PAIKKATIEDON ERIKOISLEHTI 4/2017

Sisätilapaikannus on
pian arkipäivää

SOMEA KAUPUNKI
SUUNNITTELUUN

KANSALAISHAVAINNOT
VIRANOMAISKÄYTTÖÖN

KARTANTEKO
ON KIVAA

2 ◀ positio 4/2017

Somekuplassa

KIRSI MÄKINEN
päätoimittaja

KUVA: JOHAN MYRÉEN

P

aikkatietojen kerääminen ei ole vain asiaan
vihkiytyneiden yksinoikeus. Viimeistään
kännykkäpaikannus toi koordinaatit kaikkien ulottuville – halusimme sitä tai emme.
Enää ei tarvitse muistella otsa rypyssä,
mistä lomakuvat on otettu, mikäli olemme
antaneet kännykkäkameran paikantaa koordinaatit.
Pyöräretket, patikkareitit ja juoksulenkit tallentuvat
muutaman metrin tarkkuudella ja jaetaan kavereille
somessa.
Somedatan hyödyntäminen kiinnostaa, sillä se
tarjoaa autenttisia kokemuksia, joita on mahdoton
kerätä yhtä kattavasti millään muulla tavalla. Kaupunkisuunnittelija voi louhia somedatasta tietoa tärkeiksi
koetuista ympäristöistä ja kaupunkitilan käytöstä.
Aineistoista voi myös tunnistaa uusia trendejä, joita
olisi muuten vaikea havaita – vaikka nopeasti suureen
suosioon nousseen läskipyöräilyn tapana liikkua kansallispuistossa.
Tiedosta on tullut raaka-ainetta, jota hallitsevat isot
monikansalliset yritykset. Me palveluiden käyttäjät
emme välttämättä tiedä, mihin tietojamme käytetään
ja kuka niitä käyttää. Tuskin edes tarkkaan tiedämme,
mitä kaikkea meistä yritysten järjestelmiin tallennetaan.
Olemme kuitenkin valmiita luopumaan yksityisyydestämme, koska pidämme palveluita hyödyllisinä ja
viihdyttävinä. Paikkatietopoliittisen selonteon tulevaisuusskenaarion tekijät nostivatkin esiin kysymyksen,
onko yksityisyys jatkossa vain rikkaiden etuoikeus.
Jäänkö jostain paitsi, jos en ole mukana sosiaalisessa
mediassa? Onko minulla mitään mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, mitä tietoa minusta kerätään? Haluanko
edes antaa sovellusten käyttöön näin paljon tietoa
itsestäni?
Aika moni meistä on sukeltanut someen mukaan sen
enempiä pohtimatta. Toisaalta mitäpä minun, tavallisen
ihmisen tiedoilla kukaan tekisi. Aika näyttää kuka oli
oikeassa.
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MURROKSESSA
▶ ARI JAAKOLA, JUSSI JÄÄSKELÄINEN, JOHANNA DAHL, MARKKU LEINONEN

Sähköinen säilyttäminen
kannattaa huomioida
paikkatietopalveluja
kehitettäessä

Sähköisen säilyttämisen vaatimukset tulee
huomioida jo järjestelmien ja palvelujen
suunnitteluvaiheessa.

KUVA: LEENA-RIITTA TUOMAALA

V

iranomaistoiminnassa syntyy
asiakirjoja, joiden säilyttämistä
ohjataan erilaisten lakien, asetusten sekä ohjeiden ja suositusten kautta. Sähköisten palvelujen
yleistyessä asiakirjat syntyvät ja niitä myös
käsitellään yhä enemmän sähköisessä
muodossa. Itse palvelutapahtuman toteutuminen vaatii yhä harvemmin sitä, että
asiakirjat tulostetaan paperille. Näin myös
niiden säilyttäminen voitaisiin tarvittaessa
hoitaa pelkästään sähköisessä muodossa.
Tästä syntyy monenlaisia hyötyjä, kuten
tehokkuutta tiedonhallintaan ja tietojen
hyödyntämiseen sekä tilantarpeen säästöä
arkistoinnissa. Nämä kaikki merkitsevät
samalla merkittäviä kustannussäästöjä.
Sähköinen säilyttäminen edellyttää,
että sähköiset palvelut ja niiden toiminta
rakennetaan siten, että asiakirjallisen tiedon käsittelyn laatu täyttää sille asetetut
vaatimukset ja kaikki tarvittava tieto päätyy kokonaisuudessaan ja turvallisesti säilytykseen palvelun edellyttämällä tavalla.
Sähköinen säilyttäminen on osa tiedonhallintaa, jonka muut osat ovat tiedonohjaus
ja operatiivinen tietojärjestelmä. Paikkatiedot ovat yhä useammin kiinteä osa
palvelun mahdollistavaa tietojärjestelmää
tai useasta erillisestä tietojärjestelmästä

muodostuvaa kokonaisuutta. Näin ollen
sähköisen säilyttämiseen liittyvät näkökohdat kannattaa huomioida myös erilaisia
paikkatietopalveluja kehitettäessä.

TIEDONOHJAUS AUTOMATISOI
KÄSITTELYVAIHEITA

A

vain sähköiseen säilyttämiseen on palveluiden ja asiakirjahallinnon asiantuntijoiden yhdessä laatima tiedonohjaussuunnitelmakuvaus (TOS). Tiedonohjaus
mahdollistaa tiedon käsittelyvaiheiden
automatisoinnin sekä arkistointitiedon
tuottamisen taustalla käsittelyn edetessä
ilman manuaalit yötä. Tiedonohjaussuunnitelmassa määritetään palvelussa
syntyvät asiakirjat ja tietoaineistot metatietoineen (mm. julkisuusluokka, henkilötietoluonne ja säilytysaika sekä -paikka).
TOS:n metatietojen avulla huolehditaan
tietoaineistojen suunnitelmallisesta muodostumisesta, hallinnasta, hävittämisestä
ja säilyttämisestä. Tiedonohjaussuunnitelmaa ylläpidetään tiedonohjausjärjestelmässä (TOJ). TOS-työ on jatkumo: kun
palvelun toiminta muuttuu, muutetaan
tiedonohjausta vastaavasti.
Sen lisäksi, että sähköiset palvelut ovat
asiakkaiden käytettävissä virastoaikojen

positio 4/2017

▶5

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

Sähköinen säilyttäminen pyritään
ulottamaan kaikkiin sähköisiin
palveluihin.

ulkopuolella ja että asiakkaat pääsevät
palveluun mistä tahansa paikasta, josta
heillä on pääsy tietoverkkoon, sähköiset
palvelut mahdollistavat sen, että tarvittavat tiedot ovat löydettävissä kartalta ja
suodatettavissa erilaisten hakukriteerien
avulla. Lisäksi palvelut ja tiedot ovat hyödynnettävissä erilaisten päätelaitteiden
avulla. Koska palveluissa tarvitaan usein
lähtötietona arkistoitua materiaalia –
monissa tapauksissa arkistoitu tieto toimii
palvelun kriittisenä lähtötietona – sähköisen säilyttämisen huomioiminen palveluja
kehitettäessä on erittäin tärkeää.

SÄHKÖINEN SÄILYTTÄMINEN
LYHENTÄÄ TIETOPALVELUIDEN
VASTEAIKOJA

S

ähköinen säilyttäminen mahdollistaa
sen, että palveluiden sähköisesti käsittelemä tieto arkistoidaan sähköisesti säilyttävän organisaation toimesta siten, että
muutkin tietoa tarvitsevat organisaatiot ja
asiakkaat voivat hyödyntää tätä tietoa. Tietopalveluiden vasteajat lyhenevät päivistä
tunteihin ja minuutteihin, kun tietopalveluhenkilöt voivat hakea arkistojen sisältöä
sähköisistä palveluista hakutoiminnoin, tai
palvelut ja asiakkaat voivat käyttää tietopalveluita itsepalveluina ajasta ja paikasta
riippumatta.
Sähköisessä säilyttämisessä arkistointitila ei ole enää rajoite. Se mahdollistaa
laajemman tiedon säilyttämisen pysyvästi
ja kustannustehokkaasti. Sähköisesti
säilytettyjen tietojen haku ja käyttö ovat

helpompaa kuin fyysisessä arkistossa.
Käytännössä digitaalisessa ympäristössä
asiakirjoihin voidaan esimerkiksi liittää
hanke-, lupatunnus-, kiinteistö-, osoite-,
rakennus-, koordinaatti- tai muuta paikkatietoa.
Paperiarkistot järjestetään fyysisesti
aina jonkin indeksin mukaan, esimerkiksi
hankkeittain, rakennuksittain, lupatunnuksittain, vuosittain tai kiinteistöittäin.
Tiedon etsintää varten pitää tietää asiakirjojen paikka indeksissä. Sähköisessä
säilytyksessä asiakirjoilla on useita eri
metatietoja, joiden mukaan niitä voidaan
hakea. Hakukriteeri voi olla mikä tahansa
tallennettu metatieto, kuten hankkeen
suunnittelija, kuntalupatunnus, kiinteistötieto tai sijainti kartalla.
Toiminta- ja organisaatiomuutoksissa
sähköisten arkistojen sisältöjen siirtäminen on huomattavasti kevyempi operaatio
kuin aineiston ollessa paperiarkistoissa.
Sähköisessä muodossa oleva tieto voidaan
avata avoimen datan periaattein ja mahdollistaa siten uudet palvelut ja viranomaistoiminnan parempi läpinäkyvyys.

HYÖDYT YLITTÄVÄT
KUSTANNUKSET

H

elsingin kaupunki on kerännyt kokemuksia sähköisestä säilyttämisestä
esimerkiksi kaupungin päätöksentekojärjestelmän ja sähköisen rakennuslupaprosessin ja -palvelun yhteydessä.
Kokemukset ovat olleet hyviä, ja sähköinen säilyttäminen pyritään ulottamaan

jatkossa kaikkiin mahdollisiin sähköisiin
palveluihin.
Työ on mittava, mutta siitä koituvat
hyödyt ylittävät työstä aiheutuvat kustannukset. Tehdystä työstä on kertynyt
monenlaista oppia. Kaikkein tärkein niistä
on se, että sähköisen säilyttämisen vaatimukset kannattaa huomioida jo järjestelmien ja palvelujen suunnitteluvaiheessa.
Jälkikäteen tämä on paitsi hankalaa, myös
kallista. ◀

ARI JAAKOLA, TILASTO- JA
TIETOPALVELUPÄÄLLIKKÖ,
HELSINGIN KAUPUNGINKANSLIA, KAUPUNKITUTKIMUS JA
–TILASTOT
JUSSI JÄÄSKELÄINEN, TIEDONHALLINTAPÄÄLLIKKÖ, HELSINGIN KAUPUNGINKANSLIA,
TIEDONHALLINTA
JOHANNA DAHL, JOHTAVA
ASIANTUNTIJA, HELSINGIN
KAUPUNGINKANSLIA, TIEDONHALLINTA
MARKKU LEINONEN, YKSIKÖN
PÄÄLLIKKÖ, HELSINGIN KAUPUNKI, KAUPUNKIYMPÄRISTÖN
TOIMIALA/TIETOPALVELU
SÄHKÖPOSTI:
ETUNIMI.SUKUNIMI@HEL.FI
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KUVA: KRISTIINA HEIKKINEN

AJANKOHTAISTA
Väitöstutkimuksia
Satelliittiaineistot
lumikartoituksen
luotettavuudessa

Kausittaisen lumipeitteen tulo ja sulaminen dominoivat hydrologisia ja ilmastollisia malleja boreaalisilla ja arktisilla alueilla.
Alueellinen vaihtelu (erityisesti lumenpeittoalan muutokset keväällä ja syksyllä) sekä
pitkän aikavälin trendit globaalin lumipeitteen esiintyvyydessä ovat vahvasti kytköksissä koko maapallon luonnonjärjestelmän
kattaviin muutoksiin.
Miia Salminen selvittää väitöskirjatyössään optisiin satelliittiaineistoihin perustuvan lumikartoituksen luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä erityisesti boreaalisilla
alueilla, joissa on tyypillisesti kausittainen
lumipeite.
Työn tulokset osoittavat, että optinen
kaukokartoitus soveltuu hyvin lumenpeittoalan arviointiin sulamiskaudella ja lumiestimaattien epätarkkuuden ja luotettavuu-

den kuvaaminen helpottaa lumialgoritmien
kehittämistä. Työn keskeinen sanoma on,
että käyttämällä monipuolista tarkkuusanalyysiä on mahdollista kehittää luotettavuusarvioita optisen alueen lumipeitteen
kaukokartoituksessa, mikä on huomattava edistysaskel tällä tieteenalalla. Tuloksia
voidaan hyödyntää myös muun tyyppisten
lumentulkinta-algoritmien kehittämisessä.
Väitöskirjatyö koostuu viidestä artikkelista.
Miia Salmisen väitös ”Remote sensing
of snow: Factors influencing seasonal snow
mapping in boreal forest region” tarkastettiin marraskuussa Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan
geotieteiden ja maantieteen laitoksella.

