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Parempaa
ympäristöä

T

ässä lehdessä kirjoitamme paikkatiedoista yhdyskuntasuunnittelun apuna.
Hyvällä suunnittelulla voidaan lisätä
asuinalueiden viihtyisyyttä, turvallisuuden tunnetta, energiatehokkuutta…
Hyvä suunnittelu ottaa huomioon
myös asukkaiden mielipiteen. Eikä osallistuminen
ole iästä kiinni. Lahdessa päiväkotilapsetkin ovat
saaneet kertoa heille merkityksellisistä paikoista ja
osallistua näin oman lähiympäristönsä suunnitteluun.
Paikkatietosovellus jäsentää kokemusperäisen
tiedon raaka-aineeksi kaupunkisuunnittelijan työpöydälle. Tuloksena on parempaa ympäristöä, ja
mikä parasta: yhä useammin asukkaiden ehdoilla,
asukkaita kuunnellen.
Mitä jos asukkaat ryhtyisivät kaupunkisuunnittelijoiksi? Helsingissä kaupunkiaktivistit ovat laatineet varjoyleiskaavan, joka haastaa paitsi viralliset
suunnitelmat myös totutut tavat osallistaa ja osallistua.
Suunnitelmien pohjaksi otettiin muun muassa
kaupungin karttakyselyllä keräämää dataa lisärakentamiseen soveltuvista alueista. Kun työ saatiin
valmiiksi, se jaettiin verkossa kiinnostuneiden kommentoitavaksi. Facebook sopii paitsi kuulumisten
vaihtoon myös kaupunkisuunnitteluun.
Kaavoitus on investointi tulevaan. Turussa on
vertailtu kaupunkirakenteen vaihtoehtoja ja laskettu, millainen investointi on kannattavin. Laskelmissa otettiin huomioon sekä infrastruktuurin ja
palveluiden kustannukset että uusien asuinalueiden asukkailta saatavat verotulot.
Vaikka tulokset eivät suunnittelijoita varsinaisesti yllättäneet, on päätösten tekeminen vakaammalla pohjalla, kun perusteet ovat kunnossa.
Ja kun Helsingin Kalasatamaan rakennetaan älykaupunkilaiselle sujuvampaa arkea, ovat paikkatiedot monessa mukana.

KIRSI MÄKINEN
päätoimittaja

PÄÄTOIMITTAJA:
KIRSI MÄKINEN, P. 040 511 2667
KIRSI.MAKINEN@MAANMITTAUSLAITOS.FI
TOIMITUSSIHTEERI: LIISA KALLELA
TUOTTAJA: KATRI ISOTALO
KATRI.ISOTALO@VIESTINTAISOTALO.FI
TOIMITUSKUNTA:
AIJA HOLOPAINEN, ARI JAAKOLA, ANTTI JAKOBSSON, PYRY KETTUNEN, YKI LAINE,
EIJA PARMES, MARIA SALONEN, PEKKA SARKOLA JA KIRSI VALANNE.
TAITTO:
LEENA-RIITTA TUOMAALA
JULKAISIJA:
MAANMITTAUSLAITOS
PL 84, 00521 HELSINKI
POSITIO@MAANMITTAUSLAITOS.FI
POSITIO-LEHTI.FI
FACEBOOK.COM/POSITIOLEHTI
TWITTER: @POSITIOLEHTI
POSITIO ILMESTYY NELJÄ KERTAA VUODESSA.
MÄÄRÄAIKAISTILAUS (4 NUMEROA) 29 EUROA, KESTOTILAUS (4 NUMEROA) 24 EUROA.
SEURAAVAAN LEHTEEN TARKOITETTU AINEISTO ON TOIMITETTAVA TUOTTAJALLE 13.1.2017
MENNESSÄ.
PAINOPAIKKA: JUVENES PRINT OY, HELSINKI 2016
ISSN 1236-1070
PAINOS 1100 KPL
KANNEN KUVA: HENRIK SAARI/LAHDEN KAUPUNKI
AIKAKAUSLEHTIEN LIITON JÄSENLEHTI

▶3

KUVA: MHELSINGIN KAUPUNGIN AINEISTOPANKKI

positio 4/2016

4/2016
Murroksessa: Uutta puuhaa kunnille
Kunnat unohdettiin PTV-suunnittelusta. Aija Holopainen

Ajankohtaista
Tapahtumakalenteri
Älyä kaupunkiin

11

Paikkatietojärjestelmiä, jotka tekevät yhden asian hyvin

12

PehmoGIS on kovaa dataa

14

Laskenta vahvisti, mitä oppikirjat kertovat

18

s. 6

Älykäs kaupunki kiinnostaa sekä insinöörejä että yhteiskuntatieteilijöitä.
Millainen se on? Katri Isotalo

Paikkatieto Online tuntee porot ja pohjoisen liikenteen. Katri Isotalo

Lahdessa kaupunkisuunnittelijat kuuntelevat myös lapsia.
Katri Isotalo

Turussa laskettiin, millainen laajentuminen kannattaa pitkällä aikavälillä.
Katri Isotalo

Koordinaattipohjaisuus tuo uusia mahdollisuuksia
lähiötutkimukseen
Suomalaiset lähiöt on nyt paikallistettu. Niitä on 603. Mats Stjernberg

20

Varjokaavoitus tuo uutta eloa kaupunkisuunnitteluun

23

StandardiPositio: Table Joining Service

24

Sijainti + mobiililaite = yksityisyyden puute?

26

Paikkatietoa Euroopan kattavasti

28
31
32

Internet ja digitalisaatio mullistavat kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuudet.
Timo Hämäläinen

s. 18

KUVA: KATRI ISOTALO

6
7
8

Pääkirjoitus: Parempaa ympäristöä

Standardi paikka- ja tilastotiedon yhdistämiseksi uudistuu.
Timo Aarnio

MyGeoTrust etsii keinoja sijaintitietojen käyttöön yksityisyydensuojaa
vaarantamatta. Robert E. Guinness

ELF tarjoaa tasalaatuiset kartta-aineistot Euroopasta. Kirsi Mäkinen

Uutisia
ProGIS
Palveluhakemisto

s. 26

ELF tuo Tornion
ja Haaparannan
samalle kartalle.

KUVA: EUROPEAN LOCATION FRAMEWORK

2
4

4 ◀ positio 4/2016

MURROKSESSA
▶ AIJA HOLOPAINEN

PTV - Uutta puuhaa kunnille
Tietojen käsin syöttö ei ole tätä päivää, mutta sitä kunnilta nyt odotetaan.

H

allitusohjelman lupauksista huolimatta kunnat ovat saaneet jälleen
uuden pellon kynnettäväksi. Organisaatioiden,
mukaan lukien kunnat,
uutena velvoitteena tulee olemaan palveluvarantotietojen toimittaminen keskitettyyn rekisteriin nimeltään Palvelutietovaranto (PTV). PTV on osa suurempaa
Kansallinen palveluarkkitehtuuri –digitalisaatiohanketta (KaPa) ja sitä vetää Väestörekisterikeskus.
Palvelutiedot ovat pääosassa kuntia
hajallaan, joten niiden kerääminen ja organisoitu ylläpito on myös kunnan etu. Haaste
tulee siitä, että aikataulu on erittäin tiukka
ja KaPa:n rajapintamäärittelyt valmistuivat
vasta syksyllä. Kunnilla ei käytännössä ole
muuta mahdollisuutta kuin tallentaa tiedot ensin käsin. Seuraava vaihe on koettaa
pikaisella aikataululla luoda kokonaisuus,
jossa ylläpidettävät tiedot kootaan rajapintojen kautta jo olemassa olevista järjestelmistä. Siltä osin kuin tämä ei onnistu, niille
on rakennettava tallennuspaikka. Tavoitteena on vanha tuttu ”Tieto tallennetaan
vain kertaalleen ja siellä missä se syntyy tai
muuttuu” -periaate.
Lahti on jo aloittanut rajapintojen kautta
ylläpidettävän kokonaisuuden suunnittelun. Käsin tallennus on kuitenkin se, millä
meilläkin ensimmäinen vuosi mennään.
Myöhempinä vuosina toivomme kertatallennus-periaatteen toimivan ja tiedon siirtyvän Kuntatietopalvelun kautta ulkopuolisille organisaatioille. Moni kunta ei kuitenkaan ole moisesta PTV:stä vielä kuullutkaan.
Koottavien ja tallennettavien tietojen
lukumäärä on keskikokoisessa kunnassa
helposti satoja, suuremmassa kunnassa
tuhansia. Kustakin organisaatiosta on tallennettavana noin 20 tietoa, kustakin palvelusta noin 40 tietoa, palvelupisteestä 40
tietoa jne. Osa tiedoista on pakollisia. Palvelupisteen tietoja ovat esimerkiksi palvelupisteen tarjoamien palveluiden kuvaus,

käyntiosoite, postiosoite, normaalit aukioloajat ja poikkeusaukioloajat. Organisaatioiden, palveluiden ja palvelupisteiden
lisäksi tallennetaan tietoja verkkoasioinnista, sähköisistä palveluista, lomakkeista
ja puhelinkanavista. Kunkin kunnan tiedot (palvelut, organisaatiot ja palvelukanavat) tulevat näkymään uudessa suomi.
fi–portaalissa
Vapaaehtoista tämä ei ole, koska palvelutietovarannon käyttöoikeudesta ja käyttövelvollisuudesta säädetään heinäkuussa
voimaan astuneessa laissa hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista eli
niin sanotussa KaPa-laissa. KaPa-laki velvoittaa kunnat viemään palvelutietonsa
vuoden 2017 heinäkuun alkuun mennessä
keskitettyyn rekisteriin.

Keskitetty vai hajautettu ylläpito?

T

arkoitus on että Väestörekisterikeskuksen hallinnoima palvelutietovaranto palvelee sekä kansalaisia että
tietoja tarvitsevia organisaatioita ja että tiedot löytyvät keskitetysti yhdestä paikasta
eli suomi.fi:stä. Pienten kuntien tietojen
ylläpitokeinona käsinsyöttö ja PTV master
datan sijaintipaikkana voi toimia. Suuremmissa kunnissa nykyaikaa on ylläpitää tiedot perusprosesseissa ja toimittaa kulloinkin tarvittava tietokokonaisuus eri jakelukanaviin. Palvelutietojen tapauksessa näitä
kanavia ovat PTV:n lisäksi esimerkiksi kunnan Internet-sivut, palveluverkon suunnittelutyötä tekevät, päättäjät ja avoin data
-palvelut.
Rajapintamäärittely on nyt saatu, mutta
se olisi tarvittu kunnissa jo aikaisemmin,
jotta kunnat olisivat voineet rakentaa omat
tietovarantonsa yhteisesti määriteltyjen
vaatimusten mukaisesti. Kuntien mukaan
ottaminen hankkeen suunnitteluun ja
toteutukseen ei PTV:ssä ole mielestäni toiminut kovinkaan hyvin. Esimerkiksi Lahti
kyseli pääsyä mukaan pohtimaan toteutusta, mutta yhteistyökutsua ei kuulunut.
Kuntaliitossa on toiminut KuntaKaPa,

mutta senkin yhteistyö kuntien kanssa on
jäänyt kevyeksi.
Tietojen ylläpito on tunnetusti vaikeasti
hallittava asia. Tietojen ylläpito käsin eri
järjestelmiin on vieläkin vaikeampaa. Suurin osa kunnista ja organisaatioista varmaan ensimmäisen tallennusvelvoitteensa
hoitaa. Tuskin kuitenkaan kaikki pystyvät
edes tähän.
Toinen ongelma on, että tiedot lähtevät
rapautumaan saman tien, jos niitä ei ylläpidetä. Esimerkiksi palvelun yleiskuvaus
pysyy pidempään samana, mutta muuttuvat tiedot ovat juuri niitä, joita palvelusta
käydään katsomassa (poikkeavat aukioloajat, muuttunut käyntiosoite, uusi lomake
jne.).
Vähänkään isommassa kunnassa tietojen päivitystyöhön osallistuu helposti
satoja ihmisiä. Henkilöstön motivoiminen tietojen ylläpitoon kunnan omassa järjestelmässä olisi huomattavasti helpompaa kuin tietojen päivittäminen erilliseen
exceliin tai uuteen syöttöportaaliin ja sen
lisäksi useisiin jo olemassa oleviin paikkoihin, kuten verkkosivuille.

Päällekkäisyyttä sote-puolella?

P

äällekkäisyyttä ja käsityötä tuntuu
olevan myös Palvelutietovarannon
ja Palveluvaaka.fi-palvelun kesken. Palveluvaaka on sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajien kansallinen palveluhakemisto, jota ylläpitää Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos (THL). Palvelupisteiden perustiedot tuodaan THL:n ja Valviran
ylläpitämistä rekistereistä, jonka jälkeen
niitä ylläpidetään ja täydennetään palveluhakemiston käyttöliittymässä -käsin.
Digitalisaatio on päivän sana. Kunnat ovat siinä aktiivisesti mukana. Ottakaa meidät jo alusta lähtien mukaan tehtävien suunnitteluun ja toteutuksen määrittelyyn!
Positiivista on, että vaikka tästä lisätyötä
seuraakin, pyrkimys on parantaa asiakaspalvelua. ◀
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MURROKSESSA-PALSTA
KÄSITTELEEE ASIOITA JA
ILMIÖITÄ, JOTKA MUUTTAVAT
PAIKKATIETOALAA JA TOTUTTUJA TOIMINTAMALLEJA.
HALUATKO PUHEENVUORON?
OTA YHTEYTTÄ TOIMITUKSEEN,
POSITIO@MAANMITTAUSLAITOS.FI

AIJA HOLOPAINEN
TYÖSKENTELEE
LAHDEN KAUPUNGILLA
PAIKKATIETOPÄÄLLIKKÖNÄ.
HÄN TOIMII SEUDULLISEN
PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄN
VASTUUHENKILÖNÄ JA
ON AKTIIVISESTI MUKANA
SEKÄ LAHDEN KAUPUNGIN
ETTÄ VALTAKUNNALLISISSA
KEHITTÄMISHANKKEISSA.
SÄHKÖPOSTI:
AIJA.HOLOPAINEN@LAHTI.FI.
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AJANKOHTAISTA
Väitöstutkimuksia
Uusia menetelmiä kartta-animaatioiden
visuaalisen analyysin tueksi
Salla Multimäki tutkii väitöskirjassaan ”Kartta-animaatioiden informaatiokuorman vähentäminen eksploratiivisessa analyysissa” animoitujen karttojen käyttäjälleen aiheuttamaa informaatiokuormaa. Jos kuorma kasvaa
liian suureksi esimerkiksi esitettävien
kohteiden määrän tai animaation nopeuden vuoksi, tiedon siirtäminen työmuistista säilömuistiin vaikeutuu.
Väitöskirjassa esitellään kaksi uutta animaation visualisointimenetelmää, jotka pyrkivät vähentämään informaatiokuormaa ilman, että tieto-

sisältöä täytyy karsia yleistämällä tai
luokittelemalla. Tämä on tärkeä ominaisuus erityisesti visuaalisen analyysin alkuvaiheessa, jossa tehtävämäärittely on vielä epäselvä ja aineistosta
etsitään mitä tahansa potentiaalisesti
merkityksellisiä piirteitä. Tutkitut menetelmät paljastivat esimerkkiaineistojen käyttäytymisestä piirteitä, joita ei
havaittu perinteisin kartta-animaatioiden menetelmin.
Aalto-yliopiston insinööritieteiden
korkeakoulussa tehty väitöskirja kuuluu kartografian alaan.

Paikkatieto osana ihmisen päättelyä
Anders Hall tutkii väitöskirjassaan
”Päättely spatio-temporaalisessa analyysissä – Teoria, provenienssi ja soveltaminen” voidaanko kognitiotieteen avulla luoda ihmisen päättelyä tehokkaammin tukevia paikkatiedon esitystapoja,
työvälineitä ja -menetelmiä. Väitöskirja
esittää viitekehyksen ihmisen päättelyn
ymmärtämiseksi ja muodostaa käsitteellisen pohjan, jolle voidaan perustaa uusien esitystapojen, työvälineiden ja menetelmien kehittäminen. Päättelyä kom-

munikoivien visualisointien luomiseksi
työssä esitetään neljä suuntaviivaa, jotka
perustuvat viitekehykseen. Lopuksi väitöskirjassa esitetään kolme soveltavaa
tutkimusta, joista kaksi koskee keinoja
parantaa kartta-animaation tehokkuutta paikkatiedon analyysissä ja yksi tietämyksen kommunikointia agenttipohjaisessa mallintamisessa.
Aalto-yliopiston insinööritieteiden
korkeakoululla tehty väitöskirja kuuluu geoinformatiikan alaan.

Kriittisen infrastruktuurin haavoittuvuuksien
analysointi katastrofinhallinnan tarpeisiin
Zhe Zhang muotoilee väitöskirjassaan
”Computational Methods in Supporting
Spatial Decision Making: Case Studies
on Vulnerability Analysis of Critical Infrastructure and Utilization of Population
Information” neljä tutkimuskysymystä
väestötiedon hyödyntämisestä katastrofinhallinnan eri vaiheissa. Kuinka
väestön dynamiikkaa voidaan mallintaa? Kuinka eri kriteerit ja asiantuntijoiden tietämys voidaan yhdistää? Kuinka
tiedon epävarmuus voidaan paremmin esittää spatiaalisissa päätöksenteko-ongelmissa? Kuinka spatiaalisten
objektien riippuvuuksia voidaan mallintaa ja kuinka näitä keskinäisriippuvuuksia voidaan hyödyntää katastrofinhallinnan ongelmien ratkaisemisessa?
Tutkimustyössä kehitettiin objektiorientoitunut paikka- ja aikariippu-

vainen väestömalli sen arvioimiseen,
kuinka monta ihmistä tietyllä alueella
on tiettynä hetkenä. Osien topologista
tärkeyttä mallinnettiin keskeisyysmittareiden avulla. Monikriteerisen päätöksenteon analyysiä hyödynnettiin
haavoittuvuutta kuvaavien kokonaisarvojen laskemiseksi, mikä mahdollisti
haavoittuvuuksien havainnollistamisen kartalla. Lisäksi käytettiin sumeaa
logiikkaa luokittelun epämääräisyydestä aiheutuvan ongelman ratkaisemiseen. Lopuksi spatiaalisten objektien
riippuvuuksien mallintamiseksi rakennettiin graafinen esitys spatiaalisista
päätöksenteko-ongelmista. Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa tarkastettu väitös kuuluu geoinformatiikan alaan.

