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Uusia tuulia etsimässä

KUVA: JOHAN MYRÉEN

P

aikkatietopoliittisen selonteon valmistelu
alkoi vuoden vaihteessa. Tavoitteena on
selkeyttää toimijoiden työnjakoa sekä
löytää keinoja tehostaa paikkatietojen
hyödyntämistä yhteiskunnassamme ja sitä
kautta myös lisätä taloudellista hyvinvointia
maassamme.
Selonteon tähtäin on tulevaisuudessa, silti sitä
käsittelevissä seminaareissa olen tuntenut matkaavani
ajassa taaksepäin, kun puolet esiintyjistä on tuttuja jo
1980-luvun opiskeluvuosilta. Myös seminaarin puheenvuoroissa on kuulunut kaikuja menneisyydestä.
Vaikka tekniikka kehittyy, asenteet ja asetelmat
näyttävät säilyvän ennallaan. Eikö näistä samoista
asioista – rooleista, tehtävistä, työnjaosta – ole puhuttu
kymmeniä vuosia ilman muutosta?
Vai ovatko yksittäiset muutokset niin pieniä, ettei
niitä tule huomanneeksi? Onhan vaikkapa tiedon avaaminen mullistanut monia asioita. Toisaalta, olisivatko
muutokset olleet suurempia, jos uskaltautuisimme
vähän kauemmaksi omista poteroistamme ja katsomaan asioita vähän laajemmasta perspektiivistä.
Sitä ilahtuneempi olin kun tätä lehteä varten perehdyin paikkatietopoliittisen selonteon Teknisen kehityksen vaikutukset -selvitykseen. Sen lisäksi, että selvitys
sisälsi paljon luettavaa tulevaisuuden teknologioista,
se tarjosi lukijalleen mielenkiintoista pohdintaa siitä,
millaiseksi tekniikka voisi muovata yhteiskuntamme.
Loppujen lopuksihan tekniikka on tarkoitettu
ihmistä palvelemaan. Millaisessa yhteiskunnassa
haluamme tulevaisuuden tekniikkaa käyttää? Sitäkin
voisi olla hyvä pysähtyä pohtimaan.
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Paikkatiedot
pitäisi rinnastaa
opetuksessa
tilastotieteeseen

P

aikkatietopoliittisen selonteon (PTPs) analysointivaihe
on parhaillaan menossa, ja
alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti selonteko
saatetaan eduskunnan käsittelyyn syksyllä 2017. PTPs:n
ensimmäisessä vaiheessa maa- ja metsätalousministeriö teetti osaselvityksiä
selonteon eri aihealueilta. Paikkatietojen
hyödyntämisen lisääminen julkisen hallinnon eri aloilla on tunnistettu merkittäväksi
tekijäksi: esimerkiksi palveluverkkojen
optimointi tehostaa resurssien käyttöä
ja paikkatietojen yhteiskäyttö poistaa
päällekkäistä työtä. Mutta nykyistä laajamittaisempi hyödyntäminen ei onnistu,
koska paikkatietoihin liittyvä osaaminen
on puutteellista tai sitä ei ole ollenkaan.
Paikkatietojen hyödyntäminen ei tarkoita, että hankitaan käyttöön paikkatietojärjestelmä. Eivät Airbnb,
Uber tai Wolt ole rakentaneet liiketoimintaansa
paikkatietojärjestelmien
avulla. Nämä ja monet
muut yritykset hyödyntävät paikkatietoja laajasti
omissa liiketoimintajärjestelmissään. Yhä
useammat yritykset ovat täysin riippuvaisia ajantasaisesta ja laadukkaasta paikkatiedosta sekä niiden tehokkaasta hyö-

Kaikilla yliopisto-opiskelijoilla
tulisi olla perustiedot
paikkatietojen hyödyntämisestä.

dyntämisestä analyysien
ja visualisointien avulla.
Paikkatietojen tehokas
hyödyntäminen tarkoittaa
sitä, että yrityksen tai julkisen hallinnon ylin johto
ymmärtää paikkatietojen
merkityksen omalle toiminnalleen. Paikkatiedot ja niihin liittyvät tietojärjestelmät
ovat vain ja ainoastaan työkaluja.
Jotta voisi hyödyntää paikkatietoja, pitää
tuntea paikkatietojen mahdollisuudet.
Mahdollisuuksien tunnistaminen edellyttää paikkatietojen osaamista. Paikkatietojen osaaminen on hyvin laaja kokonaisuus.
Siihen liittyy tietoteknisten osaamisten
lisäksi tuntemusta paikkatietoaineistoista,
paikkatietoanalyysien algoritmeista ja
kokemusta paikkatietojen hyödyntämisestä. Viimeksi mainittua lukuunottamatta
voidaan paikkatieto-osaaminen kouluttaa.

Jotta voi hyödyntää paikkatietoja,
on tunnettava paikkatietojen
mahdollisuudet.
Suomalainen koulutusjärjestelmä on
tunnustettu laajasti yhdeksi maailman
parhaista. Paikkatietojen osaamisen tilanne
on kansantaloutemme kokoon nähden

oikein hyvä. Sähköinen ylioppilaskoe
paikkatietoihin liittyvine kokonaisuuksineen tuo paikkatietojen opettamisen
ensin osaksi lukio-opetusta ja sen jälkeen
peruskouluun. PaikkaOppi.fi on kouluille
maksuton verkkopohjainen oppimisympäristö. Se sisältää työkaluja paikkatietotaitojen perusteiden hallintaan sekä ohjeita
paikkatiedon soveltavaan käyttöön eri
oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Paikkaopin käyttö, jatkuvuus
ja kehittäminen pitää varmistaa pysyvällä
rahoituksella kansallisella tasolla.
Yliopistot ja korkeakoulut antavat Suomessa useilla paikkakunnilla paikkatietoihin liittyvää opetusta. Yliopistojen päällekkäistä työtä paikkatietojen perusopetuksessa voidaan vähentää toteuttamalla
yhteinen sähköinen oppimisympäristö.
Tämä mahdollistaisi myös paikkatietojen
opettamisen tehokkaasti niille opiskelijoille, joille paikkatiedot eivät ole pääaine.
Paikkatietojen hyödyntäminen pitäisi
rinnastaa tilastotieteen opettamiseen:
lähtökohtaisesti kaikilla yliopistoissa ja
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MURROKSESSA-PALSTA
KÄSITTELEEE ASIOITA JA
ILMIÖITÄ, JOTKA MUUTTAVAT
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HALUATKO PUHEENVUORON?
OTA YHTEYTTÄ TOIMITUKSEEN,
POSITIO@MAANMITTAUSLAITOS.FI

korkeakouluissa opiskelevilla tulisi olla
perustiedot paikkatietojen hyödyntämisestä. On aivan sama, tehdäänkö tämä
erityisten paikkatietokurssien avulla vai
sisällytetäänkö asia spatiaalisen tilastotieteen alle. Yliopistojen itsehallinto on mahdollisuus ja uhka: toivottavasti terve järki
voittaa ja yhteistyöllä saamme resurssit
käytettyä tehokkaasti.
Nuorten osaaminen paikkatietojen hyödyntämisen osalta on siis hyvässä hoidossa,
kunhan pientä viilaamista tehdään teknisissä taidoissa? Odotamme vain 10 vuotta
ja asiat ovat paremmin! Meillä ei kuitenkaan ole aikaa odottaa 10 vuotta, ehkä 10
kvartaalia. Paikkatietojen laajamittainen
hyödyntäminen julkisessa hallinnossa
ja yrityksissä edellyttää, että nyt työelämässä olevat osaavat vaatia paikkatietojen
hyödyntämistä. Lisäksi on oltava riittävä
osaaminen vaatimusten toteuttamiseksi.
Elinikäinen oppiminen on muotisana, joka
pitää tässä yhteydessä ottaa esiin. Tosin se
monesti näyttää olevan vain ja ainoastaan
sana, joka kirjoitetaan henkilöstön kehittämiskeskustelujen dokumentteihin.
Suomessa on harvoilla aloilla tilanne,
jossa oikeasti tapahtuu elinikäistä oppimista. PTPs:n osaselvityksen yhteydessä
haastattelin Pelastusopiston henkilökuntaa. Pelastusopiston kautta koulutetaan
Suomen koko pelastusalan henkilöstö
peruskoulutuksena ja jatkuvien koulutusten avulla. Jos pelastusalalla halutaan ottaa
käyttöön uusia menetelmiä tai työkaluja,
niin Pelastusopisto voi ylpeästi ja perustellusti todeta, että he voivat hoitaa asian

KUVA: AALTO-YLIOPISTO OPPIMISKESKUS, JULIA HAUTOJÄRVI

parin vuoden aikajaksolla.
Paikkatietokoulutukseen ei voi ketään
pakottaa. Tai tietysti voi, mutta ei siitä

Ole paikkatietolähettiläs!
synny paikkatieto-osaamista. Nykyisin
jokaisen pitäisi ottaa henkilökohtainen
vastuu omasta osaamisesta. Tätä osaamisen kehittämistä voi työnantaja tukea.
Kukaan tämän artikkelin lukijoista ei
tarvitse vakuuttamista, että paikkatietojen osaaminen on tärkeä osa suomalaisen
yhteiskunnan kehittämistä. Jokaisen lukijan tulisi ottaa vastuu siitä, että hän kertoo
paikkatietojen hyödyntämisen mahdollisuuksista uusille henkilöille. Jos jokainen
lukija kertoo asiasta uudelle henkilölle joka
kuukausi, niin meillä on vuoden lopussa jo
kymmenen uutta potentiaalista paikkatietojen hyödyntäjää. Tai ehkä sentään aika
monta enemmän. ◀

PEKKA SARKOLA TOIMII
KONSULTTINA GISPO OY:SSÄ.
HÄNELLÄ ON KOKEMUSTA PAIKKATIETOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ
YLI 20 VUODEN AJALTA SEKÄ
YKSITYISELLÄ ETTÄ JULKISELLA
SEKTORILLA.
SÄHKÖPOSTI:
PEKKA.SARKOLA@GISPO.FI

6 ◀ positio 3/2017

Väitöstutkimuksia
Metsän tuottoskenaariot
paikallistasolle

nan metsien inventoinnin (VMI) koealoja,
satelliittikuvia ja muita numeerisia aineistoja käyttäen. Käytetty menetelmä mahdollistaa skenaariolaskelmat metsien tuotanto- ja käyttömahdollisuuksista esimerkiksi
kunnan alueella. Lisäksi laskelmissa voidaan ottaa huomioon erilaiset paikkaan sidotut, hallinnolliset tai tekniset puuntuotannon rajoitukset sekä tehdä maisematason
tarkasteluja, kuten arvioida metsätalouden
vaikutuksia tietylle eliölajille sopivien elinympäristöjen määrään.
Skenaariolaskelmissa käytettiin MELA
metsätalouden analyysi- ja suunnitteluohjelmistoa. Laskentakuviot puuston kehitys- ja käsittelyvaihtoehtojen simulointia
varten muodostettiin satelliittikuvien segmentoinnin ja puuntuotannon rajoitustietojen avulla. Laskentakuvioille haettiin satelliittikuvien avulla sävyarvoiltaan lähimmät
VMI-koealat, joille estimoitiin uudet painot
eli edustavuus kyseisellä laskentakuviolla. Puuston kehityksen simulointi perustui
VMI-koealoilta mitattuihin puu- ja kuviotason tietoihin. Väitöskirjassa tarkasteltiin
myös erilaisten segmentointimenetelmien

ja sävyarvopiirteiden käyttöä estimoinnissa.
Laskenta-aineiston tuottaminen satelliittikuviin perustuvalla koealapainojen estimoinnilla osoittautui käyttökelpoiseksi
menetelmäksi, joka mahdollistaa skenaariolaskelmat pienemmillä alueilla kuin olisi mahdollista pelkän VMI-koeala-aineiston
avulla. Hyvän maantieteellisen kattavuuden ja jatkuvuuden ansiosta satelliittikuvat
ja VMI ovat kustannustehokkaita tietolähteitä ja muodostamalla laskentayksiköt satelliittikuvan segmentoinnilla, puustotiedot
ja laskelmien tulokset voidaan myös esittää
numeerisena karttana.
MML Helena Haakanan metsätieteiden
alaan kuuluva väitöskirja Multi-source forest inventory data for forest production
and utilization analyses at different levels
(Monilähteisen metsien inventoinnin tiedot
metsien käyttö- ja tuotantomahdollisuuksien arvioinnissa eri tasoilla) tarkastettiin
Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja
metsätieteiden tiedekunnassa.

Mobiilipaikannuksen kasvun myötä paikkatietoisen datan määrä on kasvanut voimakkaasti, ja sen hallinta muuttunut vaikeaksi.
Radu Mariescu-Istodor on kehittänyt väitöskirjassaan menetelmiä datan tehokkaaseen tallennukseen, hakuun ja visualisointiin. Kaikki menetelmät on toteutettu
Mopsi-ympäristössä (http://cs.uef.fi/mopsi).
Väitöstyön tuloksena saatiin menetel-

mä, jolla voidaan esittää laajoja reittiaineistoja webselaimen kautta. Mopsi suoriutuu
yli miljoonan reittipisteen aineistosta reaaliajassa. Tutkimuksessa kehitettiin myös
reittien hakuun tarkoitettu menetelmä, jossa haetaan käyttäjän näytölle piirtämää
mallia eniten muistuttava reitti.
Mariescu-Istodor suunnitteli myös uuden algoritmin, joka generoi reittiverkoston automaattisesti GPS-datasta. Tulosta
voi käyttää sellaisenaan joko navigointiin
tai olemassa olevan tieverkoston ajantasaisuuden analysointiin. Luotu tieverkosto

voidaan myös räätälöidä pelkästään jalankulkuun tai pyöräilyyn GPS-nopeustietoa
hyödyntämällä.
MSc Radu Mariescu-Istodorin tietojenkäsittelytieteen alaan kuuluva väitöskirja
Efficient Management and Search of GPS
Routes (GPS-reittien tehokas hallinta ja
haku) tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa.

