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Alati muuttuva paikkatieto

PIRKKO YLISELÄ
päätoimittaja
Ps. Kiitos Kirsi Mäkiselle ja Liisa Kallelalle pitkästä
rupeamasta Position ohjaimissa.
Pirkko Yliselä on Maanmittauslaitoksen viestintäjohtaja. Hänellä on osaamista yli 30 vuoden ajalta eri
lehtien päätoimittajana, ja hän on lisäksi seurannut
Positiota sen ensi hetkistä alkaen.

KUVA: JULIA HAUTOJÄRVI

D

igitalisaatio iskee ja työtehtävät muuttuvat.
Näin tapahtui Position päätoimittajalle
Kirsi Mäkiselle. Viime vuosi oli varsinaista
haipakkaa, kun Kirsi siirtyi verkkoviestinnänasiantuntijaksi ensin uudistamaan ja
sen jälkeen vastaamaan maanmittauslaitos.fi -sivustosta. Samalla hän edelleen vastasi kirsimäisen tarkasti Positio-lehdestä.
Kun tekeminen suuntautui muualle ja lehteen jäi
entistä vähemmän aikaa, piti etsiä lehdelle uusi päätoimittaja. Sattumoisin juuri Paikkatietomarkkinoilla
lupauduin tehtävään. Katsoin, että sekä Position että
Maanmittauslaitoksen Tietoa maasta -lehden päätoimittajuudesta löytyy synergiaa. Samalla voin miettiä,
miten lehteä uudistettaisiin.
Miten ja millä lailla lehden uudistus etenee? Siihen
vaikuttavat Paikkatietopoliittisen selonteon ehdotus
Geoforumista. Toteutuuko Geoforum? Ottaisiko se
Position paikkatiedon edistämistehtävät hoitaakseen?
Ja milloin tämä tapahtuisi?
On paljon avoimia kysymyksiä. Joka tapauksessa
Positiolle tapahtuu jotakin ensi vuoden alusta. Mutta
ei hätää, kyllä jutut ilmestyvät edelleen paperilehtenä.
Paikkatieto näyttää olevan alati muuttuvaa ja maailmankuvaa muuttavaa, miksei siis Positiokin muuttuisi.
Nyt mennään tämä vuosi vanhalla totutulla kaavalla.
Neljä lehteä ilmestyy ja käsittelee laajasti paikkatiedon
eri alueita. Lukijoita saamme toivottavasti lisää, kun
500 lehteä jaetaan Subject Aidin välityksellä maan
eri kouluihin. Tervetuloa uudet lukijat paikkatiedon
ihmemaahan.

PÄÄTOIMITTAJA:
PIRKKO YLISELÄ, P. 040 504 3684
PIRKKO.YLISELA@MAANMITTAUSLAITOS.FI
TOIMITUSSIHTEERI: RIIKKA KIVEKÄS
TUOTTAJA: KATRI ISOTALO
KATRI.ISOTALO@VIESTINTAISOTALO.FI
TOIMITUSKUNTA:
AIJA HOLOPAINEN, ARI JAAKOLA, ANTTI JAKOBSSON, PYRY KETTUNEN, YKI LAINE,
KIRSI MÄKINEN, EIJA PARMES, PEKKA SARKOLA, KIRSI VALANNE JA ELIAS WILLBERG.
TAITTO:
LEENA-RIITTA TUOMAALA
JULKAISIJA:
MAANMITTAUSLAITOS
PL 84, 00521 HELSINKI
POSITIO@MAANMITTAUSLAITOS.FI
POSITIO-LEHTI.FI
FACEBOOK.COM/POSITIOLEHTI
TWITTER: @POSITIOLEHTI
POSITIO ILMESTYY NELJÄ KERTAA VUODESSA.
MÄÄRÄAIKAISTILAUS (4 NUMEROA) 29 EUROA, KESTOTILAUS (4 NUMEROA) 24 EUROA.
SEURAAVAAN LEHTEEN TARKOITETTU AINEISTO ON TOIMITETTAVA TUOTTAJALLE
13.4.2018 MENNESSÄ.
PAINOPAIKKA: JUVENES PRINT OY, HELSINKI 2018
ISSN 1236-1070
PAINOS 1300 KPL
KANNEN KUVA: JULIA HAUTOJÄRVI
AIKAKAUSLEHTIEN LIITON JÄSENLEHTI

positio 1/2018

KUVA: ILARI RÄSÄNEN

1/2018
2 Pääkirjoitus: Alati muuttuva paikkatieto
3 Sisällys
Paikkatietopöhinää Euroopassa 2017
4 Murroksessa:
Antti Jakobsson

▶3

6 Ajankohtaista
7 Tapahtumakalenteri
kohteen mukaan
8 Ilma-alus
Drooneja on muutaman gramman laitteista tuhansia kiloja painaviin, ja niiden

s. 12

toimintaetäisyys vaihtelee sisätilojen lähietäisyyksistä mannerten välisiin.
Eija Honkavaara, Teemu Hakala, Olli Nevalainen

mahdollistavat tehokkaan paikkatiedon keruun kuntien
12 Droonit
tarpeisiin
Drooneista suoritettava paikkatiedonkeruu lisääntyy kunnissa ripeästi.
Olli Nevalainen

15 Drooni-kokemuksia Kouvolasta ja Jyväskylästä
selkokartalle
16 Palvelut
Myös digitaalisten palveluiden tulisi olla helposti saavutettavia.
Katri Isotalo

informaatiokuorman. Salla Multimäki

21 StartUp:
Aeromon vie anturit taivaalle. Katri Isotalo
lajitietokeskus kerää ja jakaa lajitietoa
22 Virtuaalinen
Lintujen havainnointi on Suomessa hyvin suosittua, mutta missä piileksivät
sienibonagarit? Tapani Lahti, Kari Lahti

s. 18

KUVA: ANJA ESKELINEN

animaatioihin
18 Paperikartoista
Sama tietosisältö eri tavoin esitettynä voi muodostaa hyvin erilaisen

avaaminen on muutakin kuin tekniikkaa
25 Datan
6Aika-hankkeen Avoin data ja rajapinnat -hanke on päättynyt ja sen tulokset arvioitu.
Katri Isotalo

s. 22

Lajitietoa kaikille.

KUVA: LAJITIETOKESKUS

26 StandardiPositio: Paikkatiedon JHS:t. Pekka Sarkola
28 Uutisia
31 ProGIS
32 Palveluhakemisto

4 ◀ positio 1/2018

MURROKSESSA
▶ ANTTI JAKOBSSON

Paikkatietopöhinää
Euroopassa 2017
KUVAT: ANTTI JAKOBSSON

O

sallistuin neljään paikkatietotapahtumaan vuoden
2017 aikana. Ensimmäinen
oli Ruotsin Kartdagarna
Örebrossa maaliskuun
lopussa, toinen GEO Business Lontoossa
toukokuussa, kolmas Foss4G Europe
Pariisissa heinäkuussa ja neljäs Intergeomessut syyskuussa. Kaikissa tapahtumissa
on näytteilleasettajia ja luentotyyppistä
ohjelmaa.

Paras markkinointiorganisaatio oli Geo
Business -tapahtumalla, ja osittain tämän
markkinoinnin ansiosta päätin osallistua
ensimmäistä kertaa. Näytteilleasettajia oli
noin 200 ja vierailijoita 2200. Osallistujia oli järjestäjien mukaan yli 50 maasta,
mutta se ei erityisesti paikalla näkynyt.
Luento-ohjelma oli suunnattu paikallisille
osallistujille eikä ollut erityisen korkealaatuinen. Näyttely oli tyyliä härpäkkeitä ja
ohjelmistoja paikkatietoammattilaisille ja

ehkä vielä erityisesti maanmittareille. Yksi
paikallinen tuttavani ihmettelikin miksi
olin vaivautunut paikan päälle, ja kerroin
markkinoinnin antaneen toisenlaisen
kuvan tapahtumasta. Tapahtumaa voisi
luonnehtia paikallisiksi Maanmittauspäiviksi kaupallisen markkinointitoimiston
toteuttamana.
Ruotsissa osallistuin perinteisille karttapäiville, joka on kolmipäiväinen tapahtuma. Järjestäjien mukaan se on suurin
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MURROKSESSA-PALSTA
KÄSITTELEEE ASIOITA JA
ILMIÖITÄ, JOTKA MUUTTAVAT
PAIKKATIETOALAA JA TOTUTTUJA TOIMINTAMALLEJA.
HALUATKO PUHEENVUORON?
OTA YHTEYTTÄ TOIMITUKSEEN,
POSITIO@MAANMITTAUSLAITOS.FI

paikkatietotapahtuma Pohjoismaissa.
Sen järjestää kartografinen seura, joka on
varakas järjestö ja jäsenmäärältään suuri
verrattuna Suomeen. Luento-ohjelma on
erittäin kattava ja käsittää kaikki alan aihepiirit. Olen osallistunut tapahtumaan nyt
parin viime vuoden aikana. Tapahtuma on
suositeltava, jos haluaa tietää mitä Ruotsissa paikkatietoalalla tapahtuu.
Suomesta on ollut muutamia yrityksiä
myös mukana näytteilleasettajina ja olen
ymmärtänyt, että ne ovat pitäneet tapahtumaa hyvänä. Osallistujia Suomesta ei ole
juurikaan. Kuntien voimakas rooli näkyy
tässä tapahtumassa. Ruotsissa osataan

avoimen lähdekoodin käyttäjille ja kehittäjille. Tapahtuma on myös näistä neljästä
pienin, noin 300 osallistujaa, ja ehkä myös
siksi kiintoisin. Myöskään näyttely ei ollut
kovin iso, mutta mielenkiintoinen se oli.
Järjestelyt olivat ehkä melko kotikutoiset
ranskalaiseen tyyliin, ja ohjelmassa oli
mukana perinteinen illallinen tällä kertaa
Pariisin ulkopuolella. OSGeo järjestää vuosittain myös kansainvälisen tapahtuman,
joka oli 2017 Bostonissa ja tänä vuonna Dar
es Salaamissa. Lisäksi järjestetään kansallisia tapahtumia.
Lopuksi päätin osallistua ensimmäistä
kertaa perinteiseen InterGEO-tapahtumaan, joka on Saksan paikkatietojärjestöjen järjestämä. Osallistujamäärä on huikea 18 000 ja tapahtuma kolmepäiväinen. Se sisältää
myös konferenssiohjelman, mutta
suurin osa kävijöistä käy vain
messuilla. Suomalainen osaanotto
oli vahvaa sekä osallistujien että
ilahduttavasti myös yritysten osalta. Näytteilleasettajia oli 580 yli 35 maasta, joten
sitä voi luonnehtia todella kansainväliseksi
tapahtumaksi. Messuhalleja oli useampia,
ja päivässä voi olla vaikeaa perehtyä kaikkiin. Suurin osa näytteilleasettajista asettuu
luokkaan härpäkkeet, eli mittauspainotus
on edelleen kova. Hyviä puolia edusti
SmartCity-osasto, vaikka siellä ei paljon
näytteilleasettajia ollutkaan.
Edelleen tapahtumat näyttävät perustuvan melko voimakkaasti tekniikkaan
ja mittaamiseen. Osallistujat ovat alan
ammattilaisia, eivät käyttäjiä. Mitään wauefektiä ei näyttelyissä syntynyt, mutta hyödyllisiä kaikki olivat. Paras luento-ohjelma

on Ruotsissa, paras markkinointi Englannissa ja paras näyttely InterGEOssa. Iltaohjelma on paras Ruotsissa. Mielenkiintoisin
omalta kannaltani oli Foss4G, koska etsin
innovatiivisia paikkatietosovelluksia. ◀

Tapahtumat perustuvat
edelleen voimakkaasti
tekniikkaan ja mittaamiseen.
myös keynote-esitysten organisointi, ja
ilta-ohjelmassa on mukana aina laadukas
show perinteisen illallisen kera. Näytteilleasettajien joukko näyttää melko vakiolta
ja on melko samanlainen kuin Suomen
Paikkatietomarkkinoilla. Paikkatietomarkkinoihin ja maanmittauspäiviin verrattuna
Ruotsi saa pisteitä luento-ohjelmasta.
Paikkatietomarkkinoilla oli kyllä meillä
tänä vuonna enemmän pöhinää. Kolmen
päivän kesto näkyy myös osallistujajoukossa viimeisenä päivänä.
OSGeon järjestämä Foss4G Europe
-tapahtuma Pariisissa järjestettiin nyt
kolmatta kertaa, ja osallistuin tähän ensimmäistä kertaa. Tapahtuma on suunnattu

KIRJOITTAJA TYÖSKENTELEE
MAANMITTAUSLAITOKSESSA
MAA-JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JULKISEN HALLINNON
PAIKKATIETOALUSTAHANKKEESSA HANKEPÄÄLLIKKÖNÄ.
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AJANKOHTAISTA

Maanmittauslaitos, Suomen ympäristökeskus SYKE, Opetushallitus ja Esri Finland tukevat paikkatieto-osaamisen kehittämistä perus- ja toisen asteen koulutuksessa.
Keväällä alkava hanke on suunnattu tu-

ESA:lta tarjouspyyntöjä
uuden liiketoiminnan
kehittämiseen
Euroopan avaruusjärjestö ESA tukee satelliittiaineistoja käyttävän liiketoiminnan
kehittämistä rahoittamalla tutkimuksia,
joissa selvitetään uusien palveluiden kysyntää ja kannattavuutta (feasibility studies). Edellytyksenä on selkeä asiakastarve palvelulle, ainakin yhden satelliitin
(paikannus, kaukokartoitus, tietoliikenne) hyödyntäminen, yritysvetoisuus sekä
mahdollisuudet kansainväliseen skaalautuvuuteen. Lisäksi palvelun tekninen toteutettavuus tulee olla jo alustavasti todistettu,
koska näissä projekteissa ei kehitetä menetelmää, vaan mallinnetaan ja arvioidaan
siihen perustuvaa liiketoimintaa. Projektien kesto on 9 kuukautta ja suuruusluokka 200–300 tuhatta euroa. ESA rahoittaa
hankkeet kokonaan.
Tarjoukselle haetaan ensin hyväksyntä
Tekesistä (Business Finland) lyhyellä suun-

KUVA: KARI MÄENPÄÄ

Sodankylän
ajoneuvotestausalue
valmistui

Ilmatieteen laitos on yhteistyössä VTT:n
ja Lapin Ammattikorkeakoulun kanssa toteuttanut Sodankylän lentokentälle monipuolisen 5G-testiverkkoa hyödyntävän

kemaan perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien geomedian opetusta.
Ensimmäiseen vaiheeseen on ilmoittautunut mukaan 10 koulua. Koulut saavat
opetuksen tueksi paikkatieto-osaamista ja
aineistoja Maanmittauslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen ammattilaisilta.
Esri Finland tarjoaa kouluille ilmaisen
käyttöoikeuden selainpohjaiseen ArcGIS
Online -pilvipalveluun, jossa paikkatietoja voidaan käsitellä ja jakaa. Esrin avoin
ArcGIS Online tarjoaa kouluille myös pääsyn globaaleihin aineistoihin. Hanke laajenee kevätlukukauden jälkeen kaikille perus- ja toisen asteen kouluille.

nitelmalla, ja hyväksymisen jälkeen tehdään laajempi tarjous ESA:lle. Tekesiin kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa alustavaa evaluointia
ja ohjeistusta varten.
Jos ESA toteaa kannattavuustutkimuksen aikana palvelulla olevan kysyntää, se
rahoittaa jatkotutkimusta demonstraatioprojektina, jossa liiketoimintaa edelleen kehitetään ja validoidaan. Demonstraatioprojektissa ESA:n rahoitusosuus on 50 %.
Kevään 2018 tarjouspyyntöjen aiheet ovat
1) Satelliittipohjaiset palvelut kriittisen infrastruktuurin turvaamiseksi (mm. liikenneväylät, maatalous, tietoliikenne,
energiaverkot, juoma- ja jätevesi)
2) Satelliittipohjaiset palvelut älykkäiden lentokenttien tueksi ja
3) Avaruus- ja miehittämättömät järjestelmät merialuetoiminnan turvaamiseksi.
Tarjouspyynnöistä tarkemmin www.
geowise.fi tai Miranda Saarentaus tai Tekesissä Antti Tyrväinen.

