkäämme kartoista -seminaari juhlisti kansainvälistä kartan vuotta. Seminaarissa näytettiin, kuinka rakennan karttapalvelun, pohdittiin, millaisia

Varsinais-Suomen
paikkatietoyhteistyö saa
jatkoa
Maakuntakaavojen tietosisällön ja ulkoasun yhdenmukaistamiseksi ollaan Varsinais-Suomen liiton johdolla aloittamassa kahta maakuntien liittojen ja Suomen
ympäristökeskuksen (SYKE) yhteistyöprojektia: Maakuntakaavojen harmonisointihanketta (HAME) sekä sen alihanketta,
Maakuntakaavojen harmonisoinnin visualisointihanketta.
Kokonaisuus jatkaa Varsinais-Suomen
liiton LOUSPIRE-yhteistyöhanketta (2011–
2013). Siinä maakuntakaavat vietiin Inspire-direktiivin vaatimaan muotoon ja parannettiin samalla aineistojen saatavuutta.
”Kun lähes kaikki maakuntakaavat
saatiin edellisessä hankkeessa kerättyä

ovat huomisen kartat ja visioitiin uutta
Suomen kartastoa. Suomen kartaston 7.
laitos tulee olemaan vuorovaikutteinen tietokirja ja oppimisympäristö verkossa. Hanketta valmistelevat yhteistyössä Suomen
Maantieteellinen Seura ja Suomen Kartografinen Seura.
Syksyn uutuus Startup-tori esitteli kahdeksan paikkatietoa hyödyntävää sovellusta ja palvelua aurinkosähkölaskurista
lisättyyn todellisuuteen. Tilaisuuden tavoitteena oli antaa puheenvuoro alan aloitteleville yrityksille ja ideoijille.
Tapahtumassa oli tänä vuonna yhteensä noin 2200 kävijää ja lähes 50 näytteilleasettajaa. Esityksiin voi tutustua tapahtuman verkkosivuilla paikkatietomarkkinat.fi
> ohjelma.

yhteen, oli helpompi nähdä, mitä eroja ja
yhtäläisyyksiä kaavoissa on. Samalla havaittiin, että käyttäjälle merkintöjen kirjo
aiheuttaa tulkintavaikeuksia. Siksi harmonisointityö on tärkeää”, kertoo paikkatietoyhteistyön koordinaattori Sanna Jokela.
HAME-hankkeessa tavoitteena on helpottaa ja tehostaa maakuntakaavatietojen
sujuvaa käyttöä ja hyödyntämistä.
Kaksivuotiseksi suunnitellun hankkeen
tarkoituksena on laatia maakuntakaavoituksen harmonisointiin tähtäävä tietomalli
ja opas, kouluttaa maakuntien liittojen kaavoittajat noudattamaan ohjeistusta sekä
luoda kaavamerkintöjen visualisointikirjasto tukemaan yhteismitallista kaavatyötä. Inspire edellyttää, että maakuntien liitot
tarjoavat viimeistään vuoden 2020 lopussa
kaava-aineistojaan verkossa harmonisoidusti direktiivin mukaisessa tietomallissa.

12.– 19.7.2016
XXIIIrd Congress of International Society for
Photogrammetry and Remote Sensing.
Praha, Tsekki.
Lisätietoja: www.isprs2016-prague.com
8.-9.11.2016
Paikkatietomarkkinat.
Helsinki.
Lisätietoja: www.paikkatietomarkkinat.fi
29.5.– 2.6.2017
FIG Working Week 2017.
Helsinki.
Lisätietoja: http://www.fig.net/fig2017/
2.– 7.7.2017
28th International Cartographic Conference.
Washington, Yhdysvallat.
Lisätietoja: http://www.icc2017.org/

Lisää tapahtumia ja lisätietoja tapahtumista
www.positio-lehti.fi/tapahtumakalenteri
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kartografian maailm
Curitibasta löytyy paitsi kartografian myös arkkitehtuurin taidetta. Kuvassa Oscar Niemeyerin museo.

I

nternational Cartographic Conference (ICC) on Kartografian
maailmanjärjestön, International Cartographic Association:n
(ICA) maailmankonferenssi, joka
järjestettiin nyt 27. kerran.
Maailman nouseviin suurmaihin kuuluva, noin 205 miljoonan asukkaan Brasilia osoitti olevansa
vahvasti mukana kartografian ja sen lähitieteiden kehityksessä. Brasilialaisten
esitysten ja aiheiden moninaisuus ja taso
saattoi jopa yllättää muissa maanosissa
lähinnä favela- ja vedenlaatu-uutisointia
nähneen osallistujan.

alkunsa. Tämän historiallisen yliopiston
Maa-tieteiden (Earth sciences) osaston
huomassa kokoontuivat komissiot Maps
and the Internet, Education, Cognitive
Visualisation, Geovisualization, Map
Design ja Use and User Issues.
Työpajat ja seminaarit johdattivat osallistujat komissioiden teemoja käsitelleiden
kartografian ajankohtaisten kysymysten
äärelle. Esimerkiksi Maps and the Internet
-komission työpajassa käytiin läpi webkartoituksen mahdollisuuksia pilvialustalla ja käyttäjiin keskittyvät komissiot
paneutuivat käytettävyyden mittausmenetelmiin.

Konferenssilämmittelyä
brasilialaisen kartografian
kehdossa

Kaiken kattavaa tiedettä ja
taidetta kartoin

I

CA:n komissioiden järjestämiä pääkonferenssin esikokouksia pidettiin itse
konferenssikaupungissa mutta myös Rion
naapurikaupunki Niteroissa sekä noin
700 km lännempänä Paraná-osavaltion
pääkaupunki Curitibassa.
Curitiba on Brasilian vanhimman yliopiston, Universidade Federal do Paranán,
kotikaupunki. Siellä sai järjestäjien mukaan
myös brasilialainen kartografian opetus

K

artografista tietämystä konferenssissa
jaettiin kuuden rinnakkaisen, kolme
kertaa päivässä toistuvan suullisen esitelmäsession sekä yhden päivittäisen posterisession myötä. Aiheet vaihtelivat kartta- ja
geovisualisointitekniikoiden kehityksestä
niihin moninaisiin sovelluksiin, joihin
karttoja voidaan käyttää: ympäristöriskien
hallinta, rikostutkinta, historiallisten kehityskulkujen kuvaaminen, esteetön opastus
ja niin edelleen. Johtavia teemoja on näin

suuresta konferenssista lähes mahdotonta
eritellä, mutta ainakin visuaalisen kognition, karttojen käytettävyyden ja webkartografian sessiot keräsivät salit täyteen
osallistujia.
Kartografialle tyypillinen pyrkimys
muiden tieteenalojen tietämyksen ja osaamisen hyödyntämiseen oli voimakkaasti
läsnä, esimerkkinä entisestään lisääntynyt
psykologisen tietämyksen ja menetelmäkentän tuominen karttojen tarkoituksenmukaisuutta edistämään.
Esitelmien ja postereiden ohella konferenssissa oli mahdollista tutustua brasilialaiseen kartografiaan teknisillä vierailuilla.
Niitä tehtiin merivoimien karttakeskukseen, Rion kaupungin valvontakeskukseen
sekä tilastotietoa ja karttoja kaupungille
tuottavaan Pereira Passos -instituuttiin.
Perinteiseen tapaan konferenssissa
järjestettiin kansainvälinen karttanäyttely
sekä Barbara Petchenikin nimeä kantava
lasten kartografian kilpailu.
Karttanäyttelyjen värikkyys ja monipuolisuus oli jälleen omiaan koettelemaan
katsojan kestävyyttä, kun kymmenet maat
näyttivät parastaan ja karttojen tietosisältö
oli monessa tapauksessa viritetty äärimmilleen.
Suomi korjasi voiton uudessa digitaalis-

KUVAT: PYRY KETTUNEN

Maailman kartografit koolla
Brasiliassa

positio 4/2015

▶ 11

Suomen kansallisessa karttanäyttelyssä esiteltiin Supra-projektia.
ten karttojen sarjassa Supra-tutkimusprojektin tilastollisella liikuntareittikartalla
(Jani Sainio, Jan Westerholm ja Juha
Oksanen). Kilpailun menestynein maa oli
Kiina 3D-satelliittikuvakirjallaan (muiden
karttatuotteiden sekä yleisöäänestyssarjojen voitot). Barbara Petchenikin kilpailussa
yleisöäänestyksen voitto meni Malesiaan
aiheella ”The world in our hands”.

Rajatonta ja entistäkin
vaikuttavampaa karttarakkautta

R

ion konferenssissa julistettiin alkavaksi
kansainvälinen kartan vuosi teemalla
We Love Maps. Sen logolla varustettuja
sinivalkoisia t-paitoja voi jatkossa nähdä
osallistuneiden yllä. ICAn hallitus oli tehnyt kaudellaan lujasti verkostoitumistyötä,
ja ICA on hyväksytty maailman tiedejärjestö ICSU:n ja YK:n alaisen paikkatietoasiantuntijakomitea UN-GGIM:n jäseneksi.
UN-GGIM:n edustaja Gregory Scott
piti konferenssin keynote-puheenvuoron.
Scott totesi kartografisen työn olevan erittäin merkityksellistä maailman tulevan
kehityksen ja ihmiskuntaa kohtaavien
haasteiden kannalta. Kartografian viestiä
tullaan viemään jatkossa entistäkin näkyvämmin eteenpäin muun muassa ICAn
uuden tieteellisen lehden, International

Cartographic Journalin (ICJ) välityksellä.
Suomen panos ICC:hen oli jälleen
hyvä. Suomalaiset pitivät esikokoukset
mukaan lukien seitsemän suullista esitelmää (Andreas Hall, Pyry Kettunen,
Jari Korpi, Pekka Latvala, Teemu Leskinen,
Teemu Sipilä). Jo mainitun karttanäyttelyn sarjavoiton lisäksi Suomi
osallistui konferenssin
tieteelliseen komiteaan
(Pyry Kettunen) ja Maps
and the Internet -komission varapuheenjohtajaksi valittiin suomalainen (Pyry
Kettunen). Saavutimme myös hopeasijan konferenssin suunnistuskilpailussa
(Andreas Hall).

hollantilainen kartografian uranuurtaja
Menno-Jan Kraak. Vuoden 2019 konferenssijärjestelyt myönnettiin Japanille,
konferenssikaupunkina Tokio.
Komissioihin liittyvä erityispiirre oli,
että moni komissio vaihtoi
nimeään todettuaan kehityksen edenneen aiemmasta
sanamuodosta ohitse.
Suomen edustajana yleiskokouksessa toimi Suomen
Kartografisen Seuran nimeämänä Juha Oksanen ja Suomen kansallisena raporttina Positio-lehden
ICC-erikoisnumero. Lisätietoja ICA:n
toiminnasta löytyy järjestön web-sivuilta
www.icaci.org. ◀

Riosta alkoi
kansainvälinen
kartan vuosi.

Kansainvälistä päätöksentekoa
yleiskokouksessa

I

CA järjestää maailmankonferenssiensa
yhteydessä hallinnollisen yleiskokouksen, johon jokainen jäsenmaa lähettää
edustajansa osallistumaan järjestön päätöksentekoon kuin YK:hon konsanaan.
Rion yleiskokous oli laatuaan 16. Kokouksessa valittiin ICA:n tulevien toimijoiden
kokoonpano sekä vuoden 2019 konferenssin järjestäjä. ICA:n uusi puheenjohtaja on

TKT PYRY KETTUNEN TYÖSKENTELEE VANHEMPANA TUTKIJANA
MAANMITTAUSLAITOKSEN
PAIKKATIETOKESKUKSESSA (FGI)
GEOINFORMATIIKAN JA KARTOGRAFIAN OSASTOLLA.
SÄHKÖPOSTI: PYRY.KETTUNEN@
MAANMITTAUSLAITOS.FI
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kirsi.makinen@maanmittauslaitos.fi

Paikkatieto Vie Perille:

9 miljoonaa

lähetystä päivässä

Posti tavoittaa kaikki suomalaiset Hangosta Nuorgamiin. Reittien
suunnittelun lisäksi paikkatietoa hyödynnetään jakeluverkoston
mallinnuksessa ja optimoinnissa valtakunnan tasolta postilaatikoiden
sijoitteluun asti.

”P

a i k k a t i e t o a o n h yö d y n netty Postissa 1990-luvun
lopulta lähtien. Hankimme
silloin ensimmäiset MapInfolisenssit sekä aineistoa muun
muassa postinumeroalueiden esittämiseen.
2000-luvun alussa digitoimme kaikki
jakelureittimme ja vuonna 2007 aloimme
käyttää paikkatietoa jakelun suunnittelussa. Myös sijaintianaly ysit tulivat
kuvaan mukaan vuonna 2007”, kuvailee
tuotantoverkoston rakenteesta vastaava
Juha Tolvanen.

”Käytännössä kaikkeen toimintaamme
liittyy sijainti. Paikkatietoa hyödynnetään
paljon myös päätöksenteossa.”

