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Robotit ja tekoäly auttavat
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KUVA: JUHANI YLISELÄ

T

ekoäly ja robotiikka tulevat muuttamaan
viestintää seuraavien lähivuosien aikana,
totesi viestinnän tutkija. Ei kai ole mikään
uutinen, että viestintä muuttuu. Se on
tehnyt sitä samaan tahtiin kuin ympäristö.
Jotkut muutokset kuten sosiaalinen media
on vaikuttanut viestintään ja tapaan toimia enemmän
kuin toiset. Muutos on ollut nopea, eikä enää voisi
ajatellakaan viestintää ilman somekanavia. Tekoäly ja
robotiikka auttanevat.
GDPR eli tietosuoja vaikuttaa myös monella eri
tavalla niin viestintään kuin paikkatietoihin ja pakottaa tarkkuuteen. Miten paikkatietoja voi yhdistää rikkomatta tietosuojaa? Milloin paikkatiedosta tuleekin
henkilötietoa, jota pitää suojata.
Maataloudessa roboteista on ollut pitkään hyötyä
mm. lehmien lypsäjinä ja niiden ruoan jakajina. Kone
on tunnistanut ahmatit, eikä ole päästänyt niitä uudelleen ruoan äärelle. Samaaa moni koiranomistajakin
toivoo. Ruokaa ei olisikaan tarjolla koko ajan ahneelle
kaverille.
Maanviljelyssä robottitraktoreita testataan. Sinne
laajoille pelloille nämä robottiajoneuvot sopisivatkin alkuun paremmin. Niitä myös tarvitaan pelloilla
vain lumettomaan aikaan. Pohjoisen lumisen alueen
testeissä Aurora-hanke etenee ja niistä tuloksista on
tässä lehdessä. Nautitaan pakkas- ja lumikuvista näin
vehreimmän alkukesän aikaan.
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MURROKSESSA
▶ PYRY KETTUNEN

Paikkatietoja murroksilla
osa 1

KARTTA: USGS

KUVA: PYRY KETTUNEN

Isoseismikartta Etelä-Kalifornian maanjäristyksestä 5.4.2018 (M 5.3 Richterin asteikolla,
syvyys 17 km).

P

ohjois-Amerikkaa, Yhdysvaltoja
ja erityisesti Kaliforniaa pidetään Euroopassa usein tieteellisen ja teknisen kehittämisen
ihmemaina, jotka masinoivat
massiivisia teknologisia murroksia toden
teolla liikkeelle. Esitän Murroksessa-palstalla kahden jutun verran teknis-kulttuurisia havaintojani puolen vuoden vierailulta
Yhdysvalloista, paikkatietoihin peilaten.
Aluksi arkisempia huomioita.

Murrosten liikkeistä

T

oistaiseksi tärisyttävin paikkatietokokemukseni oli sananmukaisesti
tärisyttävä, kun Pohjois-Amerikan
mannerlaatta otti toistuvaan tapaansa
länsirannikolla pienen liikkeen ylöspäin,
tällä kertaa muutaman kymmenen mailin
päässä Kalifornian rannikosta. Vaaraa ei
tästä tärinästä ainakaan ihmisille onneksi
syntynyt, mutta M 5.3 Richterin asteikolla
liikutteli maankamaraa rannikollakin sen
verran, että jopa työskentelevä tutkija
havahtui hakemaan suojapaikkaa. Varttiminuutin heivauksen jälkeen meno laan-