testi- ja pilotointiympäristön. Testialue on
tarkoitettu sekä perinteiselle ajoneuvojen talvitestaukselle että uusille älyliikenteen sovelluksille ja kuljettajille tarkoitetuille älykkäille tiesääpalveluille. Tavoitteena on
luoda tarkka paikkakohtainen tiesäätieto- ja
-ennustepalvelu koko testirata-alueelle siten, että se voidaan jakaa alueella liikkuville viranomaisille, autoille ja autoilijoille
reaaliajassa. Alueella tullaan ensimmäisessä vaiheessa testaamaan palveluja, joiden
avulla auton kuljettaja saa esimerkiksi varoituksen lähestyvästä hälytysajoneuvosta
tai tietyöstä.
Ilmatieteen laitoksen mukaan testiradalla voidaan kehittää niin tarkkoja tiesääpalveluja, että kuljettaja saa tiedon kahden

Perus- ja maastokarttojen
painaminen päättyy
KUVA: LEENA-RIITTA TUOMAALA

KUVA: HANNA ANTTILA

Paikkatietoa kouluihin

Maanmittauslaitos ei ota enää perus- ja
maastokartoista uusia painoksia, koska
paperikarttojen kysyntä on vähentynyt.
Painettuja karttoja on kuitenkin vielä hyvin saatavissa varastosta, ja Maanmittauslaitokselta voi jatkossakin tilata karttatulosteen haluamastaan alueesta. Tällöin
karttatuloste tehdään aina ajantasaisimmasta maastoaineistosta. Karttatulosteen
voi suunnitella ja tilata Karttapaikassa, ja
kartalle voi valita näkyviin itselle tärkeää
tietoa, kuten kiinteistörajat tai kiinteistötunnukset. Mittakaavan ja tulosteen koon
voi valita itse. Kartan saa myös PDF-tiedostona, jossa kartan elementtien näkyvyyttä voi säätää.
Nykyisessä lehtijaossa maastokarttaa painettiin mittakaavassa 1:50 000
vuosina 2009–2017. Koko valtakunnan
kattavia karttalehtiä painettiin yhteensä
388 eri karttalehteä. Peruskarttaa painettiin vuosina 2006–2017 yhteensä 1237
eri karttalehteä. Peruskarttoja ei painettu
koko Suomesta, vaan Rovaniemen pohjoispuoleiselta alueelta on painettu vain
merkittävimpien taajamien karttalehdet.

kilometrin päässä olevasta erittäin liukkaasta tieosuudesta, 500 metrin etäisyydellä olevasta tien ylittävästä voimakkaasta
raekuurosta tai hälytyksen juuri edessään
tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta.
Testiradan varressa on kaksi Vaisala
Oyj:n uudenaikaista RWS200-tiesääasemaa
monipuolisella tiesäähavaintoinstrumentaatiolla. Mittauskaluston avulla mitataan
tiesäähavaintojen lisäksi muun muassa
tienpinnan kitkaa sekä näkyvyyttä tiealueella. Tiesääasemien havaintoja voidaan
tukea ajoneuvoista tehtävillä mobiilikitkamittauksilla.
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Galileon neljä uusinta
satelliittia avaruuteen
Eurooppalaisen
paikannusjärjestelmän
Gelileon neljä satelliittia laukaistiin radalleen joulukuussa, mikä nostaa satelliittien
määrän 22:een. Järjestelmään tulee kaikki-

KUVA: HAVAINNEKUVA YIT

Kolmiulotteisia kiinteistöjä jo
kesällä?

Kolmiulotteinen kiinteistönmuodostaminen
on mahdollista jo elokuussa, mikäli eduskunta hyväksyy helmikuussa saamansa
ehdotuksen laiksi.
Tavoitteena on muuttaa kiinteistönmuodostamislakia, kiinteistörekisterilakia

Pienoiskopteri, drone vai
robottilennokki?

KUVA: KOTIMAISTEN KIELTEN KESKUS

Mikä sana sopii mielestäsi parhaiten kuvaamaan kuljettajatonta
pienoislentolaitetta, jollaisia käytetään paitsi kuvaus- ja
kuljetustehtävissä myös mm. sotilastarkoituksissa?
136 vastausta

26,5%
11,8%
25,7%

pienoiskopteri
robottilennokki
drone
drooni

36%

Kotimaisten kielten keskus (Kotus) kyseli alkuvuonna mielipiteitä siitä, mikä sana
sopisi kuvaamaan kuljettajatonta pienoislentolaitetta. Vastauksia tuli 136. Valmiista ehdotuksista eniten kannatusta sai pienoiskopteri, mutta kannoilla seurasivat
drone ja robottilennokki.
Vastaajien omia ehdotuksia olivat
muun muassa lenturi, monikopteri, kop-

aan 24 satelliittia ja muutamia varasatelliitteja. Viimeiset satelliitit on tarkoitus viedä radalleen ensi kesänä. Kun järjestelmä
on täydessä toiminnassaan, sillä uskotaan
päästävän paikannuksessa senttimetrien
tarkkuuteen. Täydessä toiminnassa ollaan
aikaisintaan vuonna 2020.

sekä maankäyttö- ja rakennuslakia. Muutos tarkoittaisi sitä, että uuden kolmiulotteisen kiinteistön muodostaminen
maanpinnan ala- ja yläpuolelle olisi asemakaava-alueella mahdollista.
Kolmiulotteisuus ei korvaa kaksiulotteista kiinteistönmuodostamista, vaan molempia käytetään jatkossa. Kolmiulotteisuuteen ei missään tilanteessa velvoiteta,
vaan sen käyttö on toimijoille mahdollisuus.
Kolmiulotteiset kiinteistöt ovat aina rakennettuja tiloja. Kolmiulotteinen kiinteistönmuodostaminen helpottaisi erityisesti
suurien rakennushankkeiden suunnittelua.
Lakien on määrä tulla voimaan
1.8.2018.
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TAPAHTUMAKALENTERI
Paikkatietoalusta-hanke
(www.paikkatietoalusta.fi) järjestää useita verkkoseminaareja kevään aikana. Tule kuuntelemaan mitä
eri osahankkeissa tapahtuu.
•
•
•
•

13.3.2018 Satelliitit
20.3.2018 KMTK-hankkeen saavutuksia
27.3.2018 Uudet KMTK-hankkeet tutuksi
10.4.2018 Paikkatietoalustahankkeen ajankohtaiset (POC)
• 17.4.2018 Osoitteet
• 24.4.2018 Maankäyttöpäätökset
• 8.5.2018 Inspire
Lisätietoa: http://kmtk.paikkatietoalusta.fi/
ajankohtaista

25.4.2018
Pohjois-Suomen paikkatietoiltapäivä
Tapahtuman järjestävät ProGIS, Oulun yliopiston
Maantieteen tutkimusyksikkö, Oulun ammattikorkeakoulun Luonnonvarayksikkö, Oulun kaupunki
sekä Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura.
Ilmoittautuminen: https://goo.gl/forms/F5unNbRAtXhvXvKl2
6.–11.5.2018
FIG Congress 2018
Istanbul, Turkki
Lisätietoja: www.fig.net/fig2018
16.–17.5.2018
Kaukokartoituspäivät
Ilmatieteen laitos, Dynamicum,
Erik Palménin aukio 1, 00560 Helsinki
Lisätietoja: http://www.kaukokartoituskerho.fi
17.-21.9.2018
INSPIRE-konferenssi 2018
Antwerpen, Belgia
Lisätietoja: https://inspire.ec.europa.eu/portfolio/
inspire-conferences

terilennokki, lentobotti ja radiokki. Kielitoimiston mukaan Drone näyttää olevan tavallisin ilmaus yleisessä kielenkäytössä.
Paljon käytetään myös sanoja lennokki ja
kopteri. Usein sana valitaan sen mukaan,
miltä laite näyttää.
Kopteriloppuisista yleisilmauksina käytetään pienois-, mini- ja robottikopteri.
Kopteri-sanan huonona puolena pidettiin
muun muassa sitä, että se tuo mieleen vain
roottorisiipiset laitteet.
Lennokki-loppuisista sanoista yleisilmaus on ainakin robottilennokki. Lennokkiloppuisia yhdyssanoja käytetään erityisesti
sotilaskäyttöön tarkoitetuista lentokoneen
näköisistä laitteista: tiedustelu- ja taistelulennokki. Lennokin huonona puolena kyselyssä pidettiin sitä, että se tuo mieleen
vain kiinteäsiipisen laitteen tai jopa paperisen lelun. Lenturi voisikin tässä menestyä,
koska siihen näitä mielikuvia ei liity, Kotus
pohtii.
Positio on päätynyt käyttämään ainakin tässä lehdessä dronesta ”suomennettua” versiota drooni.
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Paikkatietokeskuksen tutkija Teemu Hakala tarkastaa
drooniin asennettuja sensoreita. Niillä mitataan
auringosta tulevaa ja maasta heijastunutta säteilyä
sekä näkyvän valon että lähi-infrapunavalon alueella.

KUVA: JULIA HAUTOJÄRVI

▶ EIJA HONKAVAARA, TEEMU HAKALA, OLLI NEVALAINEN
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Ilma-alus

kohteen mukaan

Multikopterit ovat suosituimpia lentolaitteita, vaikka kiinteäsiipisillä saadaankin katettua suurempi alue.
KUVA: JULIA HAUTOJÄRVI

Droonin yläosaan sijoitettu anturi mittaa
paikkaa, asentoa, auringon säteilyä sekä
huolehtii kameroiden ja muiden mittausten
ajastuksesta.

M

iehittämättömien ilmaalusten käyttö lisäänty y huimaa vauhtia.
Niistä käytetään erilaisia ni mit yksiä , kuten
UAV (Unmanned Aerial
Vehicle), UAS (Unmanned Aerial System), RPAS
(Remotely Piloted Aircraft
System), lentorobotti tai drooni.
Toimintaperiaatteensa per ustella
droonit voidaan jaotella pyöriväsiipisiin
(helikoptereihin, multikoptereihin) ja
kiinteäsiipisiin lentolaitteisiin. Kooltaan
ne vaihtelevat grammoja painavista nanodrooneista tuhansia kiloja painaviin sotilaslaitteisiin. Toimintaetäisyydet voivat
vaihdella sisätilojen lähietäisy yksistä
mannerten välisiin ja kuvauskorkeudet
metreistä kymmeniin kilometreihin.
Erityyppisillä ilma-aluksilla on hyvät ja
huonot puolensa ja käytettävä ilma-alus
valitaankin sovelluskohteen mukaan.

Ammattimaisissa siviilisovelluksissa käytetään tyypillisesti 1-25 kg painavia mikro- ja
minidrooneja.
Drooneja operoidaan tänä päivänä
lainsäädännöllisistä syistä useimmiten
suorassa näköyhteydessä (visual line-ofsight; VLOS). Tällöin kauko-ohjaajan tai
-ohjaustähystäjän tulee voida pitää ilman
apuvälineitä yllä suoraa näköyhteyttä
ilma-alukseen. Tyypillisesti suurin käyttöetäisyys on noin 500 m, ja lentotoiminta
tapahtuu valvomattomassa ilmatilassa, alle
150 m korkeudella. Näköyhteyden ulkopuolella tapahtuva toiminta (beyond visual
line-of-sight: BVLOS) on luvanvaraista.
Multikopterit ovat nykyään suosituimpia lentolaitteita, koska ne soveltuvat hyvin
VLOS-pohjaiseen operointiin. Multi- ja
helikoptereilla lentoonlähtö ja laskeutuminen voidaan suorittaa pienessä tilassa
suoraan ylös ja alas. Niillä on mahdollista
lentää hitaasti ja pysähtyä ilmassa, minkä
ansiosta mittaukset voidaan suorittaa

halutulla tarkkuudella. Toisaalta multikopterilla ei ole mahdollista lentää yhtä
nopeasti kuin kiinteäsiipisillä, jolloin ne
eivät ole yhtä tehokkaita.
Kiinteäsiipisillä ilma-aluksilla voidaan
niiden nopeuden ansiosta kattaa yhdellä
lennolla laajoja alueita. Kiinteäsiipiset
ilma-alukset tarvitsevat yleensä lentoonlähtöä varten kiitoradan tai esimerkiksi
katapultin, ja ne tarvitsevat nousuja ja
laskuja varten enemmän tilaa kuin multikopterit.
Ilma-aluksen lisäksi RPAS-järjestelmään
kuuluvat hyötykuorma, kauko-ohjaaja ja
maa-asema. Maa-asema koostuu vähimmillään kauko-ohjaimesta, jolla voidaan
ohjata ilma-alusta ja lähettää sille komentoja. Lisäksi maa-asemaan usein sisältyy
tietokone, johon ilma-aluksesta lähetetään
ajantasaista tietoa ilma-aluksen toiminnasta ja liikkeistä eli telemetriaa (mm.
nopeus, sijainti, suunta). Maa-asema ja
pilotti ovat jatkuvassa kaksisuuntaisessa
yhteydessä lentolaitteeseen.

Sensorit tekevät droonista
työkalun

T

yypillisimmin drooneihin asennettavia sensoreita ovat kamera
tai videokamera. Kamera mahdollistaa fotogrammetrisen kartoituksen.
Drooneihin kehitetään nopeaa vauhtia
pienikokoisia sensoreita, jotka näkevät
paremmin kuin ihmissilmä. Kevyet laserkeilaimet kuten Riegl MiniVUX painavat
nykyään alle 1 kg, ja niiden avulla voidaan
tuottaa nopeasti tarkka 3D-malli tai pistepilvi kohteesta.
Hyperspektrikameroiden avulla päästään mittaamaan kohteen heijastusominaisuuksia ennennäkemättömällä tarkkuudella. Esimerkkejä ovat suomalaiset
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KUVA: © AVARTEK KY

Avartek Ky:n AR 3000 kiinteäsiipinen UAV on juuri laukaistu katapultilta arktiseen mittaustehtävään.
KUVA:ROOPE NÄSI, PAIKKATIETOKESKUS

Tuloksena valtavasti dataa

T

Drooni auttaa tunnistamaan rikkakasvit
ja kasvisairaudet.

Senop Rikola -kamera, joka painaa noin
700 g sekä Specim Oy:n astetta järeämmät
AISA Kestrel -sensorit. Monissa käyttötarkoituksissa myös multispektrikamerat
ovat toimivia ratkaisuja. Esimerkiksi Parrot Sequoia on alle 200 g painava multi–
spektrikamera. Lämpökameroiden avulla
saadaan tietoa muun muassa rakennusten
lämpövuodoista.

uloksena tiedonker uusta on
valtava määrä dataa, joka tulee
prosessoida ja analysoida. Ilma
kuvausaineiston prosessointia
varten on saatavilla tarkkoja ja helppokäyttöisiä ohjelmistoja, joiden käyttäminen
onnistuu myös ei-mittausalan ammattilaisilta. Suomessa drooniaineistojen prosessointiin soveltuvia ohjelmistoja tuottaa
muun muassa MosaicMill Oy.
Tyypillisimmin data siirretään lennon
jälkeen prosessointitietokoneelle, mutta
myös pilvipalveluiden käyttö yleistyy.
Esimerkkinä tällaisesta palvelusta on
DroneDeploy. Uutena mahdollisuutena
markkinoille ovat tulossa reaaliaikaiset
analysoinnit.