KAIKKI REITIT KARTALLE

P

ostin autolla suoritettava perusjakeluverkoston laajuus on noin 200 000
km. Tietojärjestelmiin on tallennettu
tiedot kaikista Postin käyttämistä jakelureiteistä; tie- ja katuverkostosta sekä
jakelupisteistä. Järjestelmä sisältää autolla
ajattavien teiden lisäksi kaikki jalan ja

KUVA: JARI JA VESA KIPPOLA / POSTI OYJ

Posti etsii aktiivisesti uusia tapoja tehostaa toimintaansa. Pakettien kuljetusta
pikkukopterilla testattiin viime syksynä.

pyörällä kuljettavat reitit. Jakelureittien
suunnitteluaineistossa on noin 5 miljoonaa tiesegmenttiä ja noin 5,5 miljoonaa
jakelupistettä.
Reittitiedon tulee olla sellaista, että
jakaja löytää sen avulla perille. Jakajan
kannalta tärkeää tietoa ovat esimerkiksi
rakennusten sisäänkäynnit ja korttelipihojen kulkureitit. Isossa mittakaavassa
jakelureittien suunnittelussa pienetkin
yksityiskohdat ratkaisevat, esimerkiksi
Varhaisjakelussa tiedämme rakennusten
kerrosten lukumäärän, mikä vaikuttaa
jakelureittien matkaan ja aikaan.
Tarkimmat tieaineistoon liittyvät tiedot Posti on digitoinut itse, koska tietoa
ei löydy valmiina. Postissa työskentelevät
reittisuunnittelijat ylläpitävät reittitietoa, suunnittelevat uusia jakelureittejä ja
laskevat jakelukustannuksia asiakkaille
tehtävien tarjousten pohjaksi. Reittien
digitointi tehdään yhteistyössä jakajien
kanssa. Jakajat ilmoittavat muutostiedot
suunnittelijoille, jotka päivittävät muutokset tietokantaan. Yhteydenpito jakajiin
on tärkeää myös aineiston käytettävyyden
kannalta.
Jakelureittien suunnitteluun käytetään Esrin desktop -sovelluksia sekä
RouteSmart for ArcGIS -sovellusta. Sen
avulla voidaan optimoida esimerkiksi
jakelupisteiden määrää ja jakelujärjestystä
eli jakajan kulkemaan reittiä sekä jakelualueita.
Arkipäivien Perusjakelua suunniteltaessa ohjelma laskee reittialueita ja jakelupisteiden optimaalisen jakojärjestyksen.
Ohjelmalla voidaan tarkastella vaihtoeh-
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toisia skenaarioita ja eri tekijöiden vaikutusta optimireitteihin. Laskenta huomioi
jakelupisteiden sijainnin lisäksi muut
optimointiin vaikuttavat tekijät, kuten tieaineiston kaikkine rajoituksineen ja parametreineen, reittien kulkutavan (autolla,
pyörällä, jalan) ja aikaikkunat, jotka tulevat
työvuorosuunnittelusta.

MITÄ, MISSÄ, MILLOIN

P

erusjakelun jakajien reitit suunnitellaan siten, että kaikissa jakelupisteissä
käydään päivittäin. Kirjepostin määrä
on vähentynyt vuosi vuodelta, joten suurimman volyymivaihtelun jakelutoimipaikoissa vaihdellaan t yöv uororakennetta ja reittejä
tarpeen mukaan.
”Tähän kiihtyvään
haasteeseen vastataksemme kehitämme työkaluja”,
Tolvanen sanoo.
Kausivaihtelut tuovat suunnitteluun
oman haasteensa. Vaikka osoitteellisen
kirjepostin määrä jatkuvasti väheneekin,
sesonkiruuhkat jatkuvat. Esimerkiksi
joulupostia lähetetään edelleen ahkerasti.
Vuonna 2014 Posti jakoi noin 34 miljoonaa joulukorttia. Joulun aikaan myös
pakettien määrä tuplaantuu. Viime joulukuun vilkkaimpina päivinä Posti kuljetti
250 000 pakettia päivässä. Normaalityövoimalla ruuhkasta ei selvitä, vaan Postin
lajitteluun ja jakeluun palkattiin noin
3350 kiireapulaista. Myös pääsiäinen ja
äitienpäivä ovat kiireistä aikaa. ”Nykyään
myös kuljetuksen puolella käytetään
sijaintitietoa hyväksi, kun reagoidaan
sesonkien tuomaan kysyntävaihteluun”,
kertoo Tolvanen.

Reititysanalyysien avulla kuljetuksia
voidaan tarkastella myös laajempina
kokonaisuuksina ja vertailla kuljetusten
kustannuksia erilaisissa skenaarioissa,
esimerkiksi tuotelupausten tai asiakaskäyntien muuttuessa.
Jakelu- ja kuljetusreittien optimointi ja
suunnittelu on vain yksi sijaintianalytiikan
osa-alue. Logistiikassa tärkeää on suunnitella myös verkostorakennetta itsessään. Se
tarkoittaa Postissa esimerkiksi jakelutoimipaikka- ja terminaalialueiden laajuutta,
muotoa sekä näiden alueiden lukumäärää
ja niiden pisteiden optimointia, joista
jaettavat lähetykset jaetaan tai noudetaan.
Tässä verkostorakenteen suunnittelussa

Tavoitteena on tasapainoinen
jakelu- ja kuljetusverkosto sekä
optimoidut kulkukustannukset.

KULJETUSTA JA LOGISTIIKKAA

P

ostin liikevaihdosta 96 % tulee yrityksiltä ja yhteisöiltä, mistä osa tulee
yrityksille tarjottavista kuljetus- ja
logistiikkapalveluista. Siellä sijaintitietoa
sekä paikkatietosovelluksia käytetään
yhdessä muiden suunnittelusovellusten
kanssa paitsi reittien suunnittelussa myös
tarjousten laskennassa. Kun suunnittelusovelluksiin on integroitu sijaintitieto,
voidaan tutkia eri vaihtoehtoja ja laskea
esimerkiksi toimitusajan tai jakelupisteellä
suoritettavien toimenpiteiden vaikutusta
jakelu- ja kuljetuskustannuksiin.

haetaan paitsi toimipisteen optimaalista
sijaintia myös optimaalisia jakelualueita.
Jakelutoimipaikkojen ja kuljetusterminaalien paikkojen lukumäärä ei ole kuljetusten suunnittelussa kriittisin tekijä, vaan
tavoitteina ovat tasapainoinen jakelu- ja
kuljetusverkosto sekä optimoidut kulkukustannukset. Tehokkuuden löytämiseksi
verkostorakennetta pyritään yhtenäistämään.
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eikä erillinen saareke paikkatietoasiantuntijan pöydällä.”
Tolvanen visioi tulevaisuutta, jossa
kaikki postilaiset ja kaikki Postin asiakkaat
voisivat käyttää sijaintitietoon pohjautuvia
palveluita. Asiakas ja kuluttaja eivät olisi
vain palveluiden ostajia ja vastaanottajia
vaan aktiivisia toimijoita, jolloin voisi itse
valita mitä, miten, missä ja tiettyjen tuotteiden osalta milloin postilähetyksensä
vastaanottaa.
Postissa on myös pohdittu, mitä muuta
kulkemisen yhteydessä voisi tehdä. Ympäri
Suomen liikkuvia jakelu- ja kuljetusautoja
voisi käyttää esimerkiksi tiedonkeruussa
asentamalla niihin sensoreita tai kameroita. Posti, Liikennevirasto ja Ilmatieteenlaitos testasivat esimerkiksi viime keväänä
kelirikkotietojen keruuta Pirkanmaalla.
”Tulokset olivat rohkaisevia ja olemme
avoimia uusille kokeiluille ja yhteistyöhankkeille,” Tolvanen toteaa. ◀

POSTI LYHYESTI

▶ Tarjoa postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluita
▶ Henkilöstö 23 000
▶ Liikevaihto 1 859 miljoonaa euroa
▶ Toimii 10 maassa.
▶ Tärkeimmät asiakastoimialat: kauppa,
palvelut ja media

PAIKKATIEDOSTA TIEDOLLA
JOHTAMISEEN

P

aikkatiedolla on Postissa tärkeä rooli
myös tiedolla johtamisessa. Reittien
suunnittelun lisäksi paikkatietoa
hyödynnetään jo nyt jakeluverkostojen
mallinnuksessa ja optimoinnissa aina
valtakunnan tasolta postilaatikoiden sijoitteluun asti. Paikkatiedon avulla voidaan
virtaviivaistaa tuotteita ja palveluja sekä
prosesseja ja tuotantorakenteita.
”Sijaintiälykkyys ja -kyvykkyys eli paikkatiedot ja niiden avulla tehtävät analyysit
ovat sekä liiketoiminnan että operatiivisen
johtamisen taustalla. Toiminta nopeutuu ja
päätösten teko helpottuu, kun päätökset
perustuvat faktoihin mutu-pohdinnan
sijaan, kun tuotantoprosessia sekä palveluitamme havainnollistetaan esimerkiksi
karttojen avulla”, Tolvanen toteaa.
”Yrityksellä, jonka toiminta perustuu
sataprosenttisesti sijaintiin, tulisi paikkatiedon olla osa yleistä ICT-arkkitehtuuria,

POSTITOIMINNAN SÄÄTELY
SUOMESSA
Posti on Suomen valtion omistama yhtiö,
joka vastaa postin jakelusta Suomessa.
Postitoiminnasta säädetään Postilaissa.
Laissa on määritelty ns. yleispalvelu
eli ne postipalvelut, jotka on tarjottava
yhtenäisesti kaikkialla Suomessa.
Viestintävirasto valvoo lain
toteutumista. Se voi asettaa yhdelle
tai useammalle postiyritykselle
velvollisuuden tarjota yleispalvelua,
jotta postin palvelut ovat tasapuolisesti
saatavilla koko maassa. Suomessa tämä
yleispalveluvelvoite koskee ainoastaan
Postia.
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KUVA: JANI SAINIO

▶ JUHA OKSANEN, CECILIA BERGMAN, JANI SAINIO, JAN WESTERHOLM

(a) Vuorovaikutteinen verkkopalveludemo ulottuu Keski-Suomesta aina Alankomaihin asti. (b) Rannat ovat
keskuspuiston ohella suosituimpia juoksureittejä Helsingin kantakaupungin ympäristössä. (c) Sopivilla valinnoilla
esiin nousevat liikunnan massatapahtumat, joista kuvassa Finlandia-hiihdon pisin, 50 km:n reitti.

Mistä löytyy paras
pyöräilyreitti tai
lenkkeilymaasto?
Supra toi uutta tietoa suosittujen reittien laskentaan.
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M

illaista lisäarvoa pystymme tuottamaan, jos
kytkemme tehokkaan paikkatietoanalyysin
suurelle yleisölle suunnattuun sijaintipohjaiseen palveluun? Kysymystä pohdittiin Paikkatietokeskuksen ja Åbo Akademin Suprahankkeessa, jossa yhdistettiin hankkeen
tutkimusryhmien aiemmat kokemukset tehokkaasti
toteutetuista paikkatietoanalyyseistä.
Hankkeessa tutkittiin mobiilin liikuntasovelluksen käyttäjäyhteisön keräämien kulkureittien
hyödyntämismahdollisuuksia lisäarvopalvelujen
pohjatietoina. Tutkimusideoita demonstroitiin
vuorovaikutteisella web-sovelluksella, jolla voidaan
tarkastella eri liikuntalajien harrastajien suosituimpia reittejä. Tietoja voidaan suodattaa liikuntasuorituksen pituuden, keskinopeuden, keston sekä vuodenajan suhteen. Tulokset myös osoittavat, miten
joukkoistamalla kerättyä tietoa voidaan hyödyntää
reitityspalveluiden rakentamisessa ja miten kaupunkisuunnitteluun on saatavissa kokonaan uudenlaista big data -analytiikkaan perustuvaa tietopohjaa
ihmisten käyttäytymisestä kevyessä liikenteessä.
Yhtenä tutkimuskumppanina hankkeessa toimi
Sports Tracking Technologies Oy (nyk. osa Amer
Sports Suomi Oy:tä), joka tarjosi projektille tietokannastaan nimettömiksi muutettuja Sports Tracker
-liikuntasovelluksen käyttäjien julkisiksi asettamia
liikuntasuoritustietoja vuosilta 2010 – 2012 aina
Alankomaista Keski-Suomeen asti.