tui, mutta huolestunut paikkatietotutkija
painui toki heti nettiin selvittämään mitä
tapahtui ja mitä on odotettavissa.
Paljastui, että liittovaltion viranomaiset ovat tässä asiassa erinomaisesti ajan
tasalla: järistysilmoitus, tsunamiarvio ja
kartografinkin silmät kestävä isoseismikartta löytyivät saman tien ja hälvensivät
pahimmat pelot isommista vahingoista tai
suuremmasta jatkojäristyksestä.
Joukkoistuskin oli hoidettu, kun pystyin
heti jättämään oman kokemukseni tapahtuneesta USGS:n tietokantaan. Geovisualisoijan ihastukseksi isoseismikartta päivittyi
reaaliajassa hetki hetkeltä lisääntyvien
sensori- ja mahdollisesti myös joukkoistustietojen perusteella. Karttaa katsellessa
opin rannikkoseudun merkittävimpien
murroslinjojen sijainteja ja nimiä tajuten
lopullisesti, kuinka seisminen alue PohjoisAmerikan länsirannikko todella on.
Järjestelmää uskaltaa kutsua paikkatietotekniikan edistykselliseksi ja ennen kaikkea hyödylliseksi soveltamiseksi. Parempaakin pitäisi olla tulossa: Kalifornia ja
koko länsirannikko odottavat odottamasta
päästyään liittovaltion rakenteilla olevaa

Näin tilavalta näyttää usein UCSB:n
kampuksella, joka on USA:ssa harvinainen
autoton alue.
mutta rahoitusvaikeuksien viivästämää
järistysten ennustejärjestelmää.

Amerikan mittakaavasta

A

merikanmaan rakenteiden suuruus
eurooppalaisiin nähden on kaikkien tiedossa, mutta silti se jaksaa
pidemmälläkin vierailulla ihmetyttää ja
tuntua luonnonvarojen tuhlaukselta. Kun
näin suuri maa on rakennettu näin suurilla
tonteilla, taloilla ja teillä, ja moottoritiet
ja lentokentät mahtuvat myös suurkaupungeissa aivan ydinkeskustojen viereen,
autoista ja lentokoneista riippumatonta
elämäntapaa on mahdotonta kuvitella
kovinkaan monen arkielämään. Paikallisetkin paikat ovat kaukana toisistaan, ja
kattavaa joukkoliikennettä on ilmeisen

positio 2/2018

▶5

MURROKSESSA-PALSTA
KÄSITTELEEE ASIOITA JA
ILMIÖITÄ, JOTKA MUUTTAVAT
PAIKKATIETOALAA JA TOTUTTUJA TOIMINTAMALLEJA.
HALUATKO PUHEENVUORON?
OTA YHTEYTTÄ TOIMITUKSEEN,
POSITIO@MAANMITTAUSLAITOS.FI

vaikea saada aikaan, vaikka haluakin olisi
kuten suhteellisen ekologisesti ajattelevassa Kaliforniassa.
Näin ajatellen Yhdysvaltojen vastentahtoisuuden ilmastonmuutoksen vastaisessa
kamppailussa kykenee selittämään: maa
on rakennettu tilaa ja luonnonvaroja säästelemättä ainakin osittain ihan vain siksi,
että tilaa ja luonnonvaroja on ollut tarjolla,

sivatkin olla Yhdysvalloille jopa Eurooppaa
suurempi mahdollisuus ilmastokamppailussa. Fyysisten resurssien, kuten autojen
ja asuntojen, tehokäyttöä edistävät sovellukset sekä videoneuvottelu- ja etätyöohjelmistot kykenisivät tuomaan suurempia
materiaalisia säästöjä. Oleskeluni aikana
olen saanut kuulla, että henkilökohtaisten
autojen ja asuntojen ansaintakäytöstä on
tullut monelle paikalliselle jopa päätulonlähde ja elämäntapa, mikä on tuonut maan
yksilökeskeisen omistuksen pääobjekteille
uusia ulottuvuuksia.
Amerikan mittakaavassa on hiukan
ihmetyttänyt julkisten tilojen silmiinpistävä autious. Tilaa on paljon, mutta tuntuu kuin rakennetusta ympäristöstä, niin
sisä- kuin ulkotiloista,
olisi tarkoituksella jätetty
puuttumaan suojaisuutta.
Ulkoilija tuntee olevansa
jatkuvasti torilla. Ehkä
osin siksi amerikkalaiset
eivät erityisemmin oleskele julkisissa
tiloissa ulkosalla. Suurkaupunkikeskustojenkin jalkakäytävillä ja puistoissa on usein
väkeä harvakseltaan kuin suomalaisissa