Paikkatietoselonteko käynnistyi
Maa- ja metsätalousministeriö on aloittanut paikkatietopoliittisen selonteon valmistelun. Hankkeessa
tuotetaan tavoitekuva siitä, mitä julkishallinnon paikkatietotoimintojen pitäisi olla ja miten niiden vastuut
pitäisi jakaa, jotta paikkatietoinfrastruktuuri palvelisi
mahdollisimman tehokkaasti yhteiskuntaa. Selonteko kytkeytyy hallitusohjelman digitalisaatiotavoitteisiin ja kärkihankkeisiin.
Selonteon hankepäällikkönä toimii Kari-Pekka
Karlsson maa- ja metsätalousministeriön tietoyksiköstä. Selonteko on tarkoitus luovuttaa eduskunnalle vuoden 2017 lopulla.

Kolmen sanan osoitteet Suomeen
Suomen kansallinen paikkatietoportaali Paikkatietoikkuna sekä ReittiGPS-navigointisovellus ovat alkaneet tukea what3words-osoitejärjestelmän antamia kolmen sanan osoitteita. What3words on
osoitejärjestelmä, jossa jokaiselle maapallon 3 m x
3 m -kokoiselle alueelle on annettu ainutlaatuinen
kiinteä kolmen sanan osoite. Esimerkiksi Hartwall
Areenan yläkatsomon pääsisäänkäynnin sijainti on
vasikka.yksilöt.koripallo.
57 biljoonasta ruudusta koostuvaan maailmanlaajuiseen ruudukkoon perustuvaa what3words
-osoitejärjestelmää voivat käyttää niin kuluttajat, lähettipalvelut, navigointivälineet, viranomaiset, logistiikkayritykset, matkaoppaat kuin kansalaisjärjestöt.
Maanmittauslaitos on kehittänyt Oskari-ohjelmistoonsa mahdollisuuden käyttää what3wordshakuja, minkä ansiosta järjestelmä on käytettävissä
Paikkatietoikkunassa.
What3words-palvelu kehitti 25 000:n suomenkielisen sanan listansa yli 30 suomalaisen kielitieteilijän avulla.
Osoitteet ovat kiinteä osa what3words -osoitetietojärjestelmää, joten se toimii myös ilman internetyhteyttä. Maailmalla esimerkiksi Mongolian valtion
posti on alkanut käyttää what3wordsiä ja kolmen
sanan osoitteet ovat auttaneet turisteja suunnistamaan muun muassa Rion olympiakisoissa.

Neljä Galileoa avaruuteen
ESA:n uusi Ariane 5 -raketti vei 17.11. neljä Galileo-satelliittia avaruuteen. Laukaisun myötä Galileo-
satelliittien määrä avaruudessa nousi 18:aan, ja järjestelmä voidaan ottaa alustavasti käyttöön. Valmis
Galileo-järjestelmä sisältää 24 satelliittia. Seuraavat
kaksi laukaisua tehdään vuosina 2017 ja 2018 Ariane
5:llä. Täydessä toiminnassa EU:n rahoittaman Galileo-järjestelmän pitäisi olla vuonna 2020.
Aiemmat Gelileot on viety avaruuteen kaksi kerrallaan venäläisen Sojuz-raketin kyydissä.
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TAPAHTUMAKALENTERI
15.12.2016
Paikkatietoverkoston vuosikokous
Helsinki
Lisätietoja: www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/
paikkatietoverkosto

9. - 12.5.2017
AGILE 2017 20th Confrence on geoinformation science
Wageningen, Hollanti
Lisätietoa: www.agile-online.org/index.php/
conference/conference-2017

29.5. - 2.6.2017
FIG Working Week 2017
Helsinki
Lisätietoja: www.fig.net/fig2017

Hyvinvointia paikkatiedoilla
Marraskuun alussa järjestetyillä Paikkatietomarkkinoilla pohdittiin, miten paikkatietoa
voisi hyödyntää sosiaali- ja terveysalalla
nykyistä enemmän. Tarvitaan paitsi enemmän tietoa paikkatiedon mahdollisuuksista
myös enemmän dataa tutkimuksen pohjaksi. ”Puut tunnetaan kohta neulasten tarkkuudella, mutta sote-palveluista paikkatietoa
vasta kerätään”, huomautti avauspuheenvuoron pitänyt professori Jarmo Rusanen.
Rusanen on Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikön johtaja. Rusasen
ryhmä on tutkinut sosiaali- ja terveyspalveluverkoston rakennetta saavutettavuuden näkökulmasta ja koonnut tutkimusta
olemassa olevista palveluista valtakunnallista tietokantaa. Tietoa ei ole ollut keskitetysti saatavilla, vaan aineistoa on pitänyt koota useasta eri lähteestä yhdistellen.
Tällaisen aineiston ongelmana on, että se
vanhenee hyvin nopeasti ja siksi Rusanen
oli hieman empiväinen, kun häneltä kysyttiin aineiston saatavuudesta myös muiden
tiedontarvitsijoiden käyttöön.
Rusasen ryhmän saavutettavuustutkimusten tuloksia on esitelty tarkemmin Position edellisessä numerossa.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
on kerännyt haastattelututkimuksin tietoa
suomalaisten hyvinvoinnnista. Dataa on
saatavilla alueellisesti yli 30 000 asukkaan
kunnista, ja se sisältää yli 100 indikaattoria
eli osoitinta, jotka on ryhmitelty viiteen eri
aihepiiriin: hyvinvointi, terveys, elintavat ja
riskitekijät, toiminta- ja työkyky sekä pal-

velut. Aineistoa ja sen käyttömahdollisuuksia esitteli kehittämispäällikkö Jukka Murto
THL:stä. Aineistoon voi tutustua osoitteessa
www.terveytemme.fi/ath.
Paikkatietokoordinaattori Sami Rapo
esitteli Vantaan Terveyspalveluille tehtyä
tilannekuvaratkaisua. Sen avulla etsitään
vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: miten kuntalaisten suunterveys
on kehittynyt, onko alueellisia eroja ja onko
resurssit allokoitu oikein.
Rapo korosti puheenvuorossaan palveluiden markkinoinnin merkitystä. Läheskään kaikki potentiaaliset käyttäjät eivät
tunne paikkatiedon mahdollisuuksia, vaan
siitä on heille aktiivisesti kerrottava.
”Kysyntää ei ole. Tarvetta on”, kiteytti nykytilanteen Juhana Suurnäkki Relator Oy:stä,
yksi avajaissession puhujista.
Paikkatietomarkkinoiden ohjelmassa
oli myös seminaarit paikkatiedon JHS-suosituksista sekä metsävaratiedoista ja uusista sähköisistä palveluista.
ProGIS ry:n myöntämän Paikkatietoalan kunniamaininnan sai tänä vuonna
Helsingin seudun liikenne HSL aktiivisesta
toiminnastaan avoimen datan ja sen käytön edistäjänä.
houkuttelivat
Paikkatietomarkkinat
Helsingin messukeskukseen pari tuhatta
kävijää. Palveluitaan esitteli tapahtuman
näyttelyssä ja tietoiskuissa 43 näytteilleasettajaa. Luennoitsijoiden esitykset on
julkaistu Paikkatietomarkkinoiden verkkosivuilla paikkatietomarkkinat.fi.

5. - 9.6.2017
Fringe 2017 the 10th International
Workshop on “Advances in the Science and
Applications of SAR Interferometry and
Sentinel-1 InSAR”
Helsinki.
Lisätietoja: www.fringe.esa.int

2. - 7.7.2017
28th International Cartographic
Conference
Washington, Yhdysvallat
Lisätietoja: www.icc2017.org

10. - 12.10.2017
INTERGEO 2017
Berliini, Saksa
Lisätietoja: www.intergeo.de

Korjaus
Position numeron 3/2016 Länsimetroa
käsitelleessä jutussa haastateltiin Espoon
viestintäpäällikköä. Hänen nimensä on
Ilkka Paalanen (ei Paananen).
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Älyä kaupunkiin
Ruokahävikin pienentäminen, jätevesi juotavaksi, energiatehokkuuden lisääminen,
sähköautot, joustavat tilat, jakamistalous, itsestään syttyvät suojatievalot …

Ä

lykäs kaupunki on ollut
viime vuosina niin
maankäytön, tietotekniikan kuin yhteiskunnallistenkin tutkimusten lemmikki: tieteellisen tutkimuksen
Scopus-viitetietokannan mukaan Smart
City -teemaa tutkitaan ylivoimaisesti eniten tietojenkäsittelytieteessä. Seuraavaksi
suurimmat alat ovat insinööritieteet,
yhteiskuntatieteet ja matematiikka.
Mitä älykkäällä kaupungilla oikein tarkoitetaan? Pienempää hiilijalanjälkeä vai
avoimia aineistoja?
Yksinkertainen ja toimiva jäsennys löytyy Heurekan Älykäs kaupunki -näyttelysivuilta: ”Kaupunkiympäristöön sulautuva,
jokapaikan teknologia on keskeistä älykkäälle kaupungille. Kaupunkilaisilla on
riittävä tieto arjen valintojen tueksi ja kaupunkilaiset voivat tehdä ympäristön kannalta viisaita ratkaisuja omassa arkipäivässään.” Olennaista on tieto- ja viestintätek-

niikan luomat mahdollisuudet mutta myös
ihmisen on muutettava käyttäytymistään.

Tunti lisää päivässä

Ä

lykkäälle kaupungille usein esitettyjä tavoitteita ovat kaupungistumisen hallinta (tarkastelutavasta
riippuen joko kaupungistumisen haittojen
minimointi tai sen hyötyjen maksimointi),
kaupungin hallinnon yksinkertaistaminen
sekä vähähiilinen ja energiatehokas yhteiskunta. Yksi keino tähän on tietovarastojen
parempi yhteentoimivuus, jota jotkut pitävät jopa koko älykkään kaupungin synonyymina.
Helsingin Kalasatamaan nousee parhaillaan uusi työpaikka- ja asuinalue, jossa
tavoitteeksi on asetettu arjen sujuvuus otsikolla tunti lisää päivässä. Niin paljon älykkäiden toimintatapojen pitäisi tuoda ihmiselle lisää aikaa. Sitä aiotaan saada tekemällä liikenteestä ja logistiikasta sujuvia
sekä takaamalla hyvät ja helposti saavu-

tettavat lähipalvelut ja paremmat etätyömahdollisuudet, jotta tarve liikkumiseen
vähenee. Demovaiheessa on parhaillaan
15 tilaa käsittävä joustotilaratkaisu. Palveluiden tuominen asukkaiden luo tarkoittaa
esimerkiksi digitaalisia terveyspalveluita ja
kauppakassien kotiinkuljetusta.

Avoimesta datasta my dataan

K

otisivuillaan Kalasatama kertoo
älykkään kaupungin panostavan
vahvasti julkisen tiedon avaamiseen: Avoin data mahdollistaa uudenlaisia
ja aiempaa monipuolisempia kaupunkipalveluja. Tiedon tuotannon joukkoistamisen
avulla voidaan myös parantaa avoimen tiedon laatua.
Avoin data on Helsingin innovaatiokeskuksen Forum Viriumin lempilapsi.
Forum Viriumia pitkään luotsannut Jarmo
”Elukka” Eskelinen on määritellyt älykkään kaupungin sellaiseksi, joka pystyy
hyödyntämään dataa yli toimialarajojen.
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Matka kaupungin sisällä taittuu kätevästi pyörällä
silloinkin, kun tulee keskustaan julkisilla. Kaupunkipyörät
palvelevat niin kaupunkilaisia kuin turistejakin.

Älyn tulee olla osa infraa huomaamattomalla tavalla. Tällä hetkellä Eskelinen toimii lontoolaisen Future Cities Catapultin
Innovaatio- ja teknologiajohtajana.
Kalasatamassa näkymätön äly laskee
huonelämpötilaa, kun siellä ei oleskella,
ja Helenin HIMA-palvelun avulla asukkaat
voivat etäohjata kodinkoneitaan ja tarkkailla energiankulutustaan. Kun jätteet
imetään jäteasemalle maanalaisia putkia
pitkin, jäteautojen ei tarvitse kulkea alueella.
Älyä Kalasatamaan tuo myös sähköautoverkosto, ja alueelta löytyy yksi Suomen
suurimmista aurinkovoimaloista ja fiksua
energiavarastointia. Kalasataman keskuksella REDIllä, joka rakentuu vaiheittain
vuoteen 2023 mennessä, pyritään yhdistämään kaupalliset palvelut, asuminen ja
terveys- ja hyvinvointipalvelut.
Avointa dataa yhdistetään paljon eiavoimeen dataan.
” Erityisesti 3D-kaupunkimallien tekijät käyttävät lähes kaikkea avointa dataa ja
lisäävät siihen omat aineistonsa. On kui-

Lajitellut jätteet siirtyvät Kalasatamasta maanalaisella putkikuljetusjärjestelmällä keräysasemalle 70 km tuntinopeudella. Vanhoilla asuinalueilla
jäteastioihin voidaan lisätä älyä asentamalla niihin tyhjennystarpeesta
ilmoittavat anturit.

tenkin paljon sellaista dataa, jota ei voida
avata. Älykkäiden kaupunkien kohdalla
kyse on enemmänkin my datasta”, tarkentaa Kalasataman ohjelmajohtaja Veera
Mustonen Forum Viriumista.
Kalasataman kehittäjillä on käytössään
esimerkiksi Suomen tarkinta energia- ja
jätedataa.
Kalasatamaa pyritään kehittämään
fiksuksi eri toimijoiden tavallista tiiviimmällä yhteistyöllä. Esimerkiksi nopeiden
kokeilujen ohjelmassa rahoitetaan pieniä
innovatiivisisten palveluiden kokeiluja.
Ensimmäiset kokeilut liittyivät älykkääseen liikkumiseen, ruokahävikin vähentä-

miseen, jätehuollon tehostamiseen ja paikallisten palveluiden yhteiskehittämiseen.
Fiksu Kalasatama on osa Suomen
kuuden suurimman kaupungin yhteistä
6Aika-strategiaa.

Maksaako äly itsensä takaisin?

K

alasataman kokeiluita on myös kritisoitu, sillä ne nostavat pienenkin
asunnon hintaa useilla tuhansilla
euroilla. Saako asukas tai edes kaupunki
älykkääseen kaupunkiin sijoitetuille
rahoille vastinetta?
Kun Aalto-yliopisto, VTT ja Tampereen

HELSINGIN KAUPUNGIN AINEISTOPANKKI /LAURA OJA
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Älykkäässä kaupungissa julkinen liikenne toimii hyvin. Parasta on, jos palvelut ovat niin lähellä, että siirtyminen paikasta toiseen onnistuu
kävellen. Helsingin Kalasatamaan pääsee metrolla, ja tarkoitus on tuoda myös erilaiset palvelut lähelle toisiaan.
teknillisen yliopisto tutkivat Kalasataman
energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä, yhdyskuntarakenteellisten valintojen osuus energiankulutuksen vähentämisessä oli noin puolet. Rakennusten
energiatehokkuutta parantamalla kulutusta voitiin vähentää siitä edelleen noin
puoleen. Energiatehokkuuteen voidaan
siis vaikuttaa rakentamisen ja kuluttajakäyttäytymisen lisäksi myös sillä, minne
rakennetaan, miten rakennukset sijaitsevan ilmansuuntiin nähden ja millaisten
energia- ja liikennejärjestelmien varaan
yhdyskunnat toteutetaan.

Jo rakennetuille alueille älyn jälkiasennus on vaikeampaa mutta ei mahdotonta.
Älykästä on esimerkiksi jäteastioiden
tyhjentäminen silloin, kun ne ovat täysiä
eikä tiettyinä viikonpäivinä. Tämä hoituu jo suomalaisella anturi- ja paikkatietotekniikalla. Tavarantoimitusliikenteen
haittoja voidaan minimoida eri liikkeiden
tavaratoimituksia ja liikennemäärätietoja
yhdistämällä. Paikkatietoteknologia onkin
lähes kaiken liikkumisen ja logistiikan
taustalla jakelu- ja huoltoreiteistä lähimmän vapaana olevan yhteiskäyttöauton
paikantamiseen.