Uusilla aineistoilla käsiksi
saavutettavuuden ajallisiin
muutoksiin

tyy tarkastella saavutettavuutta myös joukkoliikenteellä, pyöräillen ja kävellen. Tenkanen on kehittänyt näiden mallintamiseen
uusia lähestymistapoja. Toinen ydinteema on saavutettavuuden ajallinen muutos.
Ajankäytön pirstaloituessa tarvitaan saavutettavuustutkimusta, joka huomioi saavutettavuuden ajallisen vaihtelun esimerkiksi eri vuorokauden aikoina.
Tenkanen yhdistää avoimesti saatavilla olevia liikenneverkkoa kuvaavia aineistoja ihmisten sijaintia kuvaaviin aineistoihin,

kuten matkapuhelindataan ja sosiaalisen
median kerryttämiin aineistoihin. Avoin datapolitiikka ja älypuhelinten kerryttämä aineisto tekevät tällaiset analyysit ensi kertaa
mahdollisiksi koko kaupungin tasolla.
Henrikki Tenkasen väitös ”Capturing
time in space: Dynamic analysis of accessibility and mobility to support spatial
planning with open data and tools” tarkastettiin marraskuussa Helsingin yliopiston
matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

ARKKI-hanke kartoittaa satelliittinavigoinnin ja paikkatietosovellusten haasteita
arktisilla alueilla ja etsii niihin ratkaisuja.
Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen ja liikenne- ja viestintäministeriön yhteinen hanke alkoi lokakuussa 2017.
Satelliittinavigointi on yhä useammin eri kuljetusmuotojen tukipilari, ja siihen perustuva älyliikenne lisääntyy kaikissa liikennemuodoissa. Sen lisäksi arktisilla
alueilla on muitakin kasvussa olevia paikkatiedon tarvitsijoita, kuten kaivostoiminta,
rakennusteollisuus ja monenlaiset mobiilipalvelut ja -sovellukset. Haasteena arktisilla alueilla on kuitenkin mm. satelliittinavigointijärjestelmien epätasainen kattavuus,
heikot viestintäyhteydet ja epätarkat kartat,
mikä hidastaa erityisesti autonomisen liikenteen tehokasta käyttöönottoa.

Suomi aikoo Arktisen neuvoston puheenjohtajuuden aikana 2017–2019 keskittyä voimakkaasti arktisen alueen
viestintävalmiuksien parantamiseen ja meriliikenteen tukipalveluihin. Ensimmäisenä
toimenpiteenä toteutetaan käyttäjäkysely, jolla kartoitetaan eri toimialojen ja kuljetusmuotojen edustajien näkemyksiä satelliittipaikannuksen, navigoinnin ja muun
paikkatiedon käytön haasteista arktisilla
alueilla.
Hankkeen kansainväliseen verkostoon
kuuluvat muun muassa EU:n komissio, Euroopan satelliittipaikannusvirasto GSA ja
Euroopan avaruusjärjestö ESA. Yhteistyökumppaneina on kotimaisia ja arktisen alueen maiden viranomaisia ja yliopistoja.

Saavutettavuus näyttäytyy erilaisena riippuen siitä mihin kellonaikaan ja millä kulkutavalla olemme liikenteessä. Henrikki
Tenkasen väitöskirjassa on kaksi keskeistä
väittämää. Saavutettavuustutkimuksessa
on tärkeää huomioida ne kulkumuodot, jotka kullakin alueella ovat oikeasti käytössä.
Esimerkiksi Helsingissä autoilun lisäksi täy-

Arkki kartoittaa arktisia
haasteita
KUVA: KATRI ISOTALO
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Liikennevirasto ja Trafi ovat käynnistäneet
Arctic Challenge -tutkimushankkeen, jossa ratkaistaan tieliikenteen automaation
ongelmia talvisissa ja pohjoisissa olosuhteissa. Hankkeessa tehdään kenttäkokeita automaattiajoneuvoilla Tunturi-Lapissa
sijaitsevalla Aurora-koealueella vuosina
2017–2019. Tutkimussopimukset on tehty kolmen yrityksistä ja tutkimuslaitoksista
koostuvan ryhmittymän kanssa.
Tulevaisuuden älykäs infra tuottaa tietoa ajoneuvojen käyttöön. Hankkeessa tutkitaan ajoneuvon paikantamista kahdella
tavalla: kartta- ja satelliittitietoon perustuen sekä tienvarressa oleviin reunapaaluihin ja aurauskeppeihin perustuen.

KUVA: © HELMHOLTZ-ZENTRUM DRESDENROSSENDORF

Sosiaalisesti hyväksyttyä
malminetsintää

Droonien avulla voidaan hyödyntää mit
tausteknologiaa, joka vähentää malminetsinnän koekairausten määrää. EU-rahoitteinen malminetsintämenetelmiä ja
-prosesseja uudistava hanke on alkamassa
Suomessa, Saksassa ja Espanjassa. Koealueita yhdistää joko nykyinen tai historiallinen kaivostoiminta. Suomessa kokeillaan
uusia malminetsintämenetelmiä Sodanky-

Selkokartat käyttöön
Suomi.fissä
Suomi.fi:n uudet selkokartat on tarkoitettu verkkoympäristöön heikkonäköisille ja
niille, joiden kognitiiviset kyvyt ovat alentuneet.
Selkokartan helppous näkyy kartan visuaalisessa ilmeessä. Tietoa on karsittu eli
esimerkiksi nimistön esityshierarkiaa on
yksinkertaistettu, jotta tekstit, tiet ja rakennukset erottuvat selkeästi.
Maanmittauslaitos ja Väestörekisterikeskus ovat toteuttaneet selkokartan
osana Kansallista palveluarkkitehtuuriohjelmaa. Kartta on keskeinen osa juuri

TAPAHTUMAKALENTERI

Tavoitteena on selvittää minkälaisia ja
missä aurauskeppien ja reunapaalujen tulisi olla, jotta automaattinen ajoneuvo pystyisi niiden avulla määrittämään sijaintinsa tiellä.
Hankkeen toisena painopisteenä tutkitaan ajoneuvojen etäohjausta vaikeissa
olosuhteissa sekä turvallisuuteen liittyviä
kuljettajille ja ajoneuvoille automaattisesti
lähetettäviä viestejä liikenteen häiriöistä ja
vaikeista olosuhteista.
Hanke on osa Liikenneviraston rahoittamaa Aurora-älytiehanketta sekä Euroopan
Unionin Verkkojen Eurooppa -rahoitteista NordicWay2-hanketta. Tutkimushankkeeseen osallistuvat sopimuskumppanit
ovat Dynniq Finland Oy, Indagon Oy, Infotripla Oy, Lapin Ammattikorkeakoulu Oy,
Roadscanners Oy, Sensible 4 Oy ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.

12.12.2017
Satelliittikuva
PTA-webinaari: Satelliittikuvien jakelu ja prosessointi
Lisätietoa: http://kmtk.paikkatietoalusta.fi/
ajankohtaista
14.12.2017
Paikkatietoverkoston vuosikokous 2017
Helsinki,
Ruoholahti, Radisson Blu Seaside
Lisätietoa: http://www.maanmittauslaitos.fi/
kartat-ja-paikkatieto/paikkatietojen-yhteiskaytto/
osallistu
19.12.2017
KMTK
KMTK-webinaari: 3D-pilotti
Lisätietoa: http://kmtk.paikkatietoalusta.fi/
ajankohtaista
6.–11.5.2018
FIG Congress 2018
Istanbul, Turkki
Lisätietoja: www.fig.net/fig2018

län ja erityisesti Sakatin malmiesiintymän
alueella. Vuosina 2017–2020 toteutettavassa hankkeessa on mukana 17 partneria
seitsemästä eri maasta. Suomesta hankkeessa ovat mukana Oulun yliopisto, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Itä-Suomen
yliopisto.
INFACT-hankkeessa (Innovative, NonInvasive and Fully Acceptable Exploration
Technologies) kehitetään nykyistä haitattomampia, sosiaalisesti hyväksyttäviä ja
teknologisesti edistyneitä malminetsinnän
menetelmiä. Uudenlaiset havainnointimenetelmät tarjoavat mahdollisuuksia myös
kaivosten toiminnan tarkempaan seurantaan.
Hankkeessa testataan erityisesti uusilla
mittalaitteilla varustettujen droonien käyttöä. Droonien avulla on mahdollista vähentää huomattavasti koekairausten määrää.
Tutkimuskohteena on myös malminetsintään liittyvä viestintä ja ihmisten suhtautuminen uusiin malminetsintämenetelmiin.
uudistettua Suomi.fi-verkkopalvelua.
Suomi.fi-kartat tarjoaa julkishallinnolle
keskitetyn palvelun karttojen ja paikkatietojen hyödyntämiseen. Määritellyn karttakäyttöliittymän voi upottaa verkkosivuille
tai sitä voi hyödyntää asiointipalvelun karttakomponenttina. Ensisijaiseksi kartaksi
palvelussa tarjotaan selkokarttaa, mutta
halutessaan palvelun tuottaja tai sivuilla kävijä voi valita käyttöönsä myös muun
taustakartan.
Suomi.fi:n lisäksi Selkokartta on lisätty
myös Maanmittauslaitoksen Karttapaikalle, Paikkatietoikkunaan ja Karttakuvapalveluun.

17.-21.9.2018
INSPIRE-konferenssi 2018
Antwerpen, Belgia
Lisätietoja: https://inspire.ec.europa.eu/portfolio/
inspire-conferences

KUVA: JULIA HAUTOJÄRVI

Arctic Challenge ratkoo
liikenteen talviolosuhteiden
ongelmia

▶7

Paikkatietoalan kunniamaininnan
tänä vuonna sai Jarkko Ryyppö.
Muun muassa Karttapullautintyökalun kehittäjänä tunnettu
Ryyppö on tehnyt osaamisellaan
suomalaista paikkatietoalaa tunnetuksi
kansainvälisestikin. Tunnustuksen antoi
Paikkatietomarkkinoilla ProGIS ry.
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Kaupungin käyttäjien
näkökulma esiin
somedatalla
Somedata auttaa näkemään, vastaako esimerkiksi alueen todellinen käyttö
suunniteltua maankäyttöä.

KIRJOITTAJA TOIMII KAAVOITUSARKKITEHTINA SIPOON KUNNASSA JA TEKEE SÄHKÖISEEN
OSALLISTUMISEEN LIITTYVÄÄ
VÄITÖSKIRJATUTKIMUSTA
AALTO-YLIOPISTOSSA. SÄHKÖPOSTI: PILVI.NUMMI@IKI.FI
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A

jattele, jos voisimme helposti ja nopeasti saada
reaaliaikaista tietoa siitä,
mitä mieltä ihmiset ovat
fyysisestä ympäristöstä,
miten he käyttävät kaupunkitilaa ja liikkuvat
paikasta toiseen tai mitä
mieltä he ovat kaupunkiin suunnitelluista
muutoksista! Kaupunkitilan käyttäjien tarpeet ja kokemukset olisivat milloin tahansa
tavoitettavissa ja kaupunkiympäristöä olisi
helpompi suunnitella viihtyisäksi ja houkuttelevaksi. Tähän sosiaalisessa mediassa
käyttäjien tuottama sisältö, lyhyesti somedata, tarjoaa tulevaisuudessa uusia mahdollisuuksia.

Somedatan analysointi on kuuma
aihe tutkimuskentällä

Kansalaistori Musiikkitalon ja Kiasman
välissä Helsingin ydinkeskustassa on
rakennettu väliaikaiseksi puistoalueeksi.
Se on kuitenkin toiminut useiden erilaisten
kaupunkitapahtumien näyttämönä. Myös
alueen penkit ovat osoittautuneet suosituksi
ajanviettopaikaksi.

KUVA: SHUTTERSTOCK

S

osiaalisen median data-analyysiin
ja kaupunkisuunnitteluun liittyvien
tutkimusjulkaisujen määrä on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisen parin vuoden aikana. Kaupunkitutkijoita kiinnostaa
erityisesti paikkatietoa sisältävä somedata,
mutta myös esimerkiksi tiedonlouhinta
somen tekstimassasta.
Paikkatietoa sisältävää eli geotägättyä
somedataa löytyy muun muassa Twitteristä, Instagramista ja Flickr-palvelusta,
joissa jaetaan valokuvia, sekä Swarmista
(ent. Foursquare), jossa käyttäjät voivat
kertoa kavereilleen sijaintinsa esimerkiksi
käydessään ravintolassa tai tapahtumassa.
Kaupunkisuunnittelun kannalta kiinnostavaa on, minkälaista tietoa analyysimenetelmät tarjoavat suunnittelulle.
Kansainvälisessä tutkimuksessa somedatan
avulla on tutkittu esimerkiksi ihmisten
ympäristökokemuksia, liikkumistottumuksia, mielipiteitä, käyttäytymistä ja
toimintaa kaupunkiympäristössä.

▶9

Paikkakokemukset ovat
henkilökohtaisia

P

aikkakokemukset ovat paikkaan
kytkeytyviä henkilökohtaisia kokemuksia tai tuntemuksia. Esimerkiksi
maisemallisesti tärkeäksi koetut paikat
voidaan paljastaa tutkimalla sosiaalisessa
mediassa jaettuja valokuvia. Hieman
pidemmälle viety analyysi tunnistaa maisemallisesti tärkeän kohteen lisäksi myös
kuvauspaikan, jolloin saadaan selville
maiseman kannalta tärkeät näkymälinjat.
Visuaaliset kokemukset ovat perinteisesti korostuneet fyysisen ympäristön aistimiseen liittyvässä tutkimuksessa, mutta
somedatan avulla on tutkittu myös esimerkiksi ympäristön ääni- ja hajumaailmaa
sekä fyysisen ympäristön ja koetun stressin
välistä yhteyttä. Tällaiset analyysit antavat
tärkeää tietoa siitä, miten fyysinen ympäristö vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja
terveyteen, ja miten esimerkiksi stressin
aiheuttamia sairauksia voitaisiin vähentää
kaupunkisuunnittelun avulla.

Kenen mielipiteestä on todella
kyse?