Yksityisyyden säilyttävistä suosiokartoista
lisäarvoa

K

ulkureittitietojen käsittely ja eri liikkumismuotojen suosion mittaaminen osoittautui
heti hankkeen alussa haastavaksi. Miten
voidaan taata, ettei yksittäistä sovelluksen käyttäjä voi tunnistaa suosiokartalta? Mikä itse asiassa
on suosittu reitti tai tässä yhteydessä oikeammin
paikka? Miten valtavan aineistomassan analysointi
valjastetaan osaksi sijaintipohjaista palvelua ja mitä
suosiokartat lopulta kertovat ihmispopulaation
käyttäytymisestä?
Keskeistä suosiokarttojen laatimisessa oli huolehtia tiedon keränneiden liikuntasovelluksen käyttäjien yksityisyyden suojasta. Sovelsimme Suprassa
reittitutkimuksessa yleisesti käytettyä k-anonymiteettiperiaatetta, jossa jokaisen käyttäjän tallentamat
suoritukset sekoittuvat vähintään ennalta asetetun
kokoisen käyttäjäjoukon suoritusten kanssa. Meidän
suosiokartoissamme tämä tarkoittaa sitä, että kartalta on luettavissa informaatiota vasta silloin, kun
vähintään viisi eri käyttäjää on kulkenut paikan läpi.
Intuitiivisesti ajatellen liikuntasuoritusten määrä
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on paras suosion mittari. Todellisuudessa liikuntasuoritusaineistoa, niin kuin kaikkea muutakin
joukkoistamalla kerättyä aineistoa, luonnehtii epätasainen osallistuminen (participation inequality),
joka estää hätäisten johtopäätösten teon aineistosta.
Epätasaisella osallistumisella tarkoitetaan
sosiaalisen median ja online-yhteisöjen ominaisuutta, jonka mukaan 90 prosenttia käyttäjistä
on sisältöä tuottamattomia seuraajia, yhdeksän
prosenttia tuottaa sisältöä ajoittain ja yksi prosentti
tuottaa sisällöstä suurimman osan.
Jos suosiokartta tehtäisiin pelkästään liikuntasuoritusten määrän perusteella, kertoisimme vain
liikuntasovelluksen aktiivisimman käyttäjäjoukon
käyttäytymisestä. Ongelmaa voitaisiin kiertää perustamalla suosiotieto käyttäjämääriin, mutta siinä
tapauksessa jätämme liikuntasuoritusten määrän
hyödyntämättä. Silloin esimerkiksi katuosuus, jossa
10 eri käyttäjää on tallentanut 10 suoritusta, tulisi
yhtä suosituksi kuin katuosuus, jossa 10 eri käyttäjää
on tallentanut 100 suoritusta. Ongelman ratkaisuksi
keksittiin liikuntasuoritusten määrän korjaaminen
käyttäjistä lasketulla diversiteetti-indeksillä. Indeksi
kuvaa sitä, miten monta eri käyttäjää ja millaisella
määräsuhteella paikalla on kulkenut. Näin suosituimmiksi tulevat paikat, joissa liikuntasuoritusten
määrä on suuri ja joissa suoritustiedon ovat keränneet mahdollisimman monet eri henkilöt.
Konkreettisen lisähaasteen muodosti mobiilisovelluksella kerätyn reittitiedon laatu ja määrä

LISÄTIETOJA:

▶ Hankkeen verkkosivut http://carde.fgi.fi/supra
▶ Supra-demon verkkosivut http://supra.abo.fi
Supra-hanke oli Tekesin strateginen tutkimusavaus, joka toteutettiin vuosina 2013 – 2015.
Hankkeessa etsittiin ratkaisuja liikuntasuoritustietojen tehokkaaseen analyysiin sekä lähtötietojen
epävarmuuden huomioiviin merivesitulvien
peittävyysskenaarioiden luontiin.
Hankkeen vastuullisina tutkijoina olivat Juha
Oksanen, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus (FGI) ja Jan Westerholm, Åbo Akademi (ÅA).
Tutkijoina hankkeessa toimivat Cecilia Bergman
(FGI), Jani Sainio (ÅA), Janne Kovanen (FGI),
Susanne Suvanto (FGI), David Eränen (ÅA) ja
Andreas Åkesson (ÅA).
Supra-hankkeen demopalvelu voitti Kansainvälisen kartografisen seuran (ICA) karttanäyttelyn
sarjan Digitaaliset tuotteet Rio de Janeirossa
elokuussa 2015: http://icaci.org/Map-of-theMonth-102015/

KUVA: JUHA OKSANEN
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Kartta esittää suosituimpia liikuntareittejä pääkaupunkiseudulla.Laskennassa on otettu huomioon sekä suoritusten määrä että kuinka
monta henkilöä on paikan ohi kulkenut.

sekä sen tehokas prosessointi. Tallennetut kulkureitit tekivät silloin tällöin selittämättömiä melkein yli
valonnopeudella tehtyjä hyppäyksiä, ja eräskin pyöräilijä näytti menevän kulkureitin mukaan yli sadan
kilometrin tuntivauhdilla Helsingistä Ouluun ja
sieltä Kajaaniin rautatietä pitkin! Asettamalla sopivia
rajoituksia saatiin esille yhteensä 2,8 miljardista GPS
pisteestä koostunutta 800 000 kelvollista liikerataa.
Näihin tietoihin perustuen julkaistiin verkkopalvelu, jossa käyttäjä valitsee paikan ja zoom-tason
lisäksi mistä liikuntamuodosta hän on kiinnostunut,
mitkä kuukaudet otetaan mukaan ja lisärajauksina
vielä reitin pituus, kesto sekä keskinopeus.

Työmatkaliikkujat tallentavat reittejään
aktiivisesti

K

oska käyttäjän valitsemien rajausten yhdistelmiä on miljoonia, ei verkkopalvelu voi
perustua staattisiin valmiiksi laskettuihin
suosiokarttoihin, vaan suosiokartta täytyy laskea
erikseen jokaista käyttäjää varten. Annettujen rajausten puitteissa verkkopalvelin etsii mukaan tulevat
reitit, laskee niiden käyttäjämäärät ja päättelee,
näytetäänkö reittiosuutta ollenkaan vai liitetäänkö
se suosiokarttaan ja millä painolla. Karttanäkymä on
siten kovinkin erilainen riippuen asetetuista rajauksista, ja käyttäjä voi tutkia hyvin tarkasti miten suo-

sittu jokin tietty katuosuus on erilaisin kriteerein.
Kaikki tämä verkkopalvelimen suorittama laskenta
ei kuitenkaan
saa kestää liian
kauan. Stressitestimme osoittivat,
että palvelimen
vasteaika tuhannen samanaikaisen käyttäjän
tapauksessa on
kymmenissä millisekunneissa.
Kun tuloksia tarkastellaan mobiilin liikuntasovelluksen kontekstin ulkopuolella ja ajatellaan
suosiokarttojen käyttömahdollisuuksia laajemmin
esimerkiksi osana kaupunkisuunnittelua, lisähaasteeksi muodostuu kysymys siitä, mitä joukkoa suosiokartta todellisuudessa edustaa.
Pyöräilyn tapauksessa havaitsimme, että Sports
Tracker -sovelluksen käyttäjät eivät rajoitu tavoitteellisiin urheilun harrastajiin, vaan merkittävä osa
reiteistä oli työmatka- tai muiden hyötyliikkujien
tallentamia. Tästä kertoi myös suosiokarttojen korkea korrelaatio Helsingin kaupungin pyörälaskentaaineiston kanssa, mikä mahdollistaa karttojen käytön kaupunkisuunnittelun pohjatietona. Kalibroimalla suosiokartta laskenta-aineistolla saavutetaan

Suosiokarttojen avulla
voidaan tuottaa uutta
tietoa esimerkiksi
kaupunkisuunnitteluun.
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Suositut reitit poikkesivat paitsi lyhimmästä reitistä myös toisistaan käytetystä kustannusfunktiosta
riippuen.

sekä suunnittelun tarvitsema tieto absoluuttisista
liikkujamääristä että big data -pohjaisen analyysin
alueellinen kattavuus.

Reititys murroksessa

T

ulevaisuuden reititys ei perustu pelkästään
matkan pituuden tai matkaan kuluneen ajan
optimointiin, vaan haluamme löytää tiedon siitä, mikä on
paras reitti lähtöpisteen ja määränpään välillä. Suuret reittiaineistot
mahdollistavat liikkujien paikallistuntemuksen hyödyntämisen
reitityksessä ja antavat arvokasta
tietoa verkon soveltuvuudesta erityyppisille liikkujille.
Lähestyimme parhaan reitin ongelmaa suosion
näkökulmasta – vai tulisiko sanoa turvallisuuden,
sillä onhan pyöräily Safety in numbers -hypoteesin
mukaan sitä turvallisempaa, mitä enemmän väylällä
on käyttäjiä. Yhdistimme pyöräilijöiden suoritukset
liikenneverkkoon laskemalla todennäköisimmän
reitin Markovin piilomalliin perustuvalla menetelmällä. Näin saatoimme hakea optimaalisen
reittiehdotuksen ns. lyhimmän polun algoritmilla
käyttäen kustannuksena normalisoitua suosiotietoa. Verkkona käytimme OpenStreetMapin (OSM,

openstreetmap.org) pyöräilijöiden käytettävissä
olevia väyliä.
Tulosten mukaan käytetty kustannus eli impedanssi vaikuttaa olennaisesti reititykseen, ja myös
tässä yksi vaihtoehto olisi hyödyntää diversiteettiindeksillä korjattua suoritusten määrää. Liikeratojen
ja verkon yhdistämisessä haasteiksi osoittautuivat
GPS-datan vaihtelevan tarkkuuden ohella verkolla
itse suorituksen tallentamisen
jälkeen tapahtuneet muutokset,
OSM:n yksityiskohtaisuus sekä
aukiot.
Kaikkien vapaasti muokattavissa oleva OSM osoittautui Helsingissä ainakin suosituimpien
pyöräilyreittien osalta jo varsin
kattavaksi aineistoksi. Joillakin
muilla alueilla verkon puutteet saattaisivat kuitenkin vaikuttaa merkittävästi palvelun laatuun ja
osoittautua ongelmallisiksi loppukäyttäjän näkökulmasta. ◀

Käyttäjä voi tutkia
reittien suosiota
erilaisin kriteerein.

JUHA OKSANEN TOIMII PAIKKATIEDON VISUALISOINNIN JA
ANALYYSIN TUTKIMUSRYHMÄN
(GEOVA) JOHTAJANA GEOINFORMATIIKAN JA KARTOGRAFIAN
OSASTOLLA MAANMITTAUSLAITOKSEN PAIKKATIETOKESKUKSESSA. JUHA.OKSANEN@
MAANMITTAUSLAITOS.FI
CECILIA BERGMAN TOIMII TUTKIJANA PAIKKATIEDON
VISUALISOINNIN JA ANALYYSIN
TUTKIMUSRYHMÄSSÄ GEOINFORMATIIKAN JA KARTOGRAFIAN
OSASTOLLA MAANMITTAUSLAITOKSEN PAIKKATIETOKESKUKSESSA. CECILIA.BERGMAN@
MAANMITTAUSLAITOS.FI
JANI SAINIO TOIMI TUTKIJANA
ÅBO AKADEMISSA. NYKYISIN
HÄN ON ERIKOISTUTKIJANA
TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN
CCR TUTKIMUSPALVELUISSA
JA DATATIETEILIJÄNÄ LOKUS
DIGITAL OY:SSÄ. JANI.SAINIO@
UTU.FI
JAN WESTERHOLM TOIMII SUURTEHOLASKENNAN PROFESSORINA ÅBO AKADEMISSA. JAN.
WESTERHOLM@ABO.FI
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Helsingin puut ovat hyvin
tunnettuja yksilöitä
Kun kaupunki tiivistyy ja puiden toimenkuva laajenee, on entistä tärkeämpää, että tiedot
kaupunkipuista ja niiden kunnosta löytyvät helposti.

Mannerheimintien ja Kuusitien risteyksessä
Helsingin Meilahdessa sijaitseva
Ruhtinaanpoppeli on ilmakuvattu
puurekisteriin vuonna 2009. Vuonna 2006
tehdyn kuntoarvion mukaan 17,4 metriä
korkea Populus on hyväkuntoinen. Sen iäksi
on arvioitu 60 – 80 vuotta.

Puissa kasvaa miljoonaomaisuus

H

elsingin kaupunki alkoi kerätä puurekisteriä jo vuonna 2000, jolloin
10 000 puuta inventoitiin painetuille kantakartoille kynällä maastossa. Sen jälkeen
kartat lähetettiin Ruotsiin digitoitavaksi.
Tällä hetkellä puurekisterissä on noin
40 000 puuta. Joka neljäs puu on lehmus,
sillä ne kestävät kolhuja ja saasteita parhaiten. Puulajeja ja -lajikkeita on yli 200
Kaiken kaikkiaan kaupungin omistuksessa on noin 30 000 katupuuta ja
200 000 puistopuuta. Niiden yhteenlaskettu arvo on satoja miljoonia euroja.
Tässä ei vielä ole mukana 1000 hehtaarin
laajuista Keskuspuistoa eikä kaupungin
omistamaa 3,5 miljoonaa metsäpuuta.