Kööpenhamina julkisti hiljattain uuden
älykaupunkihankkeen, jonka tarkoituksena on koota julkinen ja yksityinen data
yhtenäiseksi avoimen datan tietovarastoksi. Tietomassan hyödyntämiseen tarjotaan sovelluksia, joiden avulla kaupunkilaiset voivat pitää kirjaa hiilijalanjäljestään
ja seurata energiankäyttöä. Kumppanina
Köpiksellä on Hitachi. Julkisesti ääneen
lausuttu tavoite on, että datan käsittelyn
kustannukset eivät ylitä sen hyödyntämisestä saatuja säästöjä! ◀

Kaupunkipyörät, tilavarauspalvelu ja liikkuminen palveluna vuoden
Smart City -tekoja Helsingissä
Helsingin kaupunki ja sen innovaatioyksikkö Forum Virium
Helsinki palkitsivat vuoden 2016 Smart City -tekoina HKL:n
kaupunkipyörät, tilavarauspalvelu Varaamon ja loppuvuonna
käynnistyvän liikkuminen palveluna Whim-sovelluksen.
Helsingin viime keväänä kaduille tuomilla kaupunkipyörillä
tehdään keskimäärin kuusi matkaa päivässä. Tieto pyörien
saatavuudesta tarjotaan avoimena datana, ja mobiilipalveluita
lähimmän kaupunkipyörän löytämiseksi syntyikin kesän aikana
useita.
Vuosi sitten koekäyttöön otettu Varaamo on verkkopalvelu,
josta voi varata käyttöönsä kaupunginkirjaston, nuorisoasiainkeskuksen sekä varhaiskasvatusviraston tiloja, työpisteitä ja
laitteita. Järjestelmän käyttöliittymästä vastasi kirjasto yhdessä

nuorisoasiainkeskuksen ja varhaiskasvatusviraston kanssa.
Taustajärjestelmän koodasi kaupungin avoimen ohjelmistokehityksen tiimi. Avoimella lähdekoodilla toteutettu varausjärjestelmä
palvelee muitakin kaupunkeja.
Whim-mobiilisovellus neuvoo käyttäjälleen parhaan tavan
matkustaa haluttuun kohteeseen ja hoitaa tarvittavien matkalippujen hankinnan. Palvelun käyttäjät voivat valita kulkumuotonsa
julkisen liikenteen, taksin tai vuokra-auton välillä. Pilottikäyttäjät
voivat joko tilata kaikki päivittäiset matkat kattavan kiinteähintaisen kuukausipaketin tai kokeilla Whimiä kertalipulla.
Palkittuja tekoja yhdistää se, että ne kaikki ovat digitaalisuutta hyödyntäviä palveluja, jotka helpottavat kaupunkilaisten
elämää, totesi palkintoraati.

positio 4/2016

▶ 11

Tekijä paikalla

Paikkatietojärjestelmiä,
jotka tekevät yhden asian hyvin
Kemijärveläisen Paikkatieto Onlinen Ahti Lahtela tuntee pohjoisen tarpeet:

”O

len ulkoilmaihminen ja tykännyt
aina kulkea maastossa. Koulutukseltani olen metsätalousinsinööri. Opiskelin tietotekniikkaa yhden lukuvuoden mittaisella insinöörien ATK-jatkolinjalla, mutta paikkatietoasioissa olen itseoppinut. Kiinnostuin
paikkatietotekniikasta työskennellessäni 1990-luvulla CCC Systems -nimisessä yrityksessä, joka teki
töitä Euroopan avaruusjärjestölle. Sen jälkeen olin
töissä Nokialla.
Nokia-aikoina aloin pohtia oman yrityksen perustamista. Halusin erikoistua sektorille, jossa kilpailu ei olisi aivan veristä. Kun laitepuolella alettiin olla valmiita paikkatietojen käyttöön, oivalsin
että se olisi alani.
Isoilla yrityksillä on isot toimittajat, mutta PK-sektorilla paikkatiedot olivat vielä muutama vuosi sitten
uutta. Perustin Paikkatieto Online Oy:n vuonna 2011.
Olen tehnyt muun muassa häiriötiedotejärjestelmän lappilaiselle sähköyhtiölle ja erilaisia älyliikenteeseen ja porotalouteen liittyviä sovelluksia.
Eniten julkisuutta on saanut Porokello.fi. Se on
ammattiautoilijoille suunnattu järjestelmä, jolla autoilijat voivat varoittaa toisiaan tiellä olevista poroista. Porothan eivät vain ylitä tietä, vaan niillä on
tapana jäädä tielle oleskelemaan. Idea syntyi poromiesten kanssa kahvipöydässä. Aluksi pohdin järjestelmää, joka pohjautuisi kolarihistoriaan. Ammattiautoilijoilta sitten kuulin, että kyllä he yleisimmät paikat tietävät. Että tarvetta olisi reaaliaikaiselle varoitukselle.
Lapin ELY-keskus innostui hyvin menneen kokeilun jälkeen hankkeesta ja jakaa nyt Porokello-sovelluksen sisältämiä puhelimia ammattiautoilijoille.
Tavoitteena on, että vuoden kuluttua muutkin kuin
ammattiautoilijat voivat nähdä varoitukset.
Poromiehiltä sain vinkin myös Porotyöt.fi-palvelun kehittämiseen. Siinä paliskunnat voivat merkitä
kartalle meneillään olevat porotyöt, jotta hirvestäjät osaavat pysyä pois alueelta koirineen.
Toisin kuin porot, hirvet eivät viivähdä tien päällä, joten hirvivaroituksiin olen kehittänyt järjestelmän, jonka tärkeimmät tietolähteet ovat toteutuneet hirvikolarit ja metsästäjiltä koirapantasovellusten kautta saadut tiedot.
Kehittämieni varoitusjärjestelmien vahvuus on niiden yksinkertaisuus. Ne hoitavat yhden asian hyvin eivätkä yritä ratkaista kaikkia maailman ongelmia.
Yritystoimintani ei ole vaatinut suuria investoin-

Ahti Lahtelan tavoitteena on laajentua lähivuosina Ruotsiin ja Norjaan.
teja. Maanmittauslaitoksen ja Liikenneviraston avoimet aineistot ovat olleet edellytys palveluiden kehittämiselle. Googlen kartoilla ei tee maastossa mitään.
Pilvipalvelut taas ovat toimintavarmoja ja kustannustehokkaita palvelintilan vuokraamiseen.
Aikoinaan työnantajat painostivat saadakseen
minut muuttamaan Ouluun tai Rovaniemelle. Yrittäjänä voin asua paikassa, jossa pääsen pystykorvan
kanssa metsään suoraan pihasta.
Tavoitteeni on kasvaa kapealla sektorilla siten,
että vuoden kuluttua minulla olisi yksi tai kaksi ulkopuolista työntekijää. Myös verkostoitumista on lisättävä. Lähivuosina toimintaa on tarkoitus laajentaa Ruotsiin ja Norjaan." ◀

Paikkatietomarkkinat 2016 on pidetty.
Lämmin kiitos kaikille vierailijoille,
näytteilleasettajille ja tapahtuman
järjestelyihin osallistuneille.
Nähdään taas ensi syksynä!
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PehmoGIS on

kovaa dataa

”Haluaisin, et siel pihalla olis kuusia… siel vois leikkiä
piilosta ja oksien alle vois tehdä majan.”

K

okemusperäinen tieto ja asukkaiden arvostukset saavat aivan
uudenlaisen statuksen, kun ne
viedään kunnan paikkatietojärjestelmään
johtotietojen ja liikenneväylien joukkoon.
Lahdessa paikkatietojärjestelmään on viety
myös lapsilta kerättyä tietoa.
Kun esimerkiksi reitti päiväkodista lähiluontoon on paikkatietojärjestelmässä, se
osataan ottaa huomioon päiväkodin ja
lähiluonnon väliin jäävällä alueella, vaikkei alueella olisi sen paremmin päiväkotia
kuin luontoakaan.

Strategiana lapsiystävällisyys

L

ahdessa on kerätty lasten näkemyksiä kaupunkiympäristöstä jo vuosia.
Taustalla on Lahden kaupungin linjaus vuodelta 2013 tehdä Lahdesta lapsiystävällinen kaupunki. Strateginen tavoite

Sama viesti on saatu Suomen luonnonsuojeluliiton Suomen päiväkodeille tekemästä kyselystä. Uuden oivalluksen Lahden suunnittelijat saivat päiväkodin läheisen valtaojan merkityksestä. Se osoittautui lapsille niin tärkeäksi, että tavanomaisen ja turvallisen putkituksen sijaan alue
muutettiin osmankäämiä ja rantakukkaa
kasvavaksi pieneksi kosteikoksi.

Merkitykselliset muurahaispesät

K

ytölästä aloitettua selvitystä laajennettiin vuonna 2014 Lahden muihin päiväkoteihin, ja seuraavaksi
ovat vuorossa koululaiset. Lasten toiveiden
kuunteleminen paikan päällä on kuitenkin
aikaa vievää, joten Kytölän jälkeen toiveet
on kerätty päiväkodin aikuisilta. He ovat
piirtäneet kartalle kulkureittejä ja lapsille
merkityksellisinä pistemäisinä kohteina
esimerkiksi mustikkamättäitä ja muurahaispesiä.
Apuna työkalun käytössä
on ollut kaupungin projektityöntekijä.
Työkaluna on käytetty Mapita Oy:n Maptionnairea, josta tiedot on viety kaupungin paikkatietojärjestelmään, Trimble WebMapiin. Maptionnairea on käytetty myös asemakaavatason kuulemisissa. Yleiskaavan yleisötilaisuuksissa
osallistujat ovat merkinneet mielipiteitään
paperikartalle, josta ne on siirretty Mapitionnairen kautta WebMapiin. Vastausten
analysoinnissa ovat olleet apuna Lahden
ammattikorkeakoulun opiskelijat.
Aivan suoraan kaikki tiedot eivät Maptionnairesta WebMapiin kuitenkaan siirry.
Vastaukset saadaan kyllä liitettyä alueisiin
ja viivoihin, mutta esimerkiksi kysymysten
istuttaminen järjestelmään sopivaksi kentäksi vaatii muokkausta.
”Jos kysymys on vaikkapa Kuinka usein

Tärkeintä on, että kaikki tieto on
mukana suunnittelussa.
vahvistui Lahden ja Nastolan yhdistymissopimuksessa kaksi vuotta myöhemmin,
jolloin Lahtea päätettiin kehittää erityisesti
nuorten kaupunkina.
Kun Johanna Palomäki aloitti reilut
kymmenen vuotta sitten Lahden kaavoitusarkkitehtinä, hänen ensimmäisiä tehtäviään oli suunnitella kaava Kytölän päiväkodille. Palomäki antoi lapsille tehtäväksi valokuvata heille tärkeitä lähiluontopaikkoja.
”Lasten toiveet olivat hyvin realistisia.
He eivät toivoneet huvipuistoa tai avaruusraketteja vaan kuusia ja leikkimökkejä.”
Kysely vahvisti, että luonto on lapsille
tärkeää ja että sitä voidaan käyttää oppimisympäristönä hyvin monenlaisille asioille.

Lahden yleiskaava-arkkitehti Johanna
Palomäki kannustaa viemään
kokemusperäisen tiedon kunnan
paikkatietojärjestelmään. Näin
esimerkiksi luontoarvot on helpompi ottaa
suunnittelussa huomioon.
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tehdyn diplomityön mukaan lahtelaisvanhemmat uskaltavat antaa lasten liikkua kävellen ja pyöräillen laajoilla alueilla.

Kokemusperäinen tieto on valtava
resurssi

K

Lähiluonto on monipuolinen oppimisympäristö. Tässä opetellaan matematiikkaa.
vierailet sinulle tärkeässä paikassa? kenttänimeksi muutetaan käyttötiheys”, paikkatietoinsinööri Sami Kajander havainnollistaa. Kuvailevista vastauksista taas leikkautuu 256 merkin yli menevä osuus pois.
Ratkaisuna tähän on pohdittu muun kuin
paikkatiedon siirtämistä ID-tiedolla erillisestä tietokannasta haettavaksi.
Pohdintaa on aiheuttanut myös kokemuksellisen paikkatiedon analysoinnin
tarpeellisuus, sillä Maptionnairen analyysityökalulla tehtyjen analyysien tuloksia
ei pysty siirtämään muihin järjestelmiin.
”Tärkeintä on, että PehmoGIS-termillä
tunnettu tieto saadaan osaksi kaupunkisuunnittelun tietovarantoa”, Johanna Palomäki korostaa. ”Keskeistä tässä on kaavoittajien ja paikkatietoasiantuntijoiden hyvä
yhteistyö.”

Hyvä kaupunki lapsille on hyvä
kaikille

L

ahti on saanut jo Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen.
Arvioinnissa Unicef käyttää kehittämäänsä kymmenen tavoitteen listaa, joista
yksi on lasten mahdollisuus osallistua heille
tarkoitettujen palveluiden suunnitteluun,
arviointiin ja kehittämiseen.
Vaikka kuntapäättäjien lapsiystävällisyyttä saattaa töniä eteenpäin halu saada
kuntaan lapsiperheitä, on helppo uskoa,
että lapsiystävällinen kunta on hyvä kunta
kaikille. Toisinpäin näin ei aina ole. Kun
Norjassa tutkittiin kolmen kunnan alueella lasten näkemyksiä kotikaupungistaan,
autojen ylivalta sai lapsilta paljon kritiikkiä.
Palomäen mukaan Lahti on jo nyt lapsiystävällinen kaupunki. Aalto-yliopistossa

okemusperäisen tiedon hyödyntämistä kaupunkisuunnittelussa ei
ole Palomäen mukaan maailmallakaan laajasti tutkittu tai dokumentoitu.
Lahdessa lapsilta saatua tietoa on hyödynnetty sekä asemakaavatasolla kevyenliikenteen väylien suunnittelussa että rakennustapaohjeissa.
”Kun suunnittelija havaitsi, ettei uudelle
asuntoalueelle voi jättää viherkaistaletta
päiväkotilasten kulkureitiksi, rakennustapaohjeeseen kirjattiin, ettei autotalleja
pidä rakentaa niin, että niistä peruutetaan
suoraan jalkakäytävälle”, Palomäki havainnollistaa.
Kun lähiluontokohteet on kartoitettu
ja viety paikkatietojärjestelmään, on myös
helpompi välttää suunnitelmia, joissa jollekin päiväkodille ei jäisi yhtään lähiluontokohdetta kävelymatkan päähän.
Luonto ei ole tärkeää vain lapsille. Lahden yleiskaavan yleisötilaisuudessa luontoarvoja kuvaavat vihreät merkit loppuivat kesken. Yli 90 prosenttia lahtelaisista
asuu nyt 300 metrin etäisyydellä lähiluontokohteesta, ja suhdetta seurataan neljän
vuoden välein. Lapsiystävällisyyttä kuvaavia mittareita kehitetään parhaillaan. Vasta
suunnitelmien toteutuminen ja arki paljastavat, ovatko suunnittelijat onnistuneet
työssään.
”Kokemusperäistä tietoa vähätellään
usein, mutta karttakyselyllä otos saadaan
yksittäisiä mielipiteitä suuremmaksi ja tietoja voidaan tarkastella muiden paikkatietojen rinnalla. Asukkaiden kokemusperäinen tieto on valtava resurssi meille suunnittelijoille”, Palomäki toteaa tyytyväisenä. Lopputulos on tuskin koskaan kaikkien toiveiden mukainen, mutta tärkeintä
on, että kaikki saatu tieto on otettu huomioon ja dokumentoitu.

14 ◀ positio 4/2016
▶ KATRI ISOTALO

KUVA: TURUN KAUPUNKI / PASI LEINO
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Laskenta vahvisti,

mitä oppikirjat kertovat
Kaikki kasvu ei ole kannattavaa. Turussa laskettiin, millainen kaupunkirakenne olisi paras.

K

aupunkisuunnittelun oppikirjoissa tiivis rakentaminen nähdään hajanaista kaupunkirakennetta tehokkaampana niin
talouden kuin ympäristönkin kannalta.
Samaa mieltä on kaupunkikulttuurin
puolesta liputtavien kasvava joukko. Tästä
huolimatta kunnat kaavoittavat mielellään
omakotimattoa kauas kaupunkikeskustoista, sillä omakotiasujia pidetään hyvinä
veronmaksajina.
Kaavoituspäätöksiä tehdessä etenkin
pitkän aikavälin taloudelliset tarkastelut
sivuutetaan yllättävän usein. Turussakin
kaavan taloudellisia vaikutuksia oli aiemmin laskettu vain yksittäisen asemakaavan
ja yleiskaavassa kunnallistekniikan osalta.
Kun kaupungille alettiin laatia uutta, vuoteen 2029 ulottuvaa yleiskaavaa, päätettiin
eri vaihtoehdoille laskea myös kuntataloudellinen hinta. Laskelmat tehtiin osana kaavan vaikutusten arviointia.
Kasvuvaihtoehdoista kasvu keskuksiin
tarkoittaisi tukeutumista olemassa olevaan
palvelurakenteeseen ja kasvun sijoittumista
pääosin Turun ydinkeskustaan ja alakeskuksiin. Kasvukäytävät-mallissa kasvu
sijoittuisi ydinkeskustaan, joukkoliiken-

teeseen tukeutuviin kehityskäytäviin sekä
sisääntulokäytävien varsiin. Hajautettu
kasvu tukeutuisi Turun ydinkeskustaan ja
pientaloasumiseen kaupunkialuetta laajentaen.
Kaavatalouslaskentojen pohjana oli kuuden erilaisen asemakaava-alueen toteutuneet kustannukset ja tuotot.
Vaikutuserät jaettiin pääomatalouteen
(kertaluonteiset menot ja tulot) ja käyttötalouteen (vuosittain toistuvat menot ja tulot)
ja vietiin verrokkialueittain laskentakehikkoon. Eri aikoina toteutuvat vaikutukset
on laskettu yhteen nykyarvomenetelmällä.
Kaavan toteutuksen jälkeen asuinalueiden
toiminnasta sijaintikunnalle aiheutuvat
vuosittaiset arvioidut menot ja tulot on
diskontattu 30 vuoden tarkastelujaksolle.
Laskentakorkokantana käytettiin kolmea
prosenttia ja inflaatiokorkokantana 1,5 prosenttia.