Yhdysvallat on rakennettu tilaa
ja luonnonvaroja säästelemättä.
ja nyt tuhlailevassa infrastuktuurissa on
pakko elää.
Tieto- ja paikkatietotekniikan mahdollisuudet fyysisten rajoitteiden poistossa voi-

maaseutukaupungeissa. Viime aikojen
uutisten valossa osasyyksi voi arvailla myös
aseiden pelkoa, mutta tilanne voi toki johtua siitäkin, että tilojen suuruus itsessään
saa ne näyttämään tyhjiltä.
Oma toimintaympäristöni vierailevana
tutkijana on melko tyypillinen akateeminen yliopistoympäristö. Erona Suomeen
on lähinnä se, että kampukseenkin sopii
ylläoleva kuvaus mittakaavoista ja tilasta.
Seuraavassa numerossa enemmän ammatillisista kokemuksista. ◀

KIRJOITTAJA ON MAANMITTAUSLAITOKSEN PAIKKATIETOKESKUKSEN VANHEMPI TUTKIJA JA
PARAIKAA FULBRIGHT-TUTKIJA,
UNIVERSITY OF CALIFORNIA,
SANTA BARBARA. SÄHKÖPOSTI:
ETUNIMI.SUKUNIMI@MAANMITTAUSLAITOS.FI
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AJANKOHTAISTA
HAVAINNEKUVA: TAMPEREEN KAUPUNKI/IDIS DESIGN OY

Mobiiliverkkodataa
liikennesuunnitteluun
Telia on kokeillut mobiiliverkkodatan
tuomista liikennesuunnitteluun aiemmin Tukholmassa ja tuo datan nyt Suomeen.
Crowd Insights -palvelu kertoo esimerkiksi, kuinka monta ihmistä matkustaa aamuruuhkassa Tuusulasta
Helsinkiin. Telia testasi palvelun teknistä toimivuutta elokuussa Tampereella selvittämällä mistä päin ja mihin ai-

Viestintävirastolta radioluvat
kahdelle satelliitille
Viestintävirasto on myöntänyt radioluvat
Reaktor Hello World - ja Aalto-yliopiston Suomi 100 -satelliittijärjestelmille.
Hello World -satelliittijärjestelmä koostuu avaruuteen lähetettävästä satelliitista
sekä Helsingissä sijaitsevasta maa-asemasta. Satelliitissa on valon infrapuna-alueella toimiva spektrikamera, jolla voidaan
tehdä havaintoja muun muassa metsien
tai hyötykasvien tilasta sekä sinileväkukinnoista. Reaktor Hello World -nanosatelliitti
kiertää maapalloa noin 650 kilometrin korkeudella.

KUVA: MILLA ÅMAN / OSCAR NISSIN

Robottibussi 94R aloitti ItäHelsingissä

Aalto-yliopiston Suomi 100 -satelliittijärjestelmä koostuu yhdestä avaruuteen
lähetettävästä satelliitista sekä Espoossa ja Huippuvuorilla sijaitsevasta kahdesta maa-asemasta. Suomi 100 -satelliittia
käytetään muun muassa lähiavaruuden
sähkömagneettisten ilmiöiden eli avaruussään tutkimiseen. Lisäksi satelliitti pystyy
kuvaamaan avaruudellista maisemaa, esimerkiksi revontulia. Nanosatelliitti kiertää
maapalloa noin 700 kilometrin korkeudella.
Koska satelliitit voivat aiheuttaa radiohäiriöitä missä päin maailmaa tahansa,
taajuuksien käytöstä on sovittava kansainvälisesti etukäteen.