S

ekä työn alla oleviin suunnitelmiin
että olemassa olevaan rakennettuun
ympäristöön liittyvien mielipiteiden
tunnistaminen on osa kaupunkisuunnittelijan tehtäväkenttää. Somessa tuotettujen tekstisisältöjen luokittelu aiheiden
perusteella auttaa jäsentämään laajojen
tekstiaineistojen sisältöä. Tekstianalyysin
ohella on hyödynnetty verkostoanalyysia,
jonka avulla voidaan mallintaa sosiaalisen median käyttäjien välisiä suhteita ja
selvittää, keiden mielipiteistä todella on
kyse. Tunneanalyysi puolestaan auttaa
luokittelemaan aineistoa negatiivisiin ja
positiivisiin kannanottoihin.
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Mobiililaitteilla
käyttäjien tuottama
paikkaan kytketty
sosiaalisen
median sisältö on
kaupunkisuunnittelun
näkökulmasta erityisen
kiinnostavaa.

Paikan vetovoimaisuus vaihtelee
eri vuodenaikoina

P

aikat, joihin keräänty y runsaasti
paikannuksia, esimerkiksi valokuvia
tai tviittejä, voidaan olettaa olevan
kiinnostavia kohteita. Somedatan avulla
voidaan saada tarkempaakin tietoa, kuten
kohteen vetovoimaisuuden vaihtelua eri
vuorokauden- tai vuodenaikoina. Tieto
on hyödyllistä esimerkiksi matkailijoita
houkuttelevien kohteiden ja palveluiden
kehittämisessä.

todellinen käyttö esimerkiksi yrittämiseen,
teollisuuteen, asumiseen, yöelämään tai
vapaa-ajan viettoon.
Monien kaupunkisuunnitteluun sovellettujen sosiaalisen median data-analyysien kehitys juontaa juurensa liiketoiminnan kehittämisestä. Esimerkiksi
alueiden ominaispiirteitä tarvitaan suosittelupalveluissa, joiden avulla matkailija
voi löytää toiveitansa vastaavan matkailukohteen tai vaikkapa vuokrahuoneiston Airbnb-palvelusta. Samankaltaisten
paikkojen ja alueiden vertailu voi auttaa
myös kaupunkisuunnittelijaa
tunnistamaan hyviä suunnitteluratkaisuja vertailemalla
alueita. Erityisesti suurkaupungeissa alueiden piirteiden
tutkimiselle on varmasti tarvetta, koska monimutkaisen
ja muuttuvan ympäristön
hahmottaminen kokonaisuutena voi ylittää
kokeneenkin suunnittelijan inhimillisen
käsityskyvyn.

Somedatan avulla on tutkittu
mm. ympäristön haju- ja
äänimaailmaa.
Liikennesuunnittelua tukevaa tietoa
ihmisten liikkumisesta on tuotettu erottelemalla tviittien sisällön perusteella kotiin
ja työhön liittyviä paikkoja.
Somedatan perusteella voidaan vetää
johtopäätöksiä myös rakennetun ympäristön ominaispiirteistä ja esimerkiksi siitä,
vastaako alueen toteutunut käyttö suunniteltua maankäyttöä. Tviittien perusteella
on pystytty tunnistamaan, liittyykö alueen

Käytännön haasteena somedatan
saatavuus

V

ain pieni osa somedatasta sisältää
paikkatietoa. Monissa tutkimuksissa
on havaittu, että esimerkiksi tviiteistä

vain muutama prosentti on geotägättyjä.
Tämän lisäksi kaikista somekanavista
ei ole mahdollista kerätä dataa helposti
tai ilman kustannuksia. Varmasti moni
somedatasta kiinnostunut kaupunkisuunnittelija unelmoi siitä, että saisi käyttöönsä
Instagramissa jaettuja paikkaan kytkettyjä
valokuvia. Instagramin datan saatavuus
kuitenkin vaikeutui, kun palvelu siirtyi
Facebookin omistukseen. Näennäisesti
avoin ja julkinen somesisältö ei olekaan julkista, vaan täysin kaupallisista intresseistä
riippuvaista.
Ei ole näköpiirissä, että sosiaalisen
median data-analy ysi korvaisi muita
kaupunkisuunnittelun osallistumis- tai
tiedonkeruumenetelmiä. Kasvokkaista
vuorovaikutusta tarvitaan aina, ja esimerkiksi karttakyselyiden avulla saadaan
somedataan verrattuna huomattavasti
laadukkaampaa ja helpommin suunnittelussa hyödynnettävää tietoa. Somedata,
esimerkiksi Instagramissa jaetut valokuvat,
voivat kuitenkin merkittävästi syventää
ja laajentaa muilla menetelmillä kerättyä
tietoa. ◀
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Sosiaalinen media
tarjoaa aineistoa
liikkumisen tutkimukseen
KUVA: TUULI TOIVONEN

tai tekstinä, vapaa teksti, aihetunnisteet,
hymiöt ja linkit sekä muiden käyttäjien
tykkäykset ja kommentit. Käyttäjä voi
myös halutessaan lisätä julkaisuun tietoa
sijainnista geotagien avulla. Geotageilla
rikastetut viestit ovat pohjimmiltaan
tavallista paikkatietoa: niillä on sijaintitieto
koordinaattiparina ja joukko ominaisuustietoja eri muodoissa (teksti, kuva, video,
tykkäykset, jne.).
Esimerkiksi matkapuhelinaineistoihin
verrattuna sosiaalisen median datat ovat
monipuolisia mutta hajanaisempia sisällöltään. Sosiaalisen median aineistoissa paikkatietoon linkittyy paljon muuta tietoa,
joka voi auttaa ymmärtämään esimerkiksi
ketkä ovat käyneet tietyssä paikassa ja tuottaneet siihen liittyvää sisältöä, mitä he ovat
tehneet, mikä on tuonut heidät kohteeseen
tai mitä he siitä ajattelevat.
KUVA: DIGITAL GEOGRAPHY LAB, HELSINGIN YLIOPISTO

Sosiaalisen median aineistot päivittyvät jatkuvasti ja saattavat paljastaa esimerkiksi
nousevia trendejä kansallispuistojen aktiviteeteissa. Talvipyöräilyä Pallas-Ylläksen
kansallispuistossa.

F

acebookia käyttää 1,9 miljardia
ihmistä eli yli neljännes maailman
väestöstä. Twitterin kautta maailmalle leviää ympäri vuorokauden 350 000
viestiä minuutissa. Tähän viestitulvaan
mahtuu paljon kohinaa, mutta voiko siitä
saada myös materiaalia maantieteelliseen
tutkimukseen? Helsingin yliopiston Digital Geography Lab –tutkimusryhmä tutkii
sosiaalisen median datan käytettävyyttä.
Monet sosiaalisen median alustat tarjoavat mahdollisuuden kerätä avoimesti
jaettuja päivityksiä ohjelmointirajapinnan
kautta. Yhteisö- ja mikroblogipalvelu Twitterin rajapinnan kautta voi poimia talteen
noin prosentin suuruisen näytteen palveluun jaetuista tekstipohjaisista viesteistä
eli tviiteistä reaaliaikaisesti. Kuvapalvelu
Flickrin rajapinnasta voi kysellä tietoja

koko palvelun historian ajalta.
Facebook ja Instagram eivät salli sisällön
louhintaa ilman sovellusta, jonka kautta
käyttäjät voivat antaa luvan tietojensa
tarkasteluun. Julkisesti jaettujen Instagram-päivitysten tietoja pystyi louhimaan
sovelluksen rajapinnasta kesään 2016 asti,
ja näitä aineistoja on myös hyödynnetty
tutkimuksen lähteenä.

Somedatalla on selkeä rakenne

V

aikka ihmisten sosiaalisen median
alustoille jakama sisältö onkin
usein luonteeltaan hajanaista, on
rajapinnoista kerättävissä olevalla datalla
kuitenkin selkeä rakenne. Päivityksiin liittyy yleensä aikaleima päiväysajankohdasta,
tieto käyttäjästä, varsinainen sisältö kuvana

Maantieteellisten ja ajallisten kysymysten
lisäksi sosiaalisen median avulla voidaan
tutkia liikkumisen syitä tai vierailtuihin
paikkoihin liittyviä asenteita ja kokemuksia.
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Kuvassa Pallas-Yllästunturin kansallispuiston kävijöiden vierailua edeltävät postaukset Instagramissa.
Koneoppimisen myötä automaattinen
sisällönanaly ysi kehitty y vauhdilla ja
sallii aivan uudenlaisen tiedontuotannon
sosiaalisen median sisällön pohjalta. Käyttäjätietojen kautta eri julkaisuja ja niiden
sijainteja voidaan yhdistää reiteiksi ja paikkojen välisiksi yhteyksiksi. Käyttäjätilien
tiedot seuraajista ja tykkääjistää antavat
tietoa sosiaalisista verkostoista.
TUULI TOIVONEN ON GEOINFORMATIIKAN APULAISPROFESSORI, JOKA VETÄÄ
DIGITAL GEOGRAPHY LABIA JA
USEITA SAAVUTETTAVUUTEEN,
LIIKKUMISEEN JA SOSIAALISEN
MEDIAN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ
HANKKEITA.
VUOKKO HEIKINHEIMO ON VÄITÖSKIRJATUTKIJA, JOKA TUTKII
SOSIAALISEN MEDIAN DATAN
OMINAISUUKSIA ERITYISESTI
VIHERALUEIDEN KÄYTÖN
YMMÄRTÄMISESSÄ.
TUOMO HIIPPALA ON HELSINGIN YLIOPISTON NYKYKIELTEN LAITOKSELTA VÄITELLYT
KIELITIETEILIJÄ, JOKA TUTKII
TEKOÄLYN SOVELTAMISTA SOSIAALISEN MEDIAN AINEISTOJEN
ANALYYSIIN.
HENRIKKI TENKANEN ON TUORE
FILOSOFIAN TOHTORI. HÄN TUTKI VÄITÖSKIRJASSAAN MUUN
MUASSA SOSIAALISEN MEDIAN
AINEISTOJEN KÄYTTÖÄ ALUEELLISISSA ANALYYSEISSÄ. "
SÄHKÖPOSTI: ETUNIMI.
SUKUNIMI@HELSINKI.FI

Kansallispuistot
tutkimuslaboratorioina

H

elsingin yliopiston Geotieteiden
ja maantieteen laitoksella toimiva
monitieteinen Digital Geography
Lab hyödyntää sosiaalisen median aineistoja ihmisten liikkumisen ja alueiden käytön tutkimuksessa. Pyrkimyksenä on myös
verrata sosiaalisen media aineistoja muilla
tavoin tuotettuun tietoon.
Kansallispuistot Suomessa ja EteläAfrikassa ovat tarjonneet tutkimukseen
erityisen hyvän kokeiluympäristön. Kansallispuisto-organisaatioiden (Metsähallitus ja South African National Parks) kanssa
tehty yhteistyö on tuonut pääsyn kansallispuistoissa tehtyihin kävijälaskentoihin ja
kävijöiden haastattelututkimuksiin. Lisäksi
kyselytutkimusten avulla on selvitetty
miten ihmiset käyttävät sosiaalista mediaa
kansallispuistovierailun aikana.
Yhteensä 56 puistossa tehdyn vertailun
tuloksista selviää esimerkiksi, että sosiaalisen median aktiivisuus puistoissa paljastaa
puistojen suosituimmuuden melko hyvin.
Myös kuukausittainen todellinen kävijämäärävaihtelu on havaittavissa sosiaalisen
median datasta, erityisesti niistä puistoista,
joissa on runsaasti kävijöitä. Sosiaalisen
median aineistot voivatkin tuottaa kiinnostavaa tukitietoa kansallispuistojen
toiminnan suunnitteluun.
Etelä-Afrikkalaisessa Krugerissa ja
Suomessa Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa tehdyt tarkemmat sisältövertailut kertovat sosiaalisen median

datan voimasta: haastatteluissa vierailuun
kohdistuvat toiveet näkyvät myös toteutuneissa postauksissa, ja kävijätutkimuksissa
suosituimmiksi mainitut aktiviteetit ovat
eniten kuvattuja sosiaalisessa mediassa.
Toisaalta, jatkuvasti päivittyvä sosiaalisen
median virta paljastaa myös sellaista, mitä
kyselyt eivät tavoita: vaikkapa läskipyöräilyn suosion nousun tai leijalautailun paikat
Pallas-Ylläksellä.

Vinoumia ja vastuullisuutta

S

osiaalisen median aineistot eivät
kuitenkaan edusta koko väestöä tai
alueen vierailijakuntaa, kuten käy
ilmi Suomen ja Etelä-Afrikan kansallispuistovertailuista: nuoret ja naiset käyttävät
sosiaalista mediaa enemmän kuin miehet
ja vanhempi kävijäkunta. Vinoumaa on
myös maantieteellisesti. Facebook on
suosittu maailmanlaajuisesti ja Twitteriä ja
Instagramiakin käytetään laajasti.
Alueellisesti erittäin suosittuja alustoja
on useita: Kiinassa sosiaalisen median
käyttö kanavoituu Weibo ja QQ-palveluihin, venäjänkielinen maailma puolestaan
käyttää VK (ent. VKontakte) -sivustoa.
Alueellisten erojen lisäksi aineistoissa on
epätarkkuuksia paikannukseen liittyen.
Esimerkiksi Instagramissa geotageilla
varustetut julkaisut paikantuvat ennalta
nimettyjen paikkamerkintöjen mukaan
tarkemman GPS-sijainnin sijasta. Tämä
toisaalta auttaa suojelemaan käyttäjien
yksityisyyttä.
Ihmiset tekevät lisäksi virheitä paikkoja
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valitessaan tai postaavat sisältöjä viiveellä,
mikä aiheuttaa virhettä sijaintitietoihin.
Lisäksi hienot kokemukset ylikorostuvat
sosiaalisessa mediassa arjen ja tavallisuuden kustannuksella. Kaikki nämä rajoitteet
on otettava huomioon aineistoja tulkittaessa. Myös tulosten varmentaminen
toisia aineistoja vasten on välttämätöntä
vääristymien ymmärtämiseksi. Sosiaalisen
median aineistojen käyttö tutkimuksessa
ja muussa käytössä vaatii vastuullisuutta
muutenkin. Vaikka tutkimusdatana olisi
avoimesti jaetut päivitykset, on ihmisten
yksityisyyttä kunnioitettava aineistoja
yhdisteltäessä ja tutkimusten tuloksista
raportoitaessa.