Käyttötalous merkittävämpää kuin
investointikustannukset

K

unnallistekniikan rakentamiskustannukset ovat kunnille tuttua; mitä
laajempi verkosto, sen enemmän

putkea joudutaan vetämään. Nyt mukaan
otettiin kunnallistekniikan rakentamiskustannusten lisäksi sen ylläpitokustannukset
sekä viheralueiden ylläpito ja päiväkotipalveluiden tuottaminen. Tulopuolen muuttujia olivat maanluovutuksista saatavat
tulot ja uusien alueiden väestön tuomat
verotulot.
Tarkasteltaessa maankäytön ja infran
rakentamisen kustannuksia ja niistä saatavia tuloja keskustapainotteinen kasvu toi
kaupungille tuloja 380 miljoonaa, käytävätmalli 340 miljoonaa ja hajautettu malli 240
miljoonaa euroa.
”Merkittävämpää kuin rakentamiskustannusten ja liittymämaksujen vertailu on
todellisuudessa infran ylläpito”, korostaa
kaavoitusinsinööri Andrei Panschkin,
joka koordinoi kuntatalouslaskelmat tehneen työryhmän työtä yhdessä kaupungin
taloushallinnossa konsernicontrollerina
työskentelevän Johanna Korpikosken
kanssa.
Kokonaisuudessaan investointitalouden
osuus on Turun laskelmien mukaan vain
noin 10 prosenttia palveluiden järjestämisen ja ylläpidon kustannuksista, kun tarkastelujaksona on 30 vuotta. Ylläpitokus-
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Kasvukäytävät-malli osoittautui kannattavimmaksi kasvuvaihtoehdoksi muun muassa verokertymän kannalta.
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Kasvuvaihtoehdoista hajautettu kasvu
tukeutuisi Turun ydinkeskustaan ja
pientaloasumiseen kaupunkialuetta
laajentaen.

Kasvukäytävät-mallissa kasvu sijoittuisi
ydinkeskustaan, joukkoliikenteeseen
tukeutuviin kehityskäytäviin sekä
sisääntulokäytävien varsiin.

Kasvu keskuksiin tarkoittaisi tukeutumista
olemassa olevaan palvelurakenteeseen
ja kasvun sijoittumista pääosin Turun
ydinkeskustaan ja alakeskuksiin.

tannuksiin vaikuttaa muun muassa viheralueiden laatu. Hoidettu kaupunkipuisto
aiheuttaa huomattavasti enemmän hoitokuluja kuin luonnontilainen metsikkö.
Haastavimmaksi osoittautui palvelurakenteen kustannusten arvioiminen, vaikka maankäytön
ja palvelurakenteen suhde on
tunnetusti olennainen osa
kaupunkirakenteen kehitystä.
Turussa esimerkiksi nostettiin
päivähoito. Osoittautui, että
hajautetussa mallissa päivähoidon palvelut maksaisivat 30 vuodessa
90 miljoonaa euroa enemmän kuin keskusmallissa ja 70 miljoonaa enemmän kuin
käytävämallissa. Keskustapainotteisen mallin etuna on mahdollisuus keskittää palveluita paremmin yhden katon alle.
”Kuntatalouden näkökulmasta on erittäin kannattavaa yhdistää palveluverkon ja
kaupunkirakenteen suunnittelu”, Panschkin korostaa.

paremmiksi veronmaksajiksi kuin keskustan asukkaat, mutta erot verotuloissa olivat
kaiken kaikkiaan suhteellisen pienet.
Maankäyttö, infra ja verotulojen kokonaisuus huomioiden hajautettu malli osoit-

saatiin käyttökelpoiseen muotoon ja alueiden välille eroja. Vyöhykkeistäminen mahdollisti myös hyvin kolmen eri kehityskuvan vertailun.
Aineistona selvityksessä käytettiin pääosin kaupungin omia rekistereitä. Pohjaaineistona käytettyjen asemakaava-alueiden verotiedot saatiin Tilastokeskuksesta.
”Suurin työ oli kenties eri rekistereiden
tietojen kokoaminen yhteen. Kävi se kuitenkin huomattavasti nopeammin kuin jos
tietoja olisi pitänyt etsiä paperilta”, Panschkin toteaa.
Panschkin korostaa, että Turussa tehty
laskelma on vasta sormiharjoitus. Käytetty
aineisto, kuusi asemakaava-aluetta, josta
yleistykset tehtiin, oli suhteellisen pieni. Ei
myöskään ole takeita siitä, että asukasprofiilit ja siitä laskettu väestönkehitys säilyisi
vyöhykkeillä nykyisen kaltaisena. Verotulokertymää olisi hyödyllistä tarkastella myös
erilaisilla väestöskenaarioilla.
Tehdyn sormiharjoituksen perusteella
keskustavetoinen kaupunkirakenne olisi
kuntatalouden kannalta kaikkein tehokkain. Kasvukäytävät-malli pääsi laskemissa
kuitenkin niin lähelle, että se valikoitui voittajaksi. Se vaatii keskustavetoista kaupunkia enemmän liikennesuunnittelulta mutta
tarjoaa monipuolisempia asumismuotoja.
Hajautettu malli osoittautui kaikilla mittareilla kannattamattomimmaksi.
”Ei tämä juurikaan uutta tai yllättävää
tietoa tuonut, mutta näin tiedämme paremmin mihin päätökset perustuvat. Ja olihan
se mielenkiinoista nähdä, että oppikirjat
ovat oikeassa”, pientalossa kaupungin laidalla asuva Andrei Panschkin summaa. ◀

Investointikustannukset ovat
vain kymmenesosa kaupungin
ylläpitokustannuksista.

Kaikki kasvu ei ole kannattavaa

V

erotulot laskettiin vastaavalla alueella nyt asuvien asukkaiden ja sen
pohjalta lasketun väestökehityksen
avulla. Oletuksena oli, että eri vyöhykkeiden väestö maksaa kunnallisveroa keskimäärin saman verran kuin vuonna 2013.
Veronkantokyvyltään tehokkaimmaksi
osoittautui Kasvukäytävät-malli. Siinä kaupunki saisi verotuloja 30 vuoden aikana 50
miljoonaa enemmän kuin hajautetun kasvun mallilla ja 60 miljoonaa enemmän kuin
keskuspainotteisella mallilla. Pientalojen
lapsiperheet osoittautuivat tässä hieman

tautui kunnalle selvästi kalleimmaksi. Pientaloasukkaiden aiheuttamia kustannuksia
lisää muun muassa joukkoliikenteen ja
kuljetusten järjestäminen.
Selvityksessä korostetaan, että kuntataloudellisten vaikutusten laskeminen on
erityisen tärkeää silloin, kun suunnitellaan
maankäyttöä keskusta-alueen ulkopuolella, sillä kaikki kasvu ei ole kannattavaa.
Turussa on menossa uusiksi esimerkiksi
Skanssin alueen kaava, sillä alueen maaperä
on osoittautunut niin kehnoksi, ettei sitä
kannata parantaa pientalovaltaista rakentamista varten.

Vyöhykkeistäminen auttoi
vertailemaan verotuloja

V

erotulot laskettiin vyöhykkeistämällä veronmaksajat alueellisesti
neljään ryhmään: ydinkeskustaan,
esikaupunkivyöhykkeeseen, laajenevan
kaupunkirakenteen vyöhykkeeseen kaupungin eteläpuolella sekä laajenevan kaupunkirakenteen vyöhykkeeseen pohjoispuolella. Vyöhykkeistämällä laaja aineisto

FIG Working Week 2017 Helsingissä
Kansainvälisen maanmittausalan järjestön FIG:n (International Federation of Surveyors) konferenssi FIG Working Week järjestetään
29.5.–2.6.2017 Messukeskuksessa, Helsingissä.
Konferenssi järjestetään vuosittain, ja se on maanmittausalan tärkein maailmanlaajuinen tapahtuma. Tilaisuuteen odotetaan noin
tuhatta osallistujaa.
FIG Working Week on ainutlaatuinen tilaisuus näyttää suomalaista osaamista maailmalle, tutustua alan toimintaan
maailmanlaajuisesti ja verkostoitua kansainvälisesti.
FIG Working Weekin ammatilliset luennot 10 rinnakkaissessiossa ja näyttely kestävät kolme päivää (30.5. – 1.6.). Konferenssin ensimmäisenä ja
viimeisenä päivänä pidetään järjestön vuosikokous, joka on avoin kaikille. Suomesta varsinaisia jäseniä ovat MIL ja MAKLI. Maanmittauslaitos on
liitännäisjäsen. FIG:n suomalaiset jäsenorganisaatiot ovat myös konferenssin järjestäjät, FIG:n toimiston ohella.
FIG:n konferenssin yhteydessä pidetään myös Maanmittauspäivät.
Keskiviikkona 31.5. on yhden päivän verran suomenkielistä ohjelmaa Messukeskuksen naapurissa Haaga-Helia-talossa.
Ilmoittautuminen FIG Working Weekin rekisteröitymisen kautta.

Ilmoittautuminen - rekisteröinti
Ilmoittautuminen: https://www.fig.net/fig2017/registration.htm

Sponsorit ja näytteilleasettajat
Tapahtumassa suomalaisilla yrityksillä on ainutlaatuinen tilaisuus kotikentällä esittäytyä kansainvälisille
asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Eri sponsorointimahdollisuuksia on lukuisia.
Tietoa löytyy FIG:n sivuilta http://www.fig.net/fig2017/.

Lisätietoa:
FIG Working Week 2017 http://www.fig.net/fig2017/
FIG:stä ja sen toiminnasta on sivuilla http://www.fig.net/
Young Surveyors Network http://www.fig.net/organisation/networks/ys/
Suomen nuoret maanmittarit https://www.facebook.com/groups/541615435928884/
FIG Working Weekin järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
Pekka Halme, pekka.halme@maanmittauslaitos.fi, 040-7761781
Maanmittauspäivien järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
Mikael Still, mikael.still@maanmittauslaitos.fi, 040-7760834
Yritysmyynti (sponsorit ja näytteilleasettajat):
Pekka Lehtonen plehtonen1@elisanet.fi, 040-5463806

Surveying the world of tomorrow –
From digitalisation to augmented reality

FIG WORKING WEEK 2017Helsinki Finland
May 29 – June 2
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Koordinaattipohjaisuus
tuo uusia mahdollisuuksia
lähiötutkimukseen
Jyrkkälä on tyypillinen 1960- ja 1970-luvun taitteessa
rakennettu kerrostalolähiö noin viisi kilometriä Turun
keskustasta. Alueella on parhaillaan menossa laajoja
peruskorjaushankkeita, joiden tavoitteena on paitsi
rakennusten tekninen korjaaminen myös alueen
houkuttelevuuden lisääminen.

Väitöskirjatutkimuksessa tunnistettiin paikkatietopohjaisesti
Suomen 1960- ja 1970-luvun lähiöt.

V

iimeistelyvaiheessa oleva
kaupunkimaantieteen väitöskirjatutkimukseni tarkastelee suomalaisia 1960- ja
1970-luvuilla rakennettuja
kerrostalolähiöitä. Kiinnostuksen kohteena on analysoida, millaisia muutoksia
on tapahtunut lähiöiden sosioekonomisessa asemassa ja väestörakenteessa 1990luvun laman jälkeisenä aikana.
Jo työn alkuvaiheessa oli selvää, että
paikkatietoaineistojen rooli tulisi olemaan
tutkimuksessa varsin keskeinen ja että
tutkimuksen toteuttaminen edellyttäisi
monenlaista koordinaattipohjaista tilastotietoa.
Tutkimusta varten lähiöt oli ensin paikannettava koko Suomen alueelta. Lisäksi
tarvittiin näiden alueiden väestörakennetta,
asuntokantaa ja rakennettua ympäristöä
kuvaavia aineistoja, jotka mahdollistavat
lähiöiden kehityksen ajallisen tarkastelun.
Aiemmissa, pääosin 1980- ja 1990-luvuil
la tehdyissä valtakuntatason lähiötutkimuksissa tutkimusalueiden paikannus
on perustunut tutkijoiden ja asiantuntijaryhmien harkinnanvaraiseen valintaan.

Väitöskirjatutkimuksessani paikannetaan, rajataan ja analysoidaan suomalaisia
lähiöitä paikkatietopohjaisesti.

Miten lähiö määritellään?

S

uomessa ei ole olemassa tutkimukseni
tavoitteisiin suoraan soveltuvaa aineistoa. Erilaisten koko maan kattavien paikkatietoaineistojen yhdistely mahdollistaa
kuitenkin sen, että tietyntyyppisiä alueita
voidaan tunnistaa määrättyjen kriteerien
mukaan ja että näiden alueiden kehitystä
voidaan tarkastella eri ajankohtina.
Väitöskirjatutkimuksessani lähiöt
ymmärretään keskustojen ulkopuolella
sijaitseviksi 1960- ja 1970-luvuilla rakennetuiksi kerrostalovaltaisiksi asuinalueiksi. Tämän tyyppisten alueiden paikantaminen, rajaaminen ja analysointi koko
Suomen alueella on tehty hyödyntämällä
kolmea erityyppistä paikkatietoaineistoa:
Rakennus- ja huoneistorekisteristä tehtyä
aineistopoimintaa, 250 m × 250 m -tilastoruutuja ja keskustaluokitusaineistoa.
Keskeinen aineisto lähiöiden paikantamisessa on Väestörekisterikeskuksen

Rakennus- ja huoneistorekisteristä tehty
aineistopoiminta, joka sisältää rakennuskohtaista tietoa kaikista Suomessa vuosien
1960 ja 1979 välillä rakennetuista kerrostaloista ja niiden sijainnista. Tämän aineiston avulla on ollut mahdollista paikantaa
jokainen näillä kahdella vuosikymmenellä
rakennettu kerrostalo koordinaattitietojen
perusteella. Kyseinen rakennuskohtainen
aineisto sisältää lähinnä rakennuksien
fyysisiin ominaisuuksiin liittyvää tietoa,
minkä vuoksi aineisto ei sellaisenaan
sovellu analyyseihin, joissa tarkastellaan
lähiöiden väestörakennetta ja siinä tapahtuneita muutoksia.
Lähiöiden kehityksen analysoimiseksi
hyödynnetään Ruututietokannan ja Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän
(YKR) 250 m × 250 m -tilastoruutuja. Ne
sisältävät koordinaattipohjaista tilastotietoa
muun muassa työllisyydestä, väestön tuloja koulutustasosta, väestön ikärakenteesta
ja äidinkielestä sekä rakennus- ja asuntokannasta. Analyyseissä käytetään vastaavia
ruutuaineistoja eri vuosilta, mikä mahdollistaa vuosien 1990 ja 2010 välillä tapahtuneiden sosioekonomisten ja demografisten

muutosten ajallisen tarkastelun.
Kolmas lähiöiden paikantamisessa hyödynnetty aineisto on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tekemä YKR-ruutuihin
pohjautuva keskustaluokitusaineisto.

Lähiöiden paikantaminen,
rajaaminen ja valinta
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1

960- ja 1970-luvun lähiöiden paikantaminen paikkatietoaineistojen pohjalta
koostui useasta työvaiheesta, jotka tehtiin
pääosin MapInfo-ohjelmistoa hyödyntäen.
Ensimmäisessä työvaiheessa yhdistettiin
rakennuskohtaisen aineiston tiedot ruututason aineistoihin, minkä jälkeen laskettiin ruutukohtaisia prosenttiosuuksia
siitä, miten suuri osa kunkin 250 m × 250
m -tilastoruudun kokonaisväestöstä asuu
1960- ja 1970-luvuilla rakennetuissa kerrostaloissa. Tämän työvaiheen tarkoituksena oli tunnistaa koko Suomesta sellaiset
alueet, joissa merkittävä osuus väestöstä
asuu tämän tyyppisessä asuntokannassa.
Rajauskriteerien määrittämisessä päädyttiin siihen, että vähintään puolet väestöstä
asuisi tämän aikakauden kerrostaloissa.
Koska tutkimus tarkastelee keskustojen ulkopuolella sijaitsevia lähiöalueita,
seuraavassa työvaiheessa tunnistettiin
suomalaisten seutujen keskusta-alueet,
jotta niiden ulkopuolella sijaitsevat lähiöt
voitiin paikantaa käänteisesti. Tässä hyödynnettiin SYKE:n keskustaluokitusta.
Sen avulla paikannettiin ne keskustojen
ulkopuoliset ruudut, joissa vähintään
puolet kokonaisväestöstä asuu 1960- ja
1970-luvun kerrostaloissa.
Lähiöalueiden tarkempaa rajaamista
varten tunnistettiin sellaiset alueet, joissa
usea tämän aikakauden kerrostalo sijaitsee
lähekkäin. Kriteerinä oli, että alueella on
vähintään viisi 1960- ja 1970-luvun kerrostaloa, jotka sijaitsevat korkeintaan 250 metrin päässä toisistaan. Näiden työvaiheiden
jälkeen yhdistettiin kaikki samaan lähiöalueeseen kuuluvat 250 m × 250 m -tilastoruudut ja niiden tiedot analyysejä varten.
Edellä kuvattujen työvaiheiden kautta
tunnistettiin kaiken kaikkiaan 603 tutkimuksen lähiömääritelmää vastaavaa
aluetta. Suurin osa näistä alueista sijaitsee
suurimmilla kaupunkiseuduilla, mutta
myös pienemmiltä paikkakunnilta löytyy
jonkin verran lähiöalueita.

Paikkatietomenetelmällä lähiöt
kartalle

P

aikkatietoaineistot ovat tarjonneet
mahdollisuuden paikantaa ja analy-

soida suomalaiset 1960- ja 1970-luvuilla
rakennetut lähiöt ja tätä kautta tuottaa
ajantasaista tietoa suomalaisten lähiöiden
kehityssuunnista lähiökehittämisen taustaksi.
Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa
paikkatietopohjaisella lähestymistavalla
alueita, joita perustellusti voi nimittää
1960- ja 1970-luvun lähiöiksi. Aiemmin
ei ole ollut laajaa käsitystä siitä, missä
maamme lähiöt ylipäätään sijaitsevat.
Yhtenä haasteena oli laaja, koko Suomen
kattava tutkimusalue. Haastavaa oli määritellä sellaiset paikannuskriteerit, joiden
avulla pystyttiin tunnistamaan hyvin
eri tyyppisillä paikkakunnilla sijaitsevia
moninaisia alueita, joita voi luonnehtia
lähiöiksi. Vertailukelpoisuuden takaamiseksi paikantamisessa sovellettiin samoja
kriteerejä koko Suomen alueella.
Haasteellista oli myös arvioida, miten
hyvin tutkimuksen lähiömääritelmä ja
paikkatietomenetelmällä tunnistetut alueet vastaavat yleisiä käsityksiä lähiöistä.
Paikallistuntemuksesta, satelliitti- ja ilmakuvista sekä muun muassa Google Mapsin
Street View -toiminnosta oli apua lähiörajauksen toimivuuden arvioinnissa. Lisäksi
alueita verrattiin aiempien lähiötutkimusten aluelistauksiin.
Menetelmällä tunnistetut alueet eivät
aina vastanneet yksittäisten lähiöiden
miellettyjä rajoja. Esimerkiksi yhdeksi ja
samaksi lähiöksi mielletty alue jakautui
muutamassa tapauksessa kahteen tai useampaan erilliseen osaan ja toistensa lähettyvillä sijaitsevat erilliset lähiöt saattoivat
rajautua yhdeksi lähiöksi.