Helsingin Kivikossa testataan itsestään
ajavaa pikkubussia muun liikenteen seassa.
Robottibussikokeilun tavoitteena on
tarjota toimivat liikkumisen palvelut ja tuoda esiin hiilineutraaleja valinnanmahdollisuuksia. Helsinki pyrkii hiilineutraaliksi
kaupungiksi vuoteen 2035 mennessä.
Helsinki RobobusLine on ensimmäinen
pitkäkestoinen, vakituisen reitin robottibussikokeilu Helsingissä. Kokeilussa on tarkoitus liikennöidä bussilla kolmena vuonna
keväältä marraskuuhun saakka. Robottibussi liikennöi linjanumerolla 94R, ja kyytiin voi hypätä kerralla 8 matkustajaa.
Bussia operoi Metropolia Ammattikorkeakoulu arkisin klo 9–15. Kokeilu on osa
EU-laajuista mySMARTLife-hanketta, jossa
kaupungit tavoittelevat älykästä ja energiatehokasta asumista ja liikkumista.

kaan ihmiset saapuivat Robbie Williamsin
stadionkeikalle. Marraskuussa tutkittiin ihmisvirtojen liikkeitä viikon ajan Tampereen
seudulla. Tuotekehityksessä huomiota on
kiinnitetty erityisesti yksityisyydensuojaan
ja tietoturvaan.
Tampereella on edessä joukkoliikenteen reitistön ja aikataulujen perusteellinen
suunnittelu, kun raitiotie aloittaa liikennöinnin vuonna 2021.

Kattohukka palvelee
helsinkiläisiä
Helsingin kaupunki on julkaissut palvelun,
jonka avulla voi arvioida kiinteistön katon
kautta poistuvaa hukkalämpöä. Helsingin
Seudun Ympäristöpalvelujen (HSY) tuottaman Kattohukka-palvelun aineisto perustuu vuoden 2015 maaliskuussa tehtyihin lämpökamerakuvauksiin.
Palvelu kysyy ensin kiinteistön osoitteen ja tekee sen jälkeen muutaman tarkentavan kysymyksen katon rakenteesta.
Tämän jälkeen se esittää tulkinnan eristyksen laadusta.
Kuvat kertovat väreillä, paljonko katto säteili lumettomana ja kirkkaana kuvausyönä. Sininen väri kertoo alhaisesta
lämpötilasta, punainen korkeasta.
Palvelun rakentamiseen osallistui
noin 100 vapaaehtoista mittaamalla kuvauksen aikana asuntonsa ylimmän kerroksen lämpötilan. He ilmoittivat mittaajalla myös katon ja eristyksen materiaalit.
Vaikka tarkkaa tietoa oman katon rakenteesta ja sisälämpötilasta ei olisikaan,
voi lämpövuotoja arvioida katon suhteellisista lämpösäteilyn eroista. Lämpökamerakuvauksen toteutti belgialainen
Eurosense. Mittaus toteutettiin osana EUrahotteista Decumanus-hanketta.
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TAPAHTUMAKALENTERI

KUVA: VESA KIPPOLA

Posti rakentaa älykaupunkia

Geoinformatiikan sanasto
uudistui
Geoinformatiikan sanastoon on lisätty paikkatietoanalyysiin, teemakarttaan ja
julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuriin liittyvää käsitteistöä. Sanastosta on vastaavasti karsittu erityisesti geodesiaan liittyvää käsitteistöä, sillä geodesian
käsitteitä on tarkoitus julkaista erillisessä
sanastossa.

Posti aloittaa Espoossa jakelutyön yhtey
dessä laaja-alaisen tiedon keräämisen
tiestöstä ja kaupunkiympäristöstä. Autoihin kytketty keinoäly yhdistelee tien olosuhdemittauksia, ja videokuvaa analysoiva
konenäkö palvelee teiden kunnossapitoa ja
kelihavainnointia.
Postilla on ympäri Suomea 3 300 ajoneuvoa, joiden kilometreistä kertyy päivässä yli kuusi kertaa maapallon ympärys.
Sen lisäksi Postin rekat ajavat Suomen teillä päivittäin neljä ja puoli kertaa maailman
ympäri.
LähiTapiola hyödyntää Postin keräämää tiedataa vahinkojen vähentämiseksi. Pilottivaiheessa LähiTapiola varoittaa
asiakkaitaan Espoon Kivenlahdessa erityisen liukkaasta tai hankalasta kelistä sekä
tarjoaa asiakkaidensa asuinalueen kelitietoa karttapalvelun avulla.