Asiantuntemusta monelta alalta

S

osiaalisen median aineistoja on
käytetty tutkimuksessa jo jonkin
aikaa monilla eri aloilla. Sosiaalisen
median keskustelupalstat avaavat uusia
näkymiä ihmismieleen sosiologeille ja
ihmistieteilijöille. Maantieteellisessä tutkimuksessakin monenlaista on jo tehty
geotagattujen sisältöjen perusteella.
Sosiaalisen median aineistojen hyödyntäminen tutkimuksessa sujuu sutjakimmin, kun käytettävissä on asiantuntemusta
monelta alalta: datan tehokkaaseen louhintaan on oltava tietojenkäsittelytieteen
taustaa, sisältöanalyysissä kielitieteilijä on
ehdoton valtti, ja alueellisesti mielenkiintoisiin tutkimuskysymyksiin tarvitaan
substanssiosaajaa.
Digital Geography Labissä työtä tehdään rinnakkaisissa hankkeissa. Kansallispuistojen lisäksi sosiaalista mediaa käytetään kaupunkialueiden käytön ja turismin
tutkimuksessa, rajat ylittävän liikkumisen
ymmärtämisessä, liikkumiseen (erityisesti
pyöräilyyn) liittyvien asenteiden selvittämisessä ja jopa uhanalaisten eläinten
salakuljetusta ja kauppaa tutkittaessa. ◀

▶ Katso lisää hankkeista ja tieteellisistä
julkaisuista osoitteessa:
www.helsinki.fi/digital-geography

Syvät neuroverkot oppivat analysoimaan kuvien sisältöä mutta tarvitsevat oppiakseen
huomattavan määrän ihmisten tuottamia esimerkkejä.

Automaattinen sisällönanalyysi kehittyy vauhdilla
Sosiaalisen median sisältö yhdistelee useita eri ilmaisukeinoja, kuten kirjoitettua
kieltä, emoji-symboleita, liikkuvaa kuvaa,
ääntä ja valokuvia. Viime vuosina näiden
ilmaisukeinojen automaattinen analyysi
on harpannut eteenpäin koneoppimisessa
saavutettujen läpimurtojen ansiosta. Tämä
tekoälytutkimuksen osa-alue kehittää menetelmiä, joiden avulla koneet oppivat itsenäisesti suorittamaan erilaisia tehtäviä,
kuten tunnistamaan kuvassa esiintyviä
objekteja, litteroimaan puhetta tai määrittelemään viestin sävyn. Sosiaalisen me
dian analyysissa koneoppimisen tarjoamat
laskennalliset menetelmät mahdollistavat
suurien tietomassojen sisällön automaattisen tarkastelun.
Syväoppiminen (engl. deep learning)
on koneoppimisen osa-alue. Se soveltaa
oppimiseen neuroverkkoja, joiden rakenne ja toiminta perustuvat löyhästi ihmisaivojen toimintaan. Neuroverkkojen rakenne mukautuu niille osoitetun tehtävän
perusteella. Neuroverkot toimivat yhdessä
esimerkiksi osana valokuvien sisältöanalyysia. Ensimmäinen neuroverkko etsii kuvasta mahdollisia kohteita, jotka on rajattu
suorakulmioin. Toinen neuroverkko käyttää
näitä kohteita syötteinä ja luo niiden sisäl-

löstä numeerisen representaation. Kolmas
neuroverkko luo jokaisen representaation
pohjalta kyseistä osiota kuvailevan tekstin.
Tämänkaltaisen menetelmän avulla valokuvan sisällöstä voidaan irrottaa sekä liikkumiseen että ympäristöön liittyvää tietoa.
Neuroverkot voivat oppia suorittamaan
monenlaisia tehtäviä, mutta tehtävien oppiminen vaatii suuren määrän opetusaineistoa. Esimerkiksi kuvien luokitteluun
käytettävän neuroverkon opettaminen vaatii satoja tai jopa tuhansia esimerkkejä jokaista luokkaa kohti. Opetusaineistojen laatiminen vaatii edelleen ihmisen työpanosta:
tarvittavan aineiston määrän takia joukkoistamisesta on tullut tärkeä osa tekoälyn
tutkimusta.
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Datan keruuta
kympin tietokoneilla
ja ämpärin kansilla
Joukkoistaminen on yhteisön kannustamista
mukaan tiedon keruuseen.
KUVA: KATRI ISOTALO

H

elsingissä toimivan Vekotinverstaan
idea on jakaa tietoa sensoreista ja sensorialustoista sekä luoda IoT:n (Internet
of Things) ympärille yhteisö avoimen
lähdekoodin hengessä.
”Idea juontuu verstaan puuhamiehen, Aapo
Ristan, ja minun sensori-innostuksesta. Olemme
keränneet jo pitkään dataa muun muassa jäätymisherkistä vesiputkista. Siinä samalla olemme
nähneet, kuinka teknologiat ovat kehittyneet ja
mittaamisesta on tullut helpohkoa. Lisäksi sensorien
ja sensorialustojen, tulitikkulaatikon kokoisten tietokoneiden, hinnat ovat laskeneet murto-osaan 10
vuoden takaisesta”, kertoo Henri Kotkanen, joka on
mukana kehittämässä Vekotinverstaan toimintaa ja
työskentelee ForumViriumin IoT-tiimissä.
Vekotinverstaan toiminta on vasta käynnistymässä toden teolla, mutta jo tähän mennessä on
ehditty sensoroida muun muassa virkamiehen
työtila ilmanlaadusta kertovan datan saamiseksi
kiinteistöhuollolle.
”Hauskimmasta päästä ovat olleet suunnitelmat
Kalasatamaan tehtävästä ympäristötaideteoksesta,
joka mittaisi kasvien kosteutta. Siitä sitten näkisi,
milloin on aika kastella kasvit”, Kotkanen kertoo.

JOUKKOISTAMALLA ILMANLAATUTIETOA

J

oukkoistamisen ideana on saada yhteisö mukaan
tiedonkeruuseen. Onnistumiseen vaikuttaa
kampanjasta viestimisen onnistuminen ja
oikean kohderyhmän löytäminen.
Kun Vekotinverstas järjesti lokakuun loppupuolella sensorityöpajan, se markkinoi sitä IoT:sta
kiinnostuneille. Ilmanlaatulaatikoiden rakentaminen kiinnosti ja kaikki kahdeksan paikkaa saatiin
täytettyä. Työpajassa rakennettiin ilmanlaadun
mittauslaatikot, joita osallistujien toivottiin kantavan seuraavien kahden viikon ajan aina kulkiessaan kaupungilla. Kokeilun tulokset saadaan
myöhemmin.
”Viralliset ilmanlaatumittaukset tehdään jopa
satojatuhansia maksavilla laitteistoilla. Vekotinverstaan kokeilussa ilmanlaatua mitataan yksinkertaisilla ja halvoilla komponenteilla”, Kotkanen
kuvailee.
Kokeilussa tutkitaan, millaista tietoa halvoilla
välineillä saadaan ja millaisia mittaustapavirheitä
esiintyy. Kotkanen toivoo, että tällä tavalla kerättyä
dataa voisi tulevaisuudessa hyödyntää myös tutkimuskäytössä.

SYKEn JärviWikipalveluun kerätään
paljon vedenlaatutietoa
omasta mökkirannasta.
Kansalaisdatan laatu
ei juurikaan jää jälkeen
tutkijoiden keräämästä
datasta.
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LUONTOHAVAINNOT TALTEEN

S

uomen ympäristökeskus SYKEllä on nyt kolmatta vuotta käynnissä Envibase-hanke, jonka
Kansalaishavainnot-osahankkeessa kansalaisia
on innostettu tekemään erilaisia luontohavaintoja.
Lisäksi hankkeessa on kehitetty havaintotiedolle
tallennus- ja jakelupalvelua.
”Ihmiset ovat erittäin aktiivisia, jos tutkimuksessa
vain löydetään oikea kohderyhmä”, kertoo erikoissuunnittelija Timo Pyhälahti SYKEstä. ”Lintubongareilta saadaan hyvin lintuhavaintoja, mutta heidän
omissa palveluissaan ei voi välttämättä ilmoittaa
vaikkapa lepakkohavaintoja.”
Joukkoistamalla saadaan kerättyä tietoa sieltä,
missä ihmiset liikkuvat. Tästä seuraa kasaantumisja väliinjäämisongelma: joiltain alueilta ei saada
havaintoja lainkaan ja toisaalta taas jopa enemmän
kuin tarvittaisiin. Pyhälahti toteaakin, että olisi
hyvä, jos havainnot kokoava palvelu innostaisi
havaintojen tekoon myös uusille alueille.
Joukkoistamisen yhteydessä kysytään aina
myös aineiston luotettavuudesta. SYKEn vanhin
kansalaishavaintopalvelu on Järvi- ja MeriWiki,
jota rakennetaan ja julkaistaan viranomaisten ja
kansalaisten yhteistyöllä. Kansalaisten JärviWikiin
keräämää dataa on tutkittu, ja se on laadultaan lähes
vastaavaa kuin tutkijoiden keräämä data.

ÄMPÄRIN KANNET JA MUUT MITTARIT

S

YKEn kansalaishavaintotietoa keräävässä
hankkeessa on käytetty yksinkertaisia mit
tausvälineitä. Yksi on nimeltään näkösyvyyslevy, jonka voi tehdä vaikka valkoisesta ämpärin
kannesta.
”Testissä selvitetään, missä syvyydessä levy
katoaa näkyvistä. Saamme tietoa veden kirkkaudesta, ja pidemmät aikasarjat kertovat aikojen kuluessa tapahtuneista muutoksista”, Pyhälahti selittää.
Havainnoijat saivat myös testata Secchi3000

Vekotinverstaan 70 euron
ilmanlaatumittari
Vekotinverstaan ilmanlaatulaatikko haluttiin pitää
halpana. Yksinkertainen mittalaatikko koostuu ilmaa
aistivista sensoreista (40 euroa), Raspberry Pi 0 W
-tietokoneesta (10 euroa) sekä virtalähteestä ja laatikosta. Lisäksi tarvitaan kännykkäsovellus, joka lukee
laatikon lähettämiä tietoja sekä rikastaa ne aika- ja
paikkatiedolla.
Älytön sensori mittaa. Älykäs sensorialusta lähettää tiedot Bluetoothilla kännykkään, joka lähettää
datan eteenpäin pilveen.
Voila! Ilmanlaatumittari on rakennettu. Tällaisen voi
rakentaa kuka tahansa, tarkemmat ohjeet GitHubissa.
https://github.com/VekotinVerstas/RPiSensorBox

tekniikkaan perustuvaa iQwtr-vedenlaatumittaria,
jonka hinta jäi alle 20 euroon.

HAVAINNOT JÄÄVÄT HAAVIIN

K

ansalaishavaintojen keruussa kehitettävää
löytyy käytettävistä teknologioista. Havainnot jäävät kerääjän haaviin, eivätkä ole helposti hyödynnettävissä.
”Havaintovälineitä on paljon, mutta yhteistyöalustoja ei juurikaan ole. Osa palveluista on avoimia,
osa suljettuja. Tapoja saada dataa muiden järjestelmien käyttöön ei useinkaan ole”, Pyhälahti luettelee.
Myös aineistojen käyttöoikeuksiin liittyvät
kysymykset askarruttavat. SYKEn hankkeessa kansalaishavaintoaineistot jaetaan avoimena datana ja
käyttölupa on Creative Commons 0 (CC0), jolloin
lisenssin kohteena olevaa dataa voi vapaasti käyttää
kaikin mahdollisin tavoin. Tiedot anonymisoidaan,
eli kerääjien henkilötiedot poistetaan.
Kotkanen visioi tulevaisuuden datavarastoa,
jonne henkilö voisi tallettaa ja määritellä oman
datansa käyttöoikeudet. Että esimerkiksi julkinen
sektori saa käyttää dataa tutkimustarkoituksiin,
mutta yritykset saavat datan käyttöönsä vain ostamalla.