Paikkatietoalusta-hankkeen
jatkorahoitus varmistunut

KMTK
kiertueelle

Julkisen hallinnon yhteinen paikkatietoalusta -hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen. Syyskuussa hankkeessa
siirryttiin pilotointivaiheeseen ja vuoden
2018 alusta hankkeessa alkaa toteutusvaihe. Hanke on osa hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankekokonaisuutta. Paikkatietoalusta yhtenäistää
valtion, maakuntien ja kuntien paikkatiedot ja tuo ne yritysten ja yhteisöjen saataville. Lisätietoa hankkeen etenemisestä:
www.paikkatietoalusta.fi

Kansallinen maastotietokanta -ohjelman
maakuntakiertue starttasi Kajaanissa 28.9.
Maakuntakiertue on seminaarien sarja, jossa eri kaupungeissa keskustellaan
kansallisen maastotietokannan hyödyistä.
Kajaanissa esiteltiin Kajaanin alueen osoitetietojärjestelmän parannusta.
Lisäksi seminaarissa kuultiin tulevaisuuden kartoista. 2D-kartoista ollaan kovaa
vauhtia siirtymässä 3D-mallinnukseen.
”Kansallisen yhtenäisen tietomallin tärkeys kasvaa alati 3D-kaupunkimallien yleis-

tyessä. Kansalliseen maastotietokantaan on
tarkoituksena tuoda Suomen rakennuskanta CityGML:ään pohjautuvassa 3D-muodossa. Rakennusten lisäksi kaupunkikuvaan
kuuluu monia muitakin kohteita, kuten siltoja. Kansallisen maastotietokannan osaprojektissa otetaan kantaa näiden muiden kohteiden kaupunkimallin lisäämiseen liittyviin
käytäntöihin ja haasteisiin”, kertoo 3D-pilottia vetävä projektipäällikkö Joonas Jokela.
Seuraavat KMTK-seminaarit pidetään
24.10. Turussa, 2.11. Jyväskylässä ja 22.11.
Vaasassa.
Katso kaikki tapahtumat kmtk.paikkatietoalusta.fi/ajankohtaista

KUVA: JULIA HAUTOJÄRVI
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Maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti
Helena Haakanan väitöskirjassa tuotettiin
metsälaskelmien lähtöaineisto Valtakun-

GPS-reittejä voidaan hallita ja
hakea entistä tehokkaammin

positio 3/2017

Tulanet edistää
poikkitieteellistä tutkimusta
Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen
yhteenliittymä (LYNET), Sosiaali- ja ter
veysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä (SOTERKO) ja Tutkimuslaitosten
johtajien neuvosto (TUNE) yhdistyvät tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanetiksi.
Tulanet on yhteistyöelin, joka tuo esiin
valtion eri tutkimuslaitosten näkökulmia
tiede- ja tutkimuspoliittisissa asioissa. Sen
tarkoituksena on edistää poikkitieteellistä tutkimusta ja vahvistaa päätöksentekoa
tukevaa asiantuntijatyötä. Yhdistymisellä on haluttu poistaa toimintojen päällekkäisyyksiä, tehostaa toimintaa ja vahvistaa

Positiolla tyytyväisiä lukijoita
Asiantunteva, luotettava ja ajankohtainen,
luonnehtivat Position vastaajat lehteään
kesällä tehdyssä lukijatutkimuksessa.
Vastaajat lukevat lehdestä mielellään
lyhyitä uutisia ja artikkeleita. Lukijat myös
kokevat saavansa lehdestä uutta ja ajankohtaista tietoa. Lehti koetaan tärkeäksi
ammatilliseksi tietolähteeksi, sillä siinä käsitellään aiheita, jotka jäävät usein muissa
tietolähteissä huomioimatta.
Myös lehden ulkoasusta pidettiin. Sitä
kuvattiin selkeäksi ja laadukkaaksi. Moni-

CGI ostaa Affecton
Kanadalainen tietotekniikkajätti CGI on ostamassa tiedonhallintaan erikoistunutta
suomalaista Affecto Oyj:tä. Tarjottu kaup-

Nasa Europa Challange
kisattiin Suomessa
Ensimmäistä kertaa Suomessa järjestetyn
NASA Europa Challenge -sovelluskilpailun voittivat yhdysvaltalaistiimin kehittämä AgroSphere ja jordanialaistiimin luoma
World Weather.
Kilpailun tavoitteena oli löytää uusia,
kekseliäitä sovelluksia, jotka edistävät kestävää kehitystä ja hyödyntävät avointa satelliittidataa sekä NASAn World Wind -ohjelmointialustaa.
Toinen voittajista, opetuskäyttöön
suunniteltu AgroSphere, yhdistää ilmastodatan ja tiedot maatalouden satojen kehittymisestä. Näin se pystyy visualisoimaan,
miten ilmastonmuutos vaikuttaa maa
talouteen.
Jaetun ykkössijan toinen voittaja, World
Weather, on tutkijoille, meteorologeille ja

hallinnon- ja toimialojen rajapinnoilla tehtävää yhteistyötä.
Lisäksi Tulanetin odotetaan edistävän
yhteistyötä myös korkeakoulujen, elinkeinoelämän, valtion hallinnon ja muiden sidosryhmien kanssa.
Tulanet-yhteenliittymän muodostavat
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Geologian tutkimuskeskus (GTK), Ilmatieteen
laitos, Luonnonvarakeskus (Luke), Maanmittauslaitos (MML), Suomen ympäristökeskus SYKE, Säteilyturvakeskus (STUK),
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Työterveyslaitos (TTL).
Tulanetin toiminta käynnistyy virallisesti 1.1.2018.
puolisuus, asiantuntijuus ja helppolukuisuus koetaan Positio-lehden vahvuuksiksi.
Lehden aihepiireistä lukijoita kiinnostavat
eniten teknologia, paikkatietoaineistot ja
uutiset.
Kaksi kolmasosaa vastanneista lukee
lehden mieluiten paperisena myös jatkossa.
Myös verkkosivuilla julkaistuja lehtiä pidettiin tärkeinä, sillä moni lukijoista haluaa
palata lehden artikkeleihin myöhemminkin.
Position lukijatutkimus tehtiin kesäkuussa 2017 ja siihen vastasi 54 henkilöä.
Lämmin kiitos kaikille vastanneille!

pahinta on 98 miljoonaa euroa, ja Affecton hallitus suosittelee osakkeenomistajille
tarjouksen hyväksymistä. Affecton tytäryhtiöihin kuuluu muun muassa Karttakeskus Oy.
sääintoilijoille suunniteltu sovellus, joka luo
eri lähteiden säädatasta 3D- ja 4D-esityksiä. Niiden avulla voi seurata sääilmiöitä ja
ennustaa ilmaston kehittymistä.
Kilpailun kakkonen MuViAS: Multi Dimension Viz & Analysis Suite mahdollistaa
tehokkaan tiedostojen visualisoinnin. Sen
kehittäjät ovat Milanon ja Bolognan yliopistoista.
Tuomaristo painotti arvioinnissa erityisesti sovellusten teknistä vaativuutta sekä
niiden toteutusta ja toimivuutta. Lisäksi arvioitiin sovellusten käyttöliittymiä, sovelluksia esitteleviä verkkosivua ja ideoiden
merkityksellisyyttä.
Viidettä kertaa järjestetyn NASA Europa
Challengen teema oli tänä vuonna elinolojen kehittäminen metropolialueilla. Kilpailuun osallistui 21 joukkuetta.
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TAPAHTUMAKALENTERI
10.–12.10.2017
INTERGEO 2017
Berliini, Saksa
Lisätietoja: www.intergeo.de/intergeo-en/index.php
10. –12.10.2017
Silvilaser 2017
Blacksburg, Virginia, Yhdysvallat
Lisätietoja: http://www.cpe.vt.edu/silvilaser2017/
index.html
12.10.2017
GI Norden and LISA conference
Reykjavik, Islanti
Lisätietoja: http://www.landupplysingar.is/
gi-norden-lisa-conference-12th-october-2017/
24.10.2017
KMTK-seminaari
Turku
Lisätietoja: http://kmtk.paikkatietoalusta.fi/
ajankohtaista
25. –27.10.2017
Frontiers in Spectral imaging and 3D Technologies
for Geospatial Solutions
Jyväskylä
Lisätietoja: http://www.mit.jyu.fi/scoma/spec3d/
index.html
2.11.2017
KMTK-seminaari
Jyväskylä
Lisätietoja: http://kmtk.paikkatietoalusta.fi/
ajankohtaista
7.11.2017
Paikkatietomarkkinat
Helsinki
Lisätietoja: www.paikkatietomarkkinat.fi
22.11.2017
KMTK-seminaari
Vaasa
Lisätietoja: http://kmtk.paikkatietoalusta.fi/
ajankohtaista
6.–11.5.2018
FIG Congress 2018
Istanbul, Turkki
Lisätietoja: www.fig.net/fig2018

Lisää tapahtumia ja lisätietoja tapahtumista
www.positio-lehti.fi/tapahtumakalenteri
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▶ KIRSI MÄKINEN

Muovaako
paikkatieto yhteiskuntaa

vai

yhteiskunta paikkatietoa?

Millaisen yhteiskunnan tarpeisiin paikkatietoa tuotetaan vuonna 2027?
Kysymykseen haettiin vastausta tulevaisuuden tutkimuksen keinoin osana
paikkatietopoliittisen selonteon valmistelua.

Vaihtoehtoisia tulevaisuuksia
kuvaavat skenaariot
muodostavat nelikentän,
jossa kehitys riippuu siitä,
onko tieto avointa vai
suljettua ja kehittyykö
yhteiskunta keskitettyyn vai
hajautettuun suuntaan.

Keskitetty

Jokuveli valvoo

Hyvin viritetty
kone

Prosumeristin
paikkatietoparatiisi

Suljetut
puutarhat

Yhteiskunta
(talous,valta,
kulttuuri jne.)

Hajautettu
Avointa

P

a i k k at i e d o n h yö d y n t ä m i nen liittyy paitsi teknologian
kehitykseen myös laajemmin
yhteiskunnan muutokseen. Siksi
paikkatietopoliittisen selonteon
valmistelussa paikkatietojen ja paikkatietoteknologian kehitystä on tarkasteltu
myös tulevaisuuden tutkimuksen ja ennakoinnin näkökulmasta. Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen ja Turun
yliopiston tekemän selvityksen tulokset
valmistuivat kesän alussa.
Selvitys lähtee oletuksesta, että paikkatiedon käyttö laajenee entisestään.

Data

Suljettua

Yhteiskunnan ja talouden odotetaan
rakentuvan entistä enemmän tiedon ja sen
jalostamisen varaan, joten on luonnollista,
että paikkatiedon käyttö lisääntyy ja sitä
hyödynnetään tulevaisuudessa kaikkialla,
missä dataa ylipäätään käytetään.

Automaatiota, viihdettä vai
urkintaa?

S

elvitys nosti esiin neljä käyttötapaa,
joissa paikkatietoa hyödynnetään
laajasti vuonna 2027.
Paikkatietoja käytetään yhä enemmän

toimintojen automatisointiin ja tehostamiseen. Esimerkiksi liikenteen ja teollisuustuotannon automaatio edellyttävät
yhä tarkempaa ja monipuolisempaa paikkatietoa.
Pelit ja muut vapaa-ajan sovellukset
ovat aikaisempaa paikkatietoisempia
vuonna 2027. Tästä esimakua saatiin viime
kesän Pokémon Go -villityksestä. Pelien
lisäksi paikkatiedot voivat auttaa kansalaisia organisoitumaan esimerkiksi erilaisiin
vapaa-ajan yhteisöihin tai tapahtumiin.
Lisääntynyt valvonta ja tiedonkeruu
edellyttävät päättäjiltä varautumista sekä
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Paikkatietopoliittinen selonteko
Paikkatietopoliittisen selonteon tarkoituksena on linjata julkishallinnon paikkatietotoimintojen kehittämistä. Selonteossa
esitetään tavoitekuva julkishallinnon tehtävistä ja vastuista Suomen paikkatietoinfrastruktuurissa. Selonteko luovutetaan
eduskunnalle vuoden 2017 lopulla.
Selonteossa kuvataan kansallisen
paikkatietoinfrastruktuurin palvelukykyä
sekä siihen kohdistuvia kehitysodotuksia.
Se tuottaa tavoitekuvan julkishallinnon

kyberrikollisuuteen että laillisen tiedonkeruun varjopuoliin. Mitä enemmän dataa
kerätään, sitä helpompaa on urkinta ja
valvonta. Toisaalta paikkatiedon ja muun
big datan lisääntyminen tarjoaa myös
paljon uusia mahdollisuuksia sovellusten
kehittäjille.
Paikkatiedoista on tulossa yhä arvokkaampaa, ja siten tiedon hallinta ja myyminen ovat entistä tärkeämpi osa paikkatietoinfrastruktuuria. Mitä se merkitsee kuluttajalle? Haluammeko luovuttaa
kaiken tietomme ilmaiseksi vai kenties
maksua vastaan ja itse valitsemiimme
kohteisiin. Samalla tiedon jalostaminen
uusiksi tuotteiksi luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Uusien käyttötapojen pohjalta luotiin neljä skenaariota:
prosumeristin paikkatietoparatiisi, jokuveli valvoo, suljetut
puutarhat ja hyvin viritetty kone.
Skenaariot kuvaavat mahdollisia
kehityspolkuja ja esittävät tulevaisuuden kärjistäen, jotta vaihtoehdot ja mahdolliset kehityssuunnat
erottuvat paremmin toisistaan.
Skenaariot sisältävät siksi myös
epätodennäköisiä piirteitä eikä niiden tarkoitus ole ennustaa tulevaisuutta tarkasti,
todetaan selvityksessä.

paikkatietotoiminnoista ja vastuista osana kansallista paikkatietoinfrastruktuuria.
Tavoitteena on poistaa päällekkäistä työtä sekä parantaa aineistojen yhteentoimivuutta ja hyödyntämismahdollisuuksia.
Selonteon pohjaksi tehdyt esiselvitykset luotaavat paikkatietoinfrastruktuurin nykytilaa ja kehittämistarpeita eri näkökulmista (julkishallinto, yritykset sekä
koulutus ja tutkimus). Tässä artikkelissa
esitelty neljäs selvitys käsitteli teknisen

Jokuveli valvoo
paikkatietoparatiisissa

S

kenaariot perustuvat havaittuihin
trendeihin ja heikkoihin signaaleihin. Skenaariot muodostavat nelikentän, jossa kehitys riippuu siitä, onko
tieto avointa vai suljettua ja kehittyykö
yhteiskunta keskitettyyn vai hajautettuun
suuntaan.
Prosumeristi-käsite on yhdistelmä
englannin kielen sanoista producer ja consumer, tuottaja ja kuluttaja. Sillä kuvataan
tilannetta, jossa kansalaiset ja kuluttajat
eivät ole ainoastaan passiivisia tuotteiden
ja palveluiden kohteita vaan samalla palveluiden tuottajia.

kehityksen vaikutuksia paikkatietoinfrastruktuuriin ja yhteiskunnan kehitykseen.
Selvitykset tehtiin kevään aikana ja
niihin voi tutustua paikkatietopoliittinen
selonteko -hankkeen verkkosivuilla.
▶ mmm.fi/paikkatietoselonteko

käytetään kansalaisten itseorganisoitumiseen sekä erilaisiin viihteen ja vapaa-ajan
palveluihin.
Paikkatiedot ovat osa ihmisten arkea
helpottavia palveluita. Paikkatiedot tulevat
ihmisten luokse. Ne kertovat, mitä kiintoisaa lähellä tapahtuu tai mitä palveluita
lähellä sijaitsee – missä minun kannattaisi
olla juuri nyt. Paikkatietoa ja paikkatietopalveluita tuotetaan joukkoistamalla.
Samalla syntyy uutta yhteisöllisyyttä, kun
sosiaalisen median paikkatietopalvelut
yhdistävät samoista asioista kiinnostuneet.
Jokuveli valvoo -skenaario lähtee tilanteesta, jossa yhteiskunnan yleinen turvattomuuden tunne on kasvanut. Se on luonut suotuisan ilmapiirin kansalaisten valvonnan lisäämiselle. Paikkatietoa
käytetäänkin ihmisten tarkkailuun
ja valvontaan – jopa psykologiseen
manipulaatioon. Tietoa keräävät
paitsi valtion organisaatiot myös
globaalit yritykset kuten Facebook
tai Google.
Tietoja käytetään paitsi rikosten ehkäisyyn myös poliittiseen
vaikuttamiseen. Suur yritykset
myyvät asiakkailta keräämäänsä
dataa tai tarjoavat erilaisia data-analyysin
palveluita. Eriarvoistuneessa yhteiskunnassa rikkailla on varaa maksaa käyttä-

Paikkatiedon käyttö lisääntyy
ja sitä hyödynnetään
tulevaisuudessa kaikkialla, missä
dataa ylipäätään käytetään.
Prosumeristin paikkatietoparatiisissa
paikkatiedot ovat erottamaton osa uutta,
kansalaislähtöistä yhteiskuntaa. Tietoa
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mistään palveluista, ja he voivat säilyttää
yksityisyyden suojansa. Ilmaispalveluiden
asiakkaat joutuvat maksamaan palvelut
henkilökohtaisilla tiedoillaan ja tinkimään
yksityisyyden suojastaan.