▶ 19

KUVA: MATS STJERNBERG, TAUSTAKARTTA ©MML 2016

positio 4/2016

Paikkatietomenetelmällä tunnistettiin
yhteensä 603 tutkimuksen
lähiömääritelmää vastaavaa aluetta.

Uusia mahdollisuuksia
lähiötutkimukseen

V

äitöskirjatutkimuksessa päädyttiin
hyödyntämään paikkatietoaineistoja
siksi, että ne soveltuvat erityisen hyvin
tutkimusasetelmaan ja mahdollistavat
valintamenetelmällä tunnistettujen alueiden analysoimisen.
Analyyseissä käytetyt ruututason
aineistot ovat tarkemmat kuin muut saatavilla olevat koordinaattipohjaiset tilastoaineistot, ja niiden avulla on mahdollista
tehdä selvästi tarkempia aluekohtaisia
tarkasteluita kuin esimerkiksi postinumeroalueita tai kaupunkien aluejakoja
noudattavien aineistojen perusteella.
Ruutuaineistot ovat saatavilla usealta
vuodelta, mikä mahdollistaa valittujen
muuttujien ajallisen tarkastelun. Koordinaattipohjaiset tilastoaineistot ovat
tarjonneet monenlaisia mahdollisuuksia

tutkimuksen toteuttamiseen perinteisiin
tilastoaineistoihin verrattuna, eikä tutkimusta sellaisenaan olisi ollut mahdollista
toteuttaa ilman paikkatietoaineistoja. ◀

MATS STJERNBERG ON HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN ERIKOISTUTKIJA, JOKA
VIIMEISTELEE SUOMALAISIA
1960- JA 1970-LUVUN KERROSTALOLÄHIÖITÄ TARKASTELEVAA KAUPUNKIMAANTIETEEN
VÄITÖSKIRJAA HELSINGIN
YLIOPISTON GEOTIETEIDEN JA
MAANTIETEEN LAITOKSELLA.
SÄHKÖPOSTI:
MATS.STJERNBERG@HEL.FI
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Varjokaavoitus tuo uutta
eloa kaupunkisuunnitteluun
Urban Helsinki suunnittelee vehreää suurkaupunkia kaupunkilaisten avulla.

U

rban Helsinki on seitsemänhenkinen kaavoittajia vaihtoehtoisilla suunnitelmilla sparraava
kaupunkisuunnitteluaktivisti
porukka. Sen päätyö on suurkaupunkimaista mutta vehreää pääkaupunkia visioiva Pro Helsinki 2.0 -varjoyleiskaava.
Urban Helsingin toiminta on läheistä
sukua Ravintolapäivän ja Kallio-liikkeen
tapaisille kaupunkejamme elävöittäville
kaupunkilaisten tee-se-itse-asenteella järjestämille kulttuuri-ilmiöille. Itseorganisoituvan kuplinnan taustalla on monenlaisia
ajureita, joista yksi keskeinen on tietoyhteiskunnan, avoimen tiedon, kehittyvän teknologian ja sosiaalisen median symbioosi.

Varjokaavoittajienkin työalustana on
pitkälti toiminut Facebook. Suunnitelmien
sisällöntuotantoa ovat auttaneet merkittävästi muiden tuottamat paikkatietoaineistot ja interaktiiviset karttakyselyt. Luottotyökaluina ovat toimineet Maptionnairekarttakyselypalvelu ja avoimen lähdekoodin QGIS.

OLEMASSA OLEVAA AINEISTOA
YHDISTÄEN

P

ro Helsinki 2.0 -kaavan sisältö perustuu Urban Helsingin omien näkemysten ohella helsinkiläisten kollektiivisiin kaupunkikehitystoiveisiin. Helsin-

gin kaupunkisuunnitteluvirasto on aiemmin toteuttanut aiheesta virallisen yleiskaavaprosessin lähtölaukaukseksi tarkoitetun karttakysely-joukkoistuksen.
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston
jättimäinen ideapankki koostuu noin 4 700
ihmisen vastauksesta ja yli 30 000 karttapaikannuksesta. Tuloksista selviää esimerkiksi
mille alueille ihmiset kokevat lisärakentamisen sopivan ja mihin ei. Data oli avoimesti
jaossa, joten Urban Helsinki otti aineiston
työnsä yhdeksi kulmakiveksi. Vastanneista
suuri joukko oli vieläpä korostuneesti urbaania asumista toivovia nuoria aikuisia.
Samaan tapaan Urban Helsinki hyödynsi muitakin paikkatietoaineistoja. Yksi
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Pro Helsinki 2.0 -työn kantavia ajatuksia
oli osoittaa miten Helsingin kasvu miljoonakaupungiksi ja viheralueiden säästäminen rakentamiselta voivat olla samanaikaisia tavoitteita. Tätä varten hankittiin
kaupunkisuunnitteluviraston tuottama
maisema-analyysi, jonka se oli tehnyt
juuri viheralueiden kehityskuvan laatimista varten. Aineisto koostui useasta
luonnon tilaa kuvaavasta tietotasosta.
Näiden avulla pystyttiin tunnistamaan
reunaehtoja mahdollisimman luontoystävällisille rakentamisen paikoille.
Viranomaisten masinoiman tietopankin hyödyntämisen lisäksi haluttiin varmistaa luonnonsuojeluväen nyökkäykset työlle. Kartan viherverkostoa päätettiin jalostaa luontojärjestöjen kokoamalla tietokannalla Helsingin alueen
suojelullisesti arvokkaista metsäalueista.
Heidän arvometsäkartoituksensa julkaistiin vuonna 2014 aloitteeksi luonto- ja virkistysarvoiltaan merkittävien metsäisten
alueiden huomioimiseksi Helsingin kaavoituksessa.

KUVA ANTTI AUVINEN/URBAN HELSINKI.

KUVA: ANTERO AALTONEN

KUVA: NIILO TENKANEN.
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Urban Helsingin laatiman Steissi-strategian johtava ajatus on kehittää rautatieaseman
ympäristöä pitkällä aikajänteellä kaupungin ykköspaikaksi skaalautuvilla toimenpiteillä
ja kokeiluilla. Kaupungin kasvaessa pikaratikat ja metro korvaavat bussi- ja
henkilöautoliikennettä.

Paikkatietoa sovellettiin myös osana
Pro Helsinki 2.0 -viestintää. Siinä käytettiin Helsinki Region Infoshare -palvelussa
tarjolla olevaa rakennustietoruudukkoa,
joka sisältää ruutukohtaista tietoa muun
muassa pääkaupunkiseudun rakennusten
lukumäärästä ja kerrosalasta. Datalla pystyi oivasti kertomaan tiivistyvän kaupungin tarinaa: näyttää Helsingin kaupunkirakenteen tiheyden nyt ja vastaavasti tule-

TIMO HÄMÄLÄINEN ON
KAUPUNKIKEHITYKSEN
KYSYMYKSIIN ERIKOISTUNUT
SUUNNITTELU-MAANTIETEILIJÄ, KONSULTTI, KAUPUNKI
SUUNNITTELUAKTIVISTI JA
BLOGGARI. TIMON AJATUKSIA
SUOMALAISESTA KAUPUNKI
KEHITTÄMISESTÄ VOI LUKEA
HÄNEN FROM RURBAN TO
URBAN -BLOGISTAAN.
SÄHKÖPOSTI:
TIMO@URBANFINLAND.COM.

KUVAT: TIMO HÄMÄLÄINEN JA MATTI TAPANINEN
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Helsingin rautatieaseman ympäristön ongelmallisiksi koetut
paikat (punaiset pisteet) painottuvat pääovien edessä olevalle
parkkipaikalle ja risteyksiin. Kivoiksi paikoiksi koetaan kulttuuriinstituutiot ja puut (vihreät pisteet).
Pyöräreittien kartoitus tuo esiin tarpeen alikulusta ratapihan
alitse (keltaiset viivat esittävät nykyisiä pyöräreittejä ja punaiset
toivottuja).

vaisuudessa, mikäli kantakaupunkia merkittävästi laajentava varjoyleiskaavamme
toteutuu.

KAUPUNKILAISET MUKAAN
TIEDONTUOTTOON

U

rban Helsinki ei ratsasta ainoastaan
muiden paikkatietoaineistoilla. Se
on jakanut itse tuottamiaan tietotasoja (esim. ehdottamiaan rakentamisen
alueita) avoimena datana ja pyrkinyt karttakyselyin joukkoistamaan kaupunkilaiset tuottamaan paikkasidonnaista tietoa.
Pro Helsinki 2.0:n julkaisun jälkeen
Urban Helsinki avasi ensimmäisen oman
karttakyselyn. Tavoitteita oli kolme. Suunnitelmasta haluttiin tietenkin palautetta
sen hyvien ja huonojen puolien hahmottamiseksi. Samalla haluttiin hyödyntää
karttakyselyn viestinnällistä ulottuvuutta
liittämällä siihen erikseen tarkasteltaviksi
karttatasoiksi rakentamisen, pikaratikkaverkoston ja luontoaktivistien arvomet-

sät. Kolmanneksi haluttiin kritisoida kaupunkisuunnitteluvirastoa siitä, että virallisen yleiskaavan saralla ei jatkettu vuorovaikutusta yhtä avoimella otteella kuin oli
aloitettu.
Tulokseksi saatiin noin 350 vastaajalta
rohkaisevaa palautetta sekä useita selkeästi argumentoituja parannusehdotuksia.
Huomioita tuli myös hyväksyttävän tiivistämisen reunaehdoista. Suunnitelma viilattiin kiitollisuudella valmiiksi.

OSALLISEN JA SUUNNITTELIJAN
EROT HÄMÄRTYVÄT

T

oisen kaupunkilaisia konsultoivan joukkoistuksen Urban Helsinki
toteutti Helsingin rautatieaseman
kulmia käsitelleen Steissi-suunnitelman
yhteydessä. Projekti aloitettiin avaamalla
karttakysely alueen keskeisimmistä ongelmista ja hyvistä kehitysideoista. Kaupunkilaisia pyydettiin paikantamaan muun
muassa parannettavat paikat, nykyiset

kivat paikat, ihmisten eniten käyttämät
kävely- ja pyöräilyreitit sekä ehdotukset
uusiksi sellaisiksi. Vastauksia tuli pariltasadalta ihmiseltä, ja siltä pohjalta laadittiin
strategia alueen kehittämiseksi.
Kun työ oli valmis, hyödynnettiin jälleen mahdollisuutta käyttää paikkaan
sidottua tietoa alueen kehittämistarpeesta
viestimiseen. Karttakyselypalvelun tulosten ruodintaan tarkoitettu interaktiivinen
analyysityökalu julkaistiin verkossa, jotta
joukkoistuksen tulokset leviäisivät sosiaalisen median pyörteissä mahdollisimman
laajalle.
Urban Helsinki on onnistunut ujuttamaan päätöksentekoprosesseihin vakavasti otettavia keskustelunavauksia ja saamaan ihmisiä innostumaan kaavoituskysymyksistä. Urban Helsinki -ryhmän toimintaa voikin ajatella yhtenä manifestina
siitä, että internet ja digitalisaatio ovat mullistaneet kansalaisten mahdollisuudet toimia. Paikkatieto-osaamisen laajentuminen, uudenlaiset joukkoistukset, yhä käyttäjäystävällisemmät työkalut ja tietovarantojen avoimuus ovat selkeästi hämärtäneet
osallisen ja suunnitteluprosessin toteuttajan välistä erottelua.
Jatkossa riittääkin pohdittavaa miten
kaikki tietyn suunnittelukysymyksen
ympärillä pyörivä tekeminen saadaan
kanavoitua yhteiseksi voimavaraksi. ◀
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STANDARDIPositio
▶ TIMO AARNIO
timo.aarnio@maanmittauslaitos.fi

Table Joining Service

silta paikkatiedon ja tilastotiedon välille
Table Joining Service mahdollistaa paikka- ja tilastotiedon yhdistelyn ja jatkokäytön.

R

ajapintapalveluiden yleistyminen on parantanut
paikka- ja tilastotietojen
saatavuutta. Ajantasainen ja
laadukas tieto on usein saatavilla suoraan palvelusta ja parhaimmassa
tapauksessa avoimella lisenssillä. Jos rajapintapalvelut toteuttavat yhteisesti sovitun
avoimen standardin, ollaan vielä paremmassa tilanteessa, sillä aineistoja voidaan
käyttää millä tahansa standardia tukevalla
sovelluksella.
OGC (Open Geospatial Consortium) on
tehnyt jo kauan paikkatietojen standardisointia, ja tilastotietojen osalta on olemassa
laaja SDMX-standardi (Statistical Data and
Metadata eXchange - ISO 17369:2013),
jonka uusin versio on hyväksytty 2013.
Paikka- ja tilastotiedot majailevat kuitenkin pitkälti omilla palvelimillaan autuaan
tietämättöminä toistensa olemassaolosta,
vaikka suuri osa tilastotiedosta olisi esitettävissä myös osana paikkatietoa esimerkiksi teemakarttoina.
Lisäksi paikkatiedoilla höystetty tilastotieto mahdollistaa tiedon analysoimisen
spatiaalisen analyysin keinoin, jolloin voi-

daan tutkia ilmiöiden spatiaalista ulottuvuutta.

Miten yhdistää paikka- ja
tilastotietoja?
Standardisoidun rajapintapalvelun avulla
tietenkin. OGC:n Table Joining Service,
lyhyemmin TJS, mahdollistaa tietojen
yhdistämisen ja jatkokäytön. Standardi
kuvaa kahdenlaisia operaatioita: tiedon
lataamisoperaatiot (data access) ja tiedon
yhdistämisoperaatiot (data joining).
Lisäksi standardi määrittelee GetCapabilities-operaation, jolla saa palvelun
perustiedot, kuten palvelun tukemat
lataus- ja yhdistämisoperaatiot, tiedot palvelun tarjoajasta ja mahdolliset käyttöön
liittyvät rajoitukset.

Mitä seuraavaksi?
Vaikka Table Joining Service -standardi on
hyväksytty jo vuonna 2010, on sen käyttö
ollut verrattain vähäistä. Syyksi on arveltu
muun muassa käytettyjen tiedonsiirtomuotojen harvinaisuutta ja virhetilan-

Tiedon lataamisoperaatiot ovat
• DescribeFrameworks: palvelun kautta saatavilla olevat paikkatietoaineistot
• DescribeDatasets: palvelun kautta saatavilla olevat attribuuttitiedot (tilastotiedot)
• DescribeData: palvelun kautta saatavien attribuuttitietojen kuvailu
• GetData: yhdistetyn tiedon lataaminen
Tiedon yhdistämisoperaatiot ovat
• DescribeJoinAbilities: tiedon yhdistämistä tukevien paikkatietoaineistojen ja
tulostiedostojen tiedostomuodot
• DescribeKey: paikkatietokohteiden tunnukset (id)
• JoinData: tietojen yhdistäminen

teiden puutteellista hallintaa. Hollannin
tilastoviranomainen CBS teki Eurostatin
rahoituksella selvitystyön, jossa hahmoteltiin erilaisia skenaarioita TJS:n käytölle
Hollannissa ja laajemmin koko Euroopassa.
Selvityksestä kävi ilmi, että tarve tietojen yhdistelylle on olemassa. Esimerkiksi
useat Inspire-direktiivin liitteen 3 aineistoista ovat sellaisia, että niitä on säilytetty
taulukkomuotoisina ilman geometriatietoa.
TJS:n avulla aineistot voidaan liittää
esimerkiksi hallinnollisiin tai tilastollisiin
alueyksiköihin ja tarjota käytettäväksi sitä
kautta.
Näin jokaisen liitteen 3 tiedontuottajan
ei tarvitse erikseen tarjota alueita oman
palvelunsa kautta, vaan riittää että heillä
on rajapintapalvelu, jonka kautta TJS saa
luettua tilastotiedot yhdistettäväksi paikkatiedon kanssa.
Standardissa havaittuja puutteita on
lähdetty ratkomaan ja sen päivitystä suunnitellaan. Työhön on jo ilmoittanut kiinnostuksensa laaja joukko toimijoita, kuten
Hollannin ja Suomen tilastoviranomaiset,
maanmittauslaitokset Suomesta ja Sloveniasta sekä tietysti OGC. Toivottavasti kauan
odotettu silta tilasto- ja paikkatiedon välille
saadaan tällä kertaa jykevämmäksi ja laajempaan käyttöön!