INNOSTA JA PALKITSE

S

YKE ja Vekotinverstas jakavat joukkoistamalla
kerätyn datan takaisin yhteisölle avoimena
datana. Tuloksia esitellään myös karttavi
sualisoinnein.
Innovatiivisempiakin palkitsemistapoja on pohdittu. Kotkanen ehdottaa, että esimerkiksi Helsingin
kaupungille oman datansa tutkimuskäyttöön antava
voitaisiin palkita Helsinkicoinilla, jolla voisi ostaa
vaikkapa julkisen liikenteen matkalippuja. ◀

KUVA: AAPO RISTA

Ilmanlaadun mittauslaatikko varustettiin kuvan
härpäkkeillä, joita ovat sensori, tietokone ja
virtalähde.
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StartUp

Oululainen IndoorAtlas
menestyy Aasiassa
KUVA: INDOORATLAS

”Sisä- ja ulkotilapaikannus
yhdistyvät, ja paikannus
sulautuu someen”, ennustaa
sisätilapaikannukseen
keskittyneen IndoorAtlaksen
perustaja Janne Haverinen.
”IndoorAtlas perustettiin vuonna 2012
puhtaasti teknologia edellä. Ei minulla tai
yhtiökumppaneillani ollut hirveästi hajua
bisneksestä eikä asiakkaista. Mutta kun
saimme jo samana vuonna siemenrahoitusta ja paljon yhteydenottoja, aloimme
pian hahmottaa, missä kehittämäämme
teknologiaa voitaisiin käyttää.
Kehittämämme sisätilapaikannusteknologia perustuu maapallon geomagneettiseen kenttään ja rakennusten teräsrakenteisiin, jotka yhdessä muodostavat
jokaiselle rakennukselle ainutlaatuisen
geomagneettisen maiseman. Lisäksi hyödynnämme esimerkiksi radiosignaaleja,
inertiasensoreita ja ilmanpainetietoja.
Yrityksen taustalla oli jo perustamisvaiheessa yli 10 vuotta akateemista tutkimusta
Oulun yliopistossa. Meitä oli muutama
kaveri, jolla oli osaamista muun muassa
keinoälystä ja koneoppimisesta, ja jonkin verran olimme
tehneet tiedonlouhintaa esimerkiksi
liikennehankkeisiin.
Itse olin väitellyt
mobiilirobotiikkaan
liittyvistä neuroverkkoratkaisuista ja toimin professorina Oulun
yliopiston tietotekniikan osastolla. Kuluttajatuotteissa ei tuolloin ollut tarvittavia
antureita, joten paikannuspalveluita ei
kannattanut kohdistaa kuluttajille. iPhone
vuonna 2007 mullisti markkinat.
Geomagnetiikkaan pohjautuva paikannusratkaisumme yhdistettynä pilvipalveluun on uniikki alusta. Sen suojaksi meillä
on patentteja niin Yhdysvalloissa kuin

Aasiassakin. Henkilöstöä yrityksessämme
on noin 30.
Alusta on suunnattu mobiilisovellusten
kehittäjille. Pieniä sovelluskehittäjiä edustaa esimerkiksi suomalainen CityNomadi
ja Mumbain lentokentälle navigointisovelluksen rakentanut paikallinen start
up. Isoimmat asiakkaamme ovat Baidu ja
Yahoo! Japani. Molemmat ovat myös sijoit-

Aasia näyttää mallia paikkatietojen
hyödyntämisessä.
taneet yhtiöömme.
Aluksi haimme markkinoita PohjoisAmerikasta, mutta aika pian kuvio pyörähti
maapallon toiselle puolelle. On selvää,
että Kiina ja Japani näyttävät, mihin paikkatietopalveluita voidaan käyttää ja myös
käytetään. Muu maailma seuraa perässä.
Käyttökohteita ovat jo nyt sairaalat, metroasemat ja lentokentät. Kasvava käyttöympäristö tulevat olemaan ostoskeskukset

navigointi- ja markkinointisovelluksineen.
”Kiinan googlen” eli Baidun saaminen
asiakkaaksi vuonna 2014 oli sellainen
voitto, että sillä jaksoi pitkään. Yahoo!
Japanin kanssa tehty sopimus vuonna 2016
viimeistään osoitti, että tuote on valmis.
Harppaus tutkijasta yrittäjäksi oli iso,
mutta päivääkään en ole katunut, en ainakaan kokonaista päivää. IndoorAtlas on
ollut mahtava oppimiskokemus ja avartanut maailmankuvaa.
Tavoitteemme on tehdä voitollinen
tulos vuonna 2018. Näen sisätilapaikannuksen muuttuvan pian valtavirraksi. Viimeistään viiden vuoden kuluttua ero sisäja ulkotilapaikannuksen välillä häviää ja
matkapuhelimissa on sisäänrakennettuna
sisätilapaikannus aivan kuten nyt GPS.
Uskon, että IndoorAtlas on tuolloin
jättänyt oman jalanjälkensä teknologiaan,
mutta sitä en osaa sanoa, olemmeko vielä
viiden vuoden kuluttua itsenäinen yhtiö
vai kenties osa jotain isompaa konsernia.” ◀
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Laserkeilausta 10 vuotta

KUVA: HANNU HYYPPÄ & MARIKA AHLAVUO

▶ MARIKA AHLAVUO JA HANNU HYYPPÄ

Espoon kulttuurikeskuksessa esiteltiin
lokakuussa uusinta paikkatietoteknologiaa
myös taiteen keinoin.

Kolmiulotteista
paikkatietoteknologiaa
taiteen keinoin

Taidefestivaali Kutituksessa Espoon kulttuurikeskuksessa esiteltiin uusinta
paikkatietoteknologiaa, valokuvamaisia 3D-digiympäristöjä ja uudenlaisia tapoja havainnoida
ja analysoida ympäröivää maailmaa.

D

igitaalinen aineisto on
monipuolista, valokuvamaista ja visuaalista
usein sensoreiden tuottamaa ”arjen näkymätöntäkin ympäristöä”.
Laserkeilauksen huippuyksikön tavoitteena oli lisätä taidefestivaalin kautta
kaupunkilaisten tietoa 3D:stä, keskeisistä paikkatietoteknologioista sekä niiden roolista ja käyttömahdollisuuksista
yhteiskunnassa. Lokakuussa järjestetyssä
näyttelyssä oli esillä niin päätöksentekoon
kuin rakennetun ympäristön ilmiöihinkin
liittyviä demoja.
Päivien aikana yleisö sai tutustua siihen,
kuinka ”koneet” näkevät ja päättelevät

erilaisia asioista ympäristöstämme mm.
syvyyskameran, laserkeilaimen, panoraama- ja 360-kameroiden sekä iPadilla
kuluttajasovelluksena toimivan Structuren
avulla.
Ylläksen maisemareitillä oli mahdollisuus kokeilla virtuaalilaseja ja lisätyssä
todellisuudessa ajamista. Tilaisuutta varten
oli valmistettu lukuisia demoja ja kuvamateriaalia, joita katselemalla yleisölle
avautui uusi näkökulma paikkatietojen
käyttömahdollisuuksista tiedon keräämisestä sen monipuolisiin analysointimahdollisuuksiin asti.
Tapahtumassa olivat esillä myös älykäs
semanttinen kaupunkitietomalli ja visuaalisesti korkeatasoinen kolmioverkkomalli,

joilla esiteltiin kaupunkimallinnuksen
soveltuvuutta erilaisiin kaupunkianalyyseihin. Kiinnostusta herätti Helsingin
kaupunkimallin pohjalta tehdyt videot
tulvien vaikutuksesta ja miltä Helsinki olisi
näyttänyt, jos Eliel Saarisen MunkkiniemiHaaga asemakaava vuodelta 1915 olisi
toteutunut.

Huippututkijan pistepilvitaidetta

T

kT Antero Kukon tutkimustyössä
pääosin Akhka R2-R4-reppukeilaimella keräämää pistepilviaineistoa
oli näyttelyssä esillä kokeilumielessä.
Taulujen raikas värimaailma sekä aidot
tutkimuskohteet kiinnostivat yleisöä.
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Laserkeilausta 10 vuotta
KUVA: HANNU HYYPPÄ & MARIKA AHLAVUO

Laserkeilauksen huippuyksikkö toimi
yhteistyökumppanina Taikaa vai teknologiaa? -elämyskonsertin toteutuksessa.
Taiteilija Mari Kätkä totesi 3D-virtuaalisuuden toimivan hyvin myös lapsen näkökulmasta. ”Konsertti ja näyttely avasivat
niin lapsille, taiteen tekijöille kuin ammattilaisillekin uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia tutustua paikkatietotieteen innovaatioihin uudessa ympäristössä.”

PROFESSORI HANNU HYYPPÄ
ON RAKENNETUN YMPÄRISTÖN
MITTAUKSEN JA MALLINNUKSEN
INSTITUUTIN JOHTAJA AALTOYLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULUSSA.
MARIKA AHLAVUO ON TIEDETUOTTAJA AALTO-YLIOPISTON
INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULUSSA.
SÄHKÖPOSTIT ETUNIMI.SUKUNIMI@AALTO.FI

Tieteen ja taiteen kohtauspaikoille
kysyntää

”

Halusimme tarjota yleisölle ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua
pääkaupunkiseudulla tehtävään huipputieteeseen. Toiminnallisessa näyttelyssä
tutkimusryhmän jäsenet esittelivät aktiivisesti paikkatietoon pohjautuvaa näyttelyä.
Koko tapahtumassa vieraili arviolta 11 000
vierasta, joista noin 3 000 kävi näyttelyssä.
Kävijäkommenttien perusteella olemme
saaneet runsaasti positiivista palautetta
kuntalaisilta ja jatkamme ehdottomasti
yhteistyötä tässä verkostossa”, kertoo
Espoon kulttuurikeskuksen kulttuurituottaja Anna-Kaisa Kautovaara.
”Kutitus-festivaalissa niin näyttelyiden kuin työpajojenkin taustalla kytee
ajatus haastavuudesta. Osallistumiskynnys on matala, mutta päivien aikana on
mahdollisuus tutustua tieteeseen kunkin
osallistujan kiinnostuksen ja taitojen
mukaan. Näyttely toteutti mielestäni tuota
ydinajatusta loistavasti. Näyttely toimi niin
viihdyttävänä kuin asiantuntijatietoa kansantajuisesti tarjoavana. Agendamme on

mahdollistaa, fasilitoida, ohjata ja saattaa
yhteen erilaisia yleisöjä ja tekijöitä – jopa
yllättäviäkin kombinaatioita”, toteaa tekninen tuottaja Sami Baldauf Espoon kulttuurikeskuksesta.
Ala-asteikäisten vanhemmat esittivät
toiveen, että matematiikasta ja luonnontieteistä kiinnostuneille lapsille olisi
toimintaa, jossa heille mahdollistettaisiin
tutkijoiden kanssa vuoropuhelu kerhomaisessa toiminnassa.
”Sekä lapset että aikuiset olivat kiinnostuneita paikkatietotekniikoiden leviämisestä kuluttajakäyttöön. Näyttää siltä, että
onnistuimme tuomaan paikkatietoalan
tiedettä ja tutkimusta lähemmäksi kaikenikäisiä ja samalla tuottamaan parempaa
ymmärrystä sen hyödyntämismahdollisuuksista”, kertoo näyttelyssä kävijöitä
opastanut huippuyksikön tutkija Kaisa
Jaalama. ◀
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Laserkeilausta metsätieteissä
M

etsät ovat keskeinen alue Suomen
Akatemian rahoittamassa laserkeilaustutkimuksen huippuyksikössä.
Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksella toimiva metsävarojen hallinnan
ja geoinformatiikan tutkimusryhmä vastaa
huippuyksikön metsällisistä sovelluksista.
Se esitteli laserkeilauksen metsätieteellisiä
sovelluksia lokakuun alussa järjestetyssä
seminaarissa.
Seminaarissa keskityttiin erityisesti
maastolaserkeilaukseen liittyvään tutkimukseen ja sovelluksiin. Maastolaserkeilaus tapahtuu yleensä kolmijalan
päältä ja liikkumattomalta alustalta. Se
mahdollistaa tiheän 3D-pistepilven tuottamisen ja sitä kautta yksityiskohtaisen
kuvauksen ympäröivästä alueesta, metsien
tapauksessa yksittäisistä puista, oksista ja
jopa neulasista. Metsätieteiden laitoksella
maastolaserkeilausta on käytetty kuolleen
puuston mittaamiseen, puun rungon
yksityiskohtaiseen kuvaamiseen ja mallintamiseen sekä oksien ja puun kasvun mittaamiseen. Lisäksi seminaarissa esiteltiin
laserkeilaustutkimusta puulajitunnistuksessa, lennokkien hyödyntämistä metsien
inventoinnissa sekä mobiilikeilauksen
mahdollisuuksia tehostaa hakkuukonekuskin toimintaa.