Suljetut puutarhat kohtaavat hyvin
viritetyn koneen

S

en sijaan että jokuveli valvoisi kaikkea, pitkälle kehittynyt datatalous
voi johtaa myös toisenlaiseen kehitykseen – tilanteeseen, jossa ihmiset ovat
hyvin tarkkoja siitä, mitä ja mihin tarkoitukseen he luovuttavat henkilökohtaista
dataansa.
Omaa dataa luovutetaan, mutta tarkoin
valituille toimijoille ja usein korvausta vastaan. Vuorovaikutus tapahtuu suljetuissa
pienryhmissä, mistä skenaarion nimi suljetut puutarhat. Datan avulla tuotetaan
personoituja ja kohdennettuja palveluita,
ja lainsäädännöllä ihmisille on taattu omis-

tusoikeus kaikkeen tuottamaansa tietoon.
Omadatan ympärille on syntynyt paljon
uutta liiketoimintaa, etenkin pieniä dataa
jalostavia tai soveltavia mikroyrityksiä.
Myös isot yritykset voivat toimia tiedon
jalostajina ja välittäjinä.
Hyvin viritetty kone -skenaario puolestaan kuvaa yhteiskuntaa, jossa paikkatiedot on valjastettu tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämiseen. Dataa – paikkatieto
mukaan lukien – tuotetaan valtavia määriä,
ja tehokkaat analy ysit auttavat muun
muassa päätöksenteossa, ja niitä käytetään
yhteiskunnallisten ilmiöiden analyysissä.
Julkisen sektorin roolina on olla paikkatietopalvelujen mahdollistaja. Julkishallinnon paikkatiedot on kerätty yrityksille
avoimeen tietokantaan, ja paikkatietopalvelujen saavutettavuus on varmistettu
standardien avulla.
Paikkatieto on integroitu kaikkeen
tietoon ja toimintoihin. Toiminnasta on
tehty avointa ja verkostoitunutta erityi-

sesti silloin, kun se edistää tuottavuutta ja
tehokkuutta. Markkinavetoisessa yhteiskunnassa myös useita paikkatietotoimintoja on ulkoistettu.
Onko tulevaisuuden Suomi yhteisöllinen someparatiisi vai markkinavetoinen
tehotalous? Paikkatietopoliittinen selonteko linjaa osaltaan sitä, mihin suuntaa
haluamme kehityksen kulkevan. ◀

Lisää aiheesta:
▶Teknisen kehityksen vaikutukset

Suomen paikkatietoinfrastruktuuriin
-osaselvitys http://mmm.fi/
paikkatietoselonteko/osaselvitykset/
tekninen-kehitys

Tavataan
Paikkatietomarkkinoilla
– voita Suunnon GPS-uutuuskello
Tule ja näe tulevaisuuden
paikkatietopalvelut uusin silmin.

TIEDÄT PAIKAN
Suunnista 7.11.2017
Messukeskuksessa
osastollemme (N1)
niin kerromme lisää!

Blom Kartta tarjoaa ratkaisut kaikkiin
paikkatietotarpeisiisi. Olemme Suomen
johtava paikkatiedon kerääjä, käsittelijä
ja mallintaja. Tarkan paikkatiedon avulla
tehostat toimintaasi, saavutat kustannus
säästöjä ja varmistat infrahankkeellesi
laadukkaan lopputuloksen.
Osaava. Luotettava. Joustava. Blom.

blomkartta.fi
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StartUp

Reittejä raitille
Citynomadi syntyi Benefonin ja käsikirjoituskurssin innoittamana.

M

illaisen kävelyn tekisin Porvoossa? Mitä nähtävää on
Espoon rantaraitilla tai kuka
onkaan maalannut edessäni
olevan alttaritaulun?
Unohda hakukoneet. Tamperelainen
Citynomadi tarjoaa valmiiksi suunniteltuja
teemareittejä kohdeselostuksineen niin
kirkkoon, kaupunkiin kuin luontoonkin.
Esimerkiksi Turun tuomiokirkossa kävijä
saa tietoa ympärillään olevista kohteista
Nomadi-mobiilisovelluksella, ja kirkossa
käynnin jälkeen hän voi siirtyä saumattomasti ympärillä oleviin kohteisiin. Palvelu
on tiettävästi lajissaan maailman ensimmäinen.
”Seurakunnilla on yllättävän paljon
tarvetta puhelimella toimivalle opastukselle erityisesti kirkkojen sisällä”, sanoo
Citynomadin perustaja Merja Taipaleenmäki. Turun tuomiokirkon mobiiliopastusten sisäpaikannus on toteutettu
IndoorAtlas-teknologialla.
Tampereen seurakunta ja Espoon kaupunki olivatkin yrityksen ensimmäisiä
asiakkaita vuonna 2009.
”Espoon 40 kilometrin Rantaraitin
opastus lähti liikkeelle Leena Lehtolaisen
dekkareiden tapahtumapaikoista”, kertoo muun muassa kirjallisuutta ja informaatiotieteitä opiskellut Taipaleenmäki.
Paikkatietopuolesta yrityksessä vastaavat
sovellusarkkitehdit Sami Karhumäki ja
Kalle Koljander.

kentelee neljä henkilöä kokopäiväisesti,
ja toiminta on jo useamman vuoden
ollut voiton puolella. Käyttäjälle Nomadimobiilisovellus on ilmainen. Raha liikkuu
Citynomadin ja teemareitin tilanneen
asiakkaan välillä. Asiakkaina on erityisesti
kuntia, matkailukohteita ja tapahtumajärjestäjiä.
Esimerkiksi Turku Tall Ship Race´ssa
laivojen nimiä ja sijainteja haki Citynomadin sovelluksella yli 10 000 kävijää heinäkuisen viikonlopun aikana. Jokaisen laivan
kohdalla olisi voinut olla myös vaikkapa
historiatietoa aluksesta.
Citynomadin sovellus kerää käyttäjätietoa ainoastaan anonyymisti. Se tiedetään,
että suosituimpia teemaopastukset ovat
kohteissa, joissa on paljon reittivaihtoehtoja. Tällainen on esimerkiksi PyhäLuoston kansallispuisto.
Kartta-aineisto voi olla esimerkiksi

kunnan, Maanmittauslaitoksen, Fonectan
tai OpenStreetMapin tuottamaa.

TEEMAREITTEJÄ SISÄTILOIHIN

S

uomen markkinat ovat tunnetusti pienet, joten Citynomadi hakee kasvua
ulkomailta. Viimeksi Taipaleenmäki oli
haistelemassa markkinoita Kiinassa. Jo nyt
tarjolla on leffa-Nomadi, jolla voi liikkua
elokuvan tapahtumapaikoilla vaikkapa
Lontoossa.
Citynomadi ei ole alallaan ainoa, mutta
Taipaleenmäen mukaan useimmat kilpailijat hakevat vielä paikkaansa. Citynomadi
on muun muassa tuotteistuksessa pidemmällä. Tällä hetkellä tuotteistetaan kiivaasti
sisätilapaikannusta. Viiden vuoden kuluttua Citynomadi aikoo olla jo kansainvälinen yritys. ◀

KUVA: CITYNOMADI

BENEFON INNOITTI

I

dean matkapuhelimen paikannusominaisuuksiin perustuvaan teemareittipalveluun Merja Taipaleenmäki
sai crossmedia-käsikirjoituskurssilla jo
vuonna 2003. Sytykkeenä toimi Benefonin
mullistava puhelinuutuus, jossa oli GPS
sisäänrakennettuna. Tarvittiin kuitenkin
Nokian ja Applen karttapalvelut ennen
kuin idea otti tulta.
Tällä hetkellä Citynomadissa työs-

Citynomadi on tehnyt sisätilapaikannukseen perustuvan reitin Tampereen uuteen
Muumimuseoon. Kuvassa Nadja Osipova, Merja Taipaleenmäki, Mari Isomäki ja
Sami Karhumäki.
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katri.isotalo@viestintaisotalo.fi

Paikkatieto-osaamista
työelämän tarpeisiin

Jos työllistyminen jää kiinni paikkatieto-osaamisesta,
sitä voi hankkia esimerkiksi työvoimapoliittisella täydennyskoulutuksella.

KUVA: KATRI ISOTALO

KUVA:

M

Sini Burdillat ja Nina Lindroos olivat tyytyväisiä paikkatieto-opetukseen ja toivovat täydennyskoulutuksen auttavan työmarkkinoilla.
itä eroa on linnuntiellä ja ihmisen
käyttämällä reitillä?
Tä s t ä vo i s i a l k a a
Lasten tiedekoulun
paikkatieto-opetus.
”Lapsia kiinnostavat esimerkiksi eläin-

ten reitit maastossa, joita voi seurata
GoogleEarthistä. Samalla opettelemme,
millä mantereella jäljet ovat ja mitkä ovat
naapurimaita”, kertoo lapsille paikkatietoopetusta suunnitellut Sini Burdillat.
Burdillat on tehnyt tuntisuunnitelmia
Lasten tiedekoululle osana työvoimapoliit-

tista täydennyskoulutusta, jossa osaamista
ja työmarkkinakelpoisuutta täydennetään
paikkatieto-osaamisella. ”Paikkatiedon
käyttö ja hyödyntäminen” sisälsi aluksi
reilun kuukauden tuhdin paketin teoriaa ja
sen jälkeen neljä ja puoli kuukautta harjoittelua alan yrityksessä tai julkishallinnossa.
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Burdillat on koulutukseltaan ekologiaa
pääaineena opiskellut FM, jolle GPSpaikannus oli tuttua kenttätöistä, mutta
muuta paikkatieto-osaamista hänellä ei
ollut. Lasten kanssa työskentely oli tutumpaa aiemman voimisteluvalmennuksen
kautta.
Suurin osa Lasten tiedekoulun opetuksesta on suunnattu 7–14-vuotiaille, mutta
Burdillat suunnitteli paikkatieto-opetusta
myös päiväkoti-ikäisille. Ohjelmassa on
esimerkiksi kompassin rakentamista.

Täydennystä ympäristöalan
tutkintoon

S

uurin osa kurssille osallistujista oli
Sini Burdillatia tutumpi paikkatietojen kanssa. Taustaltaan Burdillat
edustaa kuitenkin tyypillistä kurssilaista,
sillä kaikilla osallistujilla on ollut jollain
tavalla ympäristöalaan tai luonnontieteisiin liittyvä tutkinto. FM- tai MMMtutkintojen pääaineina tai suuntautumisvaihtoehtona oli tänä vuonna esimerkiksi
maantiedettä, ekologiaa, geologiaa tai
kasvi-, eläin- tai ympäristötiedettä.
Burdillat piti koulutuksen intensiivisestä teoria-aloituksesta. Avointen ohjelmistojen käyttöä olisi tosin saanut olla
enemmän, jotta harjoituksia olisi voinut
tehdä myös kotona.
Heinäkuussa päättynyt FEC-koulutus
(Further Educated with Companies) oli

lähiopetuksesta vastasi Geotieteiden ja
maantieteen laitos.
Työssäoppimispaikkoja tarjosivat Destia, Helcom, Lasten tiedekoulu, Lohjan ja
Järvenpään kaupungit, Maanmittauslaitos,
Maaseutuvirasto, Paikkatietokonsultit,
Ramboll, Suomen metsäkeskus, Stora
Enso, Syke, Sweco, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ja
Varsinais-Suomen
liitto.
Työnä oli muun
m u a s s a avo i m e n
lähdekoodin tuotteiden testausta ja
siirtymistä avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmiston käyttöön, paikkatietojen
käyttöä luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa, dronen käyttöä metsien
inventoinnissa, luontopolun luomista ja
dokumentointia, paikkatietoprojektien
tiedonvälityksen kehittämistä ja kierrätyspisteiden optimointia. Harjoittelu on
palkatonta.

kaikille erilaisista taustoista huolimatta.”
Lindroosille paikkatiedot olivat tuttuja
jo opiskeluajoilta. Geologian opintoihin
sisältyi useampikin kurssi aiheesta, mutta
graduvaiheessa Lindroos jäi silti kaipaamaan syvempää paikkatieto-osaamista.
Gradu käsitteli tiesuolauksen pohjavesivaikutuksia, ja Lindroos olisi halunnut sel-

Noin 60 prosenttia on työllistynyt
kolmen kuukauden sisällä kurssin
päättymisestä.

Geologi kaipasi paikkatietoja jo
graduvaiheessa

N

ina Lindroos selvitti Destialle
muun muassa vapaa-ajan asuntojen sijoittumista Vihdissä. Tavoitteena oli määritellä millä alueella vapaaajan asuntoja voisi muuttaa vakituiseen
asumiseen ja missä taas ei.
Enimmäkseen hän tosin
keräsi aineistoja niiden käyttäjille esimerkiksi tiesuunnitteluun.
”Riittävän pitkä harjoitteluaika toi hyvää rutiinia”,
Lindroos kiittelee.
Lindroos on tyytyväinen kurssiin kokonaisuudessaan, vaikka alun teoriaosuuden
aikana pää melkein halkesikin kaikesta
uudesta tiedosta.
”Opetus oli laadukasta ja huolellisesti
suunniteltu. Se oli saatu sopimaan hyvin

Riittävän pitkä harjoitteluaika
toi hyvää rutiinia.
lajissaan kolmas peräkkäinen paikkatietoalan kurssi Helsingin yliopistossa.
Koulutuksen tilaaja oli Uudenmaan Elykeskus, ja sen koordinoijana ja hallinnoija
toimi Helsingin yliopiston täydennyskoulutuspalveluista vastaava Koulutus- ja
kehittämispalvelut HY+ Oy. Koulutuksen
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vittää riskikartoituksia varten tarkemmin,
mihin suuntaan tiesuola leviää tieltä.
”Seuraavaksi olisi varmaankin hyvä
opiskella koodaamista. Sitä oli tälläkin
kurssilla muutama tunti, nyt pitäisi jaksaa
koodata kotona.”

Kuusi kymmenestä työllistyy

S

ekä Sini Burdillat että Nina Lindroos
jatkavat harjoittelupaikoissaan tuntityöntekijöinä. Kumpikaan ei osaa
suoraan sanoa, onko joku työpaikka jäänyt
saamatta paikkatieto-osaamisen puutteen
vuoksi, mutta ainakin se on estänyt hakemasta tehtäviä, joissa sitä tarvitaan.
Hakijoita nyt päättyneelle kurssille oli
noin 80, joista 18 valittiin. Heistä kaksi
työllistyi jo kurssin aikana. Suurin osa
työvoimapoliittisille paikkatietokursseille
osallistuneista on valmistunut melko hiljattain, ja suurin osa on naisia.
”FEC-kurssin käyneistä keskimäärin
60–70 prosenttia on työllistynyt kolmen
kuukauden sisällä kurssin päättymisestä.
Paikkatietokursseilla luku on ollut 60
prosentin tienoilla”, kertoo kehittämispäällikkö Riitta Aho Helsingin yliopiston
Koulutus- ja kehittämispalveluista. ◀
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▶ ELIAS WILLBERG, PETTERI MUUKKONEN, TUULI TOIVONEN

Geoinformatiikan opetus
muutoksessa
Yliopistojen rakenteita ja koulutusohjelmia uusitaan, mikä heijastuu myös
geoinformatiikan opetukseen. Uudet paikkatietoteknologiat muuttavat osaltaan
osaamistarpeita ja koko alaa vauhdilla.
KUVA: ARTTU PAARLAHTI

Yliopistoissa opetus linkittyy tiiviisti tutkimukseen. Loppuvaiheen opiskelijat oppivat kurssien ohella osallistumalla tutkimushankkeiden
toimintaan. Kuva Kilpisjärveltä, missä opiskelijat olivat tutkimusryhmän mukana testaamassa drone-lennokkien soveltuvuutta
maastokartoitukseen.