Droonilla tilannekuva nopeasti

D

roonimittaukset sijoittuvat maastossa ja satelliiteista tai miehitetyistä lentokoneista tehtävien
mittausten välimaastoon. Pienten
liikkeellelähtökustannusten ansiosta droonit ovat kustannustehokkaita erilaisissa
pienialaisissa ja toistuvissa kartoitus- ja
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mittaustehtävissä. Niistä on arvokasta hyötyä, kun niillä korvataan ihmisen tekemää
maastotyötä esimerkiksi turvallisuussyistä.
Droonien hyödyntäminen maanmittauksessa ja kartoituksessa on yleistynyt
nopeasti. Useat kunnat ovat jo ottaneet
droonit hyötykäyttöön. Droonifotogrammetrian avulla karttoja voidaan päivittää
nopeasti ja edullisesti. Drooneilla voidaan
myös seurata ja valvoa rakennustyömaita
sekä rakenteiden muutoksia, ja ne ovat
ketterä apuväline erilaisten kasojen ja läjitysten mittaamiseen.
Merkittävä droonikaukokartoituksen
sovellusalue on täsmämaatalous. Droonien
KUVA: XINLIAN LIANG, PAIKKATIETOKESKUS

avulla pystytään esimerkiksi optimoimaan
lannoitusta, määrittämään sadon määrää
ja laatua sekä tunnistamaan rikkakasvit
ja kasvisairaudet. Vastaavasti metsätaloudessa lupaavia sovelluksia drooneille ovat
muun muassa koealamittaukset, taimikkojen kunnon arviointi, kaarnakuoriaisvahinkojen tunnistus sekä puunkorjuun
optimointi.
Ympäristömittauksissa droonin avulla
voidaan hyperspektrisensoreiden avulla
mitata veden laatua ja tunnistaa haitallisia
leviä tai seurata kaivosalueita.
Droonit mahdollistavat nopean tilannekuvan luomisen, josta on korvaamatonta
hyötyä erilaisissa poikkeustilanteissa
kuten tulipaloissa, liikennevahingoissa,
joukkotapahtumien monitoroinnissa tai
kriisitilanteissa.
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vien drooniparvien odotetaan yleistyvän.
Tulevaisuuden droonirobotit voivat itse
hoitaa erilaisia tehtäviä, tai ne voivat
lähettää mittaustulokset muihin laitteisiin,
kuten traktoreihin tai itseajaviin autoihin.
Voidaankin sanoa, että droonit ja droonikaukokartoitus rakentavat tulevaisuuden
digitalisaation, automaation ja robotiikan
perustaa.
Paikkatietokeskuksessa droonikaukokartoituksen tutkimusta on tehty tiiviisti
jo vuodesta 2008. Tutkimustoiminta on
koottu DroneFinland-tutkimustiimin
yhteyteen (www.dronefinland.fi; @dronefinland). Ryhmän erityisosaamista ovat erilaiset sensoritekniikat, erityisesti fotogrammetria, laserkeilaus, hyperspektrikuvaus
ja tutkatekniikka sekä niiden sovellukset,
kuten kartoitus, maa- ja metsätalous sekä
ympäristösovellukset. ◀

Droonit rakentavat perustaa
robotiikalle

L

Droonista kerättyä Lidar-pistepilveä.

ainsäädäntö luo puitteet droonien
hyödyntämiselle. Tärkeitä lainsäädäntöön liittyviä kehityskohteita
ovat BVLOS-toiminta sekä droonien
operointi osana muuta ilmailua. Lainsäädännön kehittymistä voi seurata muun
muassa Trafin nettisivuilta.
Drooni-lentolaitteiden toimintavarmuus, turvallisuus ja autonomia kehittyvät nopeasti. Hyvin tärkeää on akkuteknologian kehittyminen. Lentoaikojen
pidentyminen parantaa droonien käytön
taloudellisuutta. Tänä päivänä drooneja
operoidaan useimmiten yksittäisinä,
mutta tulevaisuudessa ryhmänä toimi-

KUVA:ROOPE NÄSI, PAIKKATIETOKESKUS

Terveiden, sairastuneiden ja kuolleiden kuusipuiden tunnistaminen
droonista otetulta hyperspektrikuvalta.

EIJA HONKAVAARA TYÖSKENTELEE TUTKIMUSPÄÄLLIKKÖNÄ
MAANMITTAUSLAITOKSEN
PAIKKATIETOKESKUKSESSA
JA JOHTAA DRONEFINLANDTUTKIMUSTIIMIÄ.
TEEMU HAKALA VASTAA
MAANMITTAUSLAITOKSEN
PAIKKATIETOKESKUKSEN
DROONI-LENTOLAITTEISTA JA
KESKITTYY TUTKIMUKSESSAAN
ERILAISTEN KAUKOKARTOITUSSENSOREIDEN KEHITTÄMISEEN
JA KALIBROINTIIN.
OLLI NEVALAINEN TUTKII
DROONIAINEISTOJEN ANALYSOINTIMENETELMIÄ JA ON TOIMINUT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖNÄ
KMTK-KUNTIEN TUOTANTOPROSESSIT -PROJEKTISSA.
SÄHKÖPOSTI: ETUNIMI.SUKUNIMI@MAANMITTAUSLAITOS.FI
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Droonit mahdollistavat
tehokkaan paikkatiedon
keruun kuntien tarpeisiin
Droonia ei pidetä kunnissa maastotyön
ja perinteisen ilmakuvauksen tai
laserkeilauksen kilpailijana, vaan se
tuo uuden kartoitustyökalun
näiden välimaastoon.
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ansallinen maastotietokanta (KMTK)-ohjelmaan kuuluvassa KMTK
Kuntien tuotantoprosessit
-projektissa selvitettiin kuntien nykyisten kantakartan ylläpidon menetelmien

KIRJOITTAJA ON TUTKIJA
MAANMITTAUSLAITOKSEN PAIKKATIETOKESKUKSESSA JA TOIMI
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖNÄ KMTKKUNTIEN TUOTANTOPROSESSIT
PROJEKTISSA. SÄHKÖPOSTI:
OLLI.NEVALAINEN@MAANMITTAUSLAITOS.FI

lisäksi maanpinnalla
suoritettavan mobiilikartoituksen sekä miehittämättömistä ilma-aluksista (RPAS,
Remotely Piloted Aircraft System) eli
drooneista tehtävän mittauksen mahdollisuuksia paikkatiedon tuotannossa.
Kuntien aineistoilla on tulevassa kansallisessa maastotietokannassa suuri rooli,
joten tiedonkeruun kustannustehokkuuteen halutaan kiinnittää KMTK-ohjelmassa
erityistä huomiota. Drooneista suoritettava
tiedonkeruu on tällä hetkellä kasvavimpia
paikkatiedon tuotantomuotoja.
Projektin alkaessa tammikuussa 2016
projektiryhmän tiedossa oli vain muutama
kunta, jotka olivat testanneet droonien
hyödyntämistä omassa maastotiedon
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tuotannossa. Projektin loppupuolella
projektiryhmä ei enää pysynyt mukana
laskuissa. Droonien käyttö kasvaa siis
kunnissa nopeaa tahtia jo nyt ja luultavasti
vielä enemmän lähitulevaisuudessa.
Projektissa keskityttiin selvittämään,
mitä droonijärjestelmiä on käytössä, mitä
vaiheita droonilla tehtävään maastotietotuotantoon kuuluu, mitä toiminnassa
täytyy ottaa huomioon ja minkälaisia kustannuksia toiminnasta syntyy.
Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa on jo vuosien ajan tehty
kansainvälistä huippututkimusta droonikaukokartoituksen saralla, joten projektissa päästiin hyödyntämään tätä asiantuntijuutta. Kuntajäseninä projektissa oli
mukana Espoo, Laukaa ja Vihti.
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Drooni-ilmakuvauksella tuotettu
ortokuva.

… ja vaatimuksensa

Uusi työkalu maanmittaajan
arsenaaliin

P

aikkatietoaineistoja tuotetaan
drooneihin liitetyillä kameroilla
ja/tai laserkeilaimilla. Kamerapohjaiset järjestelmät ovat toistaiseksi reilusti halvempia, joten niiden käyttökin on toistaiseksi laajempaa.
Drooni-ilmakuva-aineistosta voidaan fotogrammetrisilla ohjelmistoilla laskea kuvapistepilviä ja ortokuvia. Näitä aineistoja
voidaan käyttää kantakartan ylläpidossa
ja 3D-kaupunkimallien muodostamisessa.
Lisäksi ilmakuva-aineistoja, pistepilviä ja
pistepilvestä muodostettavia ”mesh-malleja” voidaan sellaisenaan käyttää kunnissa
suunnittelun ja markkinoinnin tarpeisiin.
Droonista tehtävää tiedonkeruuta ei
nähdä kilpailevana vaihtoehtona maastotyöhön ja miehitetyistä ilma-aluksista
tehtävään ilmakuvaukseen tai -laserkeilaukseen verrattuna, vaan se tuo uuden
kartoitustyökalun näiden välimaastoon.
Drooni-tiedonkeruu sopii pinta-alaltaan
sellaisille alueille, joiden kartoittaminen
maastotyöllä on liian työlästä, mutta liian
pientä perinteisellä ilmakuvauksella tai

laserkeilauksella tehtäväksi. Kuten perinteisempi ilmakuvaus vaatii myös droonilla
tehtävä ilmakuvaus yhä maastotyötä ja
maastotukipisteitä.

Drooneilla omat etunsa…

D

rooni-tiedonkeruu on kustannustehokas tuotantomenetelmä etenkin, jos haluttava
lopputuote vaatii 3D-geometriatietoa ja mitattava alue on pinta-alaltaan
liian pieni miehitetyllä ilma-aluksella
tehtävälle mittaukselle. Yhden työpäivän
aikana droonilla pystyy keräämään melko
kevyesti noin kahden neliökilometrin
alueen tiedot. Tämä riippuu tietenkin
paljon alueesta ja mittaajan kokemuksesta.
Maastomittauksiin verrattuna droonilla
pystytään tuottamaan huomattavasti
tehokkaammin kolmiulotteista mittaustietoa silloin, kun alueet alkavat olemaan
hehtaaria suurempia. Korkeustarkkuuksissa drooneilla ei korvata tarkkavaaituksia.
Droonien etuna on myös, että niillä voidaan parantaa henkilöstön turvallisuutta,
jos maastomittauksia jouduttaisiin muuten
tekemään vaarallisella alueella.

Jos drooni-ilmakuvauksella halutaan tuottaa kuvapistepilviaineistoja, täytyy ilmakuvauksen parametrit määritellä hieman eri
tavalla kuin perinteisessä ilmakuvauksessa
esimerkiksi kuvapeittojen suhteen. Lisäksi
tuotettavasta aineistosta riippuen täytyy
päättää riittääkö pelkkä pystykuvaus vai
onko syytä suorittaa tiedonkeruu myös
viistokuvauksella. Etenkin rakennusten
3D-mallintamista varten viistokuvas tuo
paljon enemmän tietoa rakennusten julkisivuista verrattuna pelkkään pystykuvauk
seen. Mittatarkan aineiston tuottaminen
liikkuvasta droonista asettaa myös tiettyjä
vaatimuksia kameralle.
Jos kerätty aineisto on kunnossa, nykyisillä fotogrammetrisilla ohjelmistoilla ortokuvien ja pistepilvien laskenta on hyvin
automatisoitua ja vaatii lähinnä laskentaresursseja tietokoneelta. On kuitenkin
tärkeä huomioida, miten aineisto prosessoidaan ja tarkistaa täyttääkö prosessoitu
aineisto lopputuotteille laaditut laatu- ja
tarkkuusvaatimukset. Erilaisilla valinnoilla
voidaan vaikuttaa suuresti lopputuotteena
syntyvän pistepilvi- ja ortokuva-aineiston
laatuun ja käytettävyyteen.

Edessä usein raudan päivitys

D

rooni-ilmakuvauksesta tuotettavat kuvapistepilvet ovat
hyvin tiheitä ja sisältävät usein
satoja miljoonia pisteitä. Suuret
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Drooni-ilmakuvilta tuotettu kuvapistepilvi (fotogrammetrinen pistepilvi).

datamäärät asettavatkin vaatimuksia myös
käytössä olevalle tietotekniikalle. Usein
käyttäjälle tuleekin ensimmäisenä vastaan
”raudan” päivitys.
Pistepilvet ja ortokuvat ovat kuitenkin
nykyisin vain ”välituotteita”, joista muodostetaan tarvittavaa vektorimuotoista
paikkatietoaineistoa kuntien paikkatietojärjestelmiin. Eniten resursseja vaativa työvaihe on aineistojen vektorointi, etenkin
jos aineistosta tuotetaan kolmiulotteista
vektoriaineistoa.
Pistepilviaineistojen käyttö on kasvanut
viime vuosina paljon. Niiden käsittelyyn
sopivia ohjelmistoja on jo tarjolla, mutta
tarve menetelmille, joilla voidaan tehostaa ja automatisoida aineistojen käsittelyä
mahdollisimman paljon, on suuri. Lisäksi
pistepilvien käsittelyyn sopivia toimintoja kaivataan myös kunnissa käytettyihin
paikkatieto-ohjelmistoihin, joita ei alun
perin ole pistepilvien käsittelyyn suunniteltu. Tämä edistäisi pistepilviaineistojen
käytettävyyttä sellaisenaan vähentäen
tarvetta aikaa vievälle vektoroinnille.

Drooni-toiminnalla hyvät
edellytykset Suomessa

S

uomessa olemme hyvässä asemassa, sillä meillä on hyviä laitetuottajia sekä yrityksiä, jotka
tarjoavat drooneista tehtävää
tiedonkeruuta. Koska tiedonkeruuta tarjoavia yrityksiä on hyvin tar-

jolla, myös hinnat ovat kohtuullisia. Myös
oman drooni-järjestelmän hankinta on
kannattava vaihtoehto, jos droonille ja
sen tuottamalle aineistolle on paljon käyttöä. Laitteiston vuokraus ja mahdollinen
yhteishankinta naapurikuntien välillä on
myös järkevä vaihtoehto. Hyvät edellytykset toiminnalle mahdollistaa myös se, että
meillä on maailman liberaaleimpia ellei
liberaalein drooni-lainsäädäntö.
Vaikka lainsäädäntö on liberaalia, se ei
tarkoita etteikö sitä olisi. Kunnissa toiminta
tapahtuu pääasiassa asutulla alueella, joka
asettaa tiukemmat vaatimukset drooneilla
toimimiseen. Toiminta asutulla alueella
vaatii turvallisuusarvion laatimisen ja
omaan toimintaan laaditun toimintakäsikirjan. Lisäksi asutulla alueella toiminta
täytyy olla näköyhteyteen perustuvaa ja
droonin lentoonlähtömassan täytyy ilman
poikkeuslupia olla alle 7 kg.
Kaupunkialueiden läheisyydessä olevat
lentokentät asettavat erityisiä vaatimuksia
drooni-toiminnalle. Asutulla alueella on
tärkeää turvallisuuden lisäksi huomioida
myös asukkaiden yksityisyyden suoja ja
kotirauha. Ilmakuvauksessa täytyy myös
muistaa Puolustusvoimilta mahdollisesti
tarvittava ilmakuvauslupa.
Lähiaikoina drooni-toimintaan tulee
vaikuttamaan EU-tasoinen RPAS-lainsäädäntö. Trafin edustusta on onneksi
ollut mukana EU-tasoisen lainsäädännön
laatimisessa ja kansallisia lievennyksiä on
saatu mukaan. Tämä mahdollistaa sen, että

drooneilla tehtävä tiedonkeruu on kustannustehokasta myös tulevaisuudessa.
Projektin tuotoksiin voi tarkemmin
tutustua sivulla: http://kmtk.paikkatietoalusta.fi/projektit/kmtk-kuntapro ◀

Lisää aiheesta:

Kuvapistepilviaineistoihin voi tutustua
PointScene-palvelussa:
▶Laukaa: tinyurl.com/pointsceneLaukaa
▶Nummela: tinyurl.com/pointsceneNummela
▶Lisäksi löytyy myös Oulun kaupungin
tuottamaa kuvapistepilviaineistoa:
tinyurl.com/pointsceneOulu
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Kokemuksia

Kouvolasta ja Jyväskylästä
Tuomo Mäläskä,
mittaustyönjohtaja, Kouvola:

Millaisia UAV-laitteita olette kuvauksissa käyttäneet?
Meillä on käytössä Dji Phantom 4 ja Phantom 4 pro -malliset droonit, joista ensimmäinen on hankittu 2016 keväällä ja jälkimmäinen vuosi sitten. Phantom 4 -pro
on tällä hetkellä työkäytössä ja Phantom 4
opettelukäytössä.