Geoinformatiikan sanaston neljännessä laitoksessa esitetään termitietueina ja
käsitekaavioina noin 300:n paikkatietoon
ja geoinformatiikkaan kuuluvan käsitteen
tiedot. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla.
Geoinformatiikan sanaston neljäs laitos julkaistiin maaliskuussa 2018 Sanastokeskus TSK:n sivuilla PDF-muodossa, ja
sen sisältö on viety myös Sanastokeskus
TSK:n TEPA-termipankkiin.

Tule kuuntelemaan Paikkatietoalustan verkkoseminaareihin mitä eri osahankkeissa tapahtuu.
• 5.6. Teemawebinaari: Laserkeilaus
• 12.6. Teemawebinaari: Liikenne
Lisätietoa: http://kmtk.paikkatietoalusta.fi/
ajankohtaista
12.-15.6.2018
AGILE 2018
Lund, Ruotsi
Lisätietoa: https://agile-online.org/index.php/
conference/conference-2018

17.-21.9.2018
INSPIRE-konferenssi 2018
Antwerpen, Belgia
Lisätietoja: https://inspire.ec.europa.eu/portfolio/
inspire-conferences
27.8.-2.9.2018
FOSS4G2018
Dar es Salaam, Tansania
Lisätietoja: https://2018.foss4g.org/
16.-18.10.2018
EFGS 2018 Conference
Helsinki
Lisätietoja: http://efgs2018.fi/
16.-18.10.2018
Intergeo
Frankfurt, Saksa
Lisätietoja: http://www.intergeo.de/intergeo-en/
index.php

5.-6.11.2018
Paikkatietomarkkinat
Helsinki
Lisätietoja: www.paikkatietomarkkinat.fi
2019
6.-8.2.2019
11th EARSeL SIG IS Workshop
Brno, Tsekki
Lisätietoja: http://is.earsel.org/workshop/11-ISBrno2019/
22.-26.4.2019
FIG Working Week 2019
Hanoi, Vietnam
Lisätietoja: http://www.fig.net/fig2019/
15.-20.6.2019
ICC 2019 The 29th International Cartographic
Conference
Tokio, Japani
Lisätietoja: http://www.icc2019.org/

PAIKKATIETOA, VAIN TAIVAS RAJANA

PAIKKATIEDON AMMATTITAPAHTUMA
5 . – 6.11.20 18
Messukeskus Siipi, Helsinki

@gis_expo
paikkatietomarkkinat

JÄRJESTÄJÄ:
MAANMITTAUSLAITOS

paikkatietomarkkinat.fi

UIPPUSEMINAARIT · LOCATION BUSINESS FORUM 2018 · KIINTEISTÖASIOIDEN DIGIPÄIVÄ · LUKEEKO NÄITÄ JOKU? · KERRO KAVERILLE · VERKOSTOID
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AJANKOHTAISTA
KUVA: SANTTU KAIPANEN, TURUN YLIOPISTO

3D-teknologia tulvasuojeluun
Mobiililaserkeilaus ja drone-ilmakuvaukset
tuottavat entistä tarkempia arvioita tulvien
leviämisestä riskialueilla. Salon Uskelanjoella tutkitaan teknologioiden hyötyjä käytännössä.
Turun yliopisto on mukana Pointcloudtutkimushankkeessa, jossa kehitetään piste
pilviteknologiaa ja eritoten mobiililaserkeilausta keinona kartoittaa jokiympäristöjä.
Menetelmän tuottaman tiedon perusteella
luodaan 3D-malleja, joiden avulla voi testata erilaisia skenaarioita tulvan leviämisestä. Mobiililaserkeilauksella voidaan kartoit-