Tilaaja-tuottaja-malli ei toimi
muistitiedolla

M

erkittävä muutos kaupunkipuuston
hoidossa on ollut viime vuosina
ostopalveluiden käyttö. Kaupungin omistama Stara vastaa noin 70 prosentista

KUVAT: HELSINGIN KAUPUNKI

H

oitotöiden ulkoistaminen, henkilöstön eläköityminen, kaivuutyöt,
ilmastonmuutos ja asukasviestinnän kehittäminen puhuvat kaikki
puurekisterin puolesta. Tavoitteena on
Helsingin kaupunkipuiden hyvinvoinnin
turvaaminen.
”Puurekisteriä tarvitaan esimerkiksi
kaivuulupien myöntämisessä, jotta tiedetään tarkasti, minkälaisia puita kaivuualueella on. Jos lupahakemus saadaan
ajoissa, rekisteri helpottaa vaihtoehtojen
etsimistä”, havainnollistaa suunnitteluasiantuntija Minna Terho Helsingin kaupungin rakennusvirastosta.
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Helsingin puunhoidosta.
Vaihtuvalle hoitohenkilökunnalle puurekisteri on lähes välttämätön työkalu. Ja
vaikka työn tekisikin rakennusviraston
oma henkilökunta, puun kaataa eri henkilö
kuin se, joka istuttaa taimet.
Samaan aikaan iso osa henkilökunnasta
on siirtymässä eläkkeelle. ”Muistinvaraisen tiedon keräämisellä on jo kiire, sillä
jälkikäteen emme saa tietoa esimerkiksi
kasvualustan laadusta”, korostaa puuasiantuntija Juha Raisio.
Kasvualustaa jouduttiin Helsingissä
pari vuotta sitten tutkimaan kalliilla kaivauksilla, kun Pohjoisrannan puurivistö
alkoi vaikuttaa oudon huonokuntoiselta.
Paljastui, että puut oli jätetty asfaltin alle
neljän kuution istutushäkkeihin, kun katupuulla tulisi olla kasvualustaa nykytiedon
mukaan 20 – 25 kuutiota. Kasvualustatiedot eivät ole ainakaan vielä järjestelmällisesti rekisterissä.

Puiden merkitys kasvaa

K

aupunkipuut pidättävät hulevesiä ja
ilmansaasteita, torjuvat melua ja pölyä
ja toimivat hiilinieluna. Tuultakin ne vaimentavat ja ylläpitävät kaupunkiluonnon
monimuotoisuutta. Tähän päälle tulevat
virkistys- ja terveysvaikutukset.
”Kun kaupunkia tiivistetään, jäljelle
jäävillä viheralueilla ja katupuilla on yhä
suurempi merkitys. Rekisterin avulla
voimme esimerkiksi osoittaa minimivaatimukset täyttävät paikat puille”, Minna
Terho sanoo.
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Helsingin puurekisterin, PuuAtlaksen,
on kehittänyt suomalainen Geometrix Oy.
PuuAtlas toimii Bentleyn Microstation
-ohjelmiston päällä. Satunnaisesti puutietoja tarvitsevia varten on luotu rekisteriselain, jolla näkee perustiedot helposti
osana kaupungin paikkatietojärjestelmää.

Laserkeilauksen ansiosta rekisteriin saatiin
uutena ominaisuutena puiden pituus,
joka on kallis tieto hankkia muilla tavoin.
Ongelmallisia olivat Tanhuanpään mielestä
valaisinpylväiden ja muiden rakennettujen
kohteiden aiheuttamat yksittäiset sijaintivirheet, jotka voivat olla useita metrejä.

Pituustiedot laserkeilaamalla

Todistusaineistoksi ja viestintään

R

O

ekisteritieto katu- ja puistopuista on
kerätty osin jalkatyönä, osin ilmasta
laserkeilaamalla. Sijaintitiedot on saatu
pääosin kantakartalle tehdyistä merkinnöistä. Myös GPS-mittauksia on käytetty,
mutta viiden metrin heitot sijaintitarkkuudessa ovat saaneet etsimään toimivampaa
ratkaisua.
Pari vuotta sitten Helsinki päivitti noin
20 000 katupuun perustiedot laserkeilaamalla. Päivitystä varten maastossa – tai
siis kadulla – mitattiin läpimitat noin 1200
puun otokselle. Noin puolille näistä mitattiin myös pituustieto.
Yksittäiset latvukset tunnistettiin pistepilviin perustuvien pintamallien ja
vanhojen rekisterisijaintien perusteella.
Jokaiselle puulle laskettiin pistepilvistä
joukko laserpulssien heijastumista kuvaavia tilastollisia piirteitä. Maastomittaukset
eli puun läpimitta ja pituus yleistettiin
lähimmän naapurin menetelmällä koko
katupuujoukolle. Työn teki Helsingin
Yliopiston tohtorikoulutettava Topi Tanhuanpää.
Läpimitan ja pituuden tarkkuudet olivat yleisimpien puulajien osalta riittävät.

minaisuustietoja PuuAtlakseen voitaisiin kerätä miltei loputtomasti
istutuskuopan koosta latvuksen muotoon.
Rekisteriin voidaan viedä tietoa esimerkiksi puun joutumisesta kolaroiduksi, sen
kärsimästä kuivuudesta tai taudeista tai
puun aiheuttamasta onnettomuudesta.
Keräämällä tietoa säännöllisesti voidaan
tarvittaessa myös todistaa, että puun kuntoa on seurattu ja hoidettu asianmukaisesti.
”Kaikki puut arvioidaan silmämääräisesti 2 – 3 vuoden välein yleiskunnon
tarkistamiseksi”, kertoo Minna Terho.
Mahdollisuus kerätä tietoa mobiililaitteilla
on tässä luonnollisesti suuri apu.
Vanhat puurivistöt ovat niitä, joiden
uudistamista asukkaat yleensä äänekkäimmin vastustavat. Rekisteristä toivotaankin
apua myös siihen, että asukkaille voidaan
tiedottaa tulevista hoitotoimista hyvissä
ajoin.
”Nyt olemme siinä vaiheessa, jolloin on
päätettävä mitä tietoa kerätään ja ennen
kaikkea kuinka usein sitä päivitetään”,
Minna Terho toteaa. ◀

Puurekisteri on Turulle omaisuudenhallinnan väline
”Mitä vähemmän, sen parempi”, kiteyttää
puuston ominaisuustietojen keräämisen
Turun kaupungin puuasiantuntija Aki Männistö. ”Olennainen tieto pitää kerätä, mutta
liika tiedonkeruu hidastaa rekisteröintivaihetta, tekee päivittämisestä raskasta ja tulee kalliiksi. Hauska tietää -asiat voi tarvittaessa laittaa lisätiedoiksi. ”
Turun kaupunki alkoi kerätä puiden
ominaisuustietoja uuteen paikkatietojärjestelmään keväällä 2007, ja valmista pitäisi olla kuluvan vuoden aikana. Puulajitiedot
ja kappalemäärät olivat jo Tekla xCity-järjestelmässä eli nykyisen Trimble Locuksen
kasvillisuusrekisterissä, samoin kuin pensaiden ja perennaistutusten lajit ja pintaalat. Tietoa puiden kunnosta ja tehdyistä
hoitotoimista ei kuitenkaan ollut aiemmin
kerätty.

Turkulaiset selvittivät Ruotsista, Tanskasta, Saksasta ja Yhdysvalloista kokemuksia siitä, mitä ominaisuustietoja puurekisterissä tulisi olla. Tärkeimmäksi osoittautuivat
puulaji ja tieto, onko kyseessä katu- vai
puistopuu sekä puun korkeus, rungon ympärysmitta, kasvupaikka ja mahdolliset lisävarusteet kuten runkosuoja tai maaritilä. Lisäksi on tärkeää tietää, kuka on puun
inventoinut ja milloin. Näiden lisäksi rekisteröidään luonnollisesti puun kuntotiedot ja
mahdolliset riskitekijät. Erityisen arvokasta
on suunniteltujen ja jo tehtyjen toimenpiteiden tallennus.
”Puurekisteri on omaisuudenhallinnan
väline. Sen tietojen perusteella tilataan leikkaukset, kaadot ja esimerkiksi runkosuojat.
Lisäksi kokonaisuus auttaa riskienhallinnassa. Rekisterin avulla voimme kartoit-

taa esimerkiksi uudelle taudille alttiit puut.”
Kaupunkisuunnittelijat osaavat myös kysyä puustotietoja suunnittelun lähtötiedoiksi etenkin yleissuunnitelmien toteutusvaiheessa.
Turun noin 34 000 puusta puuttuu rekisteristä enää noin tuhat. Uutta on tulevaisuudessa se, että urakoitsijat saavat rekisteriin rajatun lukuoikeuden ja he myös
täyttävät osan tiedoista rekisteriin. Hyväksyntä rekisterimerkinnöille tulee kaupungilta.
”Suurin hyöty puurekisteristä on ollut
toimenpiteiden tarkempi kohdentaminen.
Ennen huonokuntoisten puiden sijainti ja
hoitotarpeet olivat pitkälti muistin varassa”,
Männistö summaa.
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Kirsikka
kakun päällä

L

Lahtelainen pientalon omistaja pääsee ensimmäisenä tutkimaan talonsa
tietoja omalta koneeltaan.
ahti avasi ensimmäisenä kaupunkina Suomessa
sähköisen arkiston palvelut pientalo-omistajalle.
Uuden Kompa-palvelun kautta lahtelainen pientalonomistaja voi tarkastella omalta
koneeltaan rakennuksensa ja kiinteistönsä tietoja sekä niihin liittyviä asiakirjoja, kuvia ja karttoja.
Omakotitalon omistaja voi esimerkiksi tutkia, paljonko hänen
tontillaan on rakennusoikeutta
käyttämättä. Myös kohteeseen liittyvät asiakirjat
kuten rakennuslupakuvat, rakentamistapaohje,
asemakaava ja tontin lohkomisen asiakirjat ovat
käytettävissä sähköisen arkiston kautta maksutta.

Sähköinen arkisto
mahdollistaa uudet palvelut.

alveluun kirjaudutaan Lahden verkkosivujen
Palvelutarjottimen kautta ensin pankkitunnuksilla. Kun kuntalaispalveluiden tili on
luotu, palveluun pääsee samoilla kuntalaistunnuksilla kuin muihinkin tunnistautumista vaativiin
sähköisiin palveluihin.
Kiinteistön rajat näkyvät vektorimuodossa
opaskartan päällä. Taustakartaksi voi valita vaihtoehtoisesti ilmakuvan, asemakaavakartan

VIRHEET JULKISIKSI

”T

iedämme, että rekistereissä on virheitä, ja
näin saamme virheitä korjattua”, toteaa
maankäyttöinsinööri Henri Nyberg. On
niitäkin, joiden mielestä virheitä ei saisi päästää
julkisesti nähtäville, mutta lahtelaisten mielestä
julkistamisesta saatava hyöty on paljon suurempi
kuin siitä mahdollisesti koituva haitta.
Korjauspy yntö tehdään harkinnan
mukaan. Esimerkiksi tieto kaapeliliittymästä päivitetään ilmoituksen perusteella,
mutta jos omistaja ilmoittaa muutoksista,
joihin olisi tarvittu rakennuslupa, asiaa on
selviteltävä tarkemmin.
Nyberg kertoo vanhasta rekisteröintivirheestä, joka tuli Kompan kautta ilmi.
Kiinteistön omistaja ihmetteli, miksei hän
löytänyt palvelusta kiinteistöään. Kun
asiaa selvitettiin, kävi ilmi, että kiinteisKUVA: KATRI ISOTALO

RAJAPINNAT
PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

P

tai Googlen Street Viewn. Tiedot tulevat Kryspsuositusten mukaisesti WSF- tai WFS-rajapintojen
kautta suoraan kunnan paikkatietojärjestelmästä.
Samalla ruudulla näkyvät
kiinteistöön
liittyvät asiakirjat ja kartat
pdf-muodossa.
Rakennustieto tulee rakennus- ja huoneistorekisteristä. Kiinteistöön liittyvien asiakirjojen lisäksi rakennusnäkymässä on pitkä lista tietoja peruskorjausvuodesta
kaasuhellaan ja kaapeliliittymään. Jokaisen ominaisuuden perässä on puhekupla, jota klikkaamalla
voi lähettää oikaisutiedon tai kysymyksen Lahden
maankäytön asiakaspalveluun.
Käyttöliittymä on kuntalaistilin ylläpitäjän Propentus Oy:n käsialaa.

”Rekisterin luotettavuus paranee, kun
asukkaat pääsevät itse tarkistamaan
rakennus- ja kiinteistötietojaan”, toteaa
maankäyttöinsinööri Henri Nyberg.

tön myynnistä oli aikoinaan tehty esisopimus ja
omistus oli virheellisesti kirjattu siirtyneeksi tuon
esisopimuksen perusteella. Kauppaa ei kuitenkaan
koskaan toteutettu.
”Sähköinen arkistointi ja sähköiset palvelut nostavat esiin monia ihmetyksiä työtavoissa ja pakottavat kehittämään työprosesseja”, kertoo Nyberg
tyytyväisenä.
Vanhoissa lohkomisasiakirjoissa näkyvien entisten omistajien henkilötietojen julkistamisesta lahtelaiset kysyivät tietosuojavaltuutetun mielipidettä.
Vastaus oli, että rekisterinpitäjän tulee itse päättää
asiasta. Lahdessa päätettiin, että koska kyseiset
tiedot ovat paperillakin nähtävissä, voivat ne olla
nähtävissä myös sähköisesti. Kiinteistön tietojahan
ei Kompassakaan pääse näkemään kuin kiinteistön
omistaja tai vuokralainen.
Ruudulta näkee myös helposti, kuka on katsellut
kohteen tietoja viimeksi.