Mitä olette kuvanneet ja mihin aineistoa
käytetään?
Olemme kuvanneet paljon opettelu-

mielessä miten uusia menetelmiä voisi
hyödyntää kaupunkisuunnittelussa ja
kartantuotannossa. Uuden omaksuminen
ja erityisesti sen, mihin kaikkeen niillä
pystyy, selvittäminen ottaa luonnollisesti
aikaa. Ortokuvan tekeminen kuvatuista
kohteista alkaa olemaan helppoa, mutta
3D-mallien tekemisessä on vielä paljon
opittavaa. Soranottoalueet ovat helppoja
3D-kohteita, mutta kun mennään kaupunkimaiseen ympäristöön, joutuu kuvien
määrää lisäämään reilusti.
Olemme kuvanneet myös kaupungin
viestinnälle still- ja videokuvaa. Parin
vuoden aikana on joutunut myös opiskelemaan valokuvausta, jotta osaisi säätää
kuvausilman mukaan kameran asetuksia.

nonjohdosta. Tämä on mielestäni hyvä
asia ja lisää turvallisuutta, kun lennonjohto
tietää missä lennämme.
Olemme kokeneet halvemmilla drooneilla lentämisen hyvänä vaihtoehtona
ennen kuin siirtyy ammattimaisempiin ja
kalliimpiin malleihin. Kaikki on helpompaa, kun lentämiseen ja laitteen hallintaan
on tullut kokemusta. Ongelmatilanteissa
lentokokemuksesta on hyötyä.
Alla linkki missä olemme käyttäneet
droonia. Mallia on näytetty viime kesänä
Mikkelin Asuntomessuilla Samsung Gear
-virtuaalilaseilla.
Kouvolan asuntomessut 2019 http://
pioneeripuisto.kouvola.fi/webgl/ ◀

Mitä erityistä on otettava huomioon?
Kouvolassa oman haasteen tuo Utin lentokentän läheisyys, koska sen takia keskeinen kaupunkialue on lentokieltoaluetta.
Jokaiseen lentoon on kysyttävä lupa len-

Jukka Haikara,
paikkatietoinsinööri, Jyväskylän kaupunki:
Mitä olette kuvanneet ja mihin aineistoa
käytetään?

Millaisia UAV-laitteita olette kuvauksissa käyttäneet?
Olemme käyttäneet kolme vuotta neliroottorista Videodronen X4S -kopteria
varustettuna Sony RX1R II -järjestelmäkameralla, jossa on täyden koon kenno.
Laitteistolla on tehty noin 370 lentoa.

Olemme kuvanneet rakennettua ympäristöä, täytemaa-alueita, kalliopintoja, rantaasemakaava-alueita, rakennuskohteita,
maisemakohteita jne.
Kuvauksista saatavia ortokuvia ja pistepilviä käytetään kaavan pohjakartan valmistamiseen ja ylläpitoon sekä maasto- ja
3D-mallien tekoon. Viistokuvia käytetään
erilaisissa suunnittelukohteissa, markkinoinnissa ja tapahtumien kuvauksissa.
Lisäksi olemme tehneet muutamia videokuvauksia.

Oletteko olleet tyytyväisiä lopputulokseen?
Olemme olleet todella tyytyväisiä laitteistoon, ohjelmistoihin ja lopputuotteisiin.
Paras puoli menetelmässä on se, että näi-

hin käyttötarkoituksiin sopivaa aineistoa
saadaan kerättyä erittäin nopeasti.

Mitä erityistä on otettava huomioon?
Laitteiston, varsinkin kameran, laatu
näkyy suoraan lopputuotteen laadussa.
Pidentynyt lentoaika kannattaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntää alentamalla
lentokorkeutta ja kasvattamalla sivu- ja
pituuspeittoja. Lennätettäessä on tärkeää
ottaa huomioon säännökset, olosuhteet ja
vastuu toiminnasta.
Suosittelemme rohkeasti ottamaan
uutta mittaustekniikkaa käyttöön. UAVkuvauksilla on ehdottomasti oma paikkansa eri mittaustekniikoiden joukossa. ◀
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▶ KATRI ISOTALO
katri.isotalo@viestintaisotalo.fi

Palvelut selkokartalle

KUVA: HELSINGIN KAUPUNGIN AINEISTOPANKKI /
LAURI ROTKO

Jotta esteettömän palvelun löytää, tulisi myös kartan olla helposti saavutettavissa.

P

ääkaupunkiseudun palvelukartta näyttää mitä
julkisia palveluja pääkaupunkiseudulla on tarjolla
ja miten niihin pääsee.
Toimipisteistä kerrotaan
yhteystiedot, liikenneyhteydet, esteettömyystietoja ja tapahtumatietoja.
Toimipisteiden esteettömyystietoja
alettiin kerätä Pääkaupunkiseudun palvelukartalle jo varsin varhaisessa vaiheessa.
Seuraavaksi mietittiin, miten itse kartta

saataisiin palvelemaan esimerkiksi näkövammaisia.

Saavutettavuus koskee myös
digitaalisia ympäristöjä

P

alvelukartan käyttäjä voi valita
kartalta erilaisia esteettömyysnäkökulmia. Kun valitsee onko liikkeellä
lastenrattaiden kanssa, rollaattorilla vai
pyörätuolilla, tai onko näkö- tai kuuloesteitä, saa näkyviin mahdolliset puutteet
reitin ja toimipisteen esteettömyydessä.

Esimerkiksi uimastadionin tiedoissa kerrotaan liikuntarajoitteiselle, että ovi on
painava.
Karttaa voi tarkastella myös profiililla
”minun on vaikea erottaa värejä”. Tällöin
Uimastadionista kerrotaan, että kuntoiluvälineet sijaitsevat nurmella erottuen
alustasta tummuuskontrastin avulla, ja
että kuntoiluvälineiden ympäristöä ei ole
valaistu. Kuulovammaiselle kerrotaan,
onko tiloissa induktiosilmukka.
Lainsäädäntö ja rakennusmääräykset
edellyttävät esteettömän ympäristön
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rakentamista. Joulukuussa 2016 voimaan
astunut saavutettavuusdirektiivi laajensi
esteettömyysvaatimukset digitaalisiin
ympäristöihin. Direktiivi ei koske karttoja
mutta kylläkin hallinnon digitaalisia palveluita. Saavutettavuusvaatimukset koskevat
verkkopalveluiden havaittavuutta, hallittavuutta, ymmärrettävyyttä ja toimintavarmuutta.
Pääkaupunkiseudun palvelukartta sai
Esteettömyys huomioitu -leiman jo tammikuussa 2016. Esteettömyys huomioitu
-leima on Yleisradion, Adagen ja Näkövammaisten liiton yhteistyössä kehittämä
kriteeristö ja esteettömyyden arviointimalli verkkosivuille. Leimaa hallinnoi
Näkövammaisten liitto.
Esteettömyysleiman auditoinnin perusteella muokattiin esimerkiksi palvelukartan opastuskierroksen ohjeita, joiden sanamuodot olivat perustuneet visuaaliseen
hahmottamiseen ja olivat siis epäselviä
erityisesti ruudunlukuohjelman käyttäjien
kannalta.

Kontrastikartta auttaa
näkövammaisia

P

ääkaupunkiseudun palvelukarttaan
lisättiin suurikontrastinen versio
heikkonäköisiä varten jo kolmisen
vuotta sitten. Sitä voi käyttää myös näkövammaisten päätelaitteilla. Vesialueet
näkyvät kartalla tummansinisenä ja maaalueet valkoisella. Tekstit ovat mustalla.
Käyttäjä voi siis valita taustakartaksi
joko oletuksena esitettävän OpenStreetMap-palvelukartan, ilmakuvan, opaskartan tai suurikontrastisen taustakartan, jolta
toimipisteet erottuvat paremmin. Kuuloopastusta kartalla ei ole.
”Palvelukartan tietovarasto on kuitenkin esimerkiksi näkövammaisille suunnatun BlindSquare-sovelluksen käytössä”,
kertoo palvelukartan kehittäjä Mirjam
Heikkinen Helsingin kaupunginkansliasta.
Suomalainen BlindSquare on älypuhelinsovellus, joka yhdistää paikkatiedon,
puhesynteesin ja joukon avoimen datan
lähteitä. Sen avulla henkilö kuulee sijaintinsa osoitteen, lähimmän risteyksen,

ilmansuunnat sekä halutun säteen sisältä
löytyvät palvelut.

Rajapinnat avoimia

P

ääkaupunkiseudun palvelukartan
käyttöliittymä on avointa lähdekoodia. Palvelukartan taustalla olevan
tietovaraston toimipisteiden yhteys- ja
esteettömyystiedot ovat tarjolla kaikille
käyttäjille avoimen rajapinnan kautta, ja
kartan voi upottaa omille sivuilleen.
Rajapinnan kautta tehdäänkin hakuja
moninkertaisesti se, mitä suoraan käyttöliittymän kautta. Vuoden 2017 tammisyykuussa käyttöliittymän kautta tehtiin
5,4 miljoonaa ja rajapinnan kautta noin
19,5 miljoonaa hakua.
Palvelukartan rajapinta uudistui kesällä
Helsingin johtamisjärjestelmä uudistuessa. Nykyisessä versiossa palvelupuu on
korvattu valtion palvelutietovarannon
edellyttämällä ontologiapuulla.

Käyttäjiä ei tunneta

K

oska kartan käyttö ei vaadi kirjautumista, näkövammaisten tai muuten toimintarajoitteisten osuutta
palvelukartan käyttäjistä ei tunneta. Suurikontrastisen kartan käytöstä on tiedossa, että sitä on ladattu puolen vuoden
aikana noin 320 000 karttaruutua, kun
normaalia karttaa ladattiin 47,5 miljoonaa
karttaruutua. Upotetuilla kartoilla ei ole
käytettävissä suurikontrastista karttaa,
mikä todennäköisesti näkyy latausten
vaatimattomassa osuudessa.
”Mikäli kartan kautta annetaan esteettömyyteen liittyvää palautetta, palautteen
antajalla on mahdollisuus kertoa mihin
rajoitteeseen käyttäjän palaute liittyy”,
kertoo Mirjam Heikkinen.
Eniten palautta tekijät saavat kuitenkin
kaupallisten palveluiden kuten ravintoloiden puuttumisesta. Esteettömyystiedot
esimerkiksi risteilyvieraiden suosimilta
alueilta lisäisivätkin varmasti esteettömien
ravintoloiden suosiota ja rohkaisisivat
esimerkiksi liikuntarajoitteisia risteilymatkustajia poistumaan laivasta. Ratkaisua
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kaupallisten toimijoiden esteettömyystietojen ja ohjauksen järjestämiseen ei vielä
ole löytynyt.

Helsingin esteettömyyssovellus
kansalliseen käyttöön

H

elsingin kaupunki on määritellyt
yhdenmukaiset ohjeet ja laatinut
oman sovelluksen esteettömyystietojen ilmoittamiselle. Sovelluksessa
esteettömyystiedot kirjataan alasvetovalikoiden valmiiden vastausvaihtoehtojen
avulla, ja sovellus kääntää valitut vaihtoehdot automaattisesti kolmikielisiksi.
”Yhdenmukainen, strukturoitu esitystapa on välttämätöntä, jotta tiedot ovat
yhteismitalliset ja rajapinnat hyödynnettävissä”, korostaa Mirjam Heikkinen.
Helsingin kehittämä esteettömyyssovellus otetaan myös valtion palvelutietovarannon käyttöön.

Helsinkiä kaikille

S

elkokarttojen tarpeeseen on herätty
valtiollakin. Maanmittauslaitos
toteutti Väestörekisterikeskuksen
kanssa viime syksynä selkokartan, jota
käytetään muun muassa Suomi.fi-verkkopalvelussa julkisen hallinnon palvelupisteiden sijaintitietojen esittämiseen ja
reititykseen.
Selkokartta on yksinkertainen ja hyvin
luettava taustakartta, joka toimii myös
opaskarttana. Näkövammaisilta saadun
testipalautteen perusteella esimerkiksi
tekstien taustalle lisättiin kehitysvaiheessa
valkoiset laatikot. Nimistöä ja muuta tietoa
on vähennetty, jotta tekstit, tiet ja rakennukset erottuvat selkeästi.
Mirjam Heikkinen odottaa seuraavaksi
yhteistyötä mm. Helsingin yliopiston Kieletön kaupunki-hankkeen kanssa. Miten
palveluista voitaisiin viestiä sanattomasti,
ilman kirjoitettua kieltä? ◀
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▶ SALLA MULTIMÄKI

Paperikartoista
animaatioihin
– Uusia menetelmiä visuaalisen
analyysin tueksi

KUVA: ANJA ESKELINEN

BirdLife Finlandin jäsenet sekä keräsivät tutkimuksessa käytettyä aineistoa
että toimivat testihenkilöinä.

K

artan tietosisällön optimointi
on aina ollut kartografian perustutkimuksen tärkeä osa-alue.
Kartan tulisi olla sisällöltään
tarpeeksi kattava mutta toisaalta
välttää tarpeettoman tiedon
esittämistä. Sama pätee tänäkin päivänä, vaikka animoituun karttaesitykseen
voikin periaatteessa sisällyttää lähes äärettömästi
informaatiota.

Kartta kuormittaa aivojamme

T

ieteellisessä tutkimuksessa kartan tietosisältöön viitataan usein termillä informaatiokuorma. Siihen vaikuttaa paitsi
itse kartalla esitettävien kohteiden ja
tietoluokkien määrä, myös niiden esitystapa ja jopa

kohteiden spatiaalinen jakauma. Laskennallisesti
sama tietosisältö eri tavoin esitettynä voi siis muodostaa hyvin erilaisen informaatiokuorman. Tämä
informaatiokuorma synnyttää kartan käyttäjälle
kognitiivisen kuorman, joka kuvaa sitä aivotyötä
joka käyttäjän on tehtävä ymmärtääkseen kartan
viestin. Kognitiivista kuormaa puolestaan voivat
itse informaatiokuorman lisäksi lisätä myös stressi,
käyttäjän kokemattomuus tai muut itse kartasta
riippumattomat tekijät.
Kun mukaan kuvaan tulee kartan animointi, voi
kognitiivinen kuorma helposti johtaa kognitiiviseen
ylikuormitukseen. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa
käyttäjä ei ehdi tulkita animoidun kartan tietosisältöä työmuistissaan ja siirtää sitä pitkäkestoiseen
muistiin, koska tilanne animaatiossa muuttuu liian
nopeasti. Tällöin osa animaation välittämästä viestistä menee niin sanotusti ohi.
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Uusia menetelmiä karttojen
animoimiseen

E

dellä kuvattua informaatiokuormaa voi
pyrkiä pienentämään mm. yleistämällä ja
luokittelemalla tietosisältöä. Ongelmaksi
muodostuvat tilanteet, joissa kartta-animaation esittämästä datasta halutaan etsiä ennalta
arvaamattomia piirteitä. Tällaista analysointitapaa
kutsutaan eksploratiiviseksi analyysiksi eli se voidaan tulkita eräänlaiseksi tutkimusmatkailuksi
datan maailmassa. Tällainen analysointi edellyttää,
että käyttäjä sekä saa yleiskuvan ilmiöstä että pystyy
näkemään kaikki datan osaset. Tällöin käyttäjän
kognitiivinen kapasiteetti on suuressa vaarassa
ylikuormittua, mutta perinteisiä keinoja kuorman
pienentämiseen ei voida käyttää: samalla saatettaisiin piilottaa datasta jokin pieni, mutta kenties
tärkeä ominaisuus!
Vuonna 2016 valmistuneessa väitöskirjassani
havaittiin animoinnin kasvattavan kartan kompleksisuutta verrattuna staattiseen esitykseen. Tämän
vuoksi kehitettiin kaksi uutta visualisointimenetelmää, joilla kartta-animaation tulkintaa pyrittiin
helpottamaan hukkaamatta dataa. Uudet menetelmät implementoivat tuttuja, spatiaaliselle datalle
käytettyjä kartografisia muunnoksia aika-akselille.
Ne parantavat erityisesti pistemäisten aineistojen
visuaalista tulkintaa.