▶ TJS-standardin kuvauksen löydät
OGC:n sivuilta www.opengeospatial.
org/standards/tjs

KIRJOITTAJA TYÖSKENTELEE
ASIANTUNTIJANA MAAN
MITTAUSLAITOKSEN PAIKKA
TIETOKESKUKSESSA.
SÄHKÖPOSTI:
TIMO.AARNIO@MAANMITTAUSLAITOS.FI
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▶ ROBERT E. GUINNESS
robert.guinness@maanmittauslaitos.fi

Sijainti + mobiililaite =
yksityisyyden puute?
o pelkästään luonteensa puolesta
mobiililaitteet paljastavat tietoja
käyttäjien sijainneista. Kun kännykkä
viestii mobiilitukiaseman kanssa,
kyseisen tukiaseman operaattori
tietää tiettyyn tarkkuustasoon asti,
missä käyttäjä sijaitsee.
Matkapuhelinviestinnän alkuaikoina
tukiasemien toiminta-alue oli laaja, ja
nykyäänkin tukiasemia on maaseudulla,
erityisesti kaukana moottoriteistä, harvassa. Tällöin verkko-operaattori saattaa
tietää käyttäjiensä sijainnin muutaman
kymmenen kilometrin tarkkuudella.
Useimmat ihmiset eivät huolestu yksityisyydestään, koska heidän sijaintia ei ole
määritelty erityisen tarkasti.
Nykyinen tilanne matkapuhelinten
kanssa on kuitenkin aivan erilainen. Tukiasemia on tiheään asutuilla alueilla paljon
enemmän ja teknologiat, joita ne käyttävät
mobiililaitteiden paikantamiseen, ovat
huomattavasti edistyneempiä. 3G- ja
4G-mobiiliverkoissa verkko-operaattorit
pystyvät yleensä paikantamaan käyttäjät
50 metrin tarkkuudella. 5G-verkossa paikantamistarkkuus voi olla jopa alle metrin.
Tarkkuuden kasvaessa myös kulmakarvasi
saattavat alkaa kohota. Tietääkö verkkooperaattorini oikeasti näin tarkasti, missä
kuljen? Vastaus on, ainakin teoriassa,
kyllä. Mutta mitä he tällä tiedolla tekevät?
Vastaus tähän useimmissa tapauksissa on,
että me emme tiedä.
Verkko-operaattorit eivät ole ainoita

ROBERT GUINNESS
TYÖSKENTELEE VANHEMPANA
TUTKIJANA MML:N
PAIKKATIETOKESKUKSESSA (FGI).
HÄN JOHTAA ÄLYLIIKKUMINEN
JA PAIKKATIETOLASKENTA
-TUTKIMUSRYHMÄÄ.

KUVAT: ROBERT E. GUINNESS

Sijainnin, mobiililaitteiden ja yksityisyyden välillä on tärkeä suhde.

Esimerkki yksinkertaisesta mobiilipaikannuksesta. Kuvasta pystymme päättelemään,
että nainen sijaitsee jossakin päin vihreää kuuluvuusaluetta, koska hän on liittyneenä
tukiasemaan A.
pelaajia tässä pelissä. Jos matkapuhelimesi
käyttää Android-käyttöliittymää, iOSia tai
yhtä Windowsin monista mobiilikäyttöliittymistä, todennäköisesti Google, Apple
tai Microsoft seuraavat sinua myös. Tämä
johtuu siitä, että sinun täytyy antaa palveluntarjoajalle oikeus sijaintitietoihisi,
mikäli haluat käyttää kyseisten käyttöjärjestelmien paikannuspalveluja. Jos puhelimessasi on GPS- tai WiFi-mahdollisuus
(kuten lähes kaikissa nykyaikaisissa matkapuhelimissa on), pystyvät nämä yritykset seuraamaan sinua kymmenen metrin
tarkkuudella ja tarkemminkin, myös
sisätiloissa. Käyttämällä esimerkiksi Facebookia, Twitteriä tai Helsingin Sanomien
mobiilisovellusta myös näiden sovellusten
tarjoajat voivat seurata sinua.

Sijaintitietojen ja yksityisyyden
välinen suhde

M

iksi pääsy sijaintitietoihin herättää
huolta yksityisyydensuojasta? Tärkein tieto on se, kenestä puhutaan. Entä
kuka tiedot saa käsiinsä ja mihin tarkoitukseen niitä käytetään? Kaikki nämä
tekijät auttavat määrittämään, pitäisikö
yksityisyydensuojasta huolestua.
Joka tapauksessa sijaintitiedot ovat
asia, johon liittyviä yksityisyysasioita
jokaisen, oli sitten ammatinharjoittaja,
tutkija, liikemies, juristi tai vain kuluttuja,
tulisi tarkkaan pohtia. Jos joku saa käsiinsä
tietyn henkilön – kutsutaan häntä vaikka
Mariksi – paikannustiedot, on usein melko
helppoa määrittää, missä Mari asuu, missä
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hän käy töissä ja missä kirkossa hän käy
(vai käykö). Onko hänellä lapsia? Kuinka
usein hän käy kaupassa tai salilla tai kampaajalla? Kaikkiin näihin kysymyksiin voi
suurelta osin vastata pelkästään sijaintitietojen pohjalta.
Juuri tällaisista tiedoista markkinoijat
ovat valmiita maksamaan suuria summia,
joten yritykset, jotka pystyvät tällaisia
tietoja keräämään, ovat myös innokkaita
muuttamaan ne rahaksi. Markkinointi on
vain yksi esimerkki, uusia nousee esiin koko
ajan vakuutuksista terveyspalveluihin.
Kaikki eivät välttämättä näe ongelmallisena sitä, että yritykset keräävät ja myyvät
tällaisia tietoja, mutta yhteiskunnallisessa
mielessä meidän tulisi pohtia seuraavaa:
Pitäisikö jokaisella yksilöllä olla oikeus tietää tällaisesta toiminnasta ja lisäksi oikeus
valita, haluavatko he olla siinä mukana
mobiililaitteensa kautta? Minun vastaukseni molempiin kohtiin on tiukka kyllä.

Kootaan kaikki yhteen

S

ijaintitietojen perusteella henkilön
elämästä voidaan luoda yksityiskohtainen profiili. Se, rikkooko tämä yksilön
yksityisyyden suojaa, riippuu kahdesta
asiasta; onko kyseiselle henkilölle kerrottu
tästä toiminnasta ja onko henkilö antanut
toiminnalle luvan.
Tämän kannan on ottanut Euroopan
komissio uudessa yleisessä tietosuojalaissa
(General Data Protection Regulation, GDPR).
Myös me olemme tällä kannalla MyGeo
Trust-projektissa (mygeotrust.org), jossa
kehitämme yksityisyyttä kunnioittavien,
sijaintiin pohjautuvien sovellusten luomisen mahdollistavaa alustaa. Yksi esimerkki
tällaisesta sovelluksesta on #hylo app (hylo.
mygeotrust.org). Se käyttää MyGeoTrustalustaa tuottaakseen geososiaalisen sovelluksen, joka on suunniteltu tietoisen suostumuksen periaatteiden mukaisesti.
Me Paikkatietokeskuksessa olemme
jo useiden vuosien ajan etsineet teknisiä
keinoja, joiden avulla sijaintitietoja voitaisiin hyödyntää yksilöiden yksityisyyttä
vaarantamatta. Juha Oksanen ja muut
kirjoittajat julkaisivat jo osan työstämme
tämän aiheen parissa Position aiemmassa
numerossa 4/2015. Me uskomme, että
sijaintitiedot ja mobiiliteknologiat ovat
äärimmäisen tärkeitä työkaluja nykyaikaiselle yhteiskunnalle, ja siksi niitä tulee
käyttää vastuullisesti ja erittäin huolellisesti, jotta voimme ylläpitää palvelemiemme kansalaisten yksityisyydensuojaa.
Jos olet kiinnostunut tekemään yhteistyötä tämän tärkeän aiheen parissa, ota
yhteyttä meihin. ◀

Nykyaikaisissa verkoissa on useampia tukiasemia. Edistyneitä teknologioita, esimerkiksi
U-TDOA-metodia, käyttäen mobiilikäyttäjä voidaan paikantaa korttelin tai jopa
rakennuksen tarkkuudella.

Oma paikkatietoprofiili
Hylolla

MyGeoTrust-sovelluksen käyttöliittymässä
käyttäjät voivat kontrolloida itse sitä,
kuinka heidän sijaintitietojaan kerätään ja
käytetään.

MyGeoTrust –hanke julkaisi elokuussa
puhelinsovelluksen nimeltä #hylo. Sillä
voi kertoa vaikkapa liikenneruuhkasta,
jalkapallojoukkueensa tulevasta pelistä
tai vinkata hyvän marjapaikan.
Sovelluksen käyttäjät laittavat kartalle geonoteiksi kutsuttuja virtuaalisia
ilmoituksia. Geonoteen lisätään tunnisteita sekä paikkoja, esimerkiksi ”#liikennehäiriö @länsi-pasila”, ja valitaan,
kuinka kauan geonote on näkyvissä.
Geonote voi olla enimmillään näkyvissä yhdeksän kuukautta. Liikenneruuhkasta varoittavan geonoten voi laittaa
näkymään vaikka vain päiväksi.
Android-laitteisiin ladattavissa oleva #hylo on ilmainen sovellus, joka
hyödyntää tiedontuotossa joukkoistamista eli käyttäjät itse tuottavat palvelun sisällön.
#hylo tarvitsee toimiakseen MyGeoTrust-sovelluksen, jonka avulla
pystyy hallinnoimaan oman paikkatietonsa yksityisyyttä eli määrittelemään,
mitä tietoja haluaa jakaa. Useimmissa
muissa paikkatietoon perustuvissa palveluissa käyttäjä jakaa palvelun tarjoajalle kaikki tietonsa tai ei pääse käyttämään kyseistä palvelua.
MyGeoTrust ja #hylo ovat saatavilla
Google Play Storesta.
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▶ KIRSI MÄKINEN
kirsi.makinen@maanmittauslaitos.fi

Paikkatietoa
Euroopan kattavasti
ELF-projekti kokosi maanmittauslaitosten paikkatiedot yhteiseen palveluun.

E

LF-projektissa toteutettiin
p a l ve l u , j o s s a E u r o o p a n
maanmittauslaitokset tarjoavat paikkatietoaineistojaan
yhtenäisten, harmonisoitujen rajapintojen kautta. Palvelun kautta
sovellukset voivat saada Euroopan kattavat
ajantasaiset paikkatiedot sujuvasti myös yli
valtakunnan rajojen.

Inspire ohjenuorana
”ELF-projektin tiedontuottajina ovat
kansalliset maanmittauslaitokset. ELF eli
European Location Framework tarjoaa tarkimmat valtakunnalliset kartta-aineistot
eri Euroopan maista. Ne ovat julkishallinnon tuottamia, tasalaatuisia ja luotettavia”,
sanoo yli-insinööri Antti Jakobsson Maanmittauslaitoksesta. Hän toimi projektissa
teknisenä koordinaattorina.
Rajapinnat toteutettiin Inspire-direktiivin määritysten mukaisina. ”Inspire
toi projektiin omat haasteensa, mutta
toisaalta saatoimme osoittaa, mitä direktiivin velvoitteet täyttämällä voidaan saada
aikaan”, Antti Jakobsson täsmentää.
Maaliskuussa 2013 alkaneeseen projektiin osallistui 23 maanmittauslaitosta 19
maasta, muun muassa kaikki Pohjoismaat,
Espanja, Iso-Britannia, Ranska ja Saksa.
”ELF-projekti näytti, kuinka Euroopan
laajuinen tietopalvelu voidaan rakentaa
viranomaisten tuottaman tiedon varaan.
Saimme luotua mallin, miten tämän tyyp-

pisen palvelun voi toteuttaa, sekä osoitimme että malli toimii”, Jakobsson toteaa.
Euroopan maanmittauslaitokset ovat
tuottaneet yhteisiä aineistoja ennenkin,
mutta tämä oli ensimmäinen kerta, kun
palvelu toteutettiin suoraan rajapintojen
avulla. Näin on tarjolla ajantasaisin mahdollinen aineisto kustakin maasta.
ELF-palvelun kautta tarjottaviin aineistoihin voi tutustua ELF Showcase Application -verkkopalvelussa. Maanmittauslaitoksen toteuttama palvelu pohjautuu
avoimen lähdekoodin Oskari-ohjelmistoon, ja sen käyttöliittymä on monille
tuttu esimerkiksi Paikkatietoikkunasta.
Sovelluksen käyttöliittymä on käännetty
14 kielelle.
Aineistot ovat saatavilla myös ArcGIS
Online -palvelun kautta.
Showcase Application -palvelun käyttäjät voivat hakea osoitteita ja paikkoja joko
yksinkertaisella tekstihaulla tai monimutkaisemmilla hakuehdoilla. Hakua
varten kehitetyssä GeoLocator-palvelussa
on myös tuki lähimmän kohteen paikantamiselle, jota tarvitaan esimerkiksi
reitityksessä. Hakupalvelu on myös saatavilla myöhemmin rajapinnan kautta eri
sovellusten käyttöön. Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus vastasi GeoLocator
-palvelun toteutuksesta.
ELF-palvelussa on satoja karttatasoja
eri tiedontuottajilta. Aineistoja voi etsiä
metatietojen avulla ja katsella niitä sovelluksen käyttöliittymässä. Karttatasoja voi

asettaa päällekkäin ja säätää niiden läpinäkyvyyttä kuten Paikkatietoikkunassa.

Tietoa rajapinnoille
Palvelusta tarjottavat rajapinnat on toteutettu Inspire-direktiivin määritysten
mukaisesti. Kysely- eli WFS-palvelut on
yhdistetty Cascading WFS -palveluun,
jolloin käyttäjä voi hakea yhdestä palveluosoitteesta kaikkien maiden aineistoja.
Näin esimerkiksi vesistöjä voi tutkia yhtä
aikaa Suomen, Ruotsin ja Norjan alueilta.
Aineiston odotetaan kiinnostavan esimerkiksi yrityksiä, jotka kehittävät sovelluksia
Euroopan markkinoille.
Suomen WFS-palvelut on toteutettu
Maanmittauslaitoksessa pääasiassa maastotietokantaa hyödyntäen. Myös Cascading WFS-palvelu on toteutettu Suomessa,
Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa.
Projektissa toteutettiin myös kaksi uutta
paikkatietopalvelua. Pohjakarttapalvelu,
Topographic basemap sisältää muun muassa
tieverkon, rakennukset, vesistön ja maanpeitetietoja. Palvelun tuottivat projektiin
osallistuneet karttalaitokset, jotka visualisoivat kansallisia kartta-aineistojaan yhteisesti sovittujen tyylisääntöjen mukaisesti.
Cadastral Index Map -karttakuvapalvelusta voi tarkastella kiinteistö-, osoite- ja
rakennustietoja Euroopan laajuisesti.
Kohteita voi klikata, jolloin niistä saa lisätietoja. Paikkatietokeskus vastasi eri mai-

▶ ELF-projektiin osallistui 23 karttalaitosta ja yhteensä 40 organisaatiota, kansallisia ja alueellisia maanmittauslaitoksia,
ohjelmisto- ja sovelluskehittäjiä sekä korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia. Kolme vuotta ja kahdeksan kuukautta kestänyt
projekti päättyi lokakuussa 2016.
▶ ELF-projektissa toteutettu palvelu tarjoaa yhtenäiset, harmonisoidut rajapinnat maanmittauslaitosten ylläpitämiin
paikkatietoaineistoihin.
▶ Euroopan komissio on rahoittanut projektia kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmastaan (CIP) 6,5 miljoonalla eurolla ja
projektiin osallistuneet 6,5 miljoonalla eurolla.
▶ Tutustu ELF-projektiin: www.elfproject.eu sekä ELF-projektissa toteutettuihin palveluihin: www.locationframework.eu.
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den Cadastral Index Map -toteutuksien
yhdistämisestä sekä palvelun sisällöstä
Suomen osalta.
Spatineo toteutti projektille palvelukartan sekä testaus ja monitorointipalvelut.
Esimerkiksi Showcase-palvelussa näkyy,
milloin joku palveluun kytketty kansallinen palvelu ei ole saatavilla.