ELIAS WILLBERG TYÖSKENTELEE TUTKIMUSAVUSTAJANA
DIGITAL GEOGRAPHY LABISSA
HELSINGIN YLIOPISTON GEOTIETEIDEN JA MAANTIETEEN
LAITOKSELLA JA ON GRADUAAN
KIRJOITTAVA GEOINFORMATIIKAN MAISTERIOPISKELIJA.
PETTERI MUUKKONEN ON
FIUGINET-VERKOSTON
PUHEENJOHTAJA JA TOIMII
GEOINFORMATIIKAN YLIOPISTOLEHTORINA HELSINGIN
YLIOPISTOSSA.
TUULI TOIVONEN ON GEOINFORMATIIKAN APULAISPROFESSORI JA VETÄÄ DIGITAL
GEOGRAPHY LAB –TUTKIMUSRYHMÄÄ SAMALLA LAITOKSELLA. SÄHKÖPOSTI: ETUNIMI.
SUKUNIMI@HELSINKI.FI

Y

liopistojen rakenteelliset
uudistukset ovat olleet vauhdikkaita varsinkin p ä ä k a upunkiseudun yliopistoissa.
Helsingin yliopistossa koulutusohjelmia uusittiin niin tutkintojen
kuin rakenteidenkin osalta viime lukuvuoden aikana. Geoinformatiikka on nähty
tärkeänä ja kehitettävänä alana, mistä
kertoo eri alojen lisääntyneet linkit geoinformatiikkaan. Alkaneena lukuvuonna
geoinformatiikkaa voi opiskella Helsingin
yliopistossa maantieteen, metsätieteiden,
kaupunkitutkimuksen tai ilmakehätieteiden koulutusohjelmissa. Uusi datatieteen
koulutusohjelmakin linkittyy jatkossa
geoinformatiikkaan.
Aalto-yliopistossa isoja rakenteellisia
uudistuksia on tehty jo pidemmän aikaa, ja
opetusta on järjestelty uudelleen sekä kan-

didaatin että maisterin tutkintoon. Vuoden
2016 syksyllä Aalto-yliopistossa alkoi uusi
geoinformatiikan maisteriohjelma.
Myös muissa suomalaisissa yliopistoissa
geoinformatiikan opetuksen sisältöjä on
uudistettu. Muutoksilla on laajat vaikutukset, sillä kursseja on jo pitkään voinut
käydä ristiin eri koulutusohjelmien ja
yliopistojen välillä.

Selvitys nykytilasta

N

opeassa muutoksessa on tärkeää
ymmärtää nykytila. Geoinformatiikan yliopistoverkosto FIUGINET toteutti
lukuvuoden 2016–2017 aikana selvityksen
geoinformatiikan opetuksen sen hetkisestä
tilanteesta jäsenyliopistoissaan. Verkosto
on jo pitkään tehnyt yhteistyötä geoinformatiikan tutkimuksen ja opetuksen saralla.
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Ulospäin näkyvimpänä esimerkkinä ovat
vuosittain järjestettävät geoinformatiikan
tutkimuspäivät. Opetuksen kehittäminen
on ollut yhteistyössä tärkeää.
Nyt tehty selvitys kokosi yhteen opetuksen tarjontaa, kurssisisältöjä sekä laajuuksia kuudesta yliopistosta ja niiltä yliopistojen laitoksilta, joissa geoinformatiikkaa opetetaan useamman kurssin verran.
Perustiedot käynnissä olevista kursseista
kerättiin opinto-oppaista ja koulutusohjelmien verkkosivuilta. Kurssien sisältöjen
arviointi toteutettiin yhteistyössä kurssien
vastuuhenkilöiden kanssa. Heitä pyydettiin arvioimaan yksittäisten kurssiensa
kattamat aihealueet ja opetusteemojen
käsittelyn syvällisyys.

Opetus painottuu syventäviin
opintoihin

T

oistuvia geoinformatiikan kursseja on
tarjolla satojen opintopisteiden edestä,
vaikka tarkastelussa oli mukana vain pysyvät kurssit. Näiden päälle tulevat epäsäännöllisemmin järjestettävät erikoiskurssit.
Yliopistotasoisen geoinformatiikan peruskurssin suorittaa Suomessa vuosittain satoja
opiskelijoita. Opetus painottuu syventäviin
opintoihin eli opintojen loppuvaiheeseen.
Oppilasmääriä laskien painopiste on kan-

didaatintutkinnoissa, vaikka sillä tasolla
ei geoinformatiikkaan vielä varsinaisesti
erikoistuta. Ylemmän korkeakoulututkinnon geoinformatiikasta voi saada neljästä
yliopistosta, kun huomioidaan nekin missä
se on yksi erikoistumisaloista laajemman
koulutusohjelman sisällä.
Perus- ja aineopintojen tasolla opetusta
annetaan pääosin suomeksi, Helsingissä
myös ruotsiksi. Syventävissä opinnoissa
englanti on yleisin opetuskieli.
Opetus koostuu jokaisella opintotasolla
pääosin luennoista ja harjoituksista, mutta
vaihtelevasti opetusmenetelminä on myös
seminaareja, kirjatenttejä sekä ryhmä- ja
projektitöitä. Opintojen loppuvaiheessa
monet toimivat avustajina tutkimushankkeissa ja pääsevät näin kehittämään
osaamistaan kurssien ulkopuolella. Työharjoittelujaksot yliopiston ulkopuolella kehittävät työelämätaitoja ja luovat
suhteita työnantajiin. Konkreettinen
ohjelmisto-osaaminen onkin opiskelijan
näkökulmasta näkyvin osa omista geoinformatiikan taidoista. Ohjelmistoista
ArcGIS on käytössä jokaisella laitoksella
yhteisen lisenssin turvin, mutta avoimen
lähdekoodin QGIS- ja R-ohjelmistojen
käyttö on lisääntynyt runsaasti viime
vuosien aikana. Niiden etuna on, että
opetus voidaan järjestää joustavammin ja
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työelämään pääsee työkalupakki valmiiksi
kainalossa.

Analyysit ja data keskeistä

S

elvitys osoittaa geoinformatiikan opetuksen painopisteen olevan analyyseissa, datan keräämisessä ja tuottamisessa
sekä sen hallinnassa. Näitä teemoja opetetaan kaikkien yliopistojen geoinformatiikan kursseilla ja kaikkein syvällisimmin.
Teemat vastaavat hyvin kansainvälisten
tutkimusten tunnistamia geoinformatiikan
osaamistarpeita työelämässä.
Ala kuitenkin muuttuu vauhdilla, ja
on kiinnostavaa katsoa mitä opetetaan
vähemmän. Kaukokartoitus, karttojen
visualisointi, ohjelmointiosaaminen ja
paikkatietoinfrastruktuurit osoittautuivat teemoiksi, joiden opetus ei ole yhtä
kattavaa ja joiden opetuksessa on selvää
vaihtelua eri laitosten välillä. Erikoistuminen laitosten välillä on hyvä, sillä kaikkien
ei tarvitse opettaa kaikkea, varsinkaan
syventävässä vaiheessa. Kaikkein teknisimmät teemat ovat kuitenkin aliedustettuina
opetuksessa. Esimerkiksi WebGIS:n, isojen
datojen analyysin ja prosessien automatisoinnin opetusta on tarpeeseen nähden
vähän tarjolla. Tarpeeseen on kuitenkin
jo reagoitu. Esimerkiksi Helsingissä jär-

Paikkatiedon opetus vahvinta Britanniassa, Saksassa ja Hollannissa

KUVA: ELIAS WILLBERG

Suomen opetusselvityksen innostamina
Fiuginetin selvityksen tekijät tutustuivat
myös muun Euroopan yliopistojen paikkatieto-opetukseen. Tarkasteluun valittiin 56
eurooppalaista maisteriohjelmaa, joissa
geoinformatikkaan voi erikoistua. Suomesta päätyi otokseen Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitos ja Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitos.
Selvityksessä tarkasteltiin muun muassa tutkintojen painopisteitä, vastuuyksiköitä ja nimeämiskäytäntöjä. Analyysi
osoitti, että geoinformatiikan opetus Euroopassa on keskittynyt Brittein saarten ja
Keski-Euroopan alueelle, erityisesti Britanniaan, Saksaan ja Hollantiin. Tieteenaloista
yleisimmin opetusta antavat geotieteiden
ja maantieteen yksiköt (23 kpl). Myös poikkitieteelliset eli eri alan yksiköiden yhteiset
ohjelmat ovat melko yleisiä (14 kpl).
Geoinformatiikkaa kutsutaan yliopistomaailmassa usealla nimellä: GIS, GIScience, geoinformatiikka ja geomatiikka.
Brittein saarilla suositaan paikkatietojärjestelmien tai sen lyhenteen GIS:n käyttöä,
kun taas Keski- ja Pohjois-Euroopassa käytetään useammin termejä geoinformatiikka

Geoinformatiikkaa opetetaan
eniten Brittein saarilla
sekä Keski-Euroopassa ja
moninaisilla tutkintonimillä,
jotka ovat alueellisesti
painottuneita.

ja geomatiikka. Nimikkeiden käyttö ei kuitenkaan näytä olevan tiedealasidonnaista.
Valtaosaa eurooppalaisista geoinformatiikan tutkinnoista yhdisti se, että ne

olivat keskittyneet analyysiosaamiseen.
Seuraavaksi yleisimpiä osaamistavoitteita
olivat kartografia, paikkatietoteknologia ja
datan hankinta.
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Geoinformatiikan pysyviä kursseja on
tarjolla runsaasti eri yliopistoissa, ja
tutkinnon siitä voi saada neljässä niistä.

Uusia resursseja ja keinoja

G

jestetään nyt laajaa kokonaan pythonilla
ja pilviympäristössä toteutettavaa kurssia
paikkatietoprosessien automatisoinnista.

Syvemmälle yhteistyölle esimerkiksi tietojenkäsittelytieteiden ja datatieteiden
kanssa olisi silti edelleen kysyntää.

ArcGIS

®

eoinformatiikan temaattinen laajuus
ja resurssien niukkuus aiheuttavat
haasteita opetuksen järjestämiselle, varsinkin kun kiinnostusta opetusta kohtaan on
paljon. Itsenäiset projektityöt ja kirjatentit
keventävät opetuksen taakkaa jonkin verran, mutta uusia tapoja on tärkeää löytää.
Verkko-opetusta on kokeiltu, mutta vielä
se ei ole vakiintunut tapa opettaa – kahta
kurssia lukuun ottamatta. Ehkäpä MOOCeissa (Massive Open Online Course) piilee
yksi ratkaisu perusopetuksen resurssiongelmiin ja myös täydennyskoulutukseen.
Opetuskokonaisuuksien toteuttaminen
yhteistyössä yliopistojen ja korkeakoulujen, yritysten sekä julkisen sektorin toimijoiden välillä edistäisi paitsi tutkintoa opiskelevien osaamista myös työelämässä olevien ammattilaisten taitojen päivittymistä.
FIUGINETin lisäksi Paikkatietoverkosto voi
edistää tätä tavoitetta, sillä osaaminen on
yksi sen kärkiteemoista tänä vuonna. ◀

▶ Suomen geoinformatiikan opetusta
-koskeva raportti on saatavilla osoitteessa: http://fiuginet.fi/

Koko organisaation yhteistyöalusta
Kerro meille, mitä haluat saavuttaa - me autamme!
Meiltä saat ArcGIS-paikkatietoalustan kattavine sovelluksineen sekä tarvitsemasi
aineistot ja palvelut, kaikki yhdestä paikasta.
Tervetuloa Paikkatietomarkkinoille 7.11.2017 osastollemme P1 kuulemaan uutuuksista sekä
keskustelemaan ratkaisuistamme muun muassa kuntien ja kaupunkien digitalisoitumiseen.
Osallistu osastollamme myös arvontaan - voit voittaa vapaalipun Suomen Esri-käyttäjäpäiville 2018!
Nähdään Paikkatietomarkkinoilla!

myynti@esri.fi • esri.fi
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OSALLISTU, OIVALLA JA INNOSTU!
7.11.2017
MESSUKESKUS, HELSINKI
ILMOITTAUDU KÄVIJÄKSI OSOITTEESSA
WWW.PAIKKATIETOMARKKINAT.FI

PAIKKATIETOMARKKINAT 2017
1000 SYYTÄ TULLA – TERVETULOA!
TM

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

”

On mukava päästä tapaamaan asiakkaita
sekä keskustelemaan kumppaneiden
kanssa tulevista kehityshankkeista.

”

NORDIC
GEOCENTER

THE SCIENCE OF WHERE

”

TM

Haluamme olla mukana edistämässä
paikkatiedon hyödyntämistä eri
toimialoilla ja tarjoamassa ratkaisuja
ammattilaisten työn tueksi.

”

Paikkatietomarkkinat ovat alan
ykköstapahtuma, ja haluamme olla siellä
mukana.

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

Osastollamme pääsee
tutustumaan uusimpaan
mobiililaserskannausteknologiaan.

Meillä on paljon uusia, kiinnostavia
tuotteita. Olemme paikalla ensi kertaa
uudella CivilPoint-nimellä ja brändillä.

Sito ja Wise yhdistyvät Sitowiseksi. Tule
tutustumaan suurimpaan suomalaiseen
talonrakentamisen ja infrarakentamisen
konsulttiyhtiöön.

”

Haluamme tuoda messuille uudet
tuotteemme asiakkaiden kokeiltaviksi ja
kertoa niistä tarkemmin.

Jos haluat kehittää liikkuvaa työtä,
yhteistyömme voi alkaa tietoiskustamme
tai vierailulla osastollamme.

Paikkatietomarkkinoilla pääsee näkemään
alan kehitystrendit ja uusimmat
innovaatiot.

Vietämme 10-vuotisjuhlaamme, joten
ajankohtaisten kuulumisten lisäksi luvassa
on tietenkin kakkua ja arvontaa!

Paikkatietomarkkinoilla saa paljon uusia
virikkeitä mittaamattoman maailman
kehittämiseen.

ILMOITTAUDU KÄVIJÄKSI OSOITTEESSA WWW.PAIKKATIETOMARKKINAT.FI
TAPAHTUMA ON KÄVIJÖILLE MAKSUTON!

Käynnistämme Digiroadin
visualisointihaasteen, jossa etsitään
upeinta Digiroad-aineiston visualisointia.
Tule kuulemaan lisää!

Jos sinulla on haasteita tietojen
käsittelyssä, niin mietitään yhdessä
kuinka ne ratkaistaan.

Odotamme nykyisten ja uusien asiakkaiden tapaamista. Paikkatietomarkkinat
on tärkeä kansallinen tapahtuma, jossa
kannattaa olla esillä.

Tule tutustumaan uuteen DGNSS korjausjärjestelmään, suomalaiseen uuteen koneenohjausjärjestelmään sekä Soil Scoutin
patentoituun anturiteknologiaan.

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

Osastollamme kuulee ajankohtaiset
asiat Kansallinen maastotietokanta
-hankkeesta ja Karttakerttu-pilotista.