Ylempi kuva esittää esimerkkiaineiston alkuperäisen jakauman aikajanalla.
Alemmassa kuvassa on aineisto temporaalisen tasoitusmuunnoksen jälkeen.

Temporaalinen tasoitusmuunnos

S

patiaalisen datan tasoitusmuunnos venyttää pohjakarttaa pistemäisten kohteiden
sijaintien perusteella siten, että tiheän
esiintymän alueet saavat suuremman pintaalan, kun taas alueet, joilla kohteita on harvassa,
kutistuvat. Tällä menetelmällä voi laatia esimerkiksi
maapallon väestöntiheyttä kuvaavia kartogrammeja. Muunnosmenetelmä oli melko helposti
siirrettävissä aika-akselille, jossa aineisto koostuu
Zone 1

pistemäisistä tapahtumista. Kun muunnetusta
aineistosta tehdään kartta-animaatio, se venyttää
niitä ajanjaksoja, joissa tapahtumia on ajallisesti
tiheässä mutta tapahtumisen spatiaaliset sijainnit
säilyvät muuttumattomina. Näin muunnos antaa
käyttäjälle paremmin aikaa havaita kaikki tapahtumat, ja toisaalta poistaa animaatiosta tapahtumaköyhät jaksot jolloin käyttäjän huomio herkästi
herpaantuisi.
Tutkimus paljasti, että muunnoksen avulla
aineistosta pystyttiin havaitsemaan sellaisia
ilm iöit ä, jotka jäivät alkuperäisellä datalla tarkasteluna huomioimatta. Samalla todettiin, että
muunnoksen vaikutuksen havainnollistaminen
esimerkiksi aikajanalla on tärkeää.

Temporaalinen luokittelu

T

oinen uusi visualisointimenetelmä puolestaan luokittelee (jälleen pistemäisen)
aineiston sen ajallisen käyttäytymisen
perusteella. Aineistosta laadittiin histogrammi, joka näytti tapahtumien määrää päivää
kohti, ja histogrammi jaettiin kolmenlaisiin jaksoihin. Yhden jakson aikana tapahtumien määrä
päivää kohti joko kasvoi, väheni tai pysyi suurin
piirtein tasaisena. Aineistosta tehdyssä animaatiossa tapahtumat saivat eri jaksojen aikana eri värit.
Menetelmää testattaessa aineistona käytettiin
bongareiden tallentamia havaintoja harmaa- ja
kirjohanhista. Koska luokittelu tehtiin alueittain,
näkyi lintujen etelä-pohjoissuuntainen muutto

Zone 2

Temporaalinen luokittelu histogrammissa, joka esittää yhden vuoden ajanjaksoa.
Oranssi kuvaa kasvavan havaintomäärän ajanjaksoja, violetti laskevan. Harmaa
kuvaa tasaista havaintomäärää.

SALLA MULTIMÄKI TOIMII GISPO
OY:SSA PAIKKATIETOASIANTUNTIJANA JA KOULUTTAJANA. HÄNEN OSAAMISALUEITAAN OVAT
PAIKKATIEDON VISUALISOINTI
JA VISUAALISET ANALYYSIT.
SÄHKÖPOSTI: SALLA@GISPO.FI
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animaatiossa selvästi. Luokittelumenetelmä paljasti
muuttoliikkeen nopeuden: kun kevätmuuton voimakkuus vielä kasvoi Oulun korkeudella, eli lintuja
havaittiin päivä päivältä enemmän, oli se EteläSuomessa ja hiipumassa. Testikäyttäjinä toimineet
lintuharrastajat saivat temporaalisen luokittelun
avulla uutta tietoa erityisesti hanhien syysmuuton
reitistä ja alkamisajankohdasta.

menetelmät parhaiten soveltuvat, olisi mielenkiintoinen jatkotutkimuskohde.
Itse näkisin mahdollisena, että temporaalisista
muunnoksista tulisi hyödyllinen osa datan visualisoinnin ohjelmistoihin, jotka linkittävät useita
menetelmiä yhteen. Laaja kirjo menetelmiä varmistaa sen, että rakenteeltaan hyvin eri tyyppisistä
paikkatietoaineistoista saadaan tunnistettua analyysin kannalta olennaiset ilmiöt. ◀

Visuaalisen analyysin työkalupakkiin

V

äitöskirjassani esitellyt menetelmät,
erityisesti temporaalinen luokittelu,
herättivät mielenkiintoa ja saivat positiivista palautetta kansainvälisessä tiedeyhteisössä. Molemmat menetelmät ovat silti tietyssä
mielessä alkutekijöissään, ja monta asiaa täytyy
ratkaista ennen niiden hyödyntämistä. Esimerkiksi
aikasarja-analyysin soveltamista temporaalisen
luokittelun toteuttamiseksi on jo tutkittu eräässä
diplomityössä. Myös se, millaiselle datalle esitellyt

▶ Väitöskirja on luettavissa kokonaisuudessaan
Aaltodoc-julkaisuarkistossa: https://aaltodoc.
aalto.fi/
▶ Suora linkki väitöskirjaan: http://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-60-6960-9
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StartUp

Aeromon vei
anturit taivaalle
Turkulaisen Jouko Salon
perustama Aeromon
yhdistää anturit, droonit ja
pilven. Lopputuloksena on
tietoa päästöistä niin maalla
kuin merelläkin.

”

Kun rikkidirektiivi astui voimaan,
ihmettelin miten laivojen päästöjä
ja niiden käyttämää polttoainetta
voidaan seurata.
Ajattelin, että ehkä siihen voisi käyttää
drooneja. Kun kukaan ei alkanut asiaa selvittämään, niin aloin sitten itse. Työskentelin tuolloin laivojen polttoainejärjestelmiä
valmistavassa yrityksessä, ja merenkulku
on minulle tuttu ala myös sukuyhtiöni
kautta.
Oli selvää, että tarvitsin jonkun toteuttamaan ideani, ja sain opiskelukaverini
fysiikan opintojen ajoilta innostumaan
asiasta. Rahoittajiksi sain enkelisijoittajia,
joilla on osaamista myös merenkulusta
ja teknologiasta. On todella tärkeää, että
aloittavan yrityksen omistajat tuovat yri-

tieto polttoaineesta lasketaan ja raportoidaan automaattisesti. Päästömittausten
robotisointi on tulevaisuutta varmasti jo
lähiaikoina.
Menetelmä osoittautui toimivaksi, ja
laajensimme sitä pian muidenkin päästöjen mittaukseen.
Menetelmää pilotoitiin pääkaupunkiseudun Ämmässuon jätteenkäsittelylaitoksella vuonna 2016, ja
se osoittautui hyvin
toimivaksi ja kustannustehokkaaksi.
Lennokkien avulla voidaan havaita erityisesti teollisuuden päästölähteitä, jotka
aikaisemmin olisivat jääneet havaitsematta
esimerkiksi hankalan sijainnin vuoksi.
On todella motivoivaa tehdä uusia asioita. Samalla itselle on avautunut laajempi
kuva siitä, mihin maailma on menossa.
Tässä on joutunut perehtymään muun
muassa paikkatietoihin, IoT:hen ja clean

On tärkeää, että sijoittajat tuovat
aloittavaan yritykseen muutakin
kuin euroja.
tykseen muutakin kuin euroja.
Aeromonin kehittämä mittausmenetelmä tarkoittaa antureiden yhdistämistä
drooneihin. Kehittämämme mittaristo
tunnistaa käytetyn polttoaineen, liittää
havaitut päästöt laivojen paikkatietoon ja
tunnistaa laivan AIS-tietojen perusteella.
Mittaustieto siirtyy pilviperusteiseen
analyysi- ja raportointiympäristöön, missä

tech -liiketoimintaan. Melkoista paikkatieto-osaamista on vaatinut esimerkiksi
reaaliaikaisen videokuvan nurkkapisteiden laskeminen. Uskon, että paikkatietopohjaisten sovellusten käyttö tulee
olemaan valtaisaa lähitulevaisuudessa.
Olen tyytyväinen, että voin hyödyntää
Aeromonin kautta hankkimaani osaamista
myös muussa työssäni.
Parhaillaan rakennamme kreikkalaisen
kumppanin kanssa sovellusta Euroopan
meriturvallisuuvirastolle rannikon läheisyydessä liikkuvien laivojen polttoaineseurantaan. Sen pitäisi olla EU:n jäsenmaiden
käytössä keväällä.
Aeromonissa on tällä hetkellä viisi
työntekijää, ja liikevaihtomme oli viime
vuonna noin 200 000 euroa. Tavoitteena
on tänä vuonna tuplata henkilömäärä ja
enemmän kuin tuplata liikevaihto.
Pidemmällä aikavälillä tavoitteemme
on, että Aeromonin kehittämää teknologiaa sovelletaan maailmanlaajuisesti, ja että
se on viiden vuoden kuluttua saatavissa
kaikilta lentolaitetoimittajilta.
Haastavinta on vauhdissa pysyminen ja
osaavien ihmisten löytäminen.” ◀
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Virtuaalinen
lajitietokeskus kerää
ja jakaa lajitietoa
KUVA: LAJITIETOKESKUS

Suomen lisäksi Lajitietokeskuksen tietokannassa on
havaintoja eri puolilta maailmaa. Tiedot ovat peräisin
pääasiassa luonnontieteellisten museoiden kokoelmista.

Suomen Lajitietokeskus huolehtii, että lajitiedon tuottajat ja
käyttäjät löytävät toisensa.

S

uomen Lajitietokeskus on
virtuaaliorganisaatio, jonka
tavoitteena on kerätä suomalainen lajitieto yhtenäiseksi ja
avoimeksi kokonaisuudeksi.
Lajitietoa ovat eliölajien kehityshistoriaan ja luokitteluun, eliöistä käytettäviin tieteellisiin ja yleiskielisiin nimiin

sekä lajien biologisiin ja hallinnollisiin
ominaisuuksiin (mm. uhanalaisuus, rauhoitukset, metsästysajat) liittyvät tiedot.
Keskeinen osa lajitietoa ovat myös havainnot lajien esiintymisestä ja runsaudesta eri
aikoina eri puolilla maailmaa.
Lajitietokeskuksen toimintaa kehittää
ja koordinoi luonnontieteellinen keskus-

museo LUOMUS, ja jäseninä ovat kaikki
keskeiset lajitietoa hallinnoivat suomalaiset organisaatiot. Tavoitteena on yhdistää
eri organisaatioiden tietojärjestelmät
siten, että lajitietoa kyetään nopeasti ja
luotettavasti välittämään sitä tarvitseville
käyttäjille.
Pääosa Lajitietokeskuksen tietojärjes-
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telmästä rakennettiin vuosina 2015–17
valtiovarainministeriön rahoittamassa
Envibase-hankkeessa. Vuonna 2018 Lajitietokeskus siirtyy tuotantokäyttöön, mutta
toimintoja kehitetään edelleen.

Missä piileksivät sienibongarit?

O

soitteessa https://laji.fi toimivan
Lajitietokeskuksen julkisen portaalin kautta on mahdollista tarkastella julkisia tietoja lajeista ja niiden
esiintymisestä. Tammikuussa 2018 portaalissa on tietoja noin 30 000 lajista ja noin
28 miljoonaa havaintoa lajien esiintymisestä Suomessa ja ulkomailla. Pääpaino on
Suomen lajistossa, mutta esimerkiksi luonnontieteellisten museoiden kokoelmista
on näytetietoja kaikkialta maailmasta.
Lajihavainnot eivät jakaudu tasaisesti
eri eliöryhmien kesken. Lajimäärään suhteutettuna esimerkiksi lintuhavaintoja on
ylenpalttisesti, kun sen sijaan esimerkiksi
sienistä on kovin vähän havaintoja suh-

teessa tunnettuihin lajeihin. Parhaillaan
onkin käynnissä viisivuotinen, Lajitietokeskuksen palveluja käyttävä sieniatlashanke, joka pyrkii parantamaan tietoja
sienilajien esiintymisestä Suomessa (http://
sieniatlas.fi).
Valtaosa lajihavainnoista on julkisia ja
vapaasti käytettävissä eri tarkoituksiin.
Pieni osa havaintotiedosta on sensitiivistä,
jota ei jaeta julkisesti. Tämä perustuu olettamukseen, että tietojen julkistaminen
saattaisi vaarantaa kyseisen herkän eliölajin säilymisen ja suojelun.

Lajien esiintyminen on paikkatietoa

T

ieto lajien esiintymisestä eri aikoina
eri paikoissa perustuu havaintoihin. Perinteisesti havaintoja on
dokumentoitu keräämällä näytteitä yksityiskokoelmiin tai lahjoittamalla niitä
luonnontieteellisiin museoihin. Näytteiden
kerääminen, käsittely ja säilyttäminen
on sen verran hidasta ja kallista, että ne
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edustavat vain pientä osaa kaikesta havaintoaineistosta. Valtaosa havaintoaineistosta
kertyy muistiinpanoista, joihin ei liity
mitään materiaalista dokumentaatiota.
Ennen havaintoja julkaistiin painetuissa
lehtiartikkeleissa, nykyään ensisijainen
julkaisutapa on tallentaa havainnot digitaaliseen havaintopäiväkirjaan, jossa ne
ovat muiden käytettävissä.
Vanhimmissa havainnoissa ja näytteissä
paikkatieto on usein ilmaistu hyvin ylimalkaisesti käyttäen sen ajan paikannimiä.
Paikannimet ovat havaintojen paikannuksessa edelleen käytössä, mutta nykyään
suosituin ja käyttökelpoisin tapa on esittää
havaintopaikan sijainti koordinaattien
avulla. Lajitietokeskus käyttää havaintopaikkojen dokumentoitiin eri tilanteissa
useita eri geometrioita.
Esimerkiksi harvinaisten lajien havainnot voidaan tarkimmillaan paikantaa
pisteinä metrin tarkkuudella. Yleisten
lajien seurannoissa havaintopaikka voi
olla murtoviivana kuvattu polku tai poly-
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Luonnontieteellisten kokoelmien digitoidut näytetiedot ovat
julkisesti saatavilla Lajitietokeskuksen kautta, kuten kuvassa
oleva taponlehden näyte Luonnontieteellisen keskusmuseon
kokoelmista (http://id.luomus.fi/HA.H1116708).

Kansallislintumme pesimäkannan levinneisyys
eliökartoituksissa yleisesti käytetyissä neliöpeninkulman YKJruuduissa (Suomen 3. lintuatlas 2006-2010).
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gonina kuvattu alue. Esimerkiksi vuosittain
toistettavassa talvilintulaskennassa havainnoija kulkee maastossa 5–10 kilometrin
mittaisen reitin, jonka varrelta lasketaan
kaikki havaitut linnut ja nisäkkäät. Reitti
kuvataan kartalle murtoviivana.
Valtakunnallinen kasvien levinneisyyskartoitus puolestaan perustuu eri
puolilla Suomea sijaitseviin neliökilometrin kokoisiin ruutuihin, joiden alueelta
kirjataan kaikki havaitut kasvilajit. Tällöin
inventointialue kuvataan neliönä neljän
nurkkapisteen avulla.
Karkein eliölajien esiintymistä kuvaava
aluejako Suomessa ovat eliömaakunnat,
joita on 21. Eliömaakuntien rajat perustuvat vuoden 1930 kuntarajoihin, ja ne ovat
säilyneet muuttumattomina siitä lähtien.
Esimerkiksi lajiluetteloissa lajien esiintymistä usein kuvataan eliömaakuntien
lyhenteiden avulla. Eliömaakuntien rajat
on digitoitu, ja ne ovat saatavilla Lajitietokeskuksen sivuilta (https://laji.fi/emk).