POHJATÖIDEN OLTAVA KUNNOSSA

K

ompa-palvelu avattiin huhtikuussa melko
hiljaisesti, jotta palvelu ei kuormittuisi liikaa
alkumetreillä. Käyttäjiä oli ensimmäisen viikon aikana joitakin satoja ja palvelu toimi kuten piti.
Ainoa Nybergin tietoon tullut ongelma oli vaikeus löytää Kompa-palvelua. Se ilmestyykin ruudulle vasta sen jälkeen, kun käyttäjä on kirjautunut
Palvelutarjottimelle ja järjestelmä näkee, että tämä
omistaa pientalon tai kiinteistön.
”Palvelu on talokohtainen, ei käyttäjäkohtainen,
eli esimerkiksi käyty keskustelu siirtyy aina uudelle
omistajalle. Näin uusi omistaja näkee vaikkapa talon
ulkomaalauksesta käydyn keskustelun vuosienkin
takaa eikä tiedustelua sopivasta väristä tarvitse
aloittaa alusta”, Nyberg havainnollistaa.
Tulossa on vastaava palvelu myös kerrostaloille.
Kompa on osa noin kymmenen kaupungin
yhteisesti kehittämää sähköisten palveluiden kuntalaistiliä. Vaikka Kompa on Lahden yksin kehittämä,
on se myös muiden kuntien käytettävissä maksutta.
”Tällaisen palvelun tarjoaminen edellyttää, että
pohjatyöt ovat kunnossa. Ensin tarvitaan sähköinen
arkisto, ja niitä on toistaiseksi vain Lahdella ja Helsingillä. Kompa on se kirsikka siinä kakun päällä”,
Nyberg määrittelee. ◀
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▶ JUHA LEMMETYINEN
JA KIMMO RAUTIAINEN

Uusimmat kauko
kartoitussatelliitit
auttavat maan
routaantumisen
ennustamisessa.

T

unnetuimmat Arktisen alueen
kaukokartoitushavainnot liittyvät
pohjoisnapaa ympäröivän merijään
seurantaan. Satelliitit soveltuvat kuitenkin yhtä lailla esimerkiksi kausittaisen
lumipeitteen muutosten mittaamiseen.
Ilmatieteen laitos on kansainvälisesti yksi
merkittävimmistä tahoista erityisesti
maanpäällisen lumipeitteen seurantamenetelmien kehittämisessä.
Myös routaantuminen kiinnostaa mm.
ilmastotutkijoita, sillä maanpinnan routa
vaikuttaa merkittävällä tavalla hiilikiertoon maanpinnan ja ilmakehän välillä.
Maan routaantuminen ja sen aiheuttamat muutokset koskettavat myös maa- ja
metsätaloutta, sillä metsämaaston ja huonokuntoisten metsäautoteiden kantavuudella on suuri merkitys puunkorjuun
suunnittelussa. Talvikauden kantavuuden
taas määrää pitkälti routakerroksen paksuus.

SMOS seuraa kosteusvaihteluita ja
veden suolaisuutta

V

iimeaikoina routaantumisen seuranta
avaruudesta on mahdollistunut erityisesti Euroopan Avaruusjärjestön (ESA)
vuonna 2009 laukaiseman SMOS (Soil
Moisture and Ocean Salinity) satelliitin

JUHA LEMMETYINEN JA KIMMO
RAUTIAINEN TYÖSKENTELEVÄT
ILMATIETEEN LAITOKSEN ARKTISEN TUTKIMUKSEN YKSIKÖSSÄ,
ERIKOISALANAAN KRYOSFÄÄRIPROSESSIEN KAUKOKARTOITUS.
SÄHKÖPOSTI: ETUNIMI.SUKUNIMI@FMI.FI

KUVA: KIMMO RAUTIAINEN, JAAKKO IKONEN / ILMATIETEEN LAITOS

Avaruudesta tietoa maan
routaantumisesta

SMOS satelliitin mittauksista arvioitu maaperän routatilanne Suomessa ja Skandinaviassa
syksyllä 2011, laskettuna 25 km:n hilaan.
myötä. Nimensä mukaisesti satelliitti suunniteltiin maanpinnan kosteusvaihteluiden
sekä valtamerten suolapitoisuuden seurantaan. SMOS-satelliitin mikroaaltoradiometri mittaa rajatulla taajuuskaistalla
kohteensa luonnollista säteilyenergiaa.
Radiometrien kohdalla puhutaan usein
ns. kirkkauslämpötilasta, joka ilmaisee
havaitun säteilyn voimakkuutta suhteessa
kohteen fysikaaliseen lämpötilaan.
Koska kyseessä on tutkimusluontoinen
satelliitti, ESA etsii sen tuottamille havainnoille jatkuvasti uusia sovelluskohteita.
Ilmatieteen laitos osallistuukin parhaillaan
tutkimushankkeisiin, joissa kehitetään
erilaisia tulkinta-algoritmeja merijään,
lumipeitteen sekä maanpinnan roudan
seurantaan hyödyntäen SMOS-satelliitin
havaintoja sekä sellaisenaan että yhdessä
muiden havaintoaineistojen tukena.

Permittiivisyys kertoo veden
sähköisten ominaisuuksien
muutoksista

R

outaantumisen havainnointi mikroaaltoinstrumentein pohjautuu pitkälti yhteen fysikaaliseen ilmiöön; veden
olomuodon vaihtuessa nesteestä jääksi

sen sähköiset ominaisuudet, erityisesti
permittiivisyys muuttuvat. Permittiivisyys
vaikuttaa sähkömagneettisen säteilyn
kulkeutumiseen väliaineessa sekä määrää
säteilyn heijastumisen eri väliainerajapintojen (kuten maanpinnan ja ilmakehän)
välillä. Kun routaantuminen alkaa, maahan
sitoutunut vesi jäätyy, ja aiheutunut muutos permittiivisyydessä on havaittavissa
SMOS-satelliitin mittaamassa kirkkauslämpötilassa
Veden sähköisissä ominaisuuksissa
tapahtuva muutos on erityisen merkittävä
matalilla taajuuskaistoilla, kuten L- (1 – 2
GHz) ja C-kaistoilla (4 – 8 GHz). SMOSsatelliitin havainnot tehdään kapealla
osalla L-aluetta, joka on varattu radioastronomian käyttöön. Ilmatieteen laitoksella
on kehitetty tulkintamenetelmä, jolla
mitatut muutokset kirkkauslämpötilassa
yhdistetään roudan kehittymiseen täysin
sulasta maasta aina tilanteeseen, jossa maa
on jäässä mikroaaltojen ns. tunkeutumissyvyyteen saakka.
Tulkintamenetelmän kehittämisessä
on ollut merkittävässä osassa Lapin Ilmatieteellisessä tutkimuskeskuksessa Sodankylässä kerätty havaintoaineisto. ESA:n
omistamalla, SMOS-satelliitin referenssiksi

KUVA: TUOMO SMOLANDER, JAAKKO IKONEN / ILMATIETEEN LAITOS.
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Sodankylän alueelle 1x1 km hilaan arvioitu maaperän permittiivisyys syksyllä 2011,
laskettuna ENVISAT-satelliitin tutkahavainnoista. Suuri permittiivisyys viittaa
märkään ja sulaan maaperään, pieni permittiivisyysarvo on merkki maanpinnan
jäätymisestä.
kehitetyllä tornikäyttöisellä radiometrillä
on mitattu maaperän kirkkauslämpötilan muutoksia jo kuuden vuoden ajan.
Yhdessä kattavien maaperä- ja lumimittausten kanssa havaintojen avulla on
kehitetty uusi emissiomalli selittämään
roudan ja mm. lumipeitteen vaikutusta
L-alueen mikroaaltohavaintoihin. Edelleen havaintoja on sovellettu varsinaisen
satelliittialgoritmin kehittämisessä. Käytännössä L-alueen havainnoista saadaan
tietoa roudan kehittymisestä muutamasta
senttimetristä aina puoleen metriin saakka.
Kovin syvältä maaperästä ei siis tietoja
saada, mutta pintakerrosten havainnot
voidaan yhdistää roudan kehittymiseen
syvemmällä fysikaalisten mallien avulla.

Tutka täydentää

S

MOS-satelliitin havaintojen merkittävänä heikkoutena voi pitää rajallista geometristä erottelukykyä, joka on
kymmenien kilometrien luokkaa. SMOS
soveltuukin routaantumisen laaja-alaiseen
seurantaan, sillä vastapainona heikolle
erottelukyvylle satelliitin havainnot kattavat päivittäin lähes koko pohjoisen
pallonpuoliskon. SMOS-satelliitin mittauksiin perustuva aikasarja maaperän routaantumisesta on valmisteilla Ilmatieteen
laitoksella, ja se julkaistaneen muiden
SMOS-datatuotteiden rinnalle vuoden
2016 aikana.

Tuotteen kehittämisessä on käytetty
Suomesta, Venäjältä ja Pohjois-Amerikasta
kerättyä automaattiasemiin perustuvaa
vertailuaineistoa. Vertailun perusteella
voidaan arvioida SMOS-satelliitin kykenevän arvioimaan routaantumishetken
keskimäärin alle päivän tarkkuudella.
Vertailu pistemäisiin asemamittauksiin
on kuitenkin haastavaa, ja yksittäisten
asemien kohdalla erot mittauksen ja satelliittihavainnon välillä saattavat olla useiden päivien luokkaa. Kehitetty datatuote
tuleekin löytämään käyttäjänsä erityisesti
klimatologisessa tutkimuksessa ja tutkittaessa hiilenkierron alueellisia ja ajallisia
muutoksia.
Routaantumisen paikalliseen, tarkkaan seurantaan soveltuvat ns. SAR- eli
synteettisen apertuurin tutkat (synthetic
aperture radar). SAR-tutkan kuvanmuodostus mahdollistaa taajuudesta riippuen
jo kymmenien senttimetrien kokoluokkaa olevan erottelukyvyn. Taajuusalue ja
valittu mittaustekniikka määrittää myös
reagoiko SAR-tutkan vaste esimerkiksi
lumipeitteen, pintakasvillisuuden tai maaperän muutoksiin. Kuten radiometrien
kohdalla, tutkahavaintojenkaan tulkinta ei
ole yksiselitteistä, vaan vaatii fysikaalisiin
malleihin pohjaavien tulkinta-algoritmien
kehittämistä.
Ilmatieteen laitoksella kehitet yllä
menetelmällä myös SAR-havainnoista
voidaan arvioida maanpinnan permit-
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tiivisyys, ja sitä kautta maaperän veden
olomuoto. Suomen oloissa olennaisessa
osassa on metsän vaikutuksen mallinnus
havaintoihin. Mallinnuksen avulla kyetään
myös yhdistämään eri havaintoaineistoja;
roudan kohdalla SMOS-satelliitin tuottamaa karkeaa routakarttaa voidaan käyttää
SAR-tutkahavaintojen tulkinnan apuna,
jolloin tutkalle ominaisten häiriölähteiden
kuten häilynnän vaikutusta tulkintaan
voidaan vähentää.

Sentinel-perheeltä odotetaan
paljon

S

AR-havaintojen saatavuuden suhteen
koko kaukokartoitusala on murrosvaiheessa. Euroopan komission rahoittaman
Kopernikus-ohjelman myötä korkealaatuiset kaukokartoitushavainnot tulevat
olemaan entistä useampien ulottuvilla.
Ohjelman näkyvin osa ovat ns. Sentinelsatelliitit, joista ensimmäinen, Sentinel-1A,
laukaistiin keväällä 2014. Sen sisaralus
Sentinel-1B on tarkoitus laukaista radalleen vuonna 2016. Molempien satelliittien
hyötykuormana on ENVISAT-ASAR tutkaa
vastaava C-alueen SAR-tutka.
Useita vastaavia instrumentteja on
parhaillaan kiertoradalla, mutta Sentinelien kohdalla ratkaiseva ero on mittaustiedon kattavuus, suuri datamäärä ja
etenkin kaupallisiin toimijoihin verrattuna
havaintoaineiston vapaa saatavuus. Myös
Ilmatieteen laitos tulee hyödyntämään
Sentinel-1 havaintoja tutkimuskäytössä
sekä mahdollisten uusien operatiivisten
havaintoaineistojen kehittämisessä muun
muassa maaperän routaan liittyen. ◀

Sentinel-satelliitit
Sentinel-satelliittiperhe tulee kattamaan
useita erityyppisiä satelliitteja, joilla kaikilla on omat sovelluskohteensa maapallon
tilan seurannassa. Kahden ensimmäisen
Sentinelin mittalaitteena toimii mikroaaltoalueen synteettisen apertuurin tutka eli SAR
(Synthetic Aperture Radar), joka on erityisen mielenkiintoinen Arktisia alueita ajatellen. Pohjoisilla alueilla pilvipeite ja toisaalta huonot valaistuolosuhteet estävät usein
optiset havainnot maanpinnasta. Sentinel
1:n kuvaavalla SAR-tutkalla mittauksia voidaan suorittaa valaistus- ja sääolosuhteista
riippumatta, ja lisäksi mikroaaltomittaukset
tuottavat tietoa kohteen ominaisuuksista
myös ”pintaa syvemmältä”.
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▶ KATRI ISOTALO
katri.isotalo@viestintaisotalo.fi

Säätiedot tuovat lisäarvoa
moneen sovellukseen
Aineistojen avaaminen ei synnyttänyt jonoja Ilmatieteen laitoksen
rajapinnoille. Säätietoja on kuitenkin alettu pikku hiljaa upottaa yhä
useampiin sovelluksiin.