KUVA: ANTERO KUKKO

Paneelikeskustelussa kuultiin tahoja,
jotka hyödyntävät suoraan laserkeilausaineistoja tai esimerkiksi sen avulla tuotettua
metsävaratietoa. Luonnonvarakeskuksen
valtakunnan metsien inventoinnissa
maastolaserkeilaus on otettu osaksi maastomittauksia. Helsingin kaupungin katu- ja
puisto-osasto hyödyntää laserkeilausaineistoa katu- ja puistopuiden paikannuksessa. Metsähallituksella on käytössä oma
laserkeilausaineisto metsäsuunnittelun
tarpeisiin. Suomen Metsäkeskus tuottaa
laserkeilaukseen perustuvaa metsävaratietoa yksityismetsistä. Metsäteho ja Stora
Enso hyödyntävät laserkeilauksen avulla
tuotettua metsävaratietoa puunhankinnassa, ja Tapion asiakkaat hyödyntävät
Suomen Metsäkeskuksen toimittamaa
metsävaratietoa.
Kehityskohteina paneelikeskustelussa
nousivat esiin puulajeittaisen metsävaratiedon tarkkuuden parantaminen
erityisesti runkolukusarjojen kautta sekä
hakkuukertymän ennustamisen tehostaminen. Metsäteollisuuden edustajien
mielestä puun laatutunnukset, kuten
oksikkuus, olisi tärkeää tietoa ennen hakkuita, jotta logistiikka ja puusta tehtävien
lopputuotteiden suunnittelu tehostuisi. ◀

Maanmittauslaitoksen
seminaarissa
ideoitiin tulevia
käyttötarpeita
K

ansallisia laserkeilauksia on tehty
Suomessa jo kymmenen vuoden ajan,
ja Maanmittauslaitoksen tämän kunniaksi
järjestämässä laserkeilausseminaarissa
esiteltiin laaja skaala laserkeilauksen eri
käyttötarkoituksia. Niitä yhdisti yksi keskeinen asia: kansallinen laserkeilaus on
vähentänyt tehtäviin kuluvaa rahaa ja työaikaa ja samaan aikaan parantanut laatua.
Kymmenen vuotta sitten tavoitteena
laserkeilauksissa oli auttaa tulvakartoitusta
ja tehdä korkeusmalli Suomesta. Näihin

tavoitteisiin päästiin ja uusia isoja tavoitteita on määritelty sen jälkeen. Suomi saadaan laserkeilattua kokonaan ensimmäisen
kerran vuonna 2019. Valtakunnallisessa
laserkeilausohjelmassa 2020 määritellään
millaista laserkeilauksen laadun ja päivitystiheyden tulee olla tulevaisuudessa ja
miten keilaukset rahoitetaan.
Esimerkiksi multispektrikeilauksen ja
toisaalta yksittäisten fotonien vastaanottaminen ovat ehkä tulevaisuudessa vaihtoehtoisia tekniikoita. ◀

KUVA: HARRI KAARTINEN

▶ 19

20 ◀ positio 4/2017

▶ SAMI RAPO

Paikkatiedot
ovat kaupungin yhteistä
pääomaa
Paikkatiedon hyödyntämiselle on kunnassa merkittävä potentiaali
siellä, missä suurimmat toimintakulut ja resurssitkin ovat, eli
sosiaali- ja terveystoimessa sekä sivistystoimessa.

SAMI RAPO (DI, MAANMITTAUS),
PAIKKATIETOKOORDINAATTORI/ICT-PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ,
VASTAA PAIKKATIEDON YHTEISKÄYTÖN JA PAIKKATIETOTEKNOLOGIAN INNOVATIIVISEN
HYÖDYNTÄMISEN EDISTÄMISESTÄ VANTAALLA.
SÄHKÖPOSTI:
SAMI.RAPO@VANTAA.FI

synty y siinä vaiheessa, kun aineistoa
yhdistetään jonkin muun toimialan tuottamaan tietoon. Tietojen yhdistäminen
on mahdollista, jos tällaisesta linkityksen
kohteena olevasta tiedosta löytyy jokin
maantieteelliseen sijaintiin liittyvä viittaus;
kuten katuosoite, kaupunginosan nimi,
postinumero tai vaikkapa kiinteistö
tunnus.

Suun terveydenhuolto
edelläkävijänä

V

antaalla on terveyspalveluiden puolella jo parin viime
vuoden aikana seurattu tilannekuvien avulla potilasvirtojen läpimenoaikoja, peruuttamattomia käyntejä
ja esimerkiksi asukkaiden suun terveyden
tietoja sekä erityisesti sitä, onko niissä kaupungin sisällä alueellisia eroja.
Sosiaalihuollossa vanhus- ja vammaispalvelut käyttävät aktiivisesti karttapohjaista tilannekuvaa kotihoidon toiminnan
suunnittelussa, sovittujen palvelutasojen
toteutumisen seurannassa sekä palveluverkon strategisessa suunnittelussa. Edellä
olevat esimerkit ovat pieni osa siitä, mihin
paikkatietopohjaisia tilannekuvia Vantaalla on jo menestyksekkäästi hyödynnetty ns. teknisen sektorin ulkopuolella.

KUVA: SHUTTERSTOCK

V

antaan kaupungissa
on alettu ymmär tämään yhä paremmin
paikkatietopohjaisen
analysoinnin merkitys yli toimialarajojen.
Kaupungin niin kutsuttuja peruspaikkatietoaineistoja ylläpidetään
luonnollisesti eniten Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla. Tietoa
kerätään tällöin erilaisin kartoitusmenetelmin sekä tuotetaan osana hallinnollisia
prosesseja suunnitelmien ja päätösten
kautta. Paikkatietoa syntyy myös yhdistämällä eri tietoaineistoja ja rekisteritietoja
esimerkiksi tilastotuotannossa.
Merkittävää hyötyä ja jalostuksellista
lisäarvoa ylläpidetystä perusaineistosta

positio 4/2017

▶ 21

KUVA: SAMI RAPO

Terveydenhoitoon pääsyaikojen alueellinen tarkastelu kertoo, kuinka kauan keskimäärin omalle lääkärille pääsy kiirettömän asian vuoksi
eri puolella kaupunkia kestää. Punaisella alueella joutuu odottamaan keskimäärin yli 50 ja vihreällä alle 20 päivää.

Paikkatiedon hyötyihin
koordinoidusti

L

aajassa kuntaorganisaatiossa paikkatietopohjaisten analysointien ja paikkatiedolla johtamisen tilannekuvien
hyödyntäminen ei kuitenkaan vielä ole
sillä asteella, että se tapahtuisi omatoimisesti tai itseohjautuen osana organisaatioiden vallitsevia prosesseja tai toimintatapoja. Paikkatiedon mahdollisuuksien
esille tuominen kunnan sisällä vaatiikin
markkinointia eli ”sisäistä myyntiä”.
Vantaalla paikkatietokoordinaattorin
toimenkuvaan kuuluu toimia tällaisessa
roolissa. Hän löytää ja tunnistaa eri organisaatioiden sellaisia haasteita ja toimintatapoja, joihin paikkatiedon hyödyntäminen
voisi tuoda lisäarvoa ja merkittävää apua
esimerkiksi juuri päätöksentekoon.

Paikkatietoinfrastruktuuri
paikkatiedolla johtamisen
mahdollistajana

V

antaan palvelukeskeisesti suunnitellun paikkatietoinfrastruktuurin prosessiautomatisoitu tiedonlouhintakerros yhdistää ja jalostaa
eri tiedontuottajien ylläpitämät tiedot.
Selainpohjaiset paikkatietopor taalit

puolestaan visualisoivat lopputulokset
interaktiivisissa karttakäyttöliittymissä.
Kaupungin paikkatietoinfrastruktuurin
rajapintapalveluiden kautta tietoja tarjotaan edelleen ulkoisille sidosryhmille
ja kansallisiin palveluihin. Myös suuri
osa kaupungin avoimen datan teknisestä
jakelusta hoidetaan rajapintojen kautta.
Loppukäyttäjän näkökulmasta interaktiivisten karttaliittymien hyödyntämisen
mahdollisuudet päivittäisessä työssä ovat
viimeisten vuosien aikana kehittyneet
huimasti. Vantaalla kaupungin sisäverkon
paikkatietoportaalia Vampattia käyttää
päivittäin yhä useampi kaupungin työntekijä oman työnsä tukena. Karttakäyttöliittymässä visualisoitu tilannekuva on sekä
työkalu oman organisaation operatiivisen
toiminnan ymmärtämiseen että enenevässä määrin päätöksenteon apuväline
esimerkiksi toimialan palveluverkon strategisessa suunnittelussa.
Oman organisaation tuottama lähtötieto voi olla mitä moninaisemmassa muodossa, mutta yleisin formaatti kuntaorganisaatiossa on edelleen Excel-taulukko.
Sen tulee sisältää sijaintiin liittyvä viittaus
(esim. katuosoite). Lopputuloksena syntyy
automatisoidusti ajantasainen ja teemakartografinen paikkatiedolla johtamisen
interaktiivinen tilannekuva.

Tilannekuvan käyttöesimerkkejä ovat:

• Asiakkaiden sijoittuminen ja palvelutarjonnan kohtaaminen

• Resurssien kohdentaminen
• Palvelutason seuranta
• Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi
• Toiminnan ympäristövaikutusten havainnollistaminen

• Saavutettavuuden analysointi
• Palveluverkon optimointi

Paikkatiedon hyödyntämiselle onkin
merkittävä potentiaali ja tarve – tosin
usein vielä tiedostamaton – juuri siellä,
missä kaupungin suurimmat toimintakulut ja resurssitkin ovat, eli Sosiaali- ja terveystoimessa sekä Sivistystoimen saralla.
Käytännössä tämä tarkoittaa myös sitä, että
paikkatiedon hyödyntämisellä, esimerkiksi juuri tilannetietoisuuden parantamisessa on näillä toimialoilla mahdollista
saavuttaa vaikuttavuudeltaan suurimpia
tuloksiakin. ◀
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katri.isotalo@viestintaisotalo.fi

Teen karttoja,
koska se on kivaa

Topi Tjukanov harrastaa paikkatiedon visualisointia
ja ihmettelee, etteivät muut tee samaa.

”

Hyvää vastapainoa futismatseissa käymiselle”, toteaa
Topi Tjukanov vaatimattomasti maailmallakin huomiota herättäneistä karttaanimaatioistaan.
Topi Tjukanovin animaatio USA:n teistä päätyi syksyllä Daily Mailin
sivuille, ja esitys Atlantilla viimeisen sadan
vuoden aikana riehuneista hurrikaaneista
herätti Iltalehden kiinnostuksen.
Karttataiteilijan Twitter-tililtä löytyy
myös Helsingin kasvu animoituna kartalle,
hurrikaani Ophelian eteneminen, liikenne
Pasilasta ruuhka-aikana, kaikki suomalaiset ja kaikki Suomen tiet kartalla ja paljon
muuta.

kartasta animaatio, jossa kaupungin kasvu
näkyisi rakennus rakennukselta. Löysinkin
sitten Madridin rakennukset valmistumisvuosineen Inspire-aineistosta.”
Vaikeinta T jukanov in mukaan on
yleensä sopivan aineiston löytäminen.
Eniten avointa aineistoa on tarjolla luontoympäristöstä ja ilmastonmuutokseen
liittyvistä kohteista. Tjukanovia kiinnostaa
kuitenkin enemmän urbaani ympäristö ja
liikenne.
”Kun esimerkiksi saavutettavuusaineisto alkaa näyttää ruudulla orgaaniselta
oliolta, se on yllättävää ja mielenkiintoista.”
Todella mielenkiintoista olisi saada
käyttöön mobiilidataa ihmisten todellisesta kulkureiteistä ja sijainneista.

Haastavinta on aineiston
löytäminen

Koodauksen opiskelu palkitsee

Y

mpäristöministeriössä projektiasiantuntijana toimiva Tjukanov
kiistää jyrkästi näpräävänsä karttoja
öisin kolajuoman voimalla.
”Yritän kyllä pitää harrastuksen ja työn
erillään, mutta en todellakaan käytä kaikkea vapaa-aikaani karttavisualisointeihin.”
Vapaa-aikaan mahtuu myös pyöräilyä, kuntosalilla käyntiä ja intohimoista futiksen
seuraamista.
”Esimerkiksi eilen tekemääni Madridin karttaan
meni kaksi tuntia. Innostuin,
kun törmäsin netissä karttaan, jossa joku oli merkinnyt
Madridin kartalle eri ikäiset rakennukset
eri värein. Mietin, että olisi hienoa tehdä

KUVA: KATRI ISOTALO

H

arrastuksena tehtävän visualisoinnin perusedellytys on aineiston
ja työkalujen avoimuus. Kaikki
Tjukanovin käyttämä aineisto on avointa,
niin myös työkalut.
”Eniten käytän QGIS:ä. Sen asensin
uuteen koneeseeni viiden minuutin kuluttua koneen ostamisesta. Pythonia olen
opetellut koodaamaan vähän, ja PostGistietokantaa olen myös opetellut käyttä-

”On hieno tunne, kun onnistuu
tekemään datalle jotain.”
mään. It-osaamista saisi kyllä olla enemmän.” Animointiinkin on avoin kuvankä-

Topi Tjukanov suosittelee karttaharrastusta
aivojumpaksi ja vastapainoksi urheilulle.
sittelyohjelma, GIMP.
Ennen ympäristöministeriöön siirtymistään Tjukanov työskenteli paikkatietotehtävissä CGI:llä. Siellä työ ja harrastus
limittyivät enemmän toisiinsa. Yhteistyö
tietotekniikka-osaajien kanssa oli antoisaa
ja opetti, että kun osaa tietotekniikkaa,
paikkatiedoilla voi tehdä mitä vaan.
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”Havaitsin myös, ettei paikkatieto ole
mitään kovin ihmeellistä, vaikka me
paikkatietoihmiset niin helposti kuvittelemmekin. Näen paikkatieto-osaamisen
enemmänkin yhtenä tietotekniikan alalajina, samalla tavalla kuin tietokantaosaamisen tai käyttöliittymäsuunnittelun.
Opin myös ymmärtämään, ettei paikkatietoasiantuntijan pidä suunnitella tietojärjestelmiä tai IT-arkkitehtuuria, vaan
se on it-osaajien hommaa. Harrastuksen
kautta olen tiedostanut mitä kaikkea en
osaa, mutta koodauksen opiskelu on palkitsevaa. On hieno tunne, kun onnistuu
tekemään datalle jotain.”