Maanmittauslaitos kehittää palvelujaan
asiakkaiden kanssa yhdessä, joten
odotamme innostavia keskusteluja.

Esittelemme uusinta teknologiaa ja
käytössä kokeiltuja paikkatietoratkaisuja
3D-kaupunkimalleista kuntien sähköisten
palveluiden järjestelmiin.

Tule osastollemme ajamaan AuroRallia
Ylläksen maisematien 3D-mallinnukseen
ja kuulemaan missä tutkimuspuolella
mennään.

”

KARTTATIIMI

Paikkatietomarkkinat kokoaa yhteen
merkittävimmät paikkatietoalan yritykset
sekä aidosti aiheesta kiinnostuneet
vierailijat.

”

Osastollamme on esittelyssä tuote, joka
määrittää digitoinnin laatuun vaikuttavat
tekijät ja luo standardit digitoidulle
tuotannolle.

Osastollamme pääset kuulemaan
INSPIRE-direktiivin ja paikkatietojen
yhteiskäytön uusimmista tuulista sekä
Paikkatietoikkunasta.

Osastollemme kannattaa tulla
tutustumaan verkkotietopiste.fi-palveluun
sekä oivaltamaan, mitä hyötyä palvelusta
on omalle toiminnalle.

Olemme kiinnostuneita asiakkaidemme
projekteista ja halukkaita etsimään
ratkaisuja lisäarvon tuottamiseksi.

Osastollamme tapaat digitaalisen
infrarakentamisen asiantuntijat ja saat
ratkaisut työmaiden käytännön ongelmatilanteisiin.

Osastollamme on nähtävissä mm. uusi
Topcon GT-takymetrisarja ja HiPer HR
satelliittivastaanotin.

Osastollamme on nähtävillä mm.
työasema-, selain- ja mobiilipohjaisia
ratkaisujamme yhdyskuntasuunnitteluun
ja paikkatietojen hallintaan.

Odotamme keskusteluita innokkaiden
paikkatietoihmisten kanssa. Tule
kuulemaan viimehetken tiedot
avautuvasta metsätiedosta.

Osastollamme tapaat yhteistuottamisen
parhaita suomalaisia asiantuntijoita
ja siellä voi tutustua lukuisiin erilaisiin
karttapalveluihin.

Paikkatietomarkkinat on erinomainen
täsmätapahtuma alan ammattilaisille.

Vuoden 2017 Paikkatietotutkimus
on valmistunut. Tule ständillemme
kuulemaan uusimmat paikkatiedon
trendit.

VARAA TIISTAI 7.11.2017
PAIKKATIETOMARKKINAT-TAPAHTUMALLE!
MESSUKESKUKSESSA TAPAAT PAIKKATIETOALAN HUIPPUOSAAJAT JA LÖYDÄT PARHAAT RATKAISUT
ALAN TUOTTEIDEN, PALVELUIDEN JA INNOVAATIOIDEN AVULLA.
PAIKKATIETOMARKKINOILLA OVAT MUKANA KAIKKI ALAN KESKEISET TOIMIJAT. SE TARJOAA
MONIPUOLISEN KATTAUKSEN SIITÄ, MITÄ ALALLA JUURI NYT TAPAHTUU.
TÄNÄ VUONNA YKSIPÄIVÄISEN TAPAHTUMAN TEEMA ON LIIKKUMINEN. LIIKKUMINEN ON MURROKSESSA:
ROBOTTIAUTOT JA ÄLYTIET TULEVAT. ENTÄ MITÄ TAPAHTUU, KUN LIIKKUMINEN MUUTTUU PALVELUKSI?

PAIKKATIETOMARKKINOIDEN OHJELMA
1. KRS

NÄYTTELYSALI
KLO 9

AVAUS JA PAIKKATIETOALAN KUNNIAMAININTA
PAIKKATIETOMARKKINOIDEN TEEMASTA KESKUSTELEMASSA
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERI ANNE BERNER, TULEVAISUUDENTUTKIJA RISTO LINTURI JA
YLIJOHTAJA JARKKO KOSKINEN, MAANMITTAUSLAITOS/PAIKKATIETOKESKUS
JUONTAJANA ROMAN SCHATZ

KLO 11

KEYNOTE-PUHEENVUORON PITÄÄ TULEVAISUUDENTUTKIJA RISTO LINTURI

KLO 14

PUHEENVUORO: HACK THE TRAFFIC – INNOVOIMINEN HACKATHONEJA JA AVOINTA DATAA
HYÖDYNTÄEN, MIKA VUORIO, CGI

KLO 17

GEODEETTINEN LAITOS 100 VUOTTA -KIRJAN JULKISTUS

DEMOTORI

ESILLÄ PAIKKATIETOALAN HUIPPUTEKNIIKKAA − KATSO, KOKEILE, KYSY

TYÖPAJAT:
• 3D IDEAHAASTE
• OpenStreetMap-TYÖPAJA
• PAIKKATIETOAMMATTILAISTEN OSAAMINEN VUONNA 2018
• OSGeo:n AVOINTEN LÄHDEKOODIOHJELMISTOJEN VINKKEJÄ
LINKKIBUFFET

KLO 18 ALKAEN

2. KRS

KLO 10 – 17

NÄYTTEILLEASETTAJIEN TIETOISKUT

KLO 11 – 13

ProGIS-SEMINAARI
MUUTOKSET MAHDOLLISIA

JÄRJESTÄJÄ:

YHTEISTYÖSSÄ:

KATSO AJANTASAINEN OHJELMA JA
ILMOITTAUDU KÄVIJÄKSI OSOITTEESSA
WWW.PAIKKATIETOMARKKINAT.FI

positio 3/2017

▶ 21

▶ MARKO KALLIO

Paikkatieto paljastaa
vesiköyhyyden syyt
- muutkin kuin maantieteelliset

Puhdas vesi on usein sosioekonominen tai hallinnollinen kysymys.
KUVA: MARKO KALLIO

Kaloille riittää vettä Nam Ngum -joen varrella olevassa kalankasvattamossa, vaikka sen läheisissä kylissä olisi vaikea saada puhdasta vettä.
Kuva on otettu huhtikuussa kuivan kauden aikaan.

K

oko yhteiskuntamme perustuu riittävälle puhtaan veden
saatavuudelle, mutta puhdas
vesi ei ole itsestäänselvyys.
Luonnollisina esimerkkeinä
tästä toimivat rutikuivat aavikot ja arot
sekä erityisesti kuivat konfliktialueet
esimerkiksi Syyriassa ja Jemenissä. Näillä
alueilla vettä ei ole fyysisesti saatavilla
riittävää määrää, mutta puhdas vesi voi olla
myös sosioekonominen tai hallinnollinen
kysymys.
Vesiköyhyys tarkoittaa tilannetta, jossa
riittävää määrää puhdasta vettä ei ole saata-

villa täyttämään perustarpeita. Se on moniulotteinen ongelma, joka heijastuu koko
yhteiskuntaan ja voi johtua yhteiskunnan
rakenteista, niiden puutteesta tai pysyvästä
tai väliaikaisesta kuivuudesta.
Kaakkois-Aasiassa vallitsee monsuuniilmasto, joka jakaa vuodenkierron kahteen
ääripäähän; kuiva- ja sadekauteen. Laosissa
jopa yli 90 prosenttia koko vuoden sateista
(1000–3500 mm) osuu touko- ja marraskuun väliselle sadekaudelle. Valtava sademäärä aiheuttaa tulvia, katkoo tieyhteyksiä
ja aiheuttaa vahinkoa infrastruktuurille.
Kuivan kauden aikaan ongelmana on se,

ettei vettä välttämättä löydy riittävää määrää tyydyttämään kylien vedentarvetta.
Ongelma korostuu kuivan kauden lopulla,
jolloin edellisistä merkittävistä sateista voi
olla kuukausia, ja samalle ajankohdalle
osuu myös vuoden kuumin aika, jolloin
päivälämpötilat lähentelevät 40 Celsiusastetta.
Veden saatavuus, infrastruktuurin taso
tai väestön sosioekonominen asema eivät
kuitenkaan ole staattisia tai satunnaisia,
vaan ne vaihtelevat maantieteessä yleisesti
tunnetun periaatteen mukaisesti niin paikallisesti kuin ajallisestikin.
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Kartta tutkimuksessa käytettyjen kylien sijainneista. Kartasta ilmenee myös suurimpien
jokien sijainnit.

Vesiköyhyysindeksi kertoo sekä
vedestä että sen hallinnoinnista

T

utkin diplomityössäni (ja sittemmin
osana jatko-opintojani) vesiköyhyyden
jakautumista Laosissa maantieteellisen
sijainnin ja vuodenaikojen välillä. Laos
on yksi Aasian köyhimmistä ja vähiten
kehittyneistä maista. Laosin hallitus on
asettanut tavoitteekseen nousta pois maailman vähiten kehittyneiden maiden listalta
vuoteen 2020 mennessä. Tärkein syy miksi
maa ei ole vielä päässyt pois tästä kategoriasta on aliravitsemus; jopa 30 prosenttia
Laosin alaikäisistä kärsii aliravitsemuk-

MARKO KALLIO TOIMII AALTOYLIOPISTOSSA TOHTORIKOULUTETTAVANA GEOINFORMATIIKAN
JA VESI JA KEHITYS TUTKIMUSRYHMISSÄ. HÄN TUTKII KEINOJA
TUNNISTAA VEDENPUUTTEESTA
KÄRSIVIÄ YHTEISÖJÄ KAAKKOISAASIASSA GEOINFORMATIIKAN KEINOIN. SÄHKÖPOSTI:
MARKO.K.KALLIO@AALTO.FI

sesta. Vesiköyhyyden syiden ymmärtäminen on erityisen tärkeää maalle, joka on
riippuvainen riisinviljelystä, siis riittävästä
veden saatavuudesta.
Tutkimuksessa laskettiin moniulotteinen vesiköyhyysindeksi (VKI) 8215 kylälle
eri puolilla Laosia käyttäen avoimesti saatavilla olevia tietoaineistoja. VKI koostuu
viidestä komponentista: veden määrästä,
sen saatavuudesta, kapasiteetista hallinnoida vesiresursseja, veden käytöstä ja
(vesi)ympäristön tilasta. Pääasiassa tietolähteet olivat väestölaskentadataa sekä
hydrologisen mallinnuksen tulokset veden
saatavuudesta. Spatiotemporaalisia tietojenlouhintamenetelmiä käytettiin laskettuun indeksiin ja sen alakomponentteihin.

Veden saatavuus ei ole suurin syy
vedenpuutteeseen Laosissa

M

aantieteellisesti vesiköyhy yden
jakautuminen oli odotettu. Paras
tilanne on pääkaupunki Vientianen ympärillä ja Mekong-joen varrella Thaimaan ja
Laosin välisellä rajalla. Myös provinssien
pääkaupunkien ympäristön tilanne näyttää

paremmalta kuin muu provinssien alue.
Vaikein tilanne on vuoristoisilla ja harvaan
asutuilla alueilla Vietnamin ja Kiinan vastaisilla seuduilla. Tämä maantieteellinen
jakauma näyttäytyy samankaltaisena niin
kuiva- kuin sadekaudellakin.
Yllättävä havainto kuitenkin on se, että
veden saatavuus ei näytä olevan määräävä tekijä Laosin vesiköyhyydessä, vaan
eroja alueiden välillä selittää parhaiten
sosio-ekonomiset ja infrastruktuuriseikat
kuten köyhyys, koulutustaso, infrastruktuuri sekä kylän etäisyys hallinnollisista
pääkaupungeista. Tästä johtuen kaikkein
huonoimmassa asemassa olevien kylien
VKI ei nouse lainkaan sadekaudella kuivakauteen verrattuna, kun paremmassa
asemassa olevien kylien tilanne paranee
parhaillaan kymmenillä indeksipisteillä.
VKI mitataan välillä 0–100, joten kyseessä
on valtava parannus.
Kun vesiköyhyyden syitä tarkastellaan
prosesseina, painottuvat maatalouden elementit. Tämä on loogista, sillä noin 70 prosenttia Laosin väestöstä asuu maaseudulla,
ja maatalous on pääasiallinen toimeentulon lähde. Maantieteellisesti painotetussa
regressioanalyysissä kymmenen tärkeimmän muuttujan joukosta kahdeksan liittyy
maatalouteen. Niiden tärkeys kuitenkin
vaihtelee siten, että maatalouteen liittyvät
syyt ovat vesiköyhyyteen liittyvissä prosesseissa merkittävämpiä harvaanasutuilla
alueilla ja vähemmän merkitseviä suurten
kaupunkien läheisyydessä. Erityisesti
kylien väestön toimeentulon riippuvuus
maataloudesta ennustaa hyvin myös vesiköyhyyttä. Näyttää siis siltä, että Laosin
maatalousväestö on veden suhteen heikoimmassa asemassa.

Paikkatieto olennaista
vesiköyhyyden syiden
ymmärtämisessä

J

atko-opintojen aikana edelleenkehitetty
maantieteellisesti painotettu pääkomponenttianalyysi vahvistaa omalta osaltaan
samoja päätelmiä: sosioekonomiset tekijät
ovat määräävässä asemassa vesiköyhyyttä
tarkastellessa. Seuraavaksi tärkeimmät
prosessit kuitenkin vaihtelevat niin alueellisesti kuin vuodenajoittain. PohjoisLaosissa ympäristötekijät ja toimeentulo
maataloudesta nousevat esiin. EteläLaosissa prosesseja ei kuitenkaan pystytty
riittävällä tarkkuudella erottamaan toisistaan, ja se viittaa siihen, etteivät VKI:n
laskemiseen käytetyt muuttujat paljasta
koko kuvaa. Paikkatietoon pohjautuva
analyysi on siis tarpeen vesiköyhyyteen
liittyvien paikallisten erojen ymmärtämi-
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KUVA: MARKO KALLIO

VKI:n jakautuminen kuiva- ja sadekauden mukaan sekä kausien välinen ero. Kartta on piirretty pisteaineistosta luotujen Voronoi-polygonien
avulla.
seksi. Analyysi myös osoitti, etteivät samat
indikaattorit sovi koko maahan. Tämä ei
tule ilmi, ellei analyysiä tehdä sijainti huomioonottaen.
Tutkimus osoittaa, että paikkatiedolla
on tärkeä merkitys veteen liittyvään problematiikkaan myös muuten kuin veden
fyysisen saatavuuden kannalta. Tässä tutkimuksessa laskettiin ensimmäistä kertaa
VKI suurelle joukolle kyliä. Kyseessä oli

myös ensimmäinen kerta, kun VKI:ta ja sen
komponentteja tutkittiin tiedonlouhinnan
keinoin. Paikkatieto osoittautui korvaamattomaksi muuttujaksi vesiköyhyyden
kartoituksen lisäksi vesiköyhyyteen johtavien prosessien ymmärtämiseen.
Lisäksi huomionarvoista on, että vaikka
tutkimukseni kohdemaa on yksi vähiten
kehittyneistä maista, tutkimus kyettiin
tekemään täysin avoimien aineistojen poh-

jalta. Käytetyt työkalutkin olivat avoimen
lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistoja:
QGIS ja R. Laskettu VKI ja analyyseissä
käytetty R-koodi on avoimesti jaossa osoitteessa http://markokallio.fi/waterpoverty/.
Diplomityön pohjalta tehty jatkotutkimus
on artikkelin kirjoitushetkellä vertaisarvioitavana. ◀

Paikkatiedon hyödyt
kaikkien ulottuville
karttakeskus.fi/locationsuite
Tai tule vierailemaan osastollemme G3
Paikkatietomarkkinoilla 7.11.
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Maantieteen ylioppilaskoe
laittaa kokelaan
soveltamaan oppimaansa
Maantieteen ylioppilaskokeen sähköistyminen toi aiempaa monipuolisemmat
tausta-aineistot ylioppilaskokeeseen.