”A

KUVA: KIRSTI KOTRO / ILMATIETEEN LAITOS

ineistojen avaaminen aloitti merkittävän
kulttuurinmuutoksen talon sisällä. On
alettu ymmärtää, että lisäarvoa ei synny
istumalla aineistojen päällä”, sanoo Ilmatieteen laitoksen asiakasratkaisut-ryhmän vetäjä Roope Tervo.
Roope Tervo tuli Ilmatieteen laitokselle Inspirelatauspalveluprojektiin Open Geospatial Consortiumin (OGC) standardien asiantuntijana. Kun
Ilmatieteen laitoksessa alettiin puhua aineiston
avaamisesta, oli selvää, että Inspire ja avoin data
yhdistettäisiin.
”Näin aineiston käyttäjällekin on selvää, että hän
voi rakentaa palvelustaan kerralla koko Euroopan
kanssa yhteensopivan.”
Aineistojen avaamista alettiin Ilmatieteen laitoksella pohtia Inspire-direktiivin tullessa voimaan
vuonna 2007. Tekninen toteutus alkoi viisi vuotta
myöhemmin. Vaihtoehtoisia skenaarioita hahmoteltiin kolme, ja lopulta päädyttiin mahdollisimman
laajan aineiston avaamiseen. Selvää oli, että Inspiren
vaatimat aineistot avattaisiin ensimmäisenä, ja niille
tekisi seuraa sääennustedata. Lopulta päädyttiin
siihen, että avoimuus kattaa kaikki aineistot, johon
Ilmatieteen laitoksella on oikeudet ja joka on luokiteltavissa dataksi, ei tuotteeksi.
”Datan ja tuotteen erottelu on tosin hyvin sumea
asia”, myöntää Tervo. ”Onko lankakerä raakaaine vai villasta jalostettu tuote? Erottelu piti
tehdä tapauskohtaisesti, mutta ohjaavana tekijänä
olemme pitäneet, sitä, onko tuotetta tavalla tai toisella käsitellyt asiantuntija, esimerkiksi meteorologi.
Toisaalta asiakkaita varten räätälöidyt automaattituotannot katsotaan myös tuotteiksi.”

Uusia aineistoja 17 000 päivässä

A

Ilmatieteen laitoksen säätutka Kumpulan kampuksella Helsingissä.

voin data -verkkopalvelu avattiin toukokuussa 2013. Tärkeimmät avatut aineistot
olivat säähavainnot, säätutkakuvat ja sääennustemallit ja merellisistä malleista jää-, aalto-,
virtaus- ja vedenkorkeusmallit. Avoimena on koneluettavat rajapinnat ilman käyttöliittymää.
Lähtökohtana on, että avoimen aineiston on
oltava niin laadukasta, että laitoksen oma tuotekehitysyksikkö voi käyttää sitä. Kaikki aineisto on
laatutarkistettu.
Tällä hetkellä Ilmatieteen laitoksen aineistoista

positio 4/2015

tehdään viisi latausta joka sekunti eli noin 420 000
latausta päivässä. Mikäli kaikki samaan aikaan tehtävät säähavainnot lasketaan yhdeksi aineistoksi,
uusia aineistoja julkaistaan yli 17 000 päivässä.
Ennusteita ladataan hieman enemmän kuin
pelkkiä havaintoja. Valtaosa ladatuista ennusteista
on käyttäjäystävällisiä piste-ennusteita raakadatan
sijaan.

Säätiedot uppoavat palveluiden osaksi

U

usia sovelluksia aineistosta on syntynyt Tervon arvion mukaan satoja, mutta läheskään
kaikkia käyttökohteita ei Ilmatieteen laitoksella tunneta. Suoraan sovelluskehitykseen ilmoitti
viime vuonna käyttävänsä aineistoja kahdeksan
prosenttia lataajista.
Tervo neuvookin aineistojen avaajia pyytämään
referenssiluvan aineistojen käyttäjiltä. ”Se jäi
meiltä tekemättä”, hän harmittelee. Toinen neuvo
on teettää vaikuttavuusanalyysi ennen ja jälkeen
avaamisen.
Ensimmäinen sovellus näki päivänvalon jo seuraavana päivänä aineistojen avaamisesta. Vauhti ei
kuitenkaan jatkunut yhtä reippaana. Sovelluksia on
syntynyt hiljakseen tasaista tahtia.
”Sääaineiston käyttö ei ole aivan helppoa”, Tervo
perustelee. Täysin uusien innovaatioiden sijaan
säätietoja on alettu upottaa entistä enemmän palveluihin, joihin ne tuovat lisäarvoa mutta eivät ole
aivan tärkeimmässä asemassa.
Hauskojen kuluttajasovellusten, kuten Aaltopoijun
tai surfaajille tarkoitetun
tuulipalvelun, lisäksi tiedossa
on ainakin säätietojen käyttö
rakennusten energiankulutuksen optimoinnissa. Yrityskäytössä aineistoja on myös
teleoperaattoreilla, ja kaupan
alalla on ainakin kokeiltu
säähän perustuvaa mainontaa. Sääpohjaiseen mainontaan on tarjolla ainakin
itsensä ”sääreaktiivisesti toimivaksi innovatiiviseksi
sisällönhallintaohjelmistoksi” määrittelevä Sunsääpalvelu.
Tervo uskoo säätietojen integroimisen esimerkiksi tieliikenteen ja toiminnanohjauksen järjestel-
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miin olevan tulevaisuudessa iso juttu.
Uusimpia avauksia on Ilmatieteen laitoksen
ja kuntien avoin data -yhteistyö. Sen myötä koko
Suomen ilmanlaadun seurannan reaaliaikaiset mittaustiedot on saatavilla maksutta koneluettavassa
muodossa.

Markkinointia somessa

A

ineistojen avaamisen yhteydessä Ilmatieteen laitos avasi Facebook-sivun FMIBeta
asiakkaiden ja erityisesti sovelluskehittäjien
tarpeiden ja -toiveiden löytämiseksi. Sen lisäksi
asiakastarpeita ja -toiveita oli kartoitettu perinteisen
asiakaspalvelun kautta.
”Tieto avaamisesta meni sitten helposti julkisuuteen median kautta”, Tervo kertoo tyytyväisenä.
Markkinointiin on sisältynyt myös työpajoja
tutkijoille ja sovelluskehittäjille, twitter-palvelu,
osallistumisia Apps4Finland-tapahtumaan ja teeman esittelyä Paikkatietomarkkinoilla.

Nostetta oman talon toimintaan

I

lmatieteen laitos sai Inspiren puoliväliraportissa erikoismaininnan ripeästä avaamisesta.
Myös muualla Pohjois-Euroopassa on edistetty säätietojen avaamisessa mutta ei yhtä kattavasti
kuin Suomessa.
Tervo näkee aineistojen avaamisen hyödyttäneen Ilmatieteen laitosta muutenkin kuin tuomalla
verorahat laajempaan käyttöön.
Kaikki data on nyt saatu teknisesti yhden rajapinnan taakse, ja
kaikki data on hyvin tunnetussa
muodossa. ”Tämä tehostaa omaakin työtämme huomattavasti.”
Tulevaisuudessa Ilmatieteen
laitoksen on tarkoitus avata arkistodataa sitä mukaa, kun sitä saadaan laatutarkistettua. Raakadataa säästä on 10 minuutin välein
vuodesta 2001. Kaisaniemen mittausasemalta on
mittaustietoja jopa 1840-luvulta alkaen. ◀

Säätiedot auttavat
esimerkiksi
rakennusten
energiankulutuksen
optimoinnissa.

Ilmatieteenlaitoksen avoimet
rajapinnat tarjoavat säädataa
sovellusten käyttöön.
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Liiteri

on avannut ovensa
Uusi elinympäristön tietopalvelu Liiteri tarjoaa valtavasti tietoa rakennetusta
ympäristöstä yhtenäisessä muodossa.

S

ä h kö i s e n a s i o i n n i n j a
demokratian vauhdittamiso hjelmassa (SAD e)
toteutettu tietopalvelu Liiteri kokoaa yhteen rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta
koskevia paikka- ja tilastotietoja.
Liiteri on avattu kaikkien käyttäjien
käyttöön lokakuussa.

tosisältö: Liiterissä on runsaasti
eri tiedontuottajien paikka- ja
tilastotietoa. Toisaalta tietosisältökokonaisuuden hallinta ja
siihen liittyvä käyttöoikeuksista
sopiminen oli välillä työlästä ja
aikaa vievää.
Laaja tietosisältö mahdollistaa
paljon, mutta asetti haasteita etenkin eri lähteistä tulevien tietojen
integroimiselle palveluun sekä
käyttöliittymäsuunnittelulle ja
toteutukselle, jotta hakutoiminnot
olisivat selkeitä ja palvelun käyttö
miellyttävää. Liiterin toteutuksen
aikana teetettiin ulkopuolisella
toimijalla käytettävyysanalyysi
ja -testit. Niiden tuloksista
oli paljon hyöt yä käyttöliittymän toteutuksessa ja
eri ratkaisuvaihtoehtojen
valinnassa.

Liiteriin varastoidaan tietoa
rakennetusta ympäristöstä

S

uomen ympäristökeskus (SYKE)
tarjoaa internet-palveluidensa
kautta paljon erilaisia tietosisältöjä ja paikkatietoja rakennetun
ympäristön aihepiireistä. Valtakunnalliset alueidenkäytön tietojärjestelmät ovat kuitenkin
vaikeakäyttöisiä ja teknisesti
vanhentuneita, ja tiedontarvitsijat ja heidän tarpeensa
ovat moninaistuneet. Liiteri
korvaa vanhat järjestelmät
ja tarjoaa uutta tietosisältöä
rakennetusta ympäristöstä
kiinnostuneille.
Liiteri tuo rakennettua ympäristöä koskevat tiedot helposti
kaikkien saataville. Liiterissä eri
aineistoja ja aihepiirejä voi vapaasti
yhdistellä keskenään, ja niistä on
helppo tulostaa esimerkiksi karttoja.
Monet koko maan kattavat tiedot löytyvät
Liiterin avulla yhdestä osoitteesta, eikä
siirtymiä eri tietojärjestelmien välillä tarvitse tehdä.
Liiterin tietosisältö koostuu Suomen
ympäristökeskuksen ja muiden tiedontuottajien kokoamasta tilasto- ja paikkatiedosta. Liiteriin on luotu myös täysin
uutta sisältöä muun muassa yhdyskuntarakenteen eheydestä, kaupan alueista,
viherrakenteesta ja rakentamisen suunnitelmallisuudesta. Palvelu on rakennettu

Rajapinnat
avainasemassa

L

yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen,
ympäristöministeriön ja Sito Oy:n kanssa.
Liiterin toteutusprojektin onnistumisen
avainsanana on ollut yhteistyö. Sitä on
tarvittu tietosisällön luomisessa ja keräämisessä, rajapintapalveluiden liittämisessä
palveluun, Oskari-alustan käytössä ja sen
kehitystyössä sekä projektiorganisaation
sisällä. Palvelun vahvuus on sen laaja tie-

iiteri-palvelussa tarjottavat tiedot perustuvat täysin erilaisten
rajapintojen hyödyntämiseen.
Kaikki palvelussa käytettävät
paikkatiedot haetaan tiedontuottajien tarjoamista WMS-, WFS-,
WMTS- ja ArcGis REST-rajapinnoista.
Liiteri-palvelun tarjoamat tilastot haetaan puolestaan SYKEn tietokannoista
tietovaraston rajapintapalvelun avulla. Tietovaraston rajapintapalvelu on toteutettu
palvelusta erillisenä MS.Net sovelluksena,
joka tarjoaa Liiteri-palvelulle REST-rajapinnan tietovaraston tietojen hyödyntämiseksi. Karttapalvelu- ja käyttöliittymätoteutus perustuu monilta osin Oskari.org
lähdekoodiin, jota Liiterin toteutuksessa
kehitettiin eteenpäin etenkin REST-tuen
ja tilastotoimintojen osalta.

▶ 27

LÄHDE: ELINYMPÄRISTÖN TIETOPALVELU LIITERI, 12.10.2015,
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Liiterissä eri aineistoja ja aihepiirejä voi vapaasti yhdistellä keskenään, ja niistä on helppo luoda karttoja.

Liiterin käyttäjähallinta on toteutettu
joustavaksi, ja se tarjoaa erilaisia käyttötapoja erityyppisille käyttäjille. Palvelua voi
käyttää rekisteröitymättä, jolloin käytössä
on suppein tietosisältö ja vähiten toiminnallisuuksia. Palveluun voi kirjautua ja
rekisteröityä myös SYKEn OIVA-palvelun
kautta, jolloin käyttäjä voi esimerkiksi
ladata palveluun omia aineistoja. Maksullisten sopimuskäyttäjien tunnukset
luodaan SYKEssä ja kirjautumisessa hyödynnetään ympäristöhallinnon kevyen
käyttäjähallinnan palveluita. Sopimuskäyttäjillä on käytössä kaikki toiminnallisuudet
ja laajin tietosisältö.