Yhtenäiskoordinaatisto on aluejaon
perustana

M

erkittävä edistysaskel lajihavaintoihin liittyvien paikkatietojen kirjaamisessa otettiin
1970-luvulla, kun käyttöön tuli yhtenäiskoordinaatistoon (YKJ) perustuva
kartoitusruudukko. Suomi jaettiin yhtenäiskoordinaattien perusteella samankokoisiin neliöruutuihin, joiden sivun pituus
on käyttötarpeen mukaan esimerkiksi 1,
10 tai 100 km. Samalla otettiin käyttöön
merkintätapa, jossa ruudun koko ja sijainti
voidaan kätevästi ilmaista numerosarjana.

TAPANI LAHTI ON LUONNONTIETEELLISEN KESKUSMUSEON
TIETOJÄRJESTELMÄASIANTUNTIJA, JOKA ON VASTANNUT LAJITIETOKESKUKSEN
KOKONAISARKKITEHTUURISTA.
SÄHKÖPOSTI:
TAPANI.LAHTI@HELSINKI.FI
KARI LAHTI ON TOIMINUT SUOMEN LAJITIETOKESKUS -HANKKEEN PROJEKTIPÄÄLLIKKÖNÄ
JA ON NYKYÄÄN LUONNONTIETEELLISEN KESKUSMUSEON
BIODIVERSITEETTI-INFORMATIIKAN YKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ.
SÄHKÖPOSTI:
KARI.LAHTI@HELSINKI.FI
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sijainnista maastossa. Koska tätä tietoa ei
ole enää saatavilla Maanmittauslaitoksen
kartoilta, Lajitietokeskus tarjoaa omassa
karttapalvelussaan ruutujaon ja ruutujen
tunnisteet omina karttatasoinaan (https://
laji.fi/kartta).
Ulkomaisissa havainnoissa, samoin kuin
välitettäessä Suomessa tehtyjä havaintoja
kansainväliseen käyttöön, paikannuksessa
käytetään WGS84-koordinaatiston mukaisia desimaaliasteina kuvattuja pisteitä,
murtoviivoja ja monikulmioita.

Mitä harvinaisempi laji, sen
tarkempi paikannus

L

Muistona luovutetuista alueista KaakkoisSuomessa on jäljellä viipale Laatokan
Karjalan eliömaakuntaa.
Esimerkiksi numerosarja 710:342 tarkoittaa neliöpeninkulmaruutua (10 km x 10
km), jonka vasemman alakulman pohjoiskoordinaatti on 7100000 ja itäkoordinaatti 3420000. Vastaavasti numerosarja
7102:3425 tarkoittaa neliökilometrin
kokoista ruutua, jonka lounaisnurkan
koordinaatit ovat P=7102000 ja I=3425000.
Yhtenäiskoordinaatiston on Maan-

ajihavaintojen paikannuksessa tarkkuusvaatimukset ovat kasvaneet ajan
mittaan. Eliömaakunnan tai kunnan
tarkkuudesta siirr yttiin 1970-luvulla
neliöpeninkulman tarkkuuteen, nykyään
tarkkuusvaatimus on tarkimmillaan metrin luokkaa.
Yleisperiaate on se, että mitä harvinaisemmasta lajista on kysymys, sitä tarkemmin havaintopaikka pyritään kuvaamaan.
Suuri paikannustarkkuus on tarpeen esimerkiksi uhanalaisten lajien suojelurajauksien määrityksessä ja muussa maankäytön
suunnittelussa.
Digitaaliset kartat ja mobiililaitteet ovat
helpottaneet havaintojen paikannusta
ja kirjaamista merkittävästi. Perinteinen
havaintojen kirjaamistapa on käyttää
kynää ja paperista
muistivihkoa, josta
havainnot digitoid a a n j ä l k i k ät e e n .
Te k n i i k a n keh i ttyessä ja laitteiden
toimintavarmuuden
parantuessa entistä suurempi osa havainnoista voidaan jatkossa tehdä tosiaikaisina
suoraan havaintopaikalla, jolloin paikkaja aikatiedot saadaan automaattisesti
laitteesta. Havainnoijan tehtäväksi jää
ainoastaan kirjata havaintokohteen tiedot.
Lähivuosina tämänkin osuuden pystyy
hoitamaan puhumalla kirjoittamisen
sijaan.
Tulevaisuudessa tarkkoja lajihavaintoja
on siten entistä helpompi tuottaa ja jakaa
edelleen muiden käyttöön. Lajitietokeskus
pyrkii pitämään huolen siitä, että lajitiedon tuottajat ja käyttäjät löytävät toisensa
mahdollisimman tehokkaasti ja vaivattomasti. ◀

Eliömaakuntien rajat perustuvat
vuoden 1930 kuntarajoihin.
mittauslaitoksen kartoilla korvannut
ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatisto. Tämä
muutos ei kuitenkaan vaikuta eliöseurannoissa käytettävään ruutujakoon, joka siis
perustuu edelleen YKJ-koordinaatistoon.
Kuvaus nykyiseen koordinaattijärjestelmään tehdään siten, että kunkin YKJruudun nurkkapisteet muunnetaan nykyiseen koordinaatistoon, ja ruutujen rajat
ovat suoria näiden pisteiden välillä. Tämä
tarkkuus on riittävä biologisissa havaintoaineistoissa. YKJ-koordinaatistosta johdettuja tunnisteita (esim. 710:342) käytetään
edelleen ruutujen niminä.
Havainnoijat tarvitsevat eliökartoituksissa edelleen tietoa YKJ-ruutujen rajojen
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katri.isotalo@viestintaisotalo.fi
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Datan avaaminen
on muutakin
kuin tekniikkaa
6Aika-kaupungit rakensivat harmonisoidut päätös-, palaute-, tapahtuma- ja resurssirajapinnat. Rajapintojen kautta jaetaan kaikki tieto
kaupunkien tapahtumista (Linked Events) ja esimerkiksi kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätöksistä.

Datan ja rajapintojen avaaminen oli ennakoitua työläämpää. Sen sijaan kaupunkien välinen yhteistyö ja
kontaktit yrityksiin ja muihin sidosryhmiin onnistuivat hyvin. Näin kertoo 6Aika Avoin data ja rajapinnat
–hankkeen loppuarviointi.

V

uoden vaihteessa päättynyt
ja kolme ja puoli vuotta kestänyt Avoin data ja rajapinnat
-kärkihanke oli osa Suomen
kuuden suurimman kaupungin 6Aika-strategiaa, jossa Helsinki, Vantaa,
Espoo, Turku, Tampere ja Oulu kehittävät
yhdessä avoimia ja älykkäitä palveluita.
Tavoitteena oli tehdä datan avaamisesta osa
kaupunkien normaalia toimintaa, toteuttaa
yhtenäisiä rajapinta-avauksia ja vauhdittaa
siten digipohjaista liiketoimintaa.
Hankkeen vision mukaan vuonna 2018
avoimesta datasta on tullut vakiintunut
toimintamalli kaupungeissa, siitä parin
vuoden kuluttua tietovarantojen avaaminen on jo automaattista ja vuonna 2025
kaupungit ovat dataohjautuvia hyödyntäen ja yhdistellen eri tietolähteitä.
Owal Groupin hankkeesta tekemä riippumaton loppuarviointi toteaa, että hanketyö loi tärkeän pohjan vision toteutumiselle erityisesti tietoisuuden levittämisen,
osaamistason noston ja yhteistyömallien
kehittämisen muodossa. Kunnianhimoinen tavoite liiketoiminnan ja työpaikkojen
synnyttämisestä osoittautui kuitenkin
epärealistiseksi.

Yritykset vielä odottavalla
kannalla

H

ankkeen aikana avattiin ja harmonisoitiin neljä rajapintaa: Linked
Events -tapahtumarajapinta sekä
palaute-, päätös- ja resurssienvarausraja-

pinnat. Helsingissä nämä rajapinnat olivat
hyvällä mallilla jo hankkeen alkumetreillä.
Muissa kuutoskaupungeissa osa rajapinnoista oli hankkeen päättyessä auki, osa
oli testikäytössä ja osassa kaupungeista
työ oli jäissä.
Ensimmäiset avattuihin aineistoihin
per ustavat yrit ysten sovellukset ovat
valmistuneet, mutta
muuten yritykset
ovat vielä odottavalla
kannalla. Yrittäjät
kuitenkin pitävät tietovarantojen avaamista arvokkaana jo
itsessään, sillä etukäteen ei aina tiedetä,
mikä aineisto osoittautuu hyödylliseksi.

rooli onkin murroksessa: ne eivät enää
ole pelkkiä hankkijoita, vaan mahdollistajia ja ideointikumppaneita. Keskeinen
mittari voisikin loppuarvioinnin mukaan
liittyä siihen, kuinka paljon kaupunkien
toimintatavat todellisuudessa muuttuvat
hankkeen aikana.

Avattavan datan tulee olla samaa,
jota hallinto itse haluaisi hyödyntää.

Datan avaaminen on enemmän
kuin tekninen toimenpide

M

erkittävä hankkeesta saatu oppi
on arvion mukaan se, että avattavan datan tulee olla sitä mitä hallinto itse hyödyntää tai haluaisi hyödyntää.
Muuten hallinnolla ei ole riittävää intressiä
huolehtia datan laadusta. Ja jos hallinto ei
ole halukas käyttämään eikä maksamaan
palvelusta, jossa on hyödynnetty sen
avaamaa dataa, on epätodennäköistä, että
kukaan muukaan siitä maksaisi.
Loppuarvioinnissa korostetaan myös,
että datan avaaminen on enemmän kuin
pelkkä tekninen toimenpide. Kaupungin
strategian ja myös käytännön on tuettava
avaamista ja hyödyntämistä. Kaupunkien

Loppuarviossa todetaan, että määrällisiä tavoitteita oleellisempia ovat kärkihankkeen laadulliset tulokset: datan
hyödyntämisen edellyttämä viestintä ja
vuoropuhelu on levittänyt tietoa, jota on
mahdotonta määrittää numeroin.
Ensimmäisenä kehitysehdotuksena
raportissa nostetaan esiin kaupunkien
johdon ja asiantuntijoiden ymmärryksen
ja sitoutumisen kasvattaminen. On tehtävä perinteiset rajat ylittävää yhteistyötä,
mutta yhteistyölle on luotava systemaattiset toimintamallit ja nimettävä vastuut
selkeästi. Datan ja rajapintojen avaamiseen
pitää myös resursoida tarpeeksi aikaa ja
ihmisiä. Pelkkä teeman ylläpitäminen
keskusteluissa vaatii systemaattista koordinointia ja avaaminen puolestaan vankkaa
teknistä osaamista.
Owal Groupin raportti löytyy sivuilta
databusiness.fi ◀
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Paikkatiedon JHS:t
Kansalaishavaintoja koskeva JHS-ehdotus valmistunee tänä talvena. Kansalaishavaintoja on kerätty jo pitkään muun muuassa lumen
syvyydestä.

J

ulkisen hallinnon suositusten (JHS)
keskeinen tehtävä on mahdollistaa
tietojärjestelmien yhteentoimivuus. Yhteentoimivuuden tuloksena synty y kustannussäästöjä
monella tavalla: päällekkäinen työ
poistuu, prosessit tehostuvat ja päätöksenteon perusteet paranevat.
Paikkatietoja koskevia JHS:iä on voimassa tällä hetkellä 13. Ne käsittelevät
paikkatietojen metatietoja, tietojen mallintamista, rajapintapalveluiden toteuttamista, laadunhallintaa ja koordinaattijärjestelmiä.
JHS Paikkatiedon ohjausryhmä (JHSGIS) on JUHTAn (Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta) alainen työryhmä. JHS-GIS työryhmässä on 14 jäsentä.
Puheenjohtajana toimii Jari Reini (Maanmittauslaitos) ja sihteerinä Pekka Sarkola.
Työryhmä kokoontuu vuosittain neljä
kertaa. Kokouksissa käsitellään nykyisten

paikkatietoja koskevien JHS-suositusten
tilaa sekä keskustellaan mahdollisista
uusista aiheista. Vuoden 2017 marraskuun
kokouksessa keskusteltiin OGC:n tekeillä
olevien standardien (CityGML v3.0; WFS
v3.0 ja TJS) vaikutuksesta suomalaisiin
JHS-suosituksiin. Työryhmän kokousten
muistiot ovat luettavissa JulkICT-sivustolta
(https://wiki.julkict.fi/julkict/, JUHTA =>
JUHTAn työryhmät => JHS Paikkatiedon
ohjausryhmä).
Paikkatietoja koskevia JHS-suositushankkeita on tällä hetkellä käynnissä muutamia. JHS 158 Paikkatiedon metatiedot
-suosituksen päivitys on ollut käynnissä
vuoden 2017 alusta lähtien. Päivitetty
suositusteksti on ollut palautekierroksella syksyn 2017 aikana, ja oletettavasti
suositus hyväksytään käyttöön keväällä
2018. Suosituksen päivityksen suurimmat
muutokset koskevat Inspire-metatietoihin
tulleita muutoksia. Lisäksi suosituksen

luettavuutta on parannettu.
JHS Kansalaishavainnot -suositushanke on alkanut tammikuussa 2017.
Suositusehdotuksen tarkoituksena on
kerätä yhteen hyviä käytäntöjä kansalaishavaintotoiminnan järjestämisestä.
Kansalaishavaintoja on kerätty Suomessa
jo useita vuosikymmeniä: lumen syvyystiedot, vesistöjen korkeusmittaukset ja
eliöiden lajitiedot on kerätty kansalaisten
toimesta viranomaisten ohjauksessa. Yhä
useammat viranomaiset suunnittelevat
joukkoistamalla kerättyjen tietoaineistojen keruuta. JHS Kansalaishavainnot
-suositusehdotus opastaa esimerkkien
avulla kansalaishavaintotoiminnan suunnittelussa, kansalaisten motivoinnissa ja
kansalaishavaintoja keräävien tietojärjestelmien toteuttamisessa. Suositusehdotus
on ollut palautekierroksella syksyllä 2017
ja valmistuu työryhmän suunnitelmien
mukaan talvella 2018.
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Suomalaisia tasokoordinaattijärjestelmiä koskevat päivitetyt JHS:t hyväksyttiin
käytettäväksi vuonna 2016. Paikkatietojärjestelmien kehittäjille ja hyödyntäjille
tarkoitettu JHS 197 sisältää määrittelyt
EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmistä ja
niihin liittyvistä muunnoksista. EUREF-

tyvistä kansallisista tarkennuksista ja suosituksista. Lisäksi suosituksessa on kuvattu
Inspire-palvelujen laadun testaukseen
liittyviä suosituksia. JHS180 -päivityshankkeessa lisätään WMTS-rajapintapalvelujen
(karttatiilipalvelut) määrittelyihin parametrit erityisesti kuntien käyttämille
ETRS-GKn-koordinaattijärjestelmille.
Tällöin kunnat voivat
toteuttaa yhteensopivia karttatiilipalveluja, ja valtion viranomaiset voivat tuottaa kuntien käyttöön
yhteensopivia rajapintapalveluja kansallisista paikkatieto- ja
kartta-aineistoista. Lisäksi päivityshankkeessa luodaan kansallisia suosituksia WCS
(Web Coverage Service) -rajapintapalvelujen tuottamiseen.
Kansallisen maastotietokannan (KMTK)
kehittämiseen liittyen on talven 2018
aikana käynnistymässä JHS-suositushanke. Siinä muodostetaan rakennusten
ja rakenteiden käsitemalli, jonka avulla eri
tiedontuottajien on mahdollista tuottaa
yhtenäistä tietoa KMTK:aan.
JHS-suositukset tehdään julkisen hallinnon toimijoiden käyttöön. Kuka tahansa
voi tehdä vapaamuotoisen hanke-ehdotuksen uudesta tai uudistettavasta JHS-suosituksesta. Hanke-ehdotukset arvioidaan
julkisen palautekierroksen palautteiden
perusteella, ja JUHTAn asiantuntijajaosto
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päättää hanke-ehdotusten toteuttamisesta.
Lisätietoja JHS-suosituksista voi kysyä JHSsihteeriltä (jhs-sihteeri@jhs-suositukset.fi) tai
JHS-suositusten verkkosivuilta (http://www.
jhs-suositukset.fi). Paikkatietoa koskevista
JHS-suosituksista voi kysyä artikkelin kirjoittajalta. ◀