Kevään
ylioppilas
Aleksi
Lohtender
pitää hyvänä
sitä, että
maantieteen
ylioppilaskoe
suoritetaan
sähköisenä.

mistojen käytön kertaamiseen. Jotkut
tutustuivat ohjelmistoihin ensimmäistä
kertaa vasta kertauskurssilla tai itse kesällä
kerratessaan”, Mestari kertoo.
”Katsottiin miten diagrammeja tehdään”,
Lohtander muistelee. ”Palautettiin mieliin
Libre Office Calc -ohjelman kaavatyökaluja
ja Gimp-piirrossovelluksen käyttöä.”
Syksyllä 2016 maantieteen ylioppilaskokeissa kirjoittaneet eivät voineet tutustua tehtävätyyppeihin vanhojen kokeiden
avulla, koska vanhoja kokeita ei ollut.
Digabi.fi-sivustolla julkaistiin esimerkkejä
mahdollisista tehtävätyypeistä.
”Oltiin vähän niin kuin koekaniineja”,
Lohtander nauraa.

KUVA: KOTIALBUMI

Päättele paikkatietoaineistoista

M

”

Hyvä että maantiede oli ensimmäisiä
aineita, josta suoritettiin sähköinen
ylioppilaskoe”, toteaa tämän kevään
ylioppilas Aleksi Lohtander Kaurialan lukiosta Hämeenlinnasta. ”Kun
koe on sähköinen, aineistoja voi olla
aiempaa enemmän. Laajat aineistot ja
soveltamista vaativat tehtävät sopivat
maantieteeseen.”
Lohtander suoritti maantieteen ylioppilaskokeen vuoden 2016 syksyllä,
jolloin Suomessa toteutettiin ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet. Tuolloin
sähköisinä kokeina suoritettiin maantiede,
filosofia ja saksa.

Opettele ohjelmistot

D

igitaaliset ylioppilaskirjoitukset
edellyttävät opettajilta ja oppilailta
uusien välineiden haltuunottoa.
Maantiedettä opiskelevalle tutuiksi tulevat
muun muassa Gimp-piirto-ohjelmisto ja
Libre Office Calc -ohjelma, jossa voi suorittaa taulukkolaskentaa.
Kaurialan lukion apulaisrehtori ja
maantieteen lehtori Jussi Mestari toteaa,
että sisältöpuolella sähköisiä ylioppilaskirjoituksia varten opiskeltiin samat asiat
kuin ennenkin.
”Kertauskursseilla käytimme sisältöjen
ohella aiempaa enemmän aikaa ohjel-

estari on käyttänyt sähköisiä
paikkatietoaineistoja lukio-opetuksessa – varsinkin syventävillä
kursseilla – jo ennen digitaalisia ylioppilaskirjoituksia. ”Olen käyttänyt sähköistä
kirjaa opetuksessa. Se ohjaa sähköisten
aineistojen pariin.”
Opetuksessa on käytetty muun muassa
Paikkatietoikkuna.fi-sivustolta löytyvää
Karttaikkunaa ja sen tarjoamaa mahdollisuutta tarkastella eri karttatasoja päällekkäin.
”Koululla meillä ei ole käytössä varsinaisia paikkatietoanalyyseissä käytettäviä
ohjelmistoja, joten analyysejä opetetaan
enemmän teorian tasolla kuin käytännössä”, Mestari jatkaa.
Lohtander kertoo, että syksyn 2016
maantieteen ylioppilaskokeessa kokelas
ei joutunut itse laatimaan teemakarttoja.
Kokeessa oli kuitenkin tehtävä, jonka
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Kevään 2017 maantieteen
ylioppilaskokeen tehtävässä piti
muun muassa määritellä paikkatieto
ja kertoa, miten hyödyntäisi
paikkatietoa tuulivoimalan sijainnin
suunnittelussa.

tusta hoidetaan kuntien pienillä varoilla.
Sähköiseen kokeeseen siirtyminen on
tarkoittanut itseopiskelua.”
”Ilmaisia kursseja oli, mutta pääsikö
niihin lähtemään, oli eri asia. Asian organisoiminen on monimutkaisempaa kuin
ehkä luulisi: Onko kurssin ajankohta
sopiva, kuka maksaa matkakulut ja osallistumisen ja miten oppitunnit hoidetaan
koulutuksen aikana?”

Digitaalisuus sai kannattajia

aineistossa oli Paikkatietoikkuna.fin karttaikkuna ja
siinä valmiina kaksi eri aineistoa kahdelle
päällekkäiselle tasolle aseteltuna. Tasojen
läpinäkyvyyttä pystyi säätämään liukusäädöllä.
Tehtävässä kysyttiin muun muassa, millaisia aineistoja maastokartta ja ortoilmakuvat ovat sekä pyydettiin kirjoittamaan
sanallinen kuvaus korkokuvan, maankäytön ja maiseman vaihtelusta esitetyn reitin
varrella.

Ota laajat aineistot haltuun

S

ähköinen ylioppilaskoe mahdollistaa
laajojen aineistojen käytön koetehtävissä. Syksyllä 2016 tehtävien

tausta-aineistoina
oli muun muassa orto- ja viistoilmakuvia sekä erilaisia karttoja, videoita ja
tilastoja.
”Tehtävät olivat laajempia kuin aiemmin”, Mestari kuvailee.
Aineistoja ei voi laittaa kokeeseen loputtoman paljon. ”Pitää muistaa, että oppilaan
täytyy ottaa aineistot haltuun, ennen kuin
hän voi vastata kysymykseen, ja se vie
aikaa.”
Toisaalta laajojen kysymysten vastapainoksi vastattavien tehtävien määrä on
laskenut kuudesta viiteen. Lisäksi Mestari
toteaa, että koneella kirjoittaminen on
nopeampaa kuin kynällä.
Opettajille sähköistäminen on tarkoittanut itseopiskelua.
”Ylioppilaskirjoituksia sähköistetään
valtion johdolla, mutta opettajien koulu-

K

aiken kaikkiaan sekä lehtori että
oppilas kertovat olleensa tyytyväisiä sähköiseen ylioppilaskokeeseen
ja näkevät digitaalisuuden sopivan hyvin
maantieteeseen.
”Toimi hyvin”, summaa Lohtander.
”Paremmin kuin osasin pelätä. Suurimmat
pelot kohdistuivat tekniikan pelaamiseen.
Mutta laitteet toimivat ja yhteydet pelasivat.”
Sisältöpuoli oli Lohtanderin mielestä
ympäristömaantiedepainotteista, kulttuurimaantieteen kysymyksiä oli aika vähän.
Hän kertoo pitäneensä siitä, että tehtävät
vaativat aineistojen tulkintaa.
Lukion jälkeen edessä ovat opiskelut
Helsingin yliopistossa, jonne Lohtander
pääsi lukemaan fysikaalisia tieteitä. ”Siinä
yhdistyvät hyvin maantiede ja fysiikka.
Meteorologia kiinnostaa erityisesti.” ◀

KUVA: JULIA HAUTOJÄRVI

Oppitunti Geopisteessä
Helsingin Kumpulassa sijaitseva Helsingin
yliopiston tiedekasvatuspiste Geopiste on
paikka, johon maantieteen opettaja voi tuoda luokkansa vierailulle. Tyypillisesti vierailun aikana lukioryhmä tutustuu Helsingin
yliopiston maantieteen koulutusohjelman
tutkimukseen, opiskeluun ja tiloihin sekä tekee harjoituksia esimerkiksi paikkatieto-ohjelmistoilla tai Libre Office -ohjelmistolla.
Vierailulla voidaan myös kerätä aineistoa lähimaastosta satelliittipaikannuksella tai oppilaat voivat opetella päivittämään
OpenStreeMap-karttoja satelliittikuvilta.

Keskus on osa kansallista LUMA-keskus
Suomi -verkostoa ja tekee yhteistyötä myös
muun muassa elinkeinoelämän ja Aalto-yliopiston kanssa. Tiedekasvatuskeskuksessa tutkitaan, kehitetään ja toteutetaan tieteenalojen rajat ylittävää lasten ja nuorten
tiedekasvatusta ja sitä tukevaa opettajien
koulutusta.
Lisätietoa
Tiedekasvatuskeskuksen
Geopiste-sivulta https://www.helsinki.fi/fi/
tiedekasvatus/opettajille/opetusryhmienvierailut-tiedeluokkiin/geopiste
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Kartografit kokoontuivat
ICC2017:ssa Washingtonissa

Käyttäjätutkimus ja tietotekniikka olivat vahvasti läsnä Amerikan Yhdysvaltojen
isännöimässä kartografian maailmankonferenssissa.
KUVAT: PYRY KETTUNEN

Konferenssin päätteeksi vaihdettiin järjestelyvastuu
Washingtonista Tokioon perinteisellä lippuseremonialla.
Lavalla Lynn Usery, Takashi Morita ja Menno-Jan Kraak.

Yksi ICA:n toimijoiden kokoontumisista järjestettiin National
Geographic;n päämajan Hubbard Hallissa.

I

nternational Cartographic
Association:n (ICA) järjestämä International Cartographic Conference
(ICC) on joka toinen vuosi järjestettävä kartografian maailmankonferenssi, joka kokoaa yhteen kartografian
tutkijoita, kehittäjiä ja muita toimijoita kattavasti ympäri maailman. Vuonna 2017 oli
vuorossa 28. ICC, ja sen järjesti Yhdysvallat
pääkaupungissaan Washington DC:ssä heinäkuussa. Pientä varjoa konferenssin ylle
toi muutamien maiden edustajien hankaluudet matkustaa paikalle isäntämaan
asettamista saapumiskielloista johtuen.

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

Viro ICA:n jäseneksi

E

nnen konferenssiviikkoa oli ICA:n
ylimääräinen yleiskokous, jossa
toteutettiin sääntömuutoksia, poistettiin epäaktiivisten maiden ja organisaatioiden jäsenyyksiä sekä hyväksyttiin
uusiksi jäsenmaiksi Viro, Georgia ja Bangladesh.
Ennen varsinaista konferenssiviikkoa kokoonnuttiin
yhteen pienemmillä joukoilla
ICA:n teemoittain
toimivien komissioiden johdolla.
Suurin osa komissioiden 12 kokouksesta järjestettiin
konferenssikaupunki Washingtonissa ja
niissä nähtiin esityksiä avoimista karttatekniikoista aina kosmoksen kartoitukseen. Yhdeksi kokouspaikaksi oli valikoitunut myös historiallinen Williamsburgin
kaupunki Virginian osavaltion puolella,

missä komissiot Maps and the Internet,
Education and Cartography sekä Ubiquitous Mapping pitivät yhteiskokouksen.
Varsinaisessa konferenssissa oli seminaariesityksiä kymmenessä rinnakkaisessa sessiossa, minkä lisäksi oli tarjolla
päivittäin vaihtuva tieteellinen posterinäyttely, näytteilleasettajien näyttely,
kansainvälinen karttanäyttely ja lasten

Vain tekniikan viimeisiä saavutuksia
soveltamalla voi kartografia pysyä
tieteen ja tekniikan huippualana.
kansainvälisen Barbara Pethcenik -karttakilpailun näyttely. Suomella oli komea
edustus kahdessa jälkimmäisessä näyttelyssä, mutta esittelypisteille olisi toki toivonut myös suomalaisen karttaosaamisen
yrityksiä ja yhteisöjä.

Käyttäjät ja digitalisaatio pinnalla

K

eynote-esityksiä nähtiin kolme
liittovaltion eri virastoista ja yksi
OpenStreetMap:lta. Viime vuosina
esiin noussut käyttäjiin ja käyttötilanteisiin
keskittyvä tutkimus oli edelleen keskeisesti läsnä. Myös digitalisaatio ja automatisaatio toistuivat useissa esityksissä ja toivat
konferenssiin uutta, aiempaa tietoteknisempää otetta. Tämä sopi konferenssiin
mainiosti: vain tekniikan viimeisiä saavutuksia soveltamalla voi kartografia pysyä
tieteen ja tekniikan huippualana.
Konferenssin erillisinä vierailukohteina olivat muun muassa kansallinen
karttalaitos USGS, National Geographic,
kongressin kirjasto karttahuoneineen,
meri- ja ilmatieteiden laitos NOAA, ESRI:n
tutkimus- ja kehityskeskus ja Smithsoniainstituutti. Konferenssin iltajuhla pidettiin
teksasilaisena grilli-illallisena, ja muita
iltamenoja tarjosivat Yhdysvaltain kansallispäivän ilotulitus, Washington - New
York -baseball-ottelu, Mary Edna Fraserin
taidenäyttely ja nuorten kartografien
kokoontuminen.

#Suomi100 @ICC2017DC

S

uomi esiintyi ICC:ssä juhlavuotensa kunniaksi karttanäyttelyjen
lisäksi ylimääräisessä yleiskokouksessa (Antti Jakobsson, Juha Oksanen),
seminaarisalien esityksissä ja siten myös
konferenssin tieteellisissä julkaisuissa
(Mari Laakso, konferenssijulkaisu; Pekka
Latvala, konferenssijulkaisu; Pyry Kettunen, journal-artikkeli; Janne Kovanen,
konferenssijulkaisu) sekä konferenssin
suunnistuskilpailussa (Pyry Kettunen, 2.
sija). Keskusteluun ulkomaisten kollegoiden kanssa nousivat Suomen Kansalliskartastot. Suomen uranuurtajuutta kansalliskartastoissa kunnioitetaan suuresti
maailmalla ja hiukan kyseltiin 100-vuotiskartastonkin perään.
Seuraava ICC järjestetään vuonna 2019
Tokiossa. Tuolloin ohjelmassa on suurkonferenssin lisäksi joka neljäs vuosi järjestettävä yleiskokous toimijavalintoineen. ◀

▶ Konferenssista löytää lisätietoja
internet-sivuilta icc2017.org ja ICA:n
toimintaan voi tutustua osoitteessa
www.icaci.org.
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standardisoinnissa
Pohjoismailla on
ollut merkittävä
rooli jo lähes 30
vuoden ajan.

Pohjoismaista
standardiyhteistyötä
lähes 30 vuotta

P

aikkatietoalan tekninen komitea
ISO TC/211 perustettiin kansainväliseen standardisointijärjestöön
(ISO = International Organisation
for Standardisation) 1990-luvulla Pohjoismaiden aloitteesta. Perustamisvaiheessa
aktiivisimpia olivat Olaf Østensen Norjasta
ja Antti Rainio Suomesta.
Norja toimi puheenjohtajamaana yli
20 vuotta. Olaf Østensen puheenjohtajana
ja Bjørnhild Sæteroy sihteerinä tekivät
pitkän ja ansiokkaan uran paikkatietoalan
standardisoinnissa. Tämän vuoden alussa
heidän oli aika siirtyä sivuun eläkepäivien
lähestyessä.
Uudeksi puheenjohtajamaaksi valittiin
Ruotsi. Puheenjohtajana on vuoden alusta
lähtien toiminut pitkään paikkatietoalalla
toiminut Christina Wasström Lantmäterietistä (Ruotsin karttalaitos). Sihteerinä
aloitti Therese Andrén Ruotsin standardisoimisliitto SIS:stä (Swedish Standards
Institute).
Vahva pohjoismainen panos ISO TC/211komitean johdossa ja työssä sai jatkua.

välillä standardeja valmistelevissa työryhmissä. Yleiskokouksissa äänestetään työn
tuloksista ja keskustellaan mahdollisista
muutoksista, mutta standardit kirjoitetaan
ja ehdotukset uusiksi työaiheiksi valmistellaan yleiskokousten välillä.
Tässäkin työssä Pohjoismaat ovat olleet
aktiivisia. Lähes jokaisessa työryhmässä
on joku pohjoismaalainen, ja työryhmien
editoreinakin on vuosien saatossa ollut
useampia Pohjoismaiden asiantuntijoita.
Erityisesti norjalaiset ovat aina olleet
aktiivisia.
Suomalaisia on viime aikoina näkynyt standardisointityössä vähemmän.
Mikään ei kuitenkaan estä meitä lähtemästä mukaan. Työryhmissä pääsee
todella vaikuttamaan, mitä standardeihin
kirjoitetaan. Vaikutukset voivat olla merkittäviä, kun standardit otetaan käyttöön
maailmanlaajuisesti. Lisäksi työssä saa
ystäviä ympäri maailmaa.