Plussaa, jos muutkin hyötyvät

P

arasta karttaharrastuksessa onkin
Tjukanovin mielestä uuden oppiminen. Kun julkaisee kartan, saa
helposti kommentteja ja parannusehdotuksia ja vastaavasti kysymyksiä, joihin
vastaamalla voi auttaa muita luomaan
hienoja visualisointeja.
Verkossa on myös sivustoja, joilla arvostellaan toisten töitä. Tjukanovin mielestä
arvostelu ei ole itsetarkoitus. Suomen
Kartografisen seuran Kartta 2016 -haasteeseen hän kuitenkin vastasi ja pokkasi kilpailutyöllään suomalaisten sijoittumisesta
kartalle kisan voiton. ”Tätä sain askarella
osin työaikanakin”, mies myhäilee.
Ensimmäiset karttavisualisoinnit hän
laskee tehneensä kolme vuotta sitten
suunnittelumaantieteen graduunsa. Se
käsitteli kehäradan vaikutuksia yritysten
sijoittumiseen Vantaalla.
”Karttakisa innosti jatkamaan ja rupesin
jakamaan tekemiäni visualisointeja verkossa. Siitä se alkoi valumaan. Teen karttoja, koska se on niin kivaa. Plussaa on, jos
siitä on jollekin muullekin iloa tai hyötyä.”
Tjukanov ihmettelee vain, etteivät
muut tee samaa. ◀

Meksikonlahden hurrikaanit on tässä esitelty nimillä, jotka on asetettu hurrikaanin reitille.
Mitä suuremmalla nimi, sitä voimakkaampi tuulen nopeus. Lähtöaineisto NOOA.

Lyhimmät reitit Helsingistä kaikkiin Suomen postinumeroalueisiin.
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jade.lehtinen@maanmittauslaitos.fi

Karttakerttu innostaa
kansalaisia maastokarttojen
päivittämiseen
Karttakertun avulla maastotietokantaa päivittävät kansalaiset ovat tehneet huolellista työtä.
Pilottihankkeen perusteella arviolta kaksi kolmesta ilmoituksesta aiheuttaa muutoksia tietokantaan.

K

ansallinen maastotietokanta -ohjelman projekti
Kansalaisen maastotietokanta on ollut käynnissä
runsaat puolitoista vuotta.
Tuona aikana on kehitetty
pilottisovellus Karttakerttu, jonka avulla
kuka tahansa voi ilmoittaa maastokohteita
ja korjauksia Maanmittauslaitoksen ylläpitämään maastotietokantaan.
Projektin lähtökohta oli, että

kansalaisten tietämystä voitaisiin hyödyntää karttatietojen tuottamisessa. Projektissa
luotiin ja testattiin joukkoistetun tiedonkeräyksen konsepti. Tavoitteena on parantaa
maastokohteiden laatua ja ajantasaisuutta.
Maanmittauslaitoksella ei ole resursseja
kartoittaa kaikkia ilmakuvissa heikosti
näkyviä kohteita, kuten metsäpolkuja.
Maastokartoista siis puuttuu joukko kohteita, joista kansalaisten toivotaan ilmoittavan Karttakerttu-palvelussa. Polkujen
lisäksi on 30 pistemuotoista kohdetta,

joita voi ilmoittaa. Niitä ovat
esimerkiksi puomi, vesillelaskupaikka ja kota.
Karttakertun kaltaisen yhteisöllisen
karttapalvelun arvo on siinä, että ihmisille
tarjotaan osallistumismahdollisuuksia, ja
kartoista voidaan tehdä laadukkaampia.
Tällä hetkellä Karttakertussa on noin 350
käyttäjää ja tuotuja kohteita yli 900. Arviolta kaksi kolmasosaa käyttäjien tuomista
kohteista aiheuttaa muutoksia maastotietokantaan.
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Hyvä palvelu, koska paikalliset yleensä
tietävät paljon hyviä polkuja, joita
ei kartoissa näy. Näin on helpompi
suunnitella omia menemisiään.
Toiveena mobiilisovellus

K

arttakertun käyttäjille tehtyyn palautekyselyyn vastasi 84 henkilöä, joista
noin 90 prosenttia oli Karttakertun rekisteröityneitä käyttäjiä. Palautekyselyyn
vastattiin anonyymisti.
”Tulokset olivat melko ennustettavia.
Olin positiivisesti yllättynyt siitä, että suurin osa käyttäjistä oli käynyt muutaman
kerran tai usein Karttakertussa”, projektipäällikkö Mari Laakso kertoo. ”Oletin, että
kävijöissä olisi enemmän sellaisia, jotka
ovat käyneet vain kerran kokeilemassa.”
Vastaajista 68 prosenttia kertoi käyneensä Karttakertussa muutaman kerran,
ja 16 prosenttia kertoi käyneensä usein.
Vastaajista 27 prosenttia ilmoitti, että heille
on ollut hyötyä muiden käyttäjien tuomista
tiedoista.
”Tulos ei ole yllättävä, sillä Karttakertun
käyttäjät ovat maantieteellisesti laajalle
levittäytyneet. Samalla alueella ei useinkaan vielä ole montaa Karttakertun käyttäjää”, Laakso toteaa.
Kyselyssä oli monivalintakysymysten
lisäksi vapaakenttäkysymyksiä, joihin oli
tullut kiitettävästi vastauksia. Vastauksista
saatiin paljon arvokasta tietoa esimerkiksi
siitä, mihin suuntaan Karttakerttua kannattaisi kehittää.

”Eniten ihmiset kaipasivat mobiilisovellusta Karttakertusta. Usein kohde olisi
helpointa lisätä paikanpäällä maastossa”,
Laakso kertoo. ”Toinen toivottu ominaisuus on kommunikointikanava. Käyttäjät
haluaisivat saada tiedon, kun heidän
ilmoittamansa kohde on otettu käsittelyyn
ja käsitelty.”
Yhteisöllisyys näyttäisi myös vetoavan
k ysely yn vastanneisiin. Vastaajista
reilu viidennes toivoi
Karttakerttu-yhteisöä, jossa voisi kommunikoida muiden
käyttäjien kanssa.
Vajaa viidennes haluaisi mahdollisuuden tykätä muiden käyttäjien tuomista kohteista ja noin 40 prosenttia haluaisi mahdollisuuden kommentoida
muiden käyttäjien lisäämiä kohteita.

Tämä ”Karttakerttu”-toiminto pitäisi
olla ”Kansalaisen karttapaikka”
-ohjelman yhteydessä.

Suurin osa kohteista pystytään
varmentamaan

▶ www.karttakerttu.fi

uurimmassa osassa lisätyistä kohteista
sijaintitarkkuus on ollut riittävää, jotta
kohde voidaan lisätä maastotietokantaan.
Kartoittaja on esimerkiksi ollut yhteydessä
kuntaan, jonka alueelle oli Karttakertussa

Miten Karttakerttu toimii
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että kyseiset kohteet eivät kuulu nykyisiin
maastotietokannan kohdeluokkiin. Tällaisia kohteita on noin kolmasosa Karttakertussa ilmoitetuista kohteista. ◀

S

Mitä taustakarttoja käytät? (82 vastausta)

20

Maastokartta 82
(100%)

lisätty lintutorni. Hän oli varmistanut tiedon kohteen olemassaolosta, ennen kuin
oli vienyt sen maastotietokantaan.
Eräs kartoittaja otti yhteyttä polkujuoksutapahtumaan, jonka reitti oli merkitty
Karttakerttuun. Osa reitin poluista puuttui
aiemmin maastotietokannasta.
Suurin syy, miksi yksittäisiä kohteita ei
ole voitu siirtää maastotietokantaan, on se,

Ilmakuva 51
(62,2%)

Karttakertussa ylivoimaisesti suosituin taustakartta on
maastokartta.

OpenStreet
Map 19
(23,2%)

1. Kansalainen huomaa, että kartassa on
virhe tai puuttuu jokin tieto, esimerkiksi
polku.
2. Hän tallentaa tiedon puuttuvasta
kohteesta ja lisää sen Karttakertussa
yhteisötasolle. Tällöin tieto on heti
näkyvillä muille Karttakertun käyttäjille.
3. Maanmittauslaitoksen työntekijät
tarkastavat Karttakertun yhteisötasolle
tuotuja kohteita.
4. Jos kohde pystytään varmentamaan,
se voidaan viedä maastotietokantaan.
Kohteen tiedoissa näkyy, missä
vaiheessa sen käsittely on eli onko se
käsittelemättä, käsittelyssä tai käsitelty.
Kun kohde on käsitelty, ilmoitetaan sen
tiedoissa myös, onko se aiheuttanut
muutoksia maastotietokantaan.
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Paikkatietomarkkinat innosti!
Paikkatietomarkkinat kokosi alan huippuosaajat päiväksi Helsinkiin, kun lähes 1850 kävijää ja 50 näytteilleasettajaa kohtasivat tuotteiden, palveluiden ja innovaatioiden äärellä Messukeskuksessa 7.11.
Panelistit Risto Linturi, Jarkko Koskinen ja Anne Berner keskustelivat
robottiautojen mahdollisuuksista ja älyliikenteen vastuukysymyksistä. Risto
Linturi visioi keynote-puheenvuorossaan tulevaisuuden liikkumismuotoja.
Näyttelyosastoilla, työpajoissa ja demotorilla sai nähdä ja kokea, missä
kaikessa paikkatieto on mukana. Messupäivän päätteeksi viihdyttiin ja verkostoiduttiin linkkibuffetissa hyvän ruuan ja stadin diskohistorian parissa.
Jäikö markkinat väliin? Selaa kävijöiden muistiinpanot ja ajatukset Twitterissä #paikkatietomarkkinat ja #ptm17.
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UUTISIA
Hakkuiden valvontaa
satelliitein

Toimiva MaaS vaatii
reaaliaikaisuutta
Liikennevirasto selvitti IT-palveluyhtiö
CGI:n kanssa, miten kaupunkien reaaliaikadatan tuottamis- ja tiedonvälitysprosesseja kannattaa kehittää sekä millaisilla
reunaehdoilla joukkoliikenteen kilpailutukset on parasta hoitaa. Koko Suomen kattava joukkoliikenteen reaaliaikainen reittiopas pitäisi siis olla askeleen lähempänä
toteutumistaan.
Selvitys perustui pilottiprojektiin, jossa laajennettiin Digitransit-alustaa käyttämään joukkoliikenteen reaaliaikaista dataa
Oulusta, Jyväskylästä ja Lahdesta.
Tulevaisuudessa kaupunkien on mahdollista saada reaaliaikaiset joukkoliikennetiedot näkyviin valtakunnallisessa
matka.fi-palvelussa hyödyntämällä Digi
transit-alustaa. Matkustajille tämä tarkoittaa tarkempaa tietoa siitä, missä heidän
odottamansa bussi tai juna kulkee.
Pilotin avulla selvisi, millaisiin käytännön ongelmiin törmätään: onko eri kaupunkien järjestelmistä reaaliaikatietoa saatavissa – ja jos on, millaisilla rajapinnoilla,
millaisessa formaatissa ja minkä tasoisena.
Avoin koodi varmistaa, että kokonaisuus on kaikkien osapuolten hyödynnettävissä.

Luke suunnittelee marjaseurantakarttojen
viemistä verkkoon kaikkien marjastajien
iloksi.
Kuluneena kesänä Luke laati marjasatoennusteita 4H-yhdistysten kartoittajien keräämien tietojen perusteella. Havainnoitsija perusti viisi yhden neliömetrin
koeruutua, joista hän laski kukat, raakileet
ja kypsät marjat ja kirjasi ne Luken Marjaharava-järjestelmään.
Ensi vuonna marjaseuranta avataan
internetiin avoimina karttoina, joita kuka
tahansa pääsee selaamaan ja joille kaikki voivat myös merkitä omia havaintojaan.

Agricolan ajan Turku
Agricolan ajan Turku -sovellus esittelee
1500-luvun Turkua ja Mikael Agricolan elämään liittyviä kohteita aidoilla historiallisilla
paikoilla. Sovellus on Mikael Agricola -seuran reformaation merkkivuoden hanke. Se
on toteutettu yhteistyössä turkulaisen Plush
Pop Softin ja kielipalveluyritys Lingsoftin
kanssa.
Agricolan ajan Turku -sovellus sisältää
useita näkymiä. Turun keskustan karttanäkymään voidaan upottaa erilaisia paikkoja
ja ajankohtaistapahtumia. Kohdevalikossa käyttäjä voi lukea vierailemiinsa kohteisiin liittyviä tekstinpätkiä ja tarkastel-

Radiolupa Suomen
ensimmäiselle kaupalliselle
satelliitille
Viestintävirasto on myöntänyt radioluvan
Iceye Oy:n satelliittijärjestelmälle, joka on
Suomen ensimmäinen kaupallinen satelliittijärjestelmä. Satelliittijärjestelmä koostuu
kahdesta tutkasatelliitista sekä niiden maaasemista, jotka sijaitsevat Etelämantereella
ja Huippuvuorilla.
Viestintäviraston myöntämä radiolu-

la kohteiden historiaan liittyvien esineiden
3D-malleja. Ajankohtaisnäkymästä saa tietoa reformaation merkkivuoteen liittyvistä
tapahtumista ja uutisista. Tarjolla on vielä sanastonäkymä, joka koostuu Lingsoftin
julkaisemasta Agricola tunnissa – Agricola a:sta ö:hön -sanastosta ja aikajananäkymästä.
Sovellusta on tarkoitus laajentaa myöhemmin koko Agricolan ajan Ruotsi-Suomen alueelle paikkakunnille ja kirkkoihin,
jotka liittyvät Agricolan elämään.
Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi
Google Playsta ja Apple Storesta.

pa kattaa Iceye Oy:n satelliitit, jotka kiertävät maapalloa 550–580 km korkeudella.
Yhteen kierrokseen kuluu aikaa noin 1 t 36
min. Iceye Oy:n satelliitit ovat kooltaan noin
satakiloisia. Kansainvälinen lupaprosessi
kesti noin puolitoista vuotta.
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Satelliittikuvien avulla voidaan parantaa
metsälain valvontaa ja kohdentaa maastotarkastuksia vaikuttavimpiin kohteisiin.
Metsäkeskus sai alkukesästä käyttöönsä ensimmäisiä satelliittikuvausaineistoja hakkuista, jotka on toteutettu syksyn
2015 ja syksyn 2016 välisenä aikana. Ensimmäisten kuvausaineistojen perusteella
oli pääteltävissä, ettei kaikilta hakkuukohteilta ollut jätetty metsänkäyttöilmoitusta.
Kun eroavuuksia satelliittikuvien ja tehtyjen metsänkäyttöilmoitusten välillä tarkistettiin maastossa, laiminlyöntejä löytyi ennakoitua vähemmän.
Satelliittiseuranta on tarkoitus ottaa
käyttöön koko maassa vuonna 2019. Metsäkeskus testaa menetelmää hallituksen
Metsätieto ja sähköiset palvelut -kärkihankkeessa, jossa mukana ovat myös VTT,
Satellio, Luke ja Syke.