Yleiskaavapalvelu

L

iiteri-palveluun liittyy olennaisesti
uusi Yleiskaavapalvelu, jossa on
paikkatietoina yhdistelmiä yleiskaavoista koko maan kattavasti. Aineisto
sisältää yleiskaavoista kaavatilanteen karttayhdelmät, hakemistokartat eri kaavojen
keskeisimmillä ominaisuustiedoilla sekä
kaavamerkinnät ja -määräykset.
Yleiskaavatilanne kattaa maankäyttö- ja
rakennuslain yleiskaavat vuodesta 2000
lähtien sekä voimassa olevat vanhan
rakennuslain mukaisesti vahvistetut yleiskaavat. Yleiskaavat on kerätty kunnista ja
konsulteilta sekä ELY-keskusten ja Suomen
ympäristökeskuksen aineistoista. Tällä
hetkellä palvelussa on reilu 2400 kaavaa.
Vuoden 2014 hyväksytyistä kaavoista
on palvelussa yli 99 prosenttia. Liiteripalvelun kautta on mahdollista katsella

yleiskaavapalvelun aineistoja.
Yleiskaavapalvelun aineistot ovat saatavissa myös WMS/WFS-rajapinnan kautta,
jolloin niitä voi hyödyntää muissa karttapalveluissa ja työpöytäsovelluksissa.
Yleiskaava-aineistoa päivitetään neljä kertaa vuodessa ja sen käyttö on maksullista.

Työkalu ja aineistoja laajalle
joukolle

L

iiteri on suunnattu erityisesti maankäytön suunnittelun ja rakennetun
ympäristön parissa työskenteleville
viranomaisille ja yrityksille. Sen ensisijainen tehtävä on tukea maankäyttö- ja
rakennuslaissa määriteltyjen tehtävien
hoitamista. Palvelu helpottaa niin alueidenkäytön suunnittelijoiden, kaavoittajien, konsulttien kuin tutkijoidenkin työtä.
Monista aineistoista löytyy pitkiä aikasarjoja, joita tarkastelemalla voi hahmottaa eri ilmiöiden kehitystä ja peilata niitä
tulevaisuuden suunnitelmiin. Liiterin
tietoaineistoja voi käyttää esimerkiksi
kaavoituksessa ja sen seurannassa, rakentamiseen liittyvien lupien ja avustusten ratkaisemisessa, strategisten suunnitelmien
ja ohjelmien laatimisessa sekä rakennetun
ympäristön tilan seurannassa.
Samalla Liiteri tarjoaa myös kansalaisille
helppokäyttöistä ja ymmärrettävää tietoa
elinympäristöstä. Palvelun avulla voi tarkastella esimerkiksi tietyn asuinalueen
tai vapaa-ajan asunnon lähiympäristön
rakentamiseen, palveluiden sijaintiin tai
virkistysalueisiin liittyviä tietoja. ◀

LIITERI TARJOAA TILASTOJA
JA KARTTOJA SEURAAVISTA
TEEMOISTA:

▶ Asuminen
▶ Kaavoitus
▶ Kauppa ja palvelut
▶ Kulttuuriympäristö
▶ Liikkuminen ja liikenne
▶ Luonnonsuojelu ja luonnonvarat
▶ Maankäyttö
▶ Rakennukset
▶ Rakentamisen suunnitelmallisuus
▶ Työpaikat- ja työssäkäynti
▶ Virkistys
▶ Väestö
▶ Yhdyskuntarakenne
▶ Ympäristöhäiriöt

KAARINA VARTIAINEN ON
TOIMINUT LIITERI-PALVELUN
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖNÄ.
KIMMO NURMIO OLI MUKANA
LIITERI-PALVELUN VAATIMUSMÄÄRITTELYSSÄ SEKÄ
PALVELUN TIETOVARASTON
ETTÄ TIETOSISÄLLÖN KEHITTÄMISESSÄ.
SÄHKÖPOSTI: ETUNIMI.
SUKUNIMI@YMPARISTO.FI
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STANDARDIPositio
▶ KIRSI MÄKINEN
kirsi.makinen@maanmittauslaitos.fi

JHS-kuulumisia
Paikkatietomarkkinoiden seminaarissa tarjoiltiin ajankohtaisia JHS-kuulumisia sekä keskusteltiin
kaupunkimallien standardoinnista.

T

ilaisu u d en av a nnut Pa ikkatiedon JHS-ohjausryhmän
sihteeri Pekka Sarkola esitteli
meneillään olevia suositushankkeita. Suomessa valtakunnallisesti ja paikallisesti käytettäviä
koordinaattijärjestelmiä koskevat JHS 153
ja JHS 154 -suositukset ovat parhaillaan
päivityskierroksella. Uudistuksessa täsmennetään terminologiaa ja selkiytetään
suositusten keskinäistä suhdetta.
Voimassa olevien JHS 153 ja 154 -suositusten käyttämä terminologia poikkeaa
muun muassa Inspire-direktiivin käyttämästä terminologiasta. Päivityshankkeen
yhteydessä on laadittu suomalainen geodesian sanasto. Suositusten palautekierros
oli syksyllä. Päivitetyt suositukset valmistunevat alkuvuonna 2016.
Paikkatiedon JHS-suositusten uusin
tulokas on syksyllä hyväksytty JHS 193
Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Siinä
kuvataan tunnuksen rakenne sekä annetaan ohjeet tunnuksen muodostamiseksi.
Maanmittauslaitoksen Inspire-sihteeristö auttaa ja opastaa JHS 193 suosituksen
käyttöönotossa. Suunnitteilla on URIklinikka, jossa käytäisiin läpi tunnuksiin
liittyviä käytäntöjä. Yksilöivien tunnusten
käyttöönoton tueksi olisi hyvä laatia myös
Elinkaaritietojen hallinta ja URI-tunnusten
hallintamalli -suositukset. Asia on toistaiseksi idea-asteella.
Inspire-täytäntöönpanosääntöihin
tulleet muutokset aiheuttavat muutospaineita myös voimassa oleviin suosituksiin.
Päivitystä odottavat JHS 158 Paikkatiedon
metatiedot, JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten, JHS 178

Kunnan paikkatietopalvelurajapinta ja JHS
180 Paikkatiedon sisältöpalvelut -suositukset. Päivityshanke alkanee keväällä 2016.

Kaupunkimallit tulevat

K

aupunkimallit yleistyvät vauhdilla,
mikä lisää yhtenäisten käytäntöjen
ja ohjeistuksen tarvetta. JHS-seminaarin paneelikeskustelussa pohdittiin
kaupunkimalleja standardoinnin näkökulmasta. Panelistit olivat yhtä mieltä siitä,
että CityGML soveltuu hyvin 3D-kaupunkimallin mallintamiseen ja tiedonsiirtoon.
Tosin käyttö saattaa vaatia kansallisia, jopa
kaupunkien omia laajennoksia.
Kaupunkimallien kanssa työskentelevien avuksi tehdään parhaillaan kaupunkimallinnuksen ohjekirjaa. Se sijaitsee
tietomallintamisen yhteistyöfoorumin
BuildingSMART Finlandin (bSF) verkkosivuilla. Ohjeistuksen tekoa koordinoi
bSF-kaupunkiryhmä yhdessä Kuntien
paikkatiedon yhteistyöryhmän kanssa.
Työn on tarkoitus valmistua vuoden 2015
loppuun mennessä.
Kaupunkimallien vahvuus on havainnollisuus, esimerkiksi suunnitelmien
esittäminen päätöksentekijöille ja kuntalaisille on tehokkainta kaupunkimallien
avulla. Mallin voi ajatella käyttöliittymänä
älykkääseen kaupunkiin. Malleja voidaan
hyödyntää monipuolisesti jo ennen rakennusten valmistumista. Esimerkiksi LänsiMetron pelastussuunnitelmaa on voitu
testata ja simuloida 3D-mallien avulla, ja
näin nopeuttaa Metron käyttöönottoa. ◀

Paikkatiedon JHS-suositukset

• JHS 153 ETRS89-järjestelmän mukaiset
koordinaatit Suomessa
• JHS 154 ETRS89 -järjestelmään liittyvät
karttaprojektiot, tasokoordinaatistot ja
karttalehtijako
• JHS 158 Paikkatiedon metatiedot
• JHS 160 Paikkatiedon laadunhallinta
• JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten
• JHS 163 Suomen korkeusjärjestelmä
N2000
• JHS 177 Paikkatietotuotteen määrittely
• JHS 178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta
• JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut
• JHS 184 Kiintopistemittaus EUREF-FINkoordinaattijärjestelmässä
• JHS 185 Asemakaavan pohjakartan laatiminen
• JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi
• JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset

LISÄTIETOA:

▶ www.jhs-suositukset.fi
▶ http://buildingsmart.fi/kaupunkimallinnuksen_ohjekirja/etusivu
Seminaarin esitykset Paikkatietomarkkinoiden verkkosivuilla: paikkatietomarkkinat.fi > ohjelma
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Luonnonvarakeskus (Luke) on avannut uusimmat, vuoden 2013 monilähdeinventointiin perustuvat metsävarakarttansa
katseltaviksi. Karttoja voi katsella Paikkatietoikkunassa, ja niitä voi ladata Luken tiedostopalvelun kautta. Nyt julkaistut metsävarakartat ovat jatkoa aiemmin avatuille,
vuosia 2009 ja 2011 koskeville tiedoille.
Monilähteisessä valtakunnan metsien inventoinnissa käytetään maastomittausten lisäksi satelliittikuvia ja muita tietolähteitä, kuten Maanmittauslaitoksen
maastotietokantaa ja korkeusmallia. Met-

Mihin aurinkopaneelit?
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on
julkaissut verkkosivuillaan uuden avoimen
datan karttapalvelun. Siitä käy esimerkiksi ilmi, minne pääkaupunkiseudulla on auringon säteilyenergian kannalta perusteltua
asentaa aurinkopaneeleja.
Karttapalvelussa on tarjolla avointa
paikkatietoa muun muassa energiatehok-

Soil Scout edusti
Suomea USA:n
ilmastonmuutostapahtumassa
Paikkatietoa ja ympäristöteknologiaa yhdistävä suomalainen Soil Scout Oy oli kutsuttuna yrityksenä yhdessä Kone Oyj:n

sävara-arviot tuotetaan metsävarakarttoina ja kuntakohtaisina taulukkotietoina.
Karttatietojen ja korkeusmallin avulla parannetaan tulosten luotettavuutta ja vältetään maanpinnan muotojen vaihtelun ai
heuttamia virhetulkintoja.
Vuoden 2013 inventoinnissa on yhteensä 44 karttateemaa kuten puutavaralajien
tilavuudet puulajeittain, kasvupaikkatiedot,
puuston ikä, latvuspeitto sekä biomassat
puulajeittain ja ositteittain. Suurimpaan
osaan maata on tuotettu seitsemän kattavaa karttateemajoukkoa.
Uusissa metsävarakartoissa karttateemojen maastoelementin koko on 16 × 16
metriä aiemmin käytetyn 20 x 20 metrin si-

jaan. Pääasiallinen kuvamateriaali on Landsat-8-satelliitin OLI-keilaimen tuottamaa.
Kuvissa on esitetty punaisella koivun,
vihreällä männyn ja sinisellä kuusen tilavuus. Vuoden 2013 tulos näkyy oikealla olevassa kartassa.

KUVA: LUONNONVARAKESKUS

Lukelta uusia
metsävarakarttoja

kuudesta, maankäytöstä ja rakennuksista
sekä väestöstä ja asumisesta.
Aurinkosähköpotentiaalin laskenta on
valmis Helsingin ja Vantaan osalta, mutta
Espoon ja Kauniaisten kohdalla mallinnus
on vielä kesken. Jatkossa avoimen datan
karttapalvelusta luvataan löytyvän tietoa
pääkaupunkiseudun jokaisen rakennuksen
aurinkosähköpotentiaalista.
Aurinkosähköaineisto on toteutettu

osana eurooppalaista DECUMANUS (Development and Consolidation of Geospatial Sustainability Services for Adaptation
of Environmental and Climate Change Urban Impacts) -hanketta. Sen tavoitteena on
tuottaa kaupunkisuunnittelijoille ja päätöksentekijöille palveluja, joiden avulla paikkatietotuotteiden hyödyntäminen ilmastostrategioiden ja kestävän suunnittelun
toteuttamiseksi tehostuu.

kanssa ympäristöpaneelissa Washington
D.C:ssä lokakuussa. Tilaisuuteen oli kutsuttu kaksi yritystä kustakin Pohjoismaasta.
Paneeli oli esivalmistelua Pariisissa pidettävään YK:n maailmanlaajuiseen ympäristön
tilaa koskevaan kongressiin.
Soil Scoutin tuote yhdistää paikkatiedon

ja maanalaiset anturihavainnot digitaaliseen maailmaan ja mahdollistaa veden,
lannoitteiden ja energian säästön maanviljely- ja muissa sovelluksissa. Sovellus perustuu yhtiön itse kehittämään langattomaan anturi- ja tiedonsiirtoteknologiaan.