Kuka tahansa voi tehdä vapaamuotoisen ehdotuksen uudesta tai
uudistettavasta JHS-suosituksesta.
FIN-järjestelmä on kuvattu suosituksessa
JHS 196. Näiden suositusten päivitystyön
keskeisin osa liittyi suosituksissa käytettyjen termien yhdenmukaistaminen Inspiredirektiivin kanssa yhteensopivaksi.
Työn päätyttyä oli ilmeistä, että myös
Suomen korkeusjärjestelmää kuvaava JHS
163 Suomen korkeusjärjestelmä N2000
-suositus vaatii päivitystä. JHS163:n päivitystyö on aloitettu joulukuussa, ja työryhmän tavoitteena on saada suositusehdotus
palautekierrokselle kevään 2018 aikana.
Päivitystyössä keskitytään termien yhdenmukaistamiseen ja suosituksen luettavuuden parantamiseen.
JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut
-suositus kuvaa keskeiset paikkatietojen
rajapintapalvelut. Tutummin kyse on
WMS-, WFS- ja WMTS-rajapintoihin liit-

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

VTT:n robottiauto Martti on onnistunut ensimmäisenä automaattisena autona ajamaan täysin autonomisesti todellisella tiellä lumipeitteisissä keliolosuhteissa. Martti
teki samalla 40 km/h nopeusennätyksen-

Uusi karttapalvelu
infraverkkojen omistajille
HeadPower Oy on julkaissut karttapalvelun joka mahdollistaa infraverkkojen
omistajille paikkatietopohjaisen verkostotöiden sekä niihin liittyvien pöytäkirjojen
ja valokuvadokumentaation hallinnan.
Karttapalvelun pohja-aineistona toimivat
Maanmittauslaitoksen taustakartta-, kiinteistöraja- ja osoitteistoaineistot. HeadPower Karttapalvelussa käyttäjä voi lukea
kartan päälle omia verkkokarttoja, taustakarttoja tai Point-of-Interest (POI) -pisteitä eri tasoina ja. Verkkoyhtiö voi myös
jakaa käyttöoikeuksia esimerkiksi verkostourakoitsijoille.
Karttapalvelun avulla infraverkonomistaja pystyy esimerkiksi seuraamaan
usean urakointiyhtiön toimituksia samalla kartalla. Uusia pöytäkirjoja voidaan
myös helposti perustaa kartalle tarpeen
mukaan. Sovellus on päätelaiteriippumaton pilvipalvelu.

WC:n paikka ratkesi
Haravan avulla
Melbournen metropolialueella sijaitsevassa Morelandin kaupungissa Australiassa saatiin Dimenteqin Harava-kyselyn
avulla ratkaisu asukkaita pitkään puhuttaneeseen kiistaan. Paikallista yhteisöä
oli jo parikymmentä vuotta mietityttänyt yleisö-wc:n rakentaminen 1800-luvun aikaiseen historialliseen puistoon.
Harava-palvelun avulla saatiin kerättyä
näkemykset riittävän suurelta määrältä
kansalaisia, mikä lopetti vuosikymmeniä
jatkuneen kiistan rakennuksen sijoittamispaikasta. Yleisö-wc päätettiin rakentaa enemmistön kannattamaan sijaintiin.

sä Muoniossa Aurora E8 -älytiellä, mikä on
todennäköisesti myös uusi epävirallinen
maailmanennätys.
Martti on Volkswagen Touaregin alustalle kehitetty tutkimusajoneuvo, joka on
varustettu robottiautopuolisonsa Marilynin
tavoin kameroilla, antenneilla, sensoreilla
ja laserskannereilla. Ajoneuvoissa on eroja
anturien määrässä ja sijoittelussa. Esimerkiksi Martin kolme laserskanneria nuuskivat ympäristöä vain auton edessä, kun Marilynin antureista kaksi katsoo eteenpäin ja
yksi taaksepäin.
”Martti on tehty vaikeisiin keliolosuhteisiin ja Marilyn loistaa kaupunkien kuningat-

VRT Finland kartoittaa
satama-aluetta veden alla
KUVA: © GRONINGEN SEAPORTS

Groningen Seaports, yksi Hollannin suurimmista satamaviranomaisista ja kaupallisista toimijoista, tekee yhteistyötä VRT
Finland Oy:n kanssa kahden laajan sata-

Uusi karttasovellus
maatalousmyynnin
johtamiseen
Mtech Digital Solutions on tuonut markkinoille MtechSalesMap-karttasovelluksen
erityisesti maatalousalan myyntiorganisaatioiden ja myynnin johdon käyttöön.
MtechSalesMap näyttää yritykselle tärkeät
asiakas- ja myyntitiedot karttana. Sovelluksen avulla nähdään, missä asiakkaat sijaitsevat ja millainen myyntipotentiaali mil-

Dimenteq tarjoaa
Oskari-karttapalvelua
palvelupakettina
Dimenteqin Oskari-pakettien avulla organisaatioilla on mahdollisuus hankkia
karttapalvelu paikkatietoaineistojen julkaisuun kustannustehokkaasti valmiina
palvelupakettina. Oskari on avoimen lähdekoodin ohjelmisto karttapalvelualustan

tarena”, kuvailee projektipäällikkö Matti Kutila VTT:n RobotCar Crew’sta.
Muonion älytiellä Marttia myös opetettiin intensiivisesti. ”Se lähti toimimaan vuorokauden sisukkaalla opettamisella. Marilyn
oli aikanaan työläämpi, koska sen hallintaohjelmisto luotiin täysin tyhjästä. Martissa on käytössä sama ohjelmisto, johon ei
enää tarvinnut tehdä kuin pieniä muutoksia”, kertoo auton rakentamisesta ja laitteista vastannut Ari Virtanen.
Aurora E8 -kokeilut liittyvät Liikenneviraston ja Trafin Arctic Challenge-CAD-projektiin, jossa ovat mukana VTT:n lisäksi Indagon, InfoTripla ja Dynniq.
ma-alueen vesirakenteiden tutkimuksissa.
Vedenalaisten rakenteiden tarkastuksiin
erikoistuneen jyväskyläläisen kasvuyrityksen VRT:n kenttätiimi tutki tammikuun lopussa yli 20 kilometrin mittaiset satamarakenteet Groningen Seaportsille.
Groningen Seaports etsi kesällä 2017
uudenlaista toimijaa, jonka teknologialla
pystyttäisiin tutkimaan vedenalaiset satamarakenteet ilman käyttökatkoksia satama-alueiden toiminnassa. VRT:n monikeilainkaikuluotausteknologia ja yrityksen
asiantuntijoiden prosessoima ja analysoima 3D-tutkimusdata online-palvelun kautta toimitettuna mahdollistavat korjaustarpeiden tarkan selvittämisen ja 3D-datan
hyödyntämisen vedenalaisten rakenteiden
tutkimuksessa.

läkin alueella on.
Tietoja voidaan suodattaa ja analysoida hakukriteerien mukaisesti; sovellus visualisoi muun muassa eri asiakassegmentit, tuoteryhmät ja niiden myyntivolyymit.
Suomalainen MtechSalesMap on verkkopalvelu, joka maksaa noin kymmenen
euroa kuukaudessa per käyttäjä.
Suomalainen, vuonna 1986 perustettu
Mtech Digital Solutions on erikoistunut biotalousalan ICT-ratkaisuihin.

toteuttamiseen.
Oskari-teknologialla toteutetut paikkatietoratkaisut palvelevat yhtä lailla yleisölle avoimessa paikkatietoaineistojen
julkaisussa kuin myös organisaatioiden sisäisessä käytössä. Karttapalvelu voidaan
toteuttaa joko Dimenteqin tai asiakkaan
omaan palvelinympäristöön tai pilveen. Dimenteq tarjoaa Oskarin hyödyntämiseen
myös koulutusta.
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Kainuun uusi
sairaala hyödyntää
paikannusteknologiaa

Suomalaissatelliitin
ensimmäinen kuva

Spatineolle uusia kotimaisia
ja kansainvälisiä asiakkaita
Nurmijärven kunta valitsi Spatineo Monitorin paikkatiedon rajapintapalveluiden
analysointiin. Kunnalle on tärkeä varmistaa, että niiden palvelut täyttävät Inspire-vaatimukset ja että ne pystyvät raportoimaan EU:lle rajapintapalveluiden
todellisen käytön. Ruotsissa Eskiltunan
kaupunki aloitti Spatineo Monitorin käytön vuodenvaihteessa.

Varoitus mustasta jäästä
EEE Innovationsin, Liikenneviraston ja Trafin kaksivuotisessa hankkeessa valjastetaan tuhat raskaan liikenteen ajoneuvoa
liikenneturvallisuutta parantavaan datankeruujärjestelmään. Mukana on linja-autoja
sekä rekka- ja kuorma-autoja, joihin asennettava ohjelmisto tuottaa reaaliaikaista
liukkausdataa kuljettajien, liikennöitsijöiden
ja muiden tienkäyttäjien hyödyksi.

VTT tuo lämpökuvaukseen
uuden optiikkaratkaisun
VTT on kehittänyt lämpökuvauksessa käytettyjä infrapunasovelluksia varten uuden
ratkaisun, jolla 360 asteen panoraamanäkymä saadaan taitettua yhdelle sensorimatriisille. Optimaalisen kuvanlaadun
varmistava konsepti sopii erityisen hyvin
turvallisuus-, valvonta- ja sotilasalan sekä
rakennusdiagnostiikan sovelluksiin, joissa kuvattavat kohteet sijaitsevat kameraan
nähden vaakasuorassa tasossa.
Lämpökuvauksessa sovellusalueet ja

KUVA: ICEYE OY

Kainuun uusi sairaala saa käyttöönsä oululaisyrityksen tekemän hoitajakutsu- ja
henkilöturva- sekä henkilö- ja laitepaikannusjärjestelmän. Järjestelmän toimittaa terveydenhuollon turvallisuus- ja
viestintäratkaisuihin erikoistunut 9Solutions Oy.
Useassa vaiheessa toteutettava sairaalan uudisrakennus- ja peruskorjaushanke Kajaanissa valmistuu kokonaisuudessaan vuonna 2021.

Suomalaisen satelliittiyritys Iceye julkisti
tammikuussa ensimmäisen X1-tutkasatelliitin ottaman kuvan. Kuva on otettu Noata-

Jyväskylän AMK pilotoi
kuvauskoptereita maa- ja
metsätaloudessa
Jyväskylän ammattikorkeakoulun vetämässä hankkeessa on kehitetty palvelumalli ja uusi mobiilisovellus metsäalan
palveluntarjoajien ja käyttäjien väliseen
tiedonvaihtoon.
Hankkeessa pilotoitiin myös maa- ja
metsätalouden työkohteiden kartoitusmenetelmiä sekä kuvauskoptereiden kartoitustiedon hyödyntämistä nuorten metsien
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kin kansallispuiston yllä Alaskassa. Satelliitin kuvaama alue on kooltaan noin 80 x 40
kilometriä. Erotuskyvyltään kuva on 10x10
metriä. Seuraavan Iceye-X2-satelliitin resoluutio pyritään yli kaksinkertaistamaan.
Iceye kertoo tiedotteessaan, että satelliitin tietoliikenne on toiminut moitteetta.
Kalibroinnin jälkeen Iceye-X1-satelliitin on
määrä alkaa toimittaa ensimmäisiä kuvia
asiakkaille. Iceyen ensimmäisen satelliitti
on osa 20 satelliitin rypästä, jonka on määrä olla toiminnassa vuonna 2020. Iceye
laukaisee seuraavan satelliittinsa kiertoradalle puolen vuoden kuluttua.
Iceyen kehittämä ja rakentama sartutkasatelliitti on Suomen ensimmäinen
kaupallinen satelliitti ja maailman ensimmäinen alle 100 kilogramman sar-tutkasatelliitti
hoitotarpeen arvioinnissa.
Maataloussektorilla pilotointi tehtiin
multispektrikameralla varustetulla kiinteäsiipisellä lennokilla mm. talvehtineen heinän seurannassa ja hukkakauran kartoituksessa. Rehevöityneen maatalousjärven
kartoituksella selvitettiin kuvauskoptereiden hyötyjä vesiensuojelussa.
Hanketta ovat olleet toteuttamassa
JAMK yhdessä Bitcomp Oy:n, Suomen Metsäkeskuksen ja Metsänhoitoyhdistys KeskiSuomi ry:n kanssa.

Liukkaustiedon lisäksi järjestelmästä voidaan saada myös muita ajoneuvojen
väylistä kerättäviä tietoja, kuten sijainti- ja
ulkolämpötilatietoja sekä tietoja yllättävistä
jarrutustilanteista. Patentoidusta teknologiasta on aluksi tarjolla versio raskaan liikenteen käyttöön, mutta keksintö soveltuu tulevaisuudessa myös yksityisajoneuvoihin.
Kuljettajan itsensä lisäksi varoitus havaitusta liukkaudesta voidaan välittää reaaliajassa liikennöitsijän koko kalustolle ja
muille toimijoille esimerkiksi karttasovel-

luksilla. Tietoja voidaan hyödyntää myös
mm. tien kunnossapidon toimenpiteiden
kohdentamisessa.
Järjestelmään liittyminen voidaan toteuttaa yleensä ilman erillisten lisälaitteiden asentamista ohjelmistopäivityksellä,
joka lukee dataa ajoneuvon tietokoneen
can-väylästä. Ajo-opastinjärjestelmä voidaan asentaa osaksi jo ajoneuvossa olevaa
ohjelmistoa tai se voidaan asentaa omana
kokonaisuutenaan sisältäen ajo-optimoinnin sekä liukkaudentunnistimen.

käyttö ovat lisääntyneet koko ajan muun
muassa sotilasjärjestelmissä, rakennusdiagnostiikassa, sähkö- ja mekaanisissa
tarkastuksissa, lääketieteessä, valvonnassa, biotaloudessa ja palontorjunnassa, joissa toistuu laajan horisontaalisen näkymän
kuvaustarve.
Toistaiseksi saatavilla olevat kaupalliset sovellukset, joilla on luotu lämpökamerakuvaa laajan kuvakulman panoraamana,
ovat perustuneet joko useamman eri suuntiin suunnatun lämpökameran tai yhden
kääntyvän kameran käyttöön. Ensimmäinen vaihtoehto on kallis ja jälkimmäisessä

ei saada täysin samanaikaista panoraamakuvaa kameran kääntämisestä syntyvän
viiveen vuoksi.
VTT:n uuden optiikkaratkaisun innovatiivinen osa on yhtenäinen linssielementti, joka taittaa panoraamanäkymän yhdelle lämpösensorimatriisille. Näin vältytään
useamman kalliin lämpökameran käytöltä,
ja lisäksi koko 360 asteen laaja panoraamanäkymä syntyy kerralla. Nyt kehitetty
optiikkaratkaisu sopii erityisen hyvin tilanteisiin, joissa lämpökameran jatkuvaa panoraamakuvaa tarvitaan horisontaalisen
tason lähettyviltä.
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UUTISIA
KUVA: LEENA-RIITTA TUOMAALA

Ehdota paikka katutaiteelle

Mikä Helsingin kaupunginosa tai alue sopisi parhaiten katutaiteelle? Helsinki järjesti helmikuussa katutaiteen pilottialueen sijainnista kaikille kaupunkilaisille avoimen
karttakyselyn, jossa voi ehdottaa paikkaa
katutaiteelle. Kaupunki on laatimassa ohjeistuksia sille, miten graffiti- ja katutaiteen
hankkeet etenevät kaupungin sisällä ja mi-

ten tiedonkulku varmistetaan toimialojen
välillä.
Katutaiteelle sopivan pilottialueen osoittaminen tapahtuu tulevien vuosien aikana.
Sitä suunnitellaan kaupunkilaisten ehdotusten pohjalta yhteistyössä maalareiden,
kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan ja kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

TUOTEUUTISIA
Trimble Locus Cloud
Trimblen tammikuussa julkistama Trimble
Locus Cloud on yhtiön mukaan markkinoiden ensimmäinen paikkatietojärjestelmä,
jossa kaikki tietojen ylläpito tapahtuu täysin selainpohjaisesti. Trimble Locus Cloud
yhdistää sijaintitietojen ja ominaisuuksien
tallennuksen ja ylläpidon yhteen sovelluk-

seen. Tietoja voidaan ylläpitää niin 2D- kuin
3D-näkymissäkin ilman erikseen asennettavia ohjelmistokomponentteja. Ratkaisu
on hankittavissa pilvipalveluna.