Standardit valmistuvat
työryhmissä

tandardisointi vaatii aina yhteistyötä.
Omia tavoitteita ei saa läpi, jos niille ei
ole kannatusta, eivätkä ne tule yleiseen tietoon, jos niitä ei kerro kenellekään.
Siksi verkostoituminen on tärkeää.
Pohjoismaat tekevät aktiivista yhteis-

S

tandardisointi ei tapahdu vain yleiskokouksissa ja puheenjohtajistossa.
Varsinainen työ tehdään kokousten

Pohjoismaista yhteistyötä myös
kokousten välillä

S

Toukokuussa ISO TC/211
-ryhmän asiantuntijat
eri puolilta maailmaa
kokoontuivat Tukholmassa.

työtä yleiskokousten välillä. Ennen yleiskokousta pohjoismainen standardisointiväki
kokoontuu pariksi päiväksi vaihtamaan
tietoja ja suunnittelemaan yhdessä, miten
tulevassa yleiskokouksessa toimitaan
ja äänestetään. Saamme lisätietoja eri
työryhmissä olevilta pohjoismaisilta kollegoiltamme ja jaamme hyviä käytäntöjä
maiden välillä.
Yhdessä olemme enemmän. Maailmalla
meidät tunnetaankin pohjoismaisena
mafiana. Olemme päässeet vaikuttamaan
moniin merkittäviin päätöksiin, koska
olemme niitä yhdessä ajaneet.

Miten mukaan
standardisointityöhön?

H

aluaisitko sinä mukaan standardisointityöhön? Seuraava pohjoismainen standardisointikokous
on marraskuun alussa Tukholmassa. ISO
TC/211 -komitean seuraava yleiskokous
on joulukuussa Uudessa-Seelannissa. Olet
tervetullut mukaan! Ota yhteyttä inspire@
maanmittauslaitos.fi.
Haluatko seurata standardisointityötä
kotimaassa? Suomen standardisointiliitto SFS:n seurantaryhmässä 304 seurataan paikkatietoalan standardisointityötä. Seuraava kokous on 14.11. Tervetuloa mukaan! ◀

KUVA: SWEDIESH STANDARDS INSTITUTE / THERESE ANDREN

Paikkatietoalan
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UUTISIA
0100100 Merellä yhdistää
ammattimerenkulun kartat
muuhun dataan

MaasGlobalille kultaa ja
kunniaa
Helsinkiläisen kasvuyrityksen MaaS Globalin kehittämä Whim-matkasovellus on
voittanut pääpalkinnon Paras Mobiilipalvelu 2017 -kilpailussa. Eri liikkumismuodot
palvelukokonaisuudeksi yhdistävä Whim
palkittiin suurimman kansainvälisen potentiaalin omaavana palveluna. Voittajat
julkistettiin SuomiAreena -tapahtumassa
Porissa. Paras Mobiilipalvelu -kilpailun järjestää Teleforum ry ja Ohjelmistoyrittäjät ry.
Voittajat valittiin yleisöäänestyksen sekä
elinkeinoelämän eri aloja edustavan tuo-

Navdatalta FinnReftukiasemia
Maanmittauslaitokselle
Navdata Oy on allekirjoittanut sopimuksen Maanmittauslaitoksen kanssa 25 Javad GNNS-vastaanottimen toimittamisesta
FinnRef-tukiasemaverkon täydentämiseksi. FinnRef tarjoaa veloituksetonta koodiKUVA: PUOLUSTUSVOIMAT

0100100 tuo markkinoille uuden veneilijöille tarkoitetun mobiilisovelluksen 0100100
Merellä. Ilmaisessa palvelussa ovat mukana Suomen, Ruotsin, Norjan merialueiden ja Vuoksen vesistön merikartat. Niihin
on yhdistetty muuta dataa ja ominaisuuksia, kuten Mies yli laidan -toiminto (MOB).
Sovelluksesta on olemassa iOS ja Android
-versiot. iOS-sovelluksessa on mukana
myös säätiedot ja mahdollisuus jakaa oma
sijainti muun muassa tekstiviestillä, sähköpostilla tai Facebookissa.
Niille, jotka kaipaavat lisää ominaisuuksia, on tarjolla maksullinen 0100100 Merellä Pro1-versio. Siinä ovat mukana myös
AIS-tiedot, offline-kartat, reittisuunnittelu,
kurssi, nopeus pohjan suhteen ja trippimittari.
0100100 Merellä on rakennettu samalle

alustalle kuin Eniro-konsernin jo Ruotsissa
ja Norjassa julkaistu Eniro På Sjön. Ruotsissa se on käytössä noin 250 000 veneilijällä.
0100100 Merellä on tarkoitettu veneilijöiden käyttöön paikan määrittelyyn ja reittien suunnitteluun. Perinteiset navigointimenetelmät kuten paperinen merikartta
täytyy matkassa olla mukana edelleen.
”Sovellus tarjoaa helpon tavan selvittää
sijainti, tutkia reittiä ja katsoa sääennusteita. Vastaavaa palvelua ei ole Suomessa
saatavilla. Ruotsissa ja Norjassa sovelluksessa on myös palveluhakemistomme data
mukana. Suomessa tämä on jatkokehityksessä. Tiedot esimerkiksi vierasvenesatamista ja merihuoltoasemista ovat mahdollisesti mukana jo ensi veneilykaudella”
lupailee Oy Eniro Finland Ab:n toimitusjohtaja Kaj Lindholm.

mariston äänten perusteella.
”Erityisen ylpeitä voimme olla osaamisesta, jota Suomesta löytyy uudenlaisiin liikkumispalveluihin sekä terveyteen ja
hyvinvointiin liittyviin palveluihin. Suomalaisten arjen sujuvoittamisen lisäksi näiltä
aloilta löytyy myös valtava globaali markkinapotentiaali”, toteaa tuomariston puheenjohtajana toiminut liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner MaaS Globalin
tiedotteessa.
Whim-matkasovelluksen avulla voi
kiinteään kuukausihintaan käyttää sekä julkista liikennettä että tietyn määrän taksia ja
vuokra-autoa. Palvelu mahdollistaa eri liik-

kumispalveluiden ostamisen samalta luukulta ja tarjoaa vaihtoehdon auton omistamiselle.
Maas Global keräsi kesällä myös 14 miljoonan euron rahoituksen tuotteen kansainvälistämiseen. Yrityksen mukaan sen
vanhoista osakkaista merkittäviä lisäsijoituksia tekivät Transdev, Veho ja Karsan. Uusia sijoittajia ovat japanilainen autoteknologiayhtiö DENSO ja turkkilainen Swiftcom
sekä yhteensä noin 10 miljoonaan sijoittaneet Toyota Financial Services ja vakuutusyhtiö Aioi Nissay Dowa.

paikannuskorjausta koko Suomen alueella
käyttäen 3/4G-verkkoja ja NTRIP-protokollaa.
Maanmittauslaitoksen FinnRef-verkko on tihentymässä koko maassa, minkä
myötä Maanmittauslaitoksen omia paikannuspalveluja tullaan kehittämään. Verkko luo perustan Maanmittauslaitoksessa
tehtävään koordinaattijärjestelmien ylläpi-

toon, ja sen tuottamaa dataa hyödynnetään
myös tutkimuksessa. Ensimmäiset uudet
asemat rakennetaan Länsi-Lappiin palvelemaan Liikenneviraston Aurora-hanketta
ja laitoksen omia tarpeita.
Navdata on toimittanut aikaisemmin
FinnRef-hankkeisiin 32 Javad DGNSS -tukiasemaa.

Dimenteq kehittää
Senaatti-kiinteistöjen
paikkatietojärjestelmää
Senaatti-kiinteistöt ja Dimenteq Oy ovat
tehneet sopimuksen Senaatin paikkatietojärjestelmän kehittämisestä. Yhteistyöllä
tuetaan kasvaneita paikkatiedon hyödyntämistarpeita Senaatin omaisuudenhallinnassa. Paikkatietoa tarvitaan jo siitäkin
syystä, että valtio omistaa lukuisia raken-

nuksia esimerkiksi Puolustusvoimien ja
Rajavartiolaitoksen kohteissa, joilla ei ole
varsinaista osoitetta. Sopimus kattaa paikkatietojärjestelmän kehittämisen sekä järjestelmän tuki- ja ylläpitopalvelut.
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UUTISIA
TARKKA on uusi karttapalvelu
tarkan maastoerotuskyvyn
satelliittikuville

SYKEn kaukokartoittajat ovat kehittäneet
uuden karttapalvelun satelliittikuvien helppoon selailuun ja erityisesti nopeaan zoomailuun. Aineistona hyödynnetään SYKEn

Porin kaupunki palkittiin
Esrin käyttäjäkonferenssissa
Esri luovutti Porin kaupungille vuoden 2017
Special Achievement in GIS (SAG) -palkinnon Esrin kansainvälisen käyttäjäkonferenssin yhteydessä San Diegossa heinäkuussa. Porin kaupunki on ensimmäinen
kuntaorganisaatio Suomessa, jolle kyseinen palkinto on myönnetty. Aikaisempina vuosina Esrin SAG-palkinnon ovat saaneet muun muassa Suomen metsäkeskus,
Fingrid ja Liikennevirasto. Palkinto jaettiin
tänä vuonna yhteensä 180 organisaatiolle
maailmanlaajuisesti.
Palkinnon myöntämisen perusteena on
Porin kaupungin innovatiivinen ote paikkatiedon ja uusimman teknologian hyödyntämiseen muun muassa datan keräämisessä
ja visualisoinnissa. Pori on aktiivisesti kehittänyt yli 40 Esrin teknologiaan perustuvaa sovellusta, joiden pyrkimyksenä on liKUVA: WEMBLEY NATIONAL STADIUM LTD

rajapinnoilla julkaistuja satelliittiaineistoja
täydennettynä paikkatietoaineistoilla. Karttapalvelussa voi hakea kuvia alueittain tällä
hetkellä Helsingin edustalta, Lounais-Suomesta ja Suomenlahdelta.
Tosivärikuvilta seurattavia ilmiöitä
ovat kesällä mm. sinileväkukinnat, veden
sameusvaihtelut ja ruoppausalueet. Lisäksi palvelusta löytyy havaintoja talven jäisiltä kuukausilta ja sulamisajalta. Mielenkiintoisia vedenlaadun ilmiöitä seurataan
Suomen merialueilta Euroopan avaruusjärjestön Sentinel-2 ja NASAn Landsat-8-satelliittien havainnoista.
Karkeampikin satelliittiaineisto, kuten
Itämeren laajuiset pintalämpötilat ja levä-

sätä esimerkiksi sosiaalista hyvinvointia
sekä houkutella Poriin lisää matkailijoita.
Esimerkiksi Porin palvelukartta esittelee yli
300 kohdetta päiväkodeista terveys- ja sosiaalipalveluiden toimipisteisiin ja matonpesupaikoista kuntoratoihin. Lisäksi kaupunki hyödyntää paikkatietoalustaa muun
muassa koulupiirien ja Satakunnan SOTEalueiden suunnittelussa sekä kaupungin
omistamien kiinteistöjen energiankulutuksen seurannassa ja kunnossapidon suunnittelussa.
Maailman suurin paikkatietoalan tapahtuma, Esrin kansainvälinen käyttäjäkonferenssi, keräsi tänä vuonna San Diegoon ennätysyleisön: 17.980 osallistujaa
136 maasta. Viisipäiväisen konferenssin
avauspäivän esitykset – puhujina mm.
Smart Dubai ja Walt Disney Animation Studios sekä keynote Dr. Geoffrey West – ovat
katsottavissa videotallenteina. Linkki videoihin löytyy osoitteesta: www.esri.com/uc

Soil Scoutilta järjestelmiä
Philadelphian ja Wembleyn
stadioneille
Soil Scout Oy on toimittanut paikkatietoon
kytkettyjä kosteudenhallintajärjestelmiään
Wembleyn ja Philadelphian urheilustadioneille. Yhtiölle on myös myönnetty USA:n
lainsäädännön mukainen teknologiapatentti liittyen antenniteknologiaan. Antenniteknologialle on myönnetty teknologiapatentti myös Suomessa.
Soil Scout on lisäksi solminut myynti- ja jakelusopimuksen Berner Oy:n kanssa liittyen maanviljelykseen ja golf-kenttiin
sekä sopinut pilottiprojektista VR:n ratojen
routatutkimushankkeessa.

lauttatulkinnat, on saatavissa zoomattavassa muodossa. Niille avattiin kesällä oma
palvelunsa, joka löytyy osoitteesta syke.fi/
kaukokartoitus.
TARKKA-karttapalveluun tulee satelliittien havainnoista työstettyjen tosivärikuvien lisäksi ympäristöministeriön rahoittaman Vesisen-projektin tuottamia
ensimmäisiä versioita rannikon sameus- ja
humusaineistoista. Syksyn aikana vastaavia aineistoja saadaan myös järviltä.
Karttapalvelua syke.fi/kartta käyttää
mm. Varsinais-Suomen ELY-keskus.
Karttapalvelun rajapintoja on kehitetty
Envibase-hankkeen Tietojen yhteiskäyttö
-osahankkeessa.

Storumanille Harava–
palvelu ensimmäisenä
ruotsalaiskuntana
Dimenteqin Harava-karttakyselypalvelua
tullaan Storumanin kunnassa käyttämään
kansalaisvuorovaikutukseen esimerkiksi kaavoituksen sekä yhteiskunnallisten
muutosten seurannan yhteydessä. Storumanissa on suunnitteilla Haravan hyödyntäminen kunnan alueella sijaitsevan
Tärnabyn kaavoituksessa. Tarkoituksena on osallistaa asukkaita ja matkailijoita
Tärnabyn kehittämiseen.