KUVA: JUSSI VALKEAJOKI

Metsäpaikka.fi palvelulla
kasvun aineksia biotalouteen
Mikkeliläisen MHG Systems on julkaissut
suomalaisille metsänomistajille suunnatun metsäpaikka.fi-palvelun. Sovellus tuo
oman metsäsuunnitelman ajantasaisena
metsänomistajan käden ulottuville. MHG
Systems lanseerasi vastaavan palvelun
syyskuussa myös Ison-Britannian markkinoilla, ja versiot Italiaan ja Itävaltaan ovat
työn alla.
Metsäpaikka.fi:n on tarkoitus laajentua portaaliksi, jossa metsänomistajat ja
metsäalan muut toimijat voivat kohdata. Tavoitteena on saada puuvarannot paremmin liikkeelle ja tarjota energia- ja teollisuuspuun hankintaketjussa erikokoisille
toimijoille uusia mahdollisuuksia tehostaa
liiketoimintaa.

Korjaus edellisen lehden
uutisotsikkoon:
Positiossa 3/2015 oli virheellisesti seuraava otsikko ”Trimble Feedbackilla hallitaan palautteita Lousianassa ja viestiverkkoja Latviassa”.
Trimble Feedback on palautteenhallinnan sovellus, ja viestiverkkojen toimintaan Trimblellä on oma tuote Trimble
Communication Networks, kuten uutisesta käy myöhemmin ilmi. Oikea otsikko
olisi ollut ”Trimblen ratkaisuilla hallitaan
palautteita Lousianassa ja viestiverkkoja
Latviassa”.
Toimitus
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Dimenteq Digiroadoperaattoriksi
Liikennevirasto ja Dimenteq Oy ovat tehneet sopimuksen Digiroad-operaattoripalvelusta seuraavalle kolmelle vuodelle sisältäen option kahdesta jatkovuodesta.

Merenpohjan karttatiedot
kaikkien saataville
Geologian tutkimuskeskus (GTK) on julkaissut kartta-aineistoa merenpohjan
maalajeista. Geologinen merenpohjatieto mittakaavassa 1: 250 000 on vapaasti saatavilla GTK:n Hakku-verkkopalvelusta
Suomen merialueilta, ja lähivuosina tietoaineisto kattaa lähes koko Euroopan merenpohjat.
Yhtenäisesti luokitellut sedimenttikartat
on laadittu osana 30 maan yhteistä EMOD-

Digiroad-operaattoripalvelu on jatkuva palvelu, jonka avulla Liikennevirasto huolehtii
Digiroad-tietojärjestelmän käyttämisestä
ja Digiroad-aineiston tuottamisesta. Digiroad on kansallinen tietojärjestelmä, johon on
koottu koko Suomen tie- ja katuverkon tarkat sijainnit sekä tärkeimmät ominaisuustiedot.

net Geology -hanketta (European Marine
Observation Data Network). Euroopan merialueiden maalajikartta on koostettu yli 50
organisaation aineistoista ja yli 400 erilaisesta karttatyypistä.
Euroopan merialueilla on vielä paljon
tietoaukkoja. Esimerkiksi Suomen merialueiden merenpohjasta on geologisesti kartoitettu vasta noin 25 prosenttia. EMODnetalueella noin 20 prosenttia merenpohjasta
on kartoitettu vähintään 1:250 000 mittakaavassa.
Aineiston lataus GTK:n Hakku-palvelusta: http://hakku.gtk.fi/

Spatineolle uusia asiakkaita
Suomesta ja Euroopasta
Skotlannin hallitus on ottanut käyttöönsä
Spatineo Performancen paikkatietopalveluidensa suorituskyvyn varmistamiseen.
Palvelun avulla Skotlannin hallitus pystyy
ajamaan paikkatietopalveluilleen simuloituja kuormituksia ja täten testaamaan
niiden suorituskykyä. Suorituskykytestauksen lisäksi organisaatio hyödyntää Spatineo Monitorin käyttöanalytiikkaa nähdäkseen, ketkä ovat heidän palveluidensa
käyttäjiä ja kuinka palveluita käytetään.
Kouvolan kaupunki toteutti paikkatiedon kypsyysarvioinnin Spatineo Roadmap
-tuotteen avulla osana konsernihallinnossa toteutettavaa Johdon työpöytä -hanketta. Arvioinnin myötä kaupunki sai kattavaa
tietoa paikkatietojen hyödyntämisen nykytilasta, onnistumisesta kuin myös kohdista,
joihin on tulevaisuudessa kiinnitettävä erityistä huomiota.

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

Osaava. Luotettava. Joustava. Blom.
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Paikkatietomarkkinoilla palkittuja
Uusi hallitus
Yhdistyksen syyskokous pidettiin myös Paikkatietomarkkinoilla ja siellä valittiin hallitus
vuodelle 2016.

KUVA: LEENA-RIITTA TUOMAALA

Ulla Järvinen pj. - Esri Finland Oy
Antti Kahra - Geologian tutkimuskeskus
Pyry Kettunen - Maanmittauslaitos
Riikka Kivekäs - Maanmittauslaitos
Jari Korpi - Aalto-yliopisto
Miika Mäkelä vpj. - Tom Tom Oy

Kuvassa vasemmalta opinnäytepalkinnon saajat Oskari Liukkonen ja Maria Salonen sekä
Poligonin pj. Teemu Saloriutta.

P

roGis ry jakoi opinnäytepalkintoja ja
kunniamaininnan Paikkatietomarkkinoiden yhteydessä järjestetyssä
opinnäyteseminaarissa.
Aalto-yliopiston geoinformatiikan opiskelijoiden ammattiaineyhdistys Poligoni sai
kunniamaininnan aktiivisesta työstä paikkatietoalalla. Yhdistys pyrkii tuomaan alaa
tunnetuksi sekä tutustuttamaan opiskelijat
alan työmahdollisuuksiin jo opiskeluaikana.
Yhdistyksen järjestämää toimintaa ovat
mm. vuodesta 2000 pidetty teemapäivä ja
ulkomaan ekskursiot. Opiskelijat vuosien
takaa muistelevat erityisesti ulkomaan ekskursioita ainutkertaisina kokemuksina opiskeluajoilta. Onnea Poliginille!
ProGIS palkitsi myös ansioituneita opinnäytetöitä. Tänä vuonna ehdotuksia tuli
viisi, neljä väitöskirjaa ja yksi diplomityö.
Palkinnot myönnettiin kahdelle hakijalle
parhaan arvosanan perusteella.
Palkinnon saivat Maria Salonen Helsingin yliopistoon tehdyllä väitöskirjallaan
”Analysing spatial accessibility patterns
with travel time and distance measures: novel approaches for rural and urban
contexts” ja Oskari Liukkonen Aalto-yli-

opistoon tehdyllä diplomityöllä ”Kuntien
paikkatiedon polku kantakartasta 3D-kaupunkimalliin”.
Maria Salonen kertoo väitöskirja-aiheen olevan samasta teemasta kuin vuonna 2009 valmistunut gradu. Aihe vei mukanaan niin, että väitöskirjan teko siitä tuntui
luontevalta. Väitöskirja on tehty osana Tuuli
Toivosen johtamaa tutkimusprojektia HY:n
Geotieteiden ja maantieteen laitoksella, joten aiheen rajausta ja tutkimusteemoja on
pohdittu osana laajempaa tutkimuskokonaisuutta.
Aiheen käsittely jatkuu edelleen. Tutkimusryhmä, johon Salonen kuuluu, työskentelee saavutettavuuskysymysten parissa
aktiivisesti. Tällä hetkellä erityisen innostavaa on testata erilaisten big data -aineistolähteiden (sosiaalisen median aineistot,
mobiilidatat) mahdollisuuksia saavutettavuuden ja urbaanin liikkumisen tutkimisessa. Salonen on nyt äitiysvapaalla, mutta
hänen tarkoituksenaan on myöhemmin jatkaa samassa tutkimusryhmässä.
Oskari Liukkonen löysi diplomityöaiheensa Maanmittarikillan sähköpostilistalle tulleesta ilmoituksesta, jossa haettiin

Hallituksen tavoittaa tutusta
progis.info@gmail.com -osoitteesta.

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

diplomityötekijää Kuntaliiton 3D-kaupunkimallihankkeeseen. Diplomityötä tehdessä
saatu kokemus on hyvässä käytössä; Liukkonen työskentelee nyt Sitossa 3D-kaupunkimallien ja paikkatiedon parissa. Viimeisimpiä 3D-malleihin liittyviä projekteja,
joissa hän on ollut mukana, ovat valaistussimulaattori, joka on 3D-kaupunkimallin
päällä toimiva valaistussuunnittelusovellus
ja 3D City Model Hackathon.
Palkintotöitä esiteltiin Paikkatietomarkkinoilla järjestetyssä seminaarissa.
Onnea palkituille!

▶ ULLA PYYSALO
ulla.pyysalo@maanmittauslaitos.fi

PROGIS-JÄSENET SAAVAT POSITIO-LEHDEN JÄSENHINTAAN 17,50€.
LEHDEN VOI TILATA OSOITTEESTA WWW.POSITIO-LEHTI.FI/TILAUS.
MERKITSE TILAUKSEEN KOODI "PRO"!
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Suomalaiset 3D-Win -ohjelmistot maanmittauksen ammattilaiselle
▷ Aineistojen käsittely, geodeettiset laskennat,
formaatinmuunnokset
▷ Maastomalli
▷ Tiensuunnittelu ja -rakennus
▷ Kairaukset
Kielotie 14 B, 01300 VANTAA
puh. (09) 2532 4411
3d@3d-system.fi
www.3d-system.fi

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

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

▷ Tiedonkeruun, työnohjauksen ja omaisuudenhallinnan mobiiliratkaisut

OHJELMISTOT

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

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

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

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

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

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

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

▷ Ohjelmistot ja palvelut UAV-ilmakuvausten
datakäsittelyyn

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

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

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

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

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

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

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

Ohjelmia laserpisteiden ja kuvien käsittelyyn

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

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

▷
▷
▷
▷

Erdas ja Geomedia ohjelmistot
ArcGIS räätälöinti
Paikkatietoaineistojen hallinta
Karttatuotteet

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

▷ Pocket 3D
▷ Magnet field
▷ Magnet office tools

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

▷
▷
▷
▷
▷

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

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

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

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

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

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

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

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

MUISTATHAN UUSIA
ILMOITUKSESI
12.1.2016 MENNESSÄ
Lähetä sähköpostia:
positio@maanmittauslaitos.fi
tai soita:
Päivi Varis, 040 801 7666

200 € + alv. / vuosi (4 numeroa)

LAITTEISTOT

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

positio-lehti.fi

OHJELMISTOT

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

▶ 33

JÄRJESTELMÄT

positio 4/2015

34 ◀ positio 4/2015

PALVELUHAKEMISTO

PALVELUT

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

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

▷ Avoimen/suljetun lähdekoodin ratkaisut
▷ Sovelluskehitys/alihankinta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

▷ Paikkatietojärjestelmien sovelluskehitys ja
projektit
▷ Mobiilin tiedonkäsittelyn ratkaisut eri tarpeisiin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

positio 4/2015

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

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

▷ Ilmakuvakartat ja digitaaliset kartat
▷ Maastomallit, ortokuvat, mittauspalvelut

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

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

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

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

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

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

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

▷
▷
▷
▷

Erdas ja Geomedia ohjelmistot
ArcGIS räätälöinti
Paikkatietoaineistojen hallinta
Karttatuotteet

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

PALVELUT

▷ Ohjelmistot ja palvelut UAV-ilmakuvausten
datakäsittelyyn

▷ Topcon merkkihuolto
▷ GPS- ja muut geodesian laitteet

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

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

▷
▷
▷
▷
▷
▷

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

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

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

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

TIETOTUOTTEET

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

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

▶
▶
▶
▶

kestotilaus 24 € (laskutusjakso 4 numeroa)
määräaikaistilaus 29 € (neljä numeroa)
tilaus alkaa numerosta 1/2016
Positio ilmestyy neljä kertaa vuodessa

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

TILAA

Tilaushinnat

Senttitarkkuus älypuhelimiin. Monikäyttöinen ja joustava

Trimble R2 GNSS

Paikkatietosovelluksiin
• Sijainnit alle metrin, 10 cm:n tai cm:n tarkkuudella
• Yhdistettävissä älypuhelinten, tablettien ja
Trimblen paikkatieto-kämmenlaitteiden kanssa
• Yhteensopivia ohjelmistoja: TerraFlex, TerraSync...
• Kiinnitys reppuun, sauvaan tai kulkuneuvoon

Maanmittaussovelluksiin
• Sijainnit cm-tarkkuudella
• Yhdistettävissä Trimblen maastotietokoneiden
(TSC3, Tablet, Slate, TCU) kanssa
• Maasto-ohjelmistona Trimble Access

Tuki kaikille satelliittijärjestelmille:
GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou

VRSPALVELU

puh. 0207 510 600
info@geotrim.fi – www.geotrim.fi