Toimii, ei toimi, toimii
Projektityö on harvoin pelkkää ruusuilla
tanssimista. Etenkään silloin, kun mukana
on parikymmentä maata ja 40 organisaatiota. Tällä kertaa suurimmat haasteet
tarjosi Inspire.
”Emme olleet varautuneet siihen, että
Inspiren tietotuotemäärittelyt muuttuisivat vielä projektin aikana. Tämä
aiheutti paljon lisät yötä”, Jakobsson
arvioi. ”Olimme myös olettaneet, että
karttalaitokset olisivat olleet pidemmällä
Inspire-palveluiden toteutuksessa. Näin
ei kuitenkaan ollut, vaan monet aloittivat
Inspire-palveluiden toteuttamisen vasta
projektin aikana.”
Aikaa kului Inspiren periaatteiden
omaksumiseen ja täytäntöönpanosääntöihin perehtymiseen. Myös palvelun
toteutuksessa käytettyjen ohjelmistokomponenttien kypsymättömyys yllätti
Jakobssonin. Vaikka verkkopalveluita
on ollut jo kauan tarjolla, eivät saatavilla
olleet tekniset ratkaisut aina vastanneet
riittävän hyvin ELF-palvelun tarpeita.
Toisaalta ELF-projektissa käytettiin
paljon aikaa rajapintojen testaukseen
Showcase application -palvelun toteutuksen yhteydessä, mistä oli varmasti hyötyä
kaikille mukana olleille.
ELF-projekti päättyi lokakuun lopussa,
minkä jälkeen Eurogeograpchics tulee
ottamaan palvelun huostaansa. Lisätietoa
palvelun käyttöönotosta on tulossa, kunhan vastuutahon siirtoon liittyvät toimenpiteet on tehty. Palvelu julkaistaan nimellä
European Location Service (ELS). ◀

►

kunnat.trimble.fi

Tehokkaampaa palvelua
sähköisen asioinnin
ratkaisuilla
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UUTISIA
Paikkatietoratkaisuja halutaan asiakkuuksien hoitoon
ja logistiikkaan
Karttakeskuksen teettämän Paikkatieto 2016
-kyselyn vastaajista 77 prosenttia ilmoitti, että heidän yrityksensä käyttää jonkinlaista paikkatietoratkaisua. Eniten hyötyä
tuovat omiin tarpeisiin räätälöidyt ratkaisut.
Pidemmälle viety, räätälöity paikkatietoratkaisu löytyy 36 prosentista yrityksiä. Räätälöimätöntä ratkaisua, esimerkiksi Google Mapsia, käyttää 41 prosenttia.
”Iso osa yrityksistä hakee aktiivisesti uusia mahdollisuuksia digitaalisista ratkaisuista, mutta passiivisemmat keskittyvät tiukasti
nykyiseen toimintaansa. Näyttää siltä, että
yritykset ovat jakautumassa digitalisaatiossa kahtia”, kommentoi tulosta Karttakeskuksen johtava konsultti Jarmo Suoranta.
Myönteinen yllätys oli Suorannan mukaan paikkatietoa käyttävien suuri osuus.
Näyttää myös siltä, että valmiin perustuotteen hankinta ei riitä, vaan se on sovitettava organisaatiolle sopivaksi.
Räätälöityjä paikkatietoratkaisuja käyttävät suomalaisyritykset uskovat paikkatietoratkaisujen hyötyihin selkeästi useammin
kuin ne, jotka eivät käytä räätälöityjä ratkaisuja. Ehkä paikkatiedosta saatava hyöty on
helpompi nähdä, kun asiasta on omakohtaista kokemusta tai sitten ne yritykset, jotka
saavat paikkatietojen käytöstä eniten hyötyä, ovat paikkatietoratkaisut jo löytäneet.
Etenkin kokeneet paikkatietojen käyttäjät pitävät paikkatietoratkaisuja tuottavina
investointeina. Eniten mahdollisuuksia paikkatietojen käyttö tarjoaa vastaajien mielestä
asiakkuuksien hoitoon kuten palveluiden mukauttamiseen asiakkaan sijainnin perusteel-

la. Yhtä suuri osa uskoo karttavisualisoinnin
hyödyntämiseen asiakaskannan hallinnassa.
Lähes yhtä hyödyllisenä nähdään sijaintitietojen käyttäminen myynti- ja markkinointikampanjoiden kohdentamisessa.
Liikkuvan kaluston sekä henkilöstön seuranta on yleisin jo käytössä oleva paikkatietopalvelu. Moni vastaaja totesi kuitenkin, että
jakeluverkoston ja reittien optimointia voisi
kehittää. Tällä hetkellä paikkatietoa käytetään
usein vain lyhimpien reittien laskemiseen.
Vastaajien mielestä liiketoimintajohdossa ymmärretään paikkatietoa hyvin. Paikkatietoratkaisujen hankinnoista päätetäänkin
useimmiten liiketoimintajohdossa tai integroidusti eri toimintojen kesken. Noin neljäsosa vastaajista koki paikkatiedon palvelutarjonnan kuitenkin vaikeaksi ymmärtää.
Paikkatietoratkaisuista ja niiden tuomista
hyödyistä kaivataan konkreettisia esimerkkejä.
”Hyviä esimerkkejä maailmalla menestyneistä paikkatietoa hyödyntävistä yrityksistä ovat Airbnb, Uber ja Wolt”, toteaa Jarmo Suoranta.
Karttakeskuksen Paikkatieto 2016 -kyselyssä selvitettiin paikkatietoratkaisujen
tämänhetkistä käyttöä sekä paikkatietoon
liittyviä odotuksia suomalaisyrityksissä. Kyselyä varten haastateltiin sata keskisuuren
tai suuren yrityksen liiketoimintajohdossa
työskentelevää henkilöä. Yleisimmät nimikkeet olivat toimitusjohtaja ja kehitysjohtaja.
Feelback Oy toteutti haastattelut heinä-elokuussa 2016 ja tulokset analysoi Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy.

Tukes alkaa hyödyntää
droneja
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin
kaivosryhmä on ottanut käyttöön nelikopterin eli dronen malminetsinnän ennakkovalvonnassa ja jälkivalvonnassa.
Malminetsinnässä kopteri on apuna vaikeasti saavutettavien kohteiden
valvonnassa. Kopterin avulla voi kuvata
esimerkiksi kohteita, joilla tutkimukset on
sallittu vain talviaikana. Etuna on myös
tallenteet havainnoista. Mallinnusohjelman avulla voidaan laskea maastosta
pinta-aloja ja tilavuuksia.
Kaivostoiminnan valvonnassa kopterilla saadaan tietoa muun muassa siitä,
miten louhinta etenee ja kuinka louhokset laajenevat. Kopterilla voidaan kuvata
korkeintaan 150 metrin korkeudesta 20
minuuttia kerrallaan.

TUOTEUUTISIA
Trimble® SX10 yhdistää keilaimen ja takymetrin
Trimble® SX10 sisältää laserkeilaimen, Trimble VISION™ -kuvateknologian sekä tarkan robottitakymetrin yhdessä laitteessa.
Laite tuottaa 26 600 pistettä sekunnissa 600 metrin kantamalla.
Sitä ohjataan multikamerajärjestelmällä, joten takymetrin
orientoinnit ja kohdistukset tehdään tabletin näytöl-

tä. Maastotoiminnot tehdään Trimble Access -ohjelmistolla. Kuvien,
pistepilvien ja mittaustiedon käsittely tehdään toimistolla Trimble
Business Center -ohjelmistolla. Ohjelmiston uusiin ominaisuuksiin
kuuluu parannettu pistepilvien hallinta, automatisoitu piirreirrotus
ja vienti CAD- ja GIS-tiedostomuotoihin.

Ultrakevyt käsiskanneri GeoSLAM ZEB-REVO
Englantilaisen GeoSLAMin valmistama ZEB-REVO sisältää automaattisen pistepilven rekisteröinnin sekä pistepilvet toisiinsa sitovan inertiaan perustuvan paikannuksen (IMU), joka mahdollistaa skannerin liikkuvan käytön.
ZEB-REVOa voi kantaa kädessä tai kiinnittää mobiiliin
alustaan. Laite tallentaa yli 40 000 pistettä sekunnissa 30

metrin kantamalla (sisätilat). IP64-luokituksen ZEB-REVO
soveltuu rakennusten sisätilojen keilaukseen, kaivosten
ja tunneleiden kartoitukseen, kiinteistöarviointeihin, kasojen ja massojen keilaukseen sekä valmiussuunnitteluun ja onnettomuus- ja rikospaikkojen dokumentointiin.
Laitetta tuo maahan Geotrim.
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Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ylläpitämään Maankamara-karttapalveluun on
liitetty sisällöltään yleistetty versio 1:1 000
000 -mittakaavaisesta kallioperäkartasta.
Uusi aineisto on laadittu kaikille geologiasta kiinnostuneille, eikä sen hyödyntäminen
edellytä geologisten prosessien syvällistä
ymmärtämistä. Aineisto soveltuu käytettäväksi esimerkiksi osana yläasteen ja lukion
maantiedon opetusta.
Karttapalveluun nyt lisätty kallioperäaineisto koostuu kivilajialueista, viivoina esitetyistä siirroksista ja juonimaisista
kivilajiyksiköistä sekä pisteinä esitetyistä meteoriittikraattereista ja mahdollisesti
timantteja sisältävistä kimberliitti-intruusioista. Käyttäjä voi valita näkyvillä olevat
teemat vapaasti sekä muokata niiden järjestystä ja esimerkiksi läpinäkyvyyttä. Mitä
tahansa kohdetta kartalla klikkaamalla on
lisäksi mahdollista avata lyhyt suomenkielinen selostus sen iästä ja synnystä sekä
kohdetta esittävä valokuva.
Yleistetyn kallioperäkartan lisäksi palvelu sisältää myös GTK:n muuta kallioperä- ja maaperäkartta-aineistoa sekä Suomen ympäristökeskuksen aineistoja, muun
muassa vesistöjen valuma-alueet.
Maankamara-karttapalvelu sijaitsee
osoitteessa: www.gtkdata.gtk.fi/Maankamara/index.html.

Karttahaaste palkitsi
kuusi työtä
Suomen Kartografisen Seuran Kartta 2016
–haasteeseen vastasi 24 työtä, joista tuomaristo palkitsi kuusi. Yleisen sarjan voittajaksi nousi ”Suomalaiset kartalla” tekijänä
Topi Tjukanov ja opiskelijasarjan ”Maaperän dynamiikka” tekijänä Julia Kemppinen.
Kunniamaininnan saivat Annika Ollanketo
työllään ”Japanin luonto” ja Johannes Nymanin ”Ukkone-Salamakartta”.
HSL-teema-sarjan voitti Elmo Allénin
”Bussien peruslinjasto, syksy 2017”. MMLteema-sarjassa kunniamaininta annettiin
Janne Weckmanin ”Suomen tiekartalle”.
Voittajat julkistettiin marraskuussa
Paikkatietomarkkinoilla. Ne lähetetään
edustamaan Suomea ICC 2017 -konferenssin kansainväliseen karttanäyttelyyn,
joka pidetään Washington DC:ssä 2.–
7.7.2017. Voittajatöihin voi tutustua Suomen Kartografisen Seuran verkkosivuilla
www.kartogra.fi.

Trimblen ratkaisuja Kouvolaan ja Vihtiin
Kouvolan kaupunki on hankkinut Trimble
Field User -sovelluksen, jolla tuetaan katuja viheralueiden kunnossapitoon liittyvää
tarkastustoimintaa ja päivitetään tarkastettavien kohteiden tietoja maastossa. Sovellus
toimii selainpohjaisesti erilaisissa mobiililaitteissa, kuten tableteissa ja älypuhelimissa.
Hankinnan avulla Kouvola pääsee hyödyntämään sijaintietoja ja uusia tiedonkeruumenetelmiä sekä suorittamaan esimerkiksi
leikkipaikkatarkastukset sähköisesti. 

Vihdin kunta on hankkinut ohjelmistoratkaisun, jonka keskeinen osa on kuntien
teknisen toimialan tietojärjestelmä Trimble
Locus. Kokonaisuus tukee 3D-karttatuotannon lisäksi kunnan keskeisten perusrekisterien kuten rakennusvalvonnan sekä kiinteistö- ja kaavarekisterien tietojen ylläpitoa
ja katselua. Vihti siirtyy myös käyttämään
Internet-karttapalvelua, jolla tarjotaan kuntalaisille ajantasaista tietoa esimerkiksi kunnan myytävistä tonteista.

DataBusiness Challenge hakee sovelluksia kaupunkilaisille
Haluatko luoda sovelluksen, joka helpottaa
kaupunkilaisia arjessa tai vapaa-ajalla tai
auttaa heitä osallistumaan kaupungin kehittämiseen? Tai onko mielessäsi ideoita digitaalisista palveluista, jotka auttavat kaupunkeja tiedolla johtamisessa? Laita propellihattu päähän, sillä Suomen kuusi suurinta
kaupunkia, ns. kuutoskaupungit haastavat
käyttäjälähtöisten palvelujen kehittämiseen.
DataBusiness Challenge haastaa kehittämään kaupunkilaisen arkea ja kaupungin
toimintaa avointa dataa hyödyntävillä ratkaisuilla. Kilpailuun voi osallistua toimivalla

mobiili- tai selainpohjaisella sovelluksella
tai toteutuskelpoisella palvelu- tai sovelluskonseptilla.
Kilpailutöiden arvioinnissa korostuvat
käyttäjälähtöisyys, käyttöliittymän laatu ja
toimivuus, taloudellinen kestävyys sekä aineistojen luova hyötykäyttö. Ratkaisulla toivotaan olevan myös liiketoimintapotentiaalia. Kilpailuun voi osallistua vain kilpailun
aikana kehitetyillä sovelluksilla tai konsepteilla. Kisassa on kolme sarjaa: aktiivinen
kaupunkilainen, toimiva kaupunki ja kokeilut.
www.databusiness.fi/fi/challenge

Metsätieto avoimeksi
Hallitus päätti syyskuussa Suomen metsäkeskuksen metsävaratietojen avoimuudesta. Päätöksen mukaan Metsäkeskuksen hallussa olevat tarkat hilamuotoiset
metsävaratiedot sekä metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen tiedot olisivat
jatkossa avoimesti verkossa kaikkien saatavilla. Kuviomuotoiset metsävaratiedot
luovutettaisiin pyynnöstä, ellei maanomistaja ole sitä kieltänyt. Kielto tarkoittaisi olemassa olevien kuvioittaisten metsävaratietojen poistamista metsäkeskuksen tietojärjestelmästä. Kuviomuotoisen metsävaratiedon kielto-oikeus ei kuitenkaan koske
niitä Metsäkeskuksen hallussa olevia kuviotietoja, jotka liittyvät Kemera-tukiin tai
muihin metsäkeskuksen hoitamiin hallintoasioihin.
Julkisesti saatavilla olisivat myös metsänkäyttöilmoitusten ja kestävän metsätalouden rahoituslakien toimenpiteiden tiedot. Metsäkeskus ei luovuttaisi metsänomistajien nimi- tai yhteystietoja eikä tilanrajoja tai kiinteistötunnuksia.
Muutosten arvioidaan tulevan voimaan syksyllä 2017, kuviomuotoisten metsävaratietojen osalta puoli vuotta myöhemmin.
Taustalla on Suomen heinäkuussa Euroopan komissiolta saama lausunto ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta annetun direktiivin täytäntöönpanosta. Komission mielestä laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä ei ole yhteensopiva ympäristötietodirektiivin kanssa eikä kaikkia metsätietojärjestelmän tietoja
voida pitää henkilötietoina.
KUVA: ANTERO AALTONEN

Kallioperäkartta geologiasta
kiinnostuneille
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Missä lähin yhteiskäyttöauto?

Turvallisempaa meriliikennettä älyväylällä
Liikennevirasto käynnistää meriliikenteen tehostamiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi kaksivuotisen älyväyläkokeilun ensi vuoden alussa.
Älyväylää lähestyessä alus saa muun muassa ajantasaiset säätiedot ja -ennusteet suoraan komentosillan järjestelmiin. Lisäksi älyväylällä turvalaitteet mukautuvat
olosuhteiden ja liikenteen tarpeisiin. Reaaliaikaiset vedenkorkeustiedot ja -ennusteet
yhdistetään tarkkaan kolmiulotteiseen merenpohjan malliin. Näiden tietojen avulla on
mahdollista suunnitella aluksen lastaus todellisten olosuhteiden mukaisesti. Lastia
voidaan ottaa korkean veden aikaan enemmän, jolloin kuljetusten tehokkuus paranee.
Kokeilun aikana testataan ja pilotoidaan digitaalisia palveluita ja reaaliaikaisia
olosuhteiden tilannekuvia sekä alusten että liikenteenohjauksen järjestelmissä.

Kajaanin kaupunki pilotoi kolmiulotteista kaupunkimallinnusta
Kajaanin kaupunki toteutti Maanmittauslaitoksen Kansallinen maastotietokanta -hankkeen (KMTK) myötä kolmiulotteisen kaupunkimallin, jota voidaan hyödyntää kaavoituksessa ja rakentamisessa sekä talo- ja
katurakentamisen suunnittelussa ja visualisoinnissa.
Kaupunki hankki mallinnusohjelmiston
ja konsultointia Symetriltä, joka toteutti myös
videon visualisoimaan Kajaanin kaupungin
paikkatietovisiota 3D-kaupunkimallipohjaisesta toiminnasta.
Aineistona käytettiin KMTK-hankkeesta saatuja tuoreita ortoilmakuvia, tarkkaa
maanpintamallia sekä LOD2-tasoisia 3Drakennuksia.

Digiloikka Haminasta
Vaalimaalle
E18 Hamina-Vaalimaa -hankkeessa on käytössä suomalainen Infrakit-ohjelma tietomallipohjaiseen rakentamiseen. Tietomallipohjaisella työmaalla voidaan käsitellä, jakaa ja visualisoida suunnitelma-aineistoja ja
toteumatietoja.
Hamina–Vaalimaa -hankkeessa on mallinnettu massanvaihdot, alimmat rakennepinnat, jakava kerros, kantava kerros ja ylin
yhdistelmäpinta. 3D-mallit on tehty myös
perustuksista, rumpukaivannoista ja kuivatusjärjestelmistä sekä telematiikasta.
”Käytämme kolmioverkkopintamalleja,
joiden avulla työskentelemme muun muassa
koneohjatuilla kaivinkoneilla ja poravaunuilla. Kaivinkoneeseen GPS-yhteydessä olevat
laitteistot välittävät konekuskille tiedon, mistä pitää kaivaa. Karttapalvelun avulla pystymme seuraamaan koneiden sijaintia ja
työn toteumatietoja”, kertoo YIT:n suunnittelupäällikkö Kari-Matti Malmivaara. Hankkeen tilaaja on Liikennevirasto ja toteuttaja
YIT Rakennus Oy.

Keyprolle uusia asiakkaita

Rannikkotutkilla uutta tietoa jään liikkeestä
Ilmatieteen laitoksen tutkijat hyödynsivät
merenkulkua varten asennettua rannikkotutkaa merijään liikkeiden tutkimuksessa.
Rannikkotutkan avulla merijään liikkeitä voitiin seurata koko talvikauden ajan tarkemmin
kuin aiemmilla menetelmillä.
Perinteisesti jääkentän liikettä ja deformaatioita on tutkittu jään mukana ajelehtivien
poijujen sekä satelliittikuvien avulla. Rannikkotutkat mahdollistavat näitä menetelmiä tar-

Keväällä Helsingissä aloittanut
yhteiskäyttöinen kaupunkiautopalvelu Go now! on laajentanut toimintaansa Vantaalle
ja Espooseen. Go now! on minuuttiveloitteinen auto, jonka
saa käyttöönsä helppokäyttöiseksi mainostetulla sovelluksella ilman ennakkovarausta.
Sovellus näyttää lähistöllä olevat vapaat autot. Palvelun käytössä on täyshybridiautoja, ja
jopa puolet matkanteosta onnistuu sähköllä
ilman tarvetta latauspisteille.

kemman liikkeen seurannan ja kattavat koko
talven aina jään muodostumisesta sulamiseen. Ilmatieteen laitoksen tutkijat käyttivät
rannikkotutkakuvia Kokkolan edustalla sijaitsevalta Tankarin saarelta ja havaitsivat ilman
lämpötilan vaikuttavan jääkentän liikkeeseen
nopeammin kuin aiemmin on uskottu.
Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää merijään mallinnuksessa myös Itämeren ulkopuolella.