Varmista karttapalvelusi
käytettävyys
InfoGIS-paikkatietojärjestelmällä
“Julkisten sekä sisäisten
paikkatietoaineistojen
julkaisemiseen, ylläpitoon
ja esittämiseen rajapintapalveluja hyödyntäen”
Optimoidut toiminnot
yhdestä osoitteesta,
käytit sitä sitten tietokoneella tai mobiililaitteilla
Infokartta Oy

Puh. +358 8 323 0000

infokartta@infokartta.fi

Tutustu lähemmin
www.infokartta.fi
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ProGIS mukaan vapaaehtoiskartoittamiseen
KUVA: KATRI ISOTALO

Myös Helsingin Reittioppaaseen ja Turun
Föliin liittyviä tapahtumia on järjestetty
monia. Ensimmäinen mapathon johon
ProGIS osallistuu järjestetään kuluvan
kevään aikana, ja suunnitelmissa on noin
neljä tapahtumaa vuosittain.
ProGIS:n perinteiset toimintamuodot
jatkuvat, kun viime vuonna ensimmäistä
kertaa järjestetty Pohjois-Suomen Paikkatietoiltapäivä saa jatkoa 25 huhtikuuta
2018. ProGIS on mukana tapahtuman
järjestelyissä. Lisäksi aamuseminaarit
jatkuvat mm. vierailulla Suomen Ympäristökeskukseen.

ProGIS:in muuta toimintaa

U

usi vuosi 2018 alkoi ja uudet
tuulet puhaltavat ProGIS:n
nurkkaan. Perinteisen toiminnan jatkeeksi tänä vuonna
ProGIS osallistuu vapaaehtoiskartoitukseen liittyvien tapahtumien
järjestämiseen. Suomalainen OpenStreetMap-yhteisö on viimeisten vuosien aikana
aktivoitunut järjestämään kartoitustapahtumia eri aiheista. Erityisesti humanitaariseen kartoitukseen keskittyviä tapahtumia
on järjestetty lukuisia, ja loppuvuodesta
2017 HOT-OSM Finland -yhteisölle jaettiin
tunnustusta Open Knowledge Finlandin
Avoimuuden sydän-palkinnon muodossa.

· Opinnäytepalkinto- ja kunniamainintaseminaari Paikkatietomarkkinoilla
· Linkkibuffet paikkatietomarkkinoilla
yhteistyössä MML:n ja FLIC:n kanssa
· Tiedotusta ja keskustelua sähköpostilistalla, GIS-velhojen Facebook-ryhmässä
sekä kotisivuilla www.progis.fi
· Yhteistyötä yritysten, yhteisöjen ja oppilaitosten kanssa
· Kansainvälistä yhteistyötä GI Nordenin
kautta

Hallitus
Yhdistyksen syyskokous pidettiin perinteisesti Paikkatietomarkkinoilla, jolloin valittiin uusi hallitus vuodelle 2018. Hallituksesta vaihtui yksi jäsen, kun Antti Kahran (GTK)
tilalle hallitukseen valittiin Minna Veseloff
(MML).
Claudia Bergroth
Marko Kallio
Pyry Kettunen
Jari Korpi
Ossi Kotavaara
Miika Mäkelä
Minna Veseloff

Maanmittauslaitos
Aalto Yliopisto
Maanmittauslaitos
Puolustusvoimat
Oulun Yliopisto
TomTom Oy
Maanmittauslaitos

Hallituksen tavoittaa sähköpostilla osoitteesta progis.info@gmail.com

ProGIS:n jäseneksi pääsee liittymään www.
progis.fi-sivuilta, henkilöjäsenyys 10 €/v
ja yhteisöjäsenyys 200 €/v. Jäsenetuna
ovat Positio-lehti (MML) ja Kartta-alennus
(Karttakeskus).

MARKO KALLIO

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

PROGIS-JÄSENET SAAVAT POSITIO-LEHDEN MAKSUTTA.
LEHDEN VOI TILATA OSOITTEESTA WWW.POSITIO-LEHTI.FI/TILAUS.
MERKITSE TILAUKSEEN KOODI "PRO"!
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PALVELUHAKEMISTO
TM

THE SCIENCE OF WHERE

TM

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

Paikkatietoratkaisut liiketoiminnan vauhdittamiseen
▷ Paikkatietoaineistot ja -palvelut
▷ Sovellukset, karttakäyttöliittymät ja alustat
▷ Paikkatietokonsultointi ja -aineiston käsittely

▷ Tiedonkeruun, työnohjauksen ja omaisuudenhallinnan mobiiliratkaisut

Fifth Element Oy - A Trimble Company
Satu Penttinen
puh. 040 5564730
satu.penttinen@trimble.com
www.fifthelement.fi

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

▷ Trimble Access – tiedonhallintaan maastossa
▷ Trimble Business Center – jälkilaskentaan
toimistolla
▷ Trimble RealWorks – skannausaineistojen
käsittelyyn
▷ Trimblen paikkatieto-ohjelmistot
Perintötie 2c, 01510 VANTAA
puh. 0207 510 600
info@geotrim.fi
www.geotrim.fi

OHJELMISTOT

PAIKKATIETOMARKKINAT 2015

Omaisuudenhallintatyökalut eri verkkolajeille
▷ Tietoliikenne- ja energianjakeluverkot
▷ Vesihuolto-, kaasu- ja kaukolämpöverkot
▷ Katuvalaistusverkot
▷ Kaivulupa.fi -johtoselvityspalvelu

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

Markku Pajarinen
Horsmakuja 8 A 3, 01300 VANTAA
etunimi.sukunimi[at]keypro.fi
www.keypro.fi

Sitowise, Tuulikuja 2, 02100 ESPOOsovelluksilla
puh. 020 747 6000
etunimi.sukunimi@sitowise.com
UAV ja LiDAR
www.sitowise.com

Paikkatietoalan analytiikkatyökalut
▷ Spatineo Impact – Paikkatiedon vaikuttavuuden
mittaaminen ja parantaminen
▷ Spatineo Monitor – Paikkatiedon monitorointi ja
laadun varmistus
▷ Spatineo Performance – Paikkatiedon rajapintapalveluiden suorituskykytestaus
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

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

▷
▷
▷
▷

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

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

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

▷ Smallworld-paikkatietojärjestelmät ja palvelut
▷ Safe Software FME-tuotteet ja palvelut
▷ BI- ja maastosovellukset ja palvelut

tuotanto ja ylläpito
Lisätehoa 64 bit

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

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

Esa Haapa-aho
esa.haapa-aho@terrasolid.com
puh 0400 453799
www.terrasolid.com

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

positio 1/2018

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
dimenteq.fi ja eharava.fi

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

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

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

ILMOITUSMYYNTI

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

▷
▷
▷
▷
▷
▷

▷ Smallworld-paikkatietojärjestelmät ja palvelut
▷ Safe Software FME-tuotteet ja palvelut
▷ BI- ja maastosovellukset ja palvelut

Pekka Lehtonen
plehtonen1@elisanet.fi

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

Juhani Salas
Askonkatu 13 A, 15100 LAHTI
puh. 010 470 7770
info@handheldfinland.com
www.handheldfinland.com
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▷ Ilmakuvaukset ja viistokuvat
▷ Laserkeilaukset lentokoneesta, helikopterista
ja autosta
▷ Digitaaliset kartat ja maastomallit
▷ Paikkatietopalvelut ja GIS-konsultointi

▷ Topcon GPS/Glonass/Galileo/Beidou
▷ 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

JÄRJESTELMÄT

▷ Asiakaskohtaiset ratkaisut
▷ Harava-palvelu (https://eharava.fi)
▷ Pihatie-tonttipalvelu
▷ Oskari-karttapalvelupaketit
▷ DimGIS-aineisto- ja rajapintapalvelut
Luotettava. Innovatiivinen. Ketterä. Iloinen!

www.positio-lehti.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

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

▷ Sovellus- ja tuotekehitysprojektit eri teknologioilla
▷ Paikkatietokonsultoinnit teknologiariippumattomasti
▷ Koulutus-, ylläpito- ja tukipalvelut
Luotettava. Innovatiivinen. Ketterä. Iloinen!

Petteri Verronen
puh. 040 548 7545
etunimi.sukunimi@cgi.com
www.cgi.fi

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

▷ Koulutuksia julkishallinnolle ja yrityksille yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa
▷ Paikkatiedot, kiinteistötehtävät ja mittaus,
liikenne, maankäyttö ja kaavoitus, ympäristönsuojelu, rakennusvalvonta ja kuntatekniikka

Geologinen tieto yhdestä hakupalvelusta
http://hakku.gtk.fi/
Hakusta löytyvät
▷ Paikkatietotuotteet
▷ Julkaisut ja raportit
▷ Valokuvat
▷ Karttapiirrokset

TM

THE SCIENCE OF WHERE

TM

Toimintasi tuottavuuden takaavat:
▷ TomTom- ja muut aineistot
▷ paikkatietoanalyysit
▷ ketterät käyttöönotot ja projektipalvelut
▷ koulutus ja konsultointi
▷ jatkuvat palvelut (tuki ja ylläpito)
▷ laaja kumppaniverkostomme

PALVELUT

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

Olli Alanko
Kutomotie 16 A, 00380 HELSINKI
puh. (09) 386 7052, faksi (09) 386 7019
geometrix@geometrix.fi
www.geometrix.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 aluetoiminnot
▷ Latujen kunnossapitotilanteen seurantajärjestelmä
Kauppurienkatu 33, 90100 OULU
puh. (08) 323 0001, 0400 683331
www.infokartta.fi

Marjaana Laurema
FCG Koulutus Oy
Osmontie 34, 00610 HELSINKI puh. 044 278 6732
etunimi.sukunimi@fcg.fi
www.fcg.fi/koulutus

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

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

Autamme hyödyntämään paikkatietoihin liittyviä
avoimen lähdekoodin ja avoimen datan ratkaisuja.
▷ Kurssit: QGIS, PostGIS, GeoServer
▷ Verkkokoulutukset: www.gispolearning.com
▷ OpenStreetMap & OSGeo yhteisöt
▷ Selvitykset, karttatyöt, työkalujen kehitys

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

Kalevankatu 31, 00100 Helsinki
puh. 040 725 2042
info@gispo.fi
www.gispo.fi, www.gispolearning.com

KARTTATIIMI

▷ Internetkarttapalvelu
▷ Palautejärjestelmä
▷ Tonttipörssi
▷ Rajapintapalvelu
▷ Opaskartat ja kaavayhdistelmät

Omaisuudenhallintatyökalut eri verkkolajeille
▷ Tietoliikenne- ja energianjakeluverkot
▷ Vesihuolto-, kaasu- ja kaukolämpöverkot
▷ Katuvalaistusverkot
▷ Kaivulupa.fi -johtoselvityspalvelu

Kari Salonen
Pakkamestarinkatu 3, 00520 HELSINKI
puh. (09) 1481 947
karttatiimi@karttatiimi.fi
www.karttatiimi.fi

Markku Pajarinen
Horsmakuja 8 A 3, 01300 VANTAA
etunimi.sukunimi[at]keypro.fi
www.keypro.fi

IMAGING FOR DEVELOPMENT

SKM-GIS AIR
Paikkatietokonsultointia riippumattomasti
▷ määrittely, kilpailutus, toteutuksen valvonta
▷ karttapalvelut, datan jalostus
▷ asiantuntijatehtävät, selvitykset, suunnitelmat
Kari Mikkonen
Pohjantie 3, 02100 ESPOO
puh. 040 560 3159
kari.mikkonen@paikkatietokonsultit.fi
www.paikkatietokonsultit.fi

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

▷ Ilmakuvaukset ja laserkeilaukset
▷ Ilmakuvakartat ja digitaaliset kartat
▷ Maastomallit, ortokuvat, mittauspalvelut

Sitowise, Tuulikuja 2, 02100 ESPOO
puh. 020 747 6000
etunimi.sukunimi@sitowise.com
www.sitowise.com

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

▷ Smallworld-paikkatietojärjestelmät ja palvelut
▷ Safe Software FME-tuotteet ja palvelut
▷ BI- ja maastosovellukset ja palvelut

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

▷
▷
▷
▷

Sweco Ympäristö Oy
Uudenmaankatu 19 A, 20700 TURKU
puh. 0207 393 000
etunimi.sukunimi[at]sweco.fi
www.sweco.fi

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

▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷

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

Maanmittaustoimitukset
Lainhuudot ja kiinnitykset
Kiinteistötietopalvelu
Karttapaikka
Avoimet aineistot
Rajapintapalvelut
Tutkimus

asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi
www.maanmittauslaitos.fi

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

Erdas ja Geomedia ohjelmistot
ArcGIS räätälöinti
Paikkatietoaineistojen hallinta
Karttatuotteet

Sitowise, Tuulikuja 2, 02100 ESPOO
puh. 020 747 6000
etunimi.sukunimi@sitowise.com
www.sitowise.com

Paikkatietoinfrastruktuurin vaikuttavuuteen
liittyvät palvelut:
▷ Paikkatietoinfrastruktuurin vaikuttavuuden
arviointi ja kehittäminen
▷ Paikkatietopalveluiden laadunvarmistus
(seuranta- ja raportointi palvelut, suorituskykytestaus)
▷ OGC- ja Inspire-asiantuntijapalvelut
Kellosilta 2 D, 00520 HELSINKI
puh. 020 703 2210
info@spatineo.fi, www.spatineo.fi

▷ Topcon merkkihuolto
▷ GPS- ja muut geodesian laitteet

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

TIETOTUOTTEET

▷ 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
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Uutuuksilla lisää tehoa
mittaamiseen
Kiertue maaliskuussa 2018
13 eri paikkakunnalla

Digitähys
UAS-mittaamiseen

Lisätietoja:
www.geotrim.fi

Droneyhteensopiva LiDAR
UAS: YellowScanin Surveyor LiDAR
Reaaliaikainen georeferoitu pistepilvidata
erittäin suurella tarkkuudella ja tiheydellä.
Tarkkuus: 4 cm, abs. tarkkuus 5 cm.
Laserkeilaimen taajuus: 300 kHz.
Paino: 1,6 kg.
Toiminta-aika: tyyp. 2 tuntia.

Uutuustabletti
maastoon
Trimble T10 -maastotabletti
Windows 10 -käyttöjärjestelmä.
Näyttö 10,1".
GPS-, GLONASS-, BeiDou- sekä SBAS-tuki.
Integroidut yhteydet: WiFi, 4G Lite, Cirronet.

Propeller AeroPoints ja Platform
Älysignaaliin integroitu GNSS-vastaanotin
vie UAV-tukipisteiden mittaamisen uudelle tasolle.
Pilvipohjainen ja automaattinen droneaineiston
prosessointi Propeller-alustalla tekee työmaan
seurannasta ja muutosten analysoinnista
helppoa, ja raportit ovat kaikkien
sidosryhmien käytettävissä.

Reaaliaikainen
käsiskanneri
GeoSLAM Zeb-REVO RT
Graafinen näkymä
tabletin/älypuhelimen näytölle.
Maksimikantama: 30 m sisällä.
Tiedonkeruun nopeus: 43 200 p/s.
Näkökenttä: 270° x 360°.
Suhteellinen tarkkuus: 2-3 cm.

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