Iceye keräsi lisärahoitusta
Suomalainen Iceye Oy keräsi 13 miljoonan dollarin eli noin 11 miljoonan euron
lisärahoituksen hiljattain päättyneellä rahoituskierroksella. Summasta noin 7 miljoonaa euroa on peräisin yhdysvaltalaiselta pääomasijoittaja Draper Nexukselta.
Lisärahoituksella Iceye ilmoittaa laajentavansa kaupallisia toimintojaan ja kehittävänsä teknologiansa valmiiksi seuraavan
sukupolven SAR-mikrosatelliittiryhmää
varten. Lisäksi rahoitus mahdollistaa useampien satelliittien lähettämisen avaruuteen.
Iceye suunnittelee lähettävänsä ensimmäiset kolme SAR-sensoreilla varustetuista mikrosatelliiteistaan maata kiertävälle radalle seuraavan 12 kuukauden
aikana. Dataa on tarkoitus tarjota valikoiduille asiakkaille jo vuoden 2018 aikana.
Iceye on saanut aiemmin rahoitusta
myös Euroopan unionin Horisontti 2020
-tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta sekä
Tekesiltä.
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Paikkatietoalan yhteisöllisyyttä alueellasi
Monialaisen paikkatietokentän toimijat kokoontuivat Oulussa

KUVA: PROGIS

M

ikä yhdistää virtuaalimaisemia, SOTE-palveluita, sulavaa ikiroutaa ja osallistavaa
suunnittelua? Ilmiselvästi
paikkatieto. Paikkatietoalan
kollegoiden ja heidän työnsä tunteminen
lähimpien maakuntien alueelta ei enää
olekaan yhtä selvää. ProGIS järjesti alueellisen paikkatietoseminaarin yhdessä
Pohjois-Suomen Maantieteellisen Seuran
kanssa toukokuussa Oulun yliopistolla.
Tapahtumaa olivat tukemassa Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikkö,
Oulun ammattikorkeakoulu ja Lapin
ammattikorkeakoulu.
Pohjoisen paikkatietotyön uudet kuulumiset olivat vahvasti esillä. Kaikkein
mielenkiintoisinta oli moninaisuus. Paikkatietoasiantutijat yrityskentältä, julkisista organisaatioista, sektoritutkimuslaitoksista, ammattikorkeakouluista ja
yliopistoista toivat tapahtumaan mielenkiintoisia esitelmiä, sekä myös keskustelivat kehitysnäkymistä ja ongelmista.
Oli rikastavaa huomata taas kerran, että
laajasta substanssikirjosta huolimatta
menetelmälliset yhteydet ovat vahvoja
paikkatietokentän eri ulottuvuuksien
välillä, mistä voi ammentaa uusia visioita
myös omaan työhönsä.
Paikkatietoiltapäivän anti jakautui
kolmeen sessioon. Aluksi palvelun tuottajat ja kehittäjät esittelivät paikkatiedon
logistiikkaa sekä mobiilipaikantamisen
tekniikoita ja uusia välineitä. Ammattikorkeakoulut esittelivät metsämaaston virtuaalimaisemaa sekä maisemarakenteen
ilmakuvausta hyperspektraalisesti. Toisen
osuuden aikana keskityttiin paikkatiedon
suunnittelullisiin teemoihin maakuntatasolla, kaupunkirakennetason paikkatiedon 3D-mahdollisuuksiin ja yksilötason
huomioivaan osallistavan sijainnillisen
kyselyn menetelmiin. Session päätteeksi

perehdyttiin numeron murskaamisen
mahdollisuuksiin. Kolmannen osuuden
aikana tutustuttiin ympäristön hyvinvointivaikutuksiin, terveyspalveluverkon
sijainnin optimointiin ja arktisten aluei
den infrastruktuuririskeihin ilmaston
lämmetessä.
Alueelliset paikkatietotapahtumat ovat
yksi keino verkottua kollegojen kanssa ja
samalla voi avautua kanavia myös alueelliseen profiloitumiseen. Hyvän kokemuksen kautta ProGIS rohkaiseekin jäseniään
alueellisten paikkatietotapahtumien
järjestämiseen aina pop-up kahvitapaamisista seminaareihin. ProGISin tuki on
hyödyllistä erityisesti, kun halutaan tavoittaa moninaisen paikkatietoalan toimijat
jäsentemme yhteystietojen avulla. Tarvittaessa myös pientä taloudellistakin tukea
on tarjolla. Ainakin Pohjois-Suomessa
tapahtumaa on tarkoitus viritellä käyntiin
myös tulevana vuotena.

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

Seuraa tapahtumia: www.progis.fi
Facebook: GIS Velhot
Jäsenposti: progis.info@gmail.com
Tutustu Pohjois-Suomen paikkatieto
iltapäivän esityksiin:
https://www.progis.fi/seminaarit/42

ProGIS palkitsee opinnäytteitä paikkatietomarkkinoilla – muista ilmoittaa
ehdokkaat 7.10. mennessä!
Lisätietoja sivuillamme.

OSSI KOTAVAARA

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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PALVELUHAKEMISTO
TM

THE SCIENCE OF WHERE

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

Ohjelmistoja, joilla rakennetaan tulevaisuutta
▷ Päätuotteemme ovat suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon kehitetyt Trimblen ohjelmistot. Olemme myös Autodeskin sertifioima
jälleenmyyjä, kehittäjä ja kouluttaja. Meiltä
löytyy lisäksi monipuolinen valikoima varusohjelmistoja.

Avoin yhteentoimiva ArcGIS-paikkatietoalusta
▷ maankäyttötoimialan ja yhdyskuntatekniikan
työvälineiden ja prosessien digitalisointiin
▷ monikanavaiseen vuorovaikutukseen ja osallistamiseen
▷ yksityisen ja julkisen sektorin toimintojen
tehostamiseen

Klovinpellontie 1-3, 02180 ESPOO
Puh. 09 2313 2150
civilpoint@civilpoint.fi, civilpoint.fi

Bertel Jungin aukio 3, 02600 ESPOO
puh. 0207 435 435
info[at]esri.fi, www.esri.fi

Tarjoamme hyvällä hinta-laatusuhteella:
▷ Laadukkaat kartta-aineistot
▷ Kätevät karttakäyttöliittymät
▷ Vaivattomat paikkatietopalvelut
▷ Sujuvat projektipalvelut

▷ Tiedonkeruun, työnohjauksen ja omaisuudenhallinnan mobiiliratkaisut

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

Fifth Element - a Trimble Company
puh. 020 742 0600, sales@fifthelement.fi
www.fifthelement.fi

OHJELMISTOT

TM

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

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

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

www.karttakeskus.fi

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

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

Paikkatietopalveluiden laadunvarmistus
▷ Seuranta- ja raportointipalvelut
▷ Suorituskykytestaus
▷ OGC- ja Inspire-asiantuntijapalvelut

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

Symetrin FIKSU-ohjelmistoratkaisut sekä
Autodesk-ratkaisut infrasuunnitteluun
▷ Kaava-, viher-, maisema- ja kunnallistekniikan
suunnitteluratkaisut
▷ Verkostotietojen suunnittelu- ja hallintaratkaisut, selainkäyttöiset GIS-sovellukset
▷ Infra- ja geomallinnusratkaisut
▷ 3D-laserkeilaus, pistepilvien käsittelyratkaisut
Äyritie 8 B, 01510 VANTAA
puh. (09) 5422 6500, info[at]symetri.fi
etunimi.sukunimi[at]symetri.com www.symetri.fi

▷
▷
▷
▷

▷ Magnet Field maastomittaukseen
▷ Magnet Office suunnitelmien ja mittausaineistojen hallintaan
▷ Magnet Enterprise pilvipalvelu

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

AIKKATIETOMARKKINAT 2015

aupunkimallien
uotanto ja ylläpito

isätehoa 64 bit
ovelluksilla

UAV ja LiDAR

▷
▷
▷
▷

Smallworld paikkatietojarjestelmat ja palvelut
Safe Software FME-tuotteet ja palvelut
Bionatics LandSIM3D-tuotteet ja palvelut
BI ja maastosovellukset ja palvelut

Hannu-Pekka Rantaniemi
Tekniikantie 12 (Innopoli 1), 02150 ESPOO
puh. (09) 4289 0202
sales@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

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

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

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

Kansallinen maastotietokanta ja yhteistyökumppanit kutsuvat sinut:
3D IDEAHAASTEESEEN
Innovoi ja osallistu kilpailuun paikkatietomarkkinoilla!
Lue lisää: http://kmtk.paikkatietoalusta.fi/ajankohtaista

Mike von Wehrt
puh. 030 661 10
energy.publicadmin@trimble.com
kunnat.trimble.fi

Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki/Seppo Laakso

▷ 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.cgi.fi

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

▷
▷
▷
▷

Symetrin FIKSU-ohjelmistoratkaisut sekä
Autodesk-ratkaisut infrasuunnitteluun
▷ Kaava-, viher-, maisema- ja kunnallistekniikan
suunnitteluratkaisut
▷ Verkostotietojen suunnittelu- ja hallintaratkaisut, selainkäyttöiset GIS-sovellukset
▷ Infra- ja geomallinnusratkaisut
▷ 3D-laserkeilaus, pistepilvien käsittelyratkaisut
Äyritie 8 B, 01510 VANTAA
puh. (09) 5422 6500, info[at]symetri.fi
etunimi.sukunimi[at]symetri.com www.symetri.fi

Hannu-Pekka Rantaniemi
Tekniikantie 12 (Innopoli 1), 02150 ESPOO
puh. (09) 4289 0202
sales@spatialworld.fi
www.spatialworld.fi

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

JÄRJESTELMÄT

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

Smallworld paikkatietojarjestelmat ja palvelut
Safe Software FME-tuotteet ja palvelut
Bionatics LandSIM3D-tuotteet ja palvelut
BI ja maastosovellukset ja palvelut
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▷
▷
▷
▷
▷
▷

GIS/DGPS/DGNSS-laitteet
GNSS-laitteet
IS- ja SI-yhteiskäyttölaitteet
UAS-ortokopterit
Mobiilikartoitusjärjestelmät
Laserkeilaimet ja käsiskannerit

Helsinki Finland

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

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

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

▷ Ilmakuvaukset ja viistokuvat
▷ Laserkeilaukset lentokoneesta, helikopterista
ja autosta
▷ Digitaaliset kartat ja maastomallit
▷ Paikkatietopalvelut ja GIS-konsultointi

▷ Topcon GPS/Glonass RTK/DGPS/GIS
▷ Topcon takymetrit, robotti ja manuaalikojeet,
kameratakymetrit
▷ Mobiiliskannaus
▷ UAV/UAS

Karjalankatu 2, 4 kerros, 00520 Helsinki
etunimi.sukunimi@terratec.fi
www.terratec.fi

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

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

LAITTEISTOT

May 29 – June 2
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PALVELUHAKEMISTO

Kattavat ja monipuoliset paikkatietopalvelut:
▷ llmakuvaus ja laserkeilaus
▷ BlomOBLIQUE-viistoilmakuvaus
▷ Blom3D-kaupunkimallit ja kaavan pohjakartat
▷ Maastomallit ja maastomittaukset
▷ Maplnfo-paikkatieto-ohjelmistot
Lisätietoa: Jukka Erkkilä ja Mikko Salonen
Pasilanraitio 5, 00240 HELSINKI
puh. 020 322 8940
etunimi.sukunimi[at]blomkartta.fi
www.blomkartta.fi

▷ Avoimen/suljetun lähdekoodin ratkaisut
▷ Sovelluskehitys/alihankinta

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

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

TM

THE SCIENCE OF WHERE

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

PALVELUT

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

Geologinen tieto yhdestä hakupalvelusta
http://hakku.gtk.fi/
Hakusta löytyvät
▷ Paikkatietotuotteet
▷ Julkaisut ja raportit
▷ Valokuvat
▷ Karttapiirrokset
Karttapalvelut mobiiliversioina osoitteessa
http://www.gtk.fi/tietopalvelut/karttapalvelut/

Autamme hyödyntämään paikkatietoihin liittyviä
avoimen lähdekoodin ja avoimen datan ratkaisuja.
▷ QGIS, PostGIS, GeoServer koulutus
▷ OpenStreetMap & OSGeo yhteisöt
▷ Selvitykset, karttatyöt, työkalujen kehitys
Kalevankatu 31, 00100 Helsinki
puh. 040 725 2042 (Pekka Sarkola)
info@gispo.fi
www.gispo.fi

TM

Toimintasi tuottavuuden takaavat:
▷ TomTom- ja muut aineistot
▷ paikkatietoanalyysit
▷ ketterät käyttöönotot ja projektipalvelut
▷ koulutus ja konsultointi
▷ jatkuvat palvelut (tuki ja ylläpito)
▷ laaja kumppaniverkostomme
Bertel Jungin aukio 3, 02600 ESPOO
puh. 0207 435 435
info[at]esri.fi, www.esri.fi

▷ Paikkatietojärjestelmien sovelluskehitys ja
projektit
▷ Mobiilin tiedonkäsittelyn ratkaisut eri tarpeisiin

▷ Koulutuksia julkishallinnolle ja yrityksille yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa
▷ Paikkatiedot, kiinteistötehtävät ja mittaus,
liikenne, maankäyttö ja kaavoitus, ympäristönsuojelu, rakennusvalvonta ja kuntatekniikka
Marjaana Laurema
FCG Koulutus Oy, Osmontie 34, 00601 HELSINKI
puh. 044 278 6732
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

▷ Trimnet VRS-palvelu
▷ Koulutus, tekninen tuki ja ylläpito
▷ Trimble Service Center, valtuutettu huoltopalvelu
▷ Laitevuokraus

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

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

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

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

▷ Datan jalostus
▷ Karttapalvelu ja karttatuotteet
▷ Karttateknologia- ja rajapintapalvelu
▷ Viestintä- ja paikannusjärjestelmät
▷ Operatiiviset tilannekuva- ja johtamisjärjestelmät
▷ Konsultointi- ja asiantuntijapalvelut
Petri Särkisaari
Hirvaskatu 14, 96190 ROVANIEMI
puh. +358 40 535 9506
info@mapitare.fi
www.mapitare.fi
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SKM-GIS AIR
▷ Ilmakuvakartat ja digitaaliset kartat
▷ Maastomallit, ortokuvat, mittauspalvelut

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

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

▷ 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

▷
▷
▷
▷

Paikkatietopalveluiden laadunvarmistus
▷ Seuranta- ja raportointipalvelut
▷ Suorituskykytestaus
▷ OGC- ja Inspire-asiantuntijapalvelut

▷ YTCAD-ohjelmistot infra- ja kaavasuunnitteluun
▷ Paikkatietopalvelin
▷ Katu-Info, Viher-Info, johtokartta

▷
▷
▷
▷

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

Sweco Ympäristö Oy
Uudenmaankatu 19 A, 20700 TURKU
puh. 0207 393 000
www.sweco.fi

Paikkatietoa pilvipalveluna:
▷ BlomOBLIQUE-viistoilmakuvaus
▷ BlomSTREET-katunäkymäkuvaus
▷ Blom3D-kaupunkimallit
▷ Kaavan pohjakartat
▷ BlomURBEX-pilvipalvelu
Lisätietoa: Jukka Erkkilä ja Mikko Salonen
Pasilanraitio 5, 00240 HELSINKI
puh. 020 322 8940
etunimi.sukunimi[at]blomkartta.fi
www.blomkartta.fi

Smallworld paikkatietojarjestelmat ja palvelut
Safe Software FME-tuotteet ja palvelut
Bionatics LandSIM3D-tuotteet ja palvelut
BI ja maastosovellukset ja palvelut

Hannu-Pekka Rantaniemi
Tekniikantie 12 (Innopoli 1), 02150 ESPOO
puh. (09) 4289 0202
sales@spatialworld.fi
www.spatialworld.fi

Erdas ja Geomedia ohjelmistot
ArcGIS räätälöinti
Paikkatietoaineistojen hallinta
Karttatuotteet

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

▷ Topcon merkkihuolto
▷ GPS- ja muut geodesian laitteet

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

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
Lainhuudot ja kiinnitykset
Kiinteistötietopalvelu
Karttapaikka
Avoimet aineistot
Rajapintapalvelut

asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi
www.maanmittauslaitos.fi

PALVELUT

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

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

TIETOTUOTTEET

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

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.

Suomenkielinen
Android 6.0

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