Keypro Oy on toimittanut syksyllä KeyAquaverkkotietoratkaisun Joroisten, Virolahden,
Miehikkälän ja Jokioisten kunnille ja KeyCom-verkkotietoratkaisun Iin Energialle, Joroisten ja Akaan kunnille sekä Rautiosaaren, Kaakamon ja Jokilaaksojen kuituverkko-osuuskunnille.
Lisäksi Keypro toimittaa kumppanilleen
C2 SmartLightille KeyLight ratkaisun osaksi
Keravan katuvalojen hallintajärjestelmää.
Kaivulupa.fi laajeni huomattavasti, kun Elenia Oy, Elenia Lämpö Oy ja Kuuskaistan Palvelut liittyivät Kaivulupa.fi-palveluun.
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Opinnäytteillä tietoa elinolosuhteista,
kustannuksista ja ympäristön prosesseista
KUVA: ILARI RÄSÄNEN

P

roGIS jakaa vuosittain paikkatietoalan opinnäytetyöpalkinnon
Paikkatietomarkkinoiden yhteydessä. Tänä vuonna useiden
erinomaisten töiden joukosta
palkittaviksi valittiin Marko Kallion,
Aapeli Lemisen ja Tiia Tarsan opinnäytteet.
Marko Kallion Aalto-yliopistossa tekemän diplomityön aihe on “An exploration
of water poverty in Lao People’s Democratic Republic”. Kallio tutki työssään vesiköyhyyden maantieteellistä ja ajallista
jakautumista Kaakkois-Aasian Laosissa.
Suomessa olemme tunnetusti maailman
vesirikkaimpien kansojen joukossa, mutta
merkittävälle osalle maapallon väestöstä
vesiköyhyys on suuri ongelma.
Kallion työssä vesiköyhyysindeksi laskettiin yli 8000 kylälle erikseen kuivalle- ja
sadekaudelle. Tuloksia vertailtiin spatiaalisen datanlouhinnan ja tutkivan data-analyysin avulla vesiköyhien alueiden sekä
vesiköyhyyden syiden tunnistamiseksi.
Joissain kylissä vesiköyhyyden havaittiin
olevan jopa suurempaa sadekaudella kuin
kuivalla kaudella, mikä osoittaa kausittaisen vaihtelun tarkastelun tärkeyden. Kallion tutkimus on oiva esimerkki avoimesta
tutkimuksesta, sillä tulokset ja tutkimuksessa käytetty R-koodi on julkaistu Kallion
kotisivulla ja GitHubissa, mikä edistää
tulosten hyödynnettävyyttä.
Aapeli Lemisen Itä-Suomen yliopistossa
tehdyn gradun aiheena on “Potilaiden
liikkumiskustannukset ja omaseurannan
kehittämisen kustannusvaikutukset tyypin 2 diabeteksen seurannassa PohjoisKarjalassa”. Leminen kehitti gradussaan
kustannusmallin, jolla voidaan laskea terveyspalveluiden saavutettavuutta, diabetespotilaiden liikkumiskustannuksia sekä
diabeteksen omaseurannan kehittämisen
kustannussäästövaikutuksia.
Leminen osoittaa, että potilaiden liikkumiskustannukset muodostavat merkittävän osan pitkäaikaissairaiden potilaiden

ProGIS-palkitut vasemmalta oikealle Paikkatietoalan kunniamaininnan saaneen Helsingin
seudun liikenteen Markku Huotari ja Jari Honkonen sekä opnnäytepalkitut Marko Kallio,
Aapeli Leminen ja Tiia Tarsa.
seurantakustannuksista. Konkreettisia
tuloksia tuottanut malli voitaisiin toteuttaa
millä tahansa alueella, mikäli potilasaineistot olisivat yhtenäisesti saatavilla samaan
tapaan kuin Pohjois-Karjalassa. Lemisen
työ osoittaa, että paikkatietoaineistot ja
-analyysit voivat olla hyvinkin merkittävässä roolissa terveydenhoitoalaan liittyvien päätösten taloudellisten vaikutusten
arvioinnissa.
Myös Tiia Tarsan gradu: “Meanderoivan
Pulmankijoen jäänalaiset virtausominaisuudet 2D-mallinnuksen avulla selvitettynä” valmistui Itä-Suomen yliopistolle.
Tarsan tutkimuksen tavoitteena oli selvittää jokien jäänalaisia virtausominaisuuksia
ja verrata niitä avouomatilanteen virtausominaisuuksiin, sillä monet alalla tehdyt
virtaustutkimukset ovat keskittyneet
avouomatilanteeseen talviajan kenttätyöskentelyyn liittyvien teknisten vaikeuksien
takia. Tunnetustihan Suomen joet jäätyvät
talvisin, joten jäänalaisten virtausominaisuuksien tutkimiselle on tarvetta.
Menetelmällisesti vaativassa työssä käytettiin numeerista mallinnusta virtauksien

mallintamiseen, ja virtausmallit kalibroitiin vertaamalla mallinnettuja virtauksia
maastohavaintoihin. Tulokset osoittavat,
että jäänalaisessa virtauksessa on avouomatilanteeseen verrattuna enemmän
takaisinvirtauspyörteitä erityisesti alueilla,
joilla oli pienet virtausnopeudet ja vedensyvyydet. Työssä käytettiin monipuolisia
aineistoja, jotka ovat tuotettu Paikkatietokeskuksen, Aalto-yliopiston ja Turun yliopiston mittalaitteilla, mikä osoittaa hyvää
tutkimusresurssien käyttöä.

JARI KORPI

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

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

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

▷
▷
▷
▷
▷

CONNECT Edition yhteinen projektiympäristö
ContextCapture ja LumenRT todellisuuden mallinnus
Stella kuntien paikkatieto- ja suunnittelujärjestelmä
MicroStation-sovellukset tietomallinnukseen
ProjectWise paikkatietopohjainen projektitiedon
hallinta
▷ AssetWise projektien elinkaaritiedon hallinta
Bentley Systems Finland Oy
Teknobulevardi 3–5, 01530 VANTAA
puh. 010 830 1200, faksi 010 830 1240
etunimi.sukunimi[at]bentley.com www.bentley.fi

▷ Esrin ArcGIS-paikkatietoalusta kaikkiin
ympäristöihin
▷ GEOSECMA for ArcGIS -toiminnanohjausjärjestelmä ja ratkaisut kunnan eri tehtäviin

▷ Tiedonkeruun, työnohjauksen ja omaisuudenhallinnan mobiiliratkaisut

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

Karttakeskus tarjoaa kaikki paikkatietoon liittyvät
palvelut ja ratkaisut.
▷ Paikkatietoratkaisut ja -palvelut
▷ Aineistot ja aineistopalvelut
▷ Kartat ja karttatuotteet
▷ Toimimme teknologiariippumattomasti
(esim. Esri, Pitney Bowes & CartoDB)

OHJELMISTOT

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

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

Bertel Jungin aukio 3, 02600 ESPOO
puh. 0207 435 435
info@esri.fi
www.esri.fi

www.karttakeskus.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

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

▷ Louhi – paikkatietoratkaisut pilvestä
▷ SitoGIS-kuntarekisterijärjestelmä
▷ Oskari-toteutukset
▷ CityCad-infrasuunnittelujärjestelmä
▷ Räätälöidyt järjestelmätoteutukset

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

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

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

Symetrin FIKSU-ohjelmistoratkaisut sekä
Autodesk-ratkaisut infrasuunnitteluun
▷ Kaava-, viher-, maisema- ja kunnallistekniikan
suunnitteluratkaisut
▷ Verkostotietojen suunnittelu- ja hallintaratkaisut, selainkäyttöiset GIS-sovellukset
▷ Infra- ja geomallinnusratkaisut
▷ Pistepilvien käsittelyratkaisut
Äyritie 8 B, 01510 VANTAA
puh. (09) 5422 6500, info[at]symetri.fi
etunimi.sukunimi[at]symetri.com www.symetri.fi

AIKKATIETOMARKKINAT 2015

aupunkimallien
uotanto ja ylläpito

isätehoa 64 bit
ovelluksilla

UAV ja LiDAR

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

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

▷ Ohjelmistot ja palvelut laserpisteaineistojen ja
ilmakuvien käsittelyyn, katseluun sekä karttaja 3D-kaupinkimallituotantoon
▷ Tuki Maanmittauslaitoksen laserpiste- ja kuvaaineistoille
Esa Haapa-aho
esa.haapa-aho@terrasolid.fi
puh 0400 453799
www.terrasolid.com

Kellosilta 2 D, 00520 HELSINKI
puh. 020 703 2210
info@spatineo.fi
www.spatineo.fi

▷
▷
▷
▷

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
topgeo@topgeo.fi
www.topgeo.fi

MUISTATHAN UUSIA
ILMOITUKSESI
13.1.2017 MENNESSÄ

▷ Novapoint:
Tietomallipohjaiset suunnitteluratkaisut
▷ Autodesk:
Työkalut Infrastruktuurin suunnitteluun ja
mallintamiseen
Vianova Systems Finland Oy
Klovinpellontie 1 – 3, 02180 Espoo
Tapani Parmanen
puh. 040-5530 376
vianova@vianova.fi
www.vianova.fi

Lähetä sähköpostia:
plehtonen1@elisanet.fi
tai soita:
Pekka Lehtonen, 040 546 3806

200 € + alv. / vuosi (4 numeroa)

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

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

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

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

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

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

Karttakeskus tarjoaa kaikki paikkatietoon liittyvät
palvelut ja ratkaisut.
▷ Paikkatietoratkaisut ja -palvelut
▷ Aineistot ja aineistopalvelut
▷ Kartat ja karttatuotteet
▷ Toimimme teknologiariippumattomasti
(esim. Esri, Pitney Bowes & CartoDB)

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

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

www.karttakeskus.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

JÄRJESTELMÄT

Mike von Wehrt
puh. 030 661 10
energy.publicadmin@trimble.com
kunnat.trimble.fi
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Varaa ilmoit
us
positio-lehti
.fi
Trimblen ohjelmistoratkaisut julkishallinnolle:
▷ Kaavoitus, kiinteistönmuodostus, kartantuotanto
▷ Kiinteistöomaisuuden hallinta
▷ Katu- ja viheralueiden hallinta
▷ Rakennusvalvonta, ympäristövalvonta
▷ Sähköisen asioinnin sovellukset
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Symetrin FIKSU-ohjelmistoratkaisut sekä
Surveying the world of tomorrow –
Autodesk-ratkaisut infrasuunnitteluun
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▷ Verkostotietojen suunnittelu- ja hallintaratkaisut, selainkäyttöiset GIS-sovellukset
May 29May
– June
29 –2June 2
▷ Infra- ja geomallinnusratkaisut
Surveying the world of tomorrow –
▷ Pistepilvien käsittelyratkaisut
From digitalisation to augmented reality
Äyritie 8 B, 01510 VANTAA
puh. (09) 5422 6500, info[at]symetri.fi
May 29 – June 2 Helsinki Finland
etunimi.sukunimi[at]symetri.com www.symetri.fi

Helsinki Finland

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

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

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

▷ 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

LAITTEISTOT

FIG WORKING WEEK
2017
Helsinki
Finland
Helsinki
Finland
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▷ Topcon GPS/Glonass RTK/DGPS/GIS
▷ Topcon takymetrit servo, prismaton mittaus,
imaging
▷ Laserskanneri
Markku Similä
Sarkatie 3 – 5, 01720 VANTAA
puh. (09) 534 033
topgeo@topgeo.fi
www.topgeo.fi

PAIKKATIEDON ERIKOISLEHTI

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

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

▷ Avoimen/suljetun lähdekoodin ratkaisut
▷ Sovelluskehitys/alihankinta

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

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

▷ Jatkuvat palvelut (tuki ja ylläpito)
▷ Konsultointi
▷ Koulutus
▷ Käyttöönotot ja tietojärjestelmätoimitukset

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

Bertel Jungin aukio 3, 02600 ESPOO
puh. 0207 435 435
info@esri.fi
www.esri.fi

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/
Hakusta löytyvät
▷ Paikkatietotuotteet
▷ Julkaisut ja raportit
▷ Valokuvat
▷ Karttapiirrokset

▷ Paikkatietojärjestelmien sovelluskehitys ja
projektit
▷ Mobiilin tiedonkäsittelyn ratkaisut eri tarpeisiin

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

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

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

InfoGIS-Geoserver paikkatietopalvelut:
▷ Krysp, KuntaGML ja Insipire vaatimuksia tukeva
▷ In/out rajapintapalveluiden käyttö ja toteutus
▷ Mobiilioptimoidut toiminnot GPS-paikannuksella
▷ Tonttipörssi sähköisellä varauslomakkeella
▷ Kehittyneet kaava- ja reitistötoiminnot
▷ Latujen kunnossapitotilanteen seuranta järjetelm.

Karttakeskus tarjoaa kaikki paikkatietoon liittyvät
palvelut ja ratkaisut.
▷ Paikkatietoratkaisut ja -palvelut
▷ Aineistot ja aineistopalvelut
▷ Kartat ja karttatuotteet
▷ Toimimme teknologiariippumattomasti
(esim. Esri, Pitney Bowes & CartoDB)

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

www.karttakeskus.fi

Karttapalvelut mobiiliversioina osoitteessa
http://www.gtk.fi/tietopalvelut/karttapalvelut/

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

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

▷ On-line paikkatietopalvelut
▷ Kartografiset tuotantopalvelut
▷ Määrittelyt ja konsultointi
▷ Projektit ja integraatiot
▷ ESRI, Microsoft, open source jne.
Pia Lähde-Lyytinen
puh. 040 7523132
etunimi.sukunimi@cgi.com
www.fi.cgi.com

▷ Digitaaliset ilmakuvaukset ja ortokuvat
▷ Laserkeilaukset
▷ Digitaaliset kartoitukset ja paikkatietotuotteet
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Riippumatonta konsultointia paikkatietojärjestelmän
kehittämisessä, hallinnassa ja ylläpidossa
▷ määrittely, kilpailutus, toteutuksen valvonta
▷ kehittämissuunnitelmat ja selvitykset
▷ laadunvarmistus- ja asiantuntijatehtävät
Kari Mikkonen
Pohjantie 3, 02100 ESPOO
puh. 040 560 3159
kari.mikkonen@paikkatietokonsultit.fi
www.paikkatietokonsultit.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
www.mapitare.fi

▷ Paikkatiedon hallinta (GIS)
▷ Tietomallinnus (BIM)
▷ 3D-kaupunkimallit
▷ Kaupunkikehityksen ennustemallit ja analyysit
▷ Suunnitelmien visualisointi - havainnekuvat ja
animaatiot
▷ Tuulimallinnus
▷ Internet-karttapalvelut
▷ Laserkeilaus ja lämpökameramittaukset
▷ RPAS-helikopterikuvaukset
www.aluetietomalli.fi www.ramboll.fi

▷ Digitaaliset kartoitukset ja maastomallit
▷ Infraomaisuuden tiedonkeruu
▷ Selvitykset, konsultointi ja koulutus

▷ Maalaserkeilaus ja pistepilvimallit
▷ Laserkeilaukseen perustuva 3D-mallinnus
▷ Rakennusten tietomallinnus (BIM)
▷ 3D-aluemallit
▷ Laserkeilaus rakentamisen valvonnassa
▷ Konsultointia 3D-tiedonkeruun ratkaisuista
Jukka Mäkelä
SmartGeo Oy, Myyrmäentie 2 A, 01600 VANTAA
puh. 040 548 3406
jukka.makela@smartgeo.fi
www.smartgeo.fi

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

▷
▷
▷
▷

▷ Topcon merkkihuolto
▷ GPS- ja muut geodesian laitteet

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

IMAGING FOR DEVELOPMENT

SKM-GIS AIR
▷ Ilmakuvakartat ja digitaaliset kartat
▷ Maastomallit, ortokuvat, mittauspalvelut

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

Paikkatietopalveluiden laadunvarmistus
▷ Seuranta- ja raportointipalvelut
▷ Suorituskykytestaus
▷ Organisaation paikkatietokypsyyden arviointi
paikkatietojen hyödyntämisen tehostamiseksi
▷ OGC- ja Inspire-asiantuntijapalvelut
Kellosilta 2 D, 00520 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

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

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

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

▷
▷
▷
▷

▷ Aino-aineistopalvelu
▷ Kuntien kantakartat ja kaavat
▷ HERE-aineistot
▷ OpenStreetMap-karttatuotteet
▷ Viranomaisaineistot käyttövalmiina

Maanmittaustoimitukset
Kiinteistötietojärjestelmä (KTJ)
Avoimet aineistot- ja rajapintapalvelut
Lainhuudot ja kiinnitykset

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

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

TIETOTUOTTEET

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

PALVELUT

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

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

Paikkatietoratkaisuja
Trimble TDC100 on paikkatietoammattilaisille tehty IP67-luokituksen omaava
GNSS-puhelin tiedonkeruuseen, työn hallintaan ja tiedon jakamiseen.
Voit käyttää monipuolisesti paikkatieto-appseja kuten TerraFlexiä.
Tiedonkeruu ei voisi olla helpompaa.

Yhdistä älylaitteeseen R1 GNSSvastaanotin ja Trimnet VRS
-palvelu. Luotettavat
sijainnit 0,5 m tarkkuudella.

Trimble TDC100 +
Trimble R1 GNSS +
Trimnet VRS-palvelu 3 v.

Yhdistä älylaitteeseen R2 GNSSvastaanotin ja Trimnet VRS
-palvelu. Luotettavat sijainnit
cm:n tarkkuudella.

KYSY TARJOUS

Trimble TDC100 +
Trimble R2 GNSS +
Trimnet VRS-palvelu 3 v.

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