taa ympäristöä jopa alle viiden sentin
tarkkuudella. Nykyään tarkkuustaso
jokien kartoittamisessa on kymmenissä senteissä.
Salossa tulvariskejä saa aikaan
jäiden sulaminen. Liikkeelle lähteneet jäämassat aiheuttavat tulvariskin etenkin Uskelanjoen alajuoksulla,
missä vesi voi tulvia kaupungin keskustaan.
Jääpatotulvien hillitsemiseksi Uskelanjokeen rakennetaan jäänpidätysrakenteita, joiden on tarkoitus hidastaa
jään liikkumista suurimman tulvavirtaaman aikana. Pointcloud-tutkimushanke la-

serkeilaa betonisia jäänpidätysrakenteita ja
auttaa selvittämään, miten rakenteet reagoivat jään sulamiseen. Uskelanjoen kokeilu on ensimmäinen laatuaan Euroopassa.

Rannikolta uusi meritulvakartta
© KUVA: SYKE

Suomen koko rannikon tulvariskit on nyt kartoitettu.
Tulvakeskuksen tekemästä meritulvakartasta selviää
tulva-alueiden lisäksi tulville
altistuvien asukkaiden määrä ja vaarassa olevat tiet.
Meritulva-alueet on määritetty Ilmatieteen laitoksen
merivedenkorkeusskenaarioiden sekä Maanmittauslaitoksen tarkan korkeusmallin avulla. Nykyilmastoon
perustuvien tulvaskenaarioiden lisäksi on mallinnettu
ilmastonmuutoksen vaikutusta.
Tulvariskien arvioidaan

Paikkatiedon metatiedot
-suositus päivittyi
Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatietoja koskevasta julkisen hallinnon
suosituksesta (JHS) on julkaistu päivitetty versio.
Uusi JHS 158 Paikkatietoaineistojen ja
-palvelujen metatiedot -suositus on päivitetty vastaamaan Inspire-direktiivin uuden metatietoja koskevan teknisen ohjeen
vaatimuksia. Samalla suosituksen nimi
muutettiin vastaamaan paremmin suosituksen sisältöä (aiemmin JHS 158 Paikkatiedon metatiedot). Uusi suositus sekä
lisätietoa sen sisällöstä ja päivityksessä
tehdyistä muutoksista löytyy osoitteesta:
http://www.jhs-suositukset.fi

Pääkaupunkiseudulle uusi
ilmanlaatukartta
Pääkaupunkiseudulle on kehitetty uusi reaaliaikainen kartta, joka myös ennustaa,

moninkertaistuvan ilmastonmuutoksen seurauksena. Esimerkiksi erittäin harvinaiselle
meritulvalle altistuisi Suomen ympäristökeskuksen mukaan nykyisen 5000 asukkaan sijasta viisinkertainen määrä asukkaita vuonna 2100.
ELY-keskukset ovat julkaisseet 9.4.2018
ehdotukset merkittävistä tulvariskialueista. Niistä voi antaa palautetta 9.7.2018 asti.
Uuden meritulvakartan perusteella esimerkiksi Kemiä ehdotetaan uutena alueena
merkittäväksi tulvariskialueeksi. Nykyisestä
Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikon merkittävästä tulvariskialueesta jäljelle
olisi jäämässä vain Turku.
Tulvakarttapalvelu:www.ymparisto.fi/
tulvakartat

miten ilmanlaatu muuttuu lähituntien aikana. Uuden ilmanlaatukartan saa omaan
puhelimeen, joten siitä voi tarkistaa ilmanlaadun valitessaan vaikka pyöräilyreittiä.
HSY:n ilmanlaatukartassa visualisoidaan Ilmatieteen laitoksen kehittämän
mallin tuloksia. Malli hyödyntää ilmanlaadun mittauksia sekä ottaa huomioon mm.
sään, maastonmuodot, liikennemäärät, ilmansaasteiden kaukokulkeuman ja puunpolton päästöarviot. ENFUSER-ilmanlaatumallissa yhdistetään ilmanlaadun
mittaukset maankäyttö- ja säätietoihin. Lisäksi hyödynnetään perinteistä leviämislaskentaa. Mallin avulla saadaan laskettua
ilmanlaatutiedot tunti tunnilta 12 x 12 metrin tarkkuudella.
Kartta on saatavilla HSY:n verkkosivuilta osoitteesta hsy.fi/ilmanlaatukartta.