Marjapaikat julkisiksi

Sentinel 5 Precursor
-ilmanlaatusatelliitin
laukaisu onnistui

Euroopan avaruusjärjestön ESAn ja Hollannin yhdessä toteuttama Sentinel 5
Precursor-satelliitti ja sen kyydissä oleva
ainoa mittalaite TROPOMI (Tropospheric
monitoring instrument) laukaistiin lokakuussa onnistuneesti maata kiertävälle
radalle.
TROPOMI tulee tuottamaan tärkeää
tietoa ilmansaasteista, otsonikerroksesta,
UV-säteilystä ja ilmastoon vaikuttavista
kaasuista päivittäin. TROPOMIn havaintoja voidaan hyödyntää esimerkiksi kaupunkien ilmanlaadun seurannassa, kasvihuonekaasujen jakauman muutoksia
tutkittaessa, otsonikerroksen palautumisen varmistamisessa sekä tulivuorten
purkausten tuhkapilvien liikkeiden ennustamisessa. Satelliittihavainnoilla voidaan myös seurata päästörajoitusten toteutumista sekä kaukokulkeumia.
TROPOMI-mittalaite tulee jatkamaan
jo 13 vuotta toimineen hollantilais-suomalaisen OMIn (Ozone Monitoring Instrument) onnistuneita ilmakehähavaintoja
entistä paremmalla tarkkuudella. TROPOMIn maantieteellinen erotuskyky on 3,5 x
7 km ja päivittäin se kattaa mittauksillaan
koko maapallon.
Kuten OMI, TROPOMI mittaa ilmakehästä ja maanpinnasta heijastunutta
auringon valoa. Tämän mittausperiaatteen ansiosta mittauksilla saadaan tietoa
myös ilmakehän alimmista kerroksista.
TROPOMI jatkaa OMIn mittauksia myös
UV:n ja näkyvän valon alueella mitaten ilmakehän otsonia, rikkidioksidia, typpidioksidia ja aerosoleja. Kehitystyön myötä
TROPOMI pystyy mittaamaan lähi-infrapuna-aallonpituuksia käyttäen myös metaania ja hiilimonoksidia.
Ilmatieteen laitos on kehittänyt TROPOMI-mittauksiin perustuvan UV-tuotteen, josta saadaan maailmanlaajuisesti
tietoa maan pinnalle saapuvasta auringon UV-säteilyn määrästä.
Sentinel 5P -satelliitin oletettu toiminta-aika on seitsemän vuotta. Se on osa
Euroopan unionin Copernicus-kaukokartoitusohjelman satelliittilaivastoa.
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UUTISIA
Satelliitilla uutta tietoa
hiilidioksidista
Ensimmäiset NASAn OCO-2 (Orbiting Carbon Observatory-2) -satelliitin mittaukset
ovat tuottaneet uutta ja entistä kattavampaa tietoa ilmakehän hiilidioksidin alueellisesta vaihtelusta. Tietoa on saatu esimerkiksi El Niño -sääilmiön aiheuttamista
hiilidioksidipitoisuuksien muutoksista tropiikissa ja hiilidioksidin vuodenaikaisvaihtelusta, joka aiheutuu kasvillisuuden kasvukauden rytmittymisestä.
Tutkimustulokset perustuvat OCO-2
-satelliitin merkittävästi aiempia mittalaitteita parempaan tarkkuuteen yhdistettynä hyvään maantieteelliseen kattavuuteen. OCO-2 -satelliitti tekee päivässä 100
000 mittausta pilvettömissä olosuhteissa

hyödyntäen auringon valon sirontaa maan
pinnasta. Tämä mittausmenetelmä tuo tietoa myös ilmakehän alimmista kerroksista,
mitä voidaan hyödyntää hiilidioksidilähteiden ja -nielujen tutkimuksessa.
Ilmatieteen laitoksella on kehitetty menetelmä, jolla voidaan määrittää päästölähteitä alueellisesti. Menetelmä perustuu
havaittuihin poikkeamiin hiilidioksidipitoisuuksissa mantereiden kokoluokassa,
minkä jälkeen näitä poikkeamia voidaan
yhdistää pidemmältä ajalta. Näin saadaan
päästölähteet erottumaan luonnollisesta
hiilidioksidin vaihtelusta.
OCO-2 -satelliitti on tuottanut syyskuusta 2014 alkaen havaintoja hiilidioksidista.

EuroGeographicsille
Spatineo Monitor
Varmistaakseen ELF-palveluiden laadun
EuroGeographics hankki Spatineo Monitorin palveluiden saatavuuden ja käytön analysointia varten. European Location Framework (ELF) -palvelut tarjoavat
käyttäjille harmonisoidut, ajan tasalla olevat, Euroopan laajuiset INSPIRE-standardin mukaiset paikkatietoaineistot. Palvelut toteuttaneen ELF-projektin päätyttyä
palvelut ovat nyt operatiivisessa käytössä ja niiden hallinnoinnista vastaa EuroGeographics.

TUOTEUUTISIA
Trimbleltä tehokas
maastotabletti
Trimble® T10 on kestävä maastotabletti maanmittaus- ja paikkatietosovelluksiin.
Se soveltuu suurien tietoerien, kuten pistepilvien, kuvien ja karttojen käsittelyyn. Laitteen alustana on Windows® 10 ja se sisältää tehokkaan Intel® 6th Generation Core™
i7 -prosessorin, joten T10:llä voi käsitellä
vaivattomasti maasto- ja toimistosovelluksia, mm. Trimble Access™:n TerraFlex™:n ja
Trimble Business Centerin dataa.

Tabletissa on auringon valossa helposti
luettava 10,1 tuuman näyttö, IP65-suojaus,
sisäänrakennettu GNSS-vastaanotin sekä
integroidut langattomat yhteydet, mm.
WiFi ja 4G LTE sekä Cirronet-radio kontrolloimaan Trimblen S-sarjan takymetrejä
ja Trimble SX10 -keilaintakymetriä. Vakioakun lisäksi voi valita pitkäkestoiset Li-Ion
akut. Saatavilla on kolme mallia, jotka kaikki tukevat GPS, GLONASS ja BeiDou -satelliittikonstellaatioita sekä SBAS-järjestelmää.
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Opinnäytteillä tehtiin tiedettä, teknisiä
ratkaisuja ja parempaa saaristopolitiikkaa

P

roGIS jakaa vuosittain paikkatietoalan opinnäytetyöpalkinnon Paikkatietomarkkinoiden
yhteydessä yhdelle tai useammalle paikkatietotekniikkaa ja
sen hyväksikäyttöä edistävälle opinnäytteelle. Tänä vuonna palkittaviksi valittiin
Ümit Dostin, Salla Multimäen ja Simo
Rautiaisen opinnäytteet.
Ümit Dostin diplomityö: ”Augmenting
thematic maps with interactive datadriven graphis by integrating open web
APIs and mapping platforms” valmistui
Aalto-yliopistolle. Dostin tutkimuksen
tavoitteena oli parantaa avoimen lähdekoodin palveluintegraatioalustan toiminnallisuutta yhdistämällä siihen uusia
tietolähteitä avoimen ohjelmointirajapinnan kautta ja tuomalla uusia visualisointityökaluja.
Diplomityö käy kirjallisuusosiossaan
perusteellisesti läpi paikkatiedon webtekniikoita ja esittää tapaustutkimusosiossa menestyksekkään ratkaisun kahden
erillisen alustan, Oskarin ja PX Web APIn
integroimiseksi. Dostin työ laajentaa
Oskarin työkaluja hienolla tavalla, ja
edistää sekä paikkatietoalustan kehitystä
että suomalaisten paikkatietovarantojen
tehokasta käyttöä.
Dostin työ on esimerkki opinnäytetyön
hyödyntämisetä avoimen lähdekoodin
ohjelmistojen kehitystyössä, jolloin tutkimuksen tulokset ovat välittömästi paikkatietoyhteisön käytettävissä. Tutkimus on
myös edesauttanut jatkoprojektin saamisessa ja jatkuu EU-rahoituksella.
Salla Multimäki väitteli loppuvuodesta
2016 Aalto-yliopistosta aiheella ”Reducing
the information load in map animations
as a tool for exploratory analysis”. Multimäki tutkii työssään kartta-animaatioiden
käyttöä visuaalisen analyysin työkaluna,
ja perehtyy ihmisen havaintokyvyn rajoi-

KUVA: MIIKA MÄKELÄ

hin. Animaatiot on usein
todettu potentiaaliseksi
menetelmäksi esittää ilmiöiden ajallista ulottuvuutta,
mutta käytännössä meidän on vaikea vastaanottaa
visuaalista informaatiota
sillä tahdilla, jolla animaatio
sitä tuottaa.
Informaatiokuormaa
voidaan pienentää vähentämällä esitettävää informaatiota, mutta tällöin
ongelmana on tietosisällön
katoaminen.
Multimäki esittelee väitöskirjassaan kaksi uutta
menetelmää informaatiokuorman hallitsemiseksi: Tasoitusmuunnos ja temporaalinen luokittelu perustuvat tietosisällön
vähentämisen sijaan informaation ryhmittelyyn suuremmiksi kokonaisuuksiksi.
Tutkimuksen osana järjestetyt käyttäjätestit osoittivat menetelmät lupaaviksi.
Multimäen työ on esimerkki yliopistoissa
tehtävästä väitöskirjatasoisesta tutkimuksesta, joka tuottaa tulevaisuuden työkalujen kehityksessä hyödynnettäviä tuloksia.
Simo Rautiaisen Itä-Suomen yliopistossa tehdyn gradun aiheena on ”Vesistöisyydestä aiheutuva saavutettavuushaitta
ja syrjäisyys Rannikko- ja Järvi-Suomessa”.
Rautiainen kehitti gradussaan paikkatietoaineistoihin perustuvan vaikutusanalyysin, jota voidaan käyttää menetelmänä
Rannikko- ja Järvi-Suomen saaristomaisten alueiden määrittämiseen.
Rautiaisen työ pureutuu vähän käsiteltyyn mutta yhteiskunnallisesti merkittävään aluemaantieteelliseen ongelmaan.
Suomi on tunnetusti tuhansien järvien ja
saarien maa. Yhdyskuntarakenteen näkökulmasta vesistöisyys kuitenkin heikentää
palvelujen saavutettavuutta. Saaristoisuu-

desta ja syrjäisyydestä aiheutuvia haittoja
kompensoidaan kuntien valtionosuuksissa, mutta tukialueiden määrittelyperusteet ovat puutteellisia.
Rautiaisen luoma yksiselitteinen laskentamalli yhdenmukaistaa saaristomaisten alueiden määrittelyä. Tehty tutkimus
on osoitus siitä, että paikkatietoaineistot ja
-analyysit voivat parhaillaan olla hyvinkin
merkittävässä roolissa poliittisen päätöksenteon tukena.

JARI KORPI

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

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

PROGIS-JÄSENET SAAVAT POSITIO-LEHDEN JÄSENHINTAAN 17,50€.
LEHDEN VOI TILATA OSOITTEESTA WWW.POSITIO-LEHTI.FI/TILAUS.
MERKITSE TILAUKSEEN KOODI "PRO"!
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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
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MUISTATHAN UUSIA
ILMOITUKSESI
12.1.2018 MENNESSÄ

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

Lähetä sähköpostia:
positio@maanmittauslaitos.fi
tai täytä lomake:
www.maanmittauslaitos.fi/positio-lehti/
palveluhakemisto/ilmoittajille

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

▷ 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

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

ILMOITA
PALVELUHAKEMISTOSSA
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

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

JÄRJESTELMÄT

200 € + alv. / vuosi (4 numeroa)

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

▷
▷
▷
▷

OHJELMISTOT

positio 4/2017

Täytä lomake:

www.maanmittauslaitos.fi/
positio-lehti/palveluhakemisto/
ilmoittajille

200 € + alv. / vuosi (4 numeroa)
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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 Lasse Turunen
Esterinportti 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 Lasse Turunen
Esterinportti 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

Kannettavan tietokoneen
tehokkuus tablettikoossa

Windows® 10
käyttöjärjestelmä

YHTEENSOPIVA:
Trimble SX10 keilaintakymetri
Trimble S-sarjan takymetrit
Trimble R-sarjan vastaanottimet
Trimble Access
Trimble Business Center
Trimble RealWorks
Trimble TerraFlex
Trimble TerraSync

10,1 tuuman
helppolukuinen
näyttö

Sisäänrakennettu
GNSS-vastaanotin

Tehty
maastoon!
IP65suojaus

Integroidut
yhteydet:
WiFi,4G LTE,
Cirronet-radio

Tukee:
GPS, GLONASS
ja BeiDou
sekä SBAS

UUTUUS Trimble T10 maastotabletti
Perintötie 2c, 01510 Vantaa
puh. 0207 510 600
info@geotrim.fi, www.geotrim.fi