Trimble Locus Cloud
Älykaupungin uusi sydän

Helppokäyttöinen ja moderni käyttöliittymä
Päätelaiteriippumaton, avoin ja skaalautuva
Yksi järjestelmä tiedon jakeluun ja ylläpitoon

Ratkaisu, jonka päälle älykäs kaupunki rakentuu
Trimble Locus Cloud tuo täysin uuden ulottuvuuden paikkatietojen käsittelyyn. Ainutlaatuinen
pilvipohjainen ratkaisumme mahdollistaa kunnan keskeisten työprosessien, paikkatiedon sekä
3D-kaupunkimallin hallinnan integroidusti täysin selainta käyttäen. Työskentely on mahdollista
ajasta ja paikasta riippumatta, turvallisesti kaikenlaisilla päätelaitteilla ja alustoilla.
Trimble Locus Cloud on ratkaisu, jonka päälle älykäs kaupunki rakentuu. Me teemme sen
sinulle helpoksi.

Tutustu uutuuteen osoitteessa: kunnat.trimble.fi/trimble-locus-cloud

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS
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Suomeen maailman innovatiivisin
ja turvallisin

paikkatiedon
ekosysteemi

P

aikkatietopoliittisella
selonteolla halutaan
ohjata toimintaa
siten, että Suomeen
saataisiin maailman
parhaiten toimiva
pa ikkatietoinfrastruktuuri. Suomen
paikkatietotoimintojen laatua ei tarvitse kansainvälisesti vertaillen hävetä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita
sitä, että kaikki asiat olisivat täällä hienosti
hoidettuja. Tehtävää on paljon, jotta otsikossa mainittu visio voitaisiin saavuttaa.
Selonteossa lähdetään siitä, että tietoaineistoja, palveluita ja prosesseja tulee
kehittää niin, että paikkatietoja osattaisiin
ja ymmärrettäisiin Suomessa hyödyntää
maailman innovatiivisimmin, tehokkaimmin ja turvallisimmin.
Kartat ovat edelleen tärkeä paikkatietojen käyttötapa. Painopiste on kuitenkin
siirtynyt paikkatietojen hyödyntämiseen.
Paikkatietoja tarvitsevat pääsääntöisesti
vain niiden jatkojalostajat. Käyttäjät tar-

ARVO KOKKONEN ON MAANMITTAUSLAITOKSEN PÄÄJOHTAJA
JA PAIKKATIETOPOLIITTISEN
SELONTEON STRATEGISEN OHJAUSRYHMÄN PUHEENJOHTAJA.
SÄHÖPOSTI: ETUNIMI.SUKUNIMI@MAANMITTAUSLAITOS.FI

vitsevat jatkojalostajien tuottamia paikkatietoanalyysejä, -palveluja ja -tuotteita.
On sanottu, ettei käyttäjän tarvitse tietää
mistä tiedoista ja minkälaisin analyysein
hänen hyödyntämänsä analyysitulos on
tehty. Riittää että käyttäjä voi luottaa siihen,
että analyysitulos tai tuote on luotettava ja
oikein tehty.
Toisaalta tiedoilla on helppo ja paikkatiedoilla ehkä vielä helpompi tehdä
virheellisiä analyysejä, joten ehkä olisi
sittenkin hyvä tietää!

Tärkein materiaali
sidosryhmäkeskusteluista

P

aikkatietopoliittisen selonteon
visio ja toimenpide-ehdotukset ovat
muotoutuneet laajan sidosryhmäjoukon kanssa käytyjen keskustelujen
tuloksina. Keskustelut toteutettiin pääosin
kasvokkain haastatteluina, tapaamisina,
työpajoina ja seminaareissa alustusten
ryydittäminä. Selontekoa varten tehtiin
neljä osaselvitystä (http://mmm.fi/paikkatietoselonteko/osaselvitykset). Haastatteluihin
ja työpajoihin osallistui molempiin noin
300 henkilöä.
Osaselvityksissä haettiin vastausta
kolmen eri kohderyhmän edustajilta erityisesti siihen, miten olisi järjestettävä Suomen yhteiskunnan kannalta paras mahdollinen paikkatietotoimintojen kokonaisuus.
Lisäksi haluttiin näkemys julkishallinnon

vastuista. Edelleen selvitettiin paikkatietotoimintoihin liittyviä haasteita ja ongelmia
ja etsittiin niihin ratkaisuja sekä hyviksi
havaittuja käytäntöjä ja toimintatapoja.
Osaselvitysten kohderyhmät olivat
yrityssektori, julkishallinto sekä koulutus
ja tutkimus. Neljännessä osaselvityksessä
haettiin näkemystä siihen mitkä ovat teknisen kehityksen vaikutukset paikkatietotoimintoihin Suomessa.

Kehittämistoimenpiteillä
paikkatiedot hyötykäyttöön

P

aikkatietopoliittisella selonteolla
annetaan valtioneuvostolle hallitusohjelmassa hyödynnettäväksi
tietoja siitä, miten paikkatiedoilla voidaan

PAIKKATIETOPOLIITTISESSA
SELONTEOSSA TARKOITETAAN

▶Paikkatiedolla kaikkea tietoa jonka yhtenä ominaisuustietona on sijainti.

▶Paikkatiedon ekosysteemillä laaja-

alaisena yhteistyönä kehitettävää ja
ylläpidettävää paikkatietoihin liittyvää
tieto- ja palvelukokonaisuutta, jossa
taloudelliset vastuut on määritelty.
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kehittää yhteiskunnan toimintaa ja turvallisuutta.
Selonteon keskeinen osa ovat kehittämistoimenpiteet. Niiden avulla rakennetaan tietä uudelle, innovatiiviselle paikkatietojen hyödyntämiseen perustuvalle
liiketoiminnalle, helpotetaan kansalaisten
arkea ja tehostetaan julkishallinnon toimintaa. Kehittämistoimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan selonteon toimenpideohjelmassa, joka käynnistyy, kun selonteko
on käsitelty eduskunnassa. Selonteko oli
valtioneuvoston yleisistunnon käsittelyssä
17.5.2018, jonka jälkeen se on ollut eduskunnan saatavilla.

Turvallisuus yhä tärkeämpää

P

aikkatietopoliittisessa selonteossa
on otettu huomioon selkeästi se,
että sisäinen ja ulkoinen turvallisuus
sekä henkilötietojen suoja on digitalisoituvassa maailmassa yhä tärkeämpää. Tämä
koskee paikkatietoja erityisesti siksi, että
niitä on usein helppo yhdistellä. Tietoja
yhdistelemällä voidaan aikaansaada henkilötietojen suojaa tai yleistä turvallisuutta
vaarantavia tietoyhdistelmiä. Lisäksi
esimerkiksi erilaisilla laitteilla on helposti
mahdollista kerätä tietoja alueilta, joista
tiedonhankinta on laitonta. Kaikissa tietoihin liittyvissä kehitystoimissa pitää ottaa
aikaisempaa huolellisemmin huomioon
yhteiskunnan kokonaisturvallisuus. ◀
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▶Maa- ja metsätalousministeriö asetti

Paikkatietopoliittinen selonteko
-hankkeen tammikuussa 2017 linjaamaan suuntaviivat julkishallinnon
paikkatietotoimintojen kehittämiselle.

Kehitetään paikkatiedon ekosysteemiä
Varmistetaan laadukkaat osoitetiedot
Valtakunnalliset osoitetiedot kunnostetaan
ripeästi yhteistyössä eri toimijoiden
kanssa. Otetaan huomioon turvallisuusviranomaisten erityistarpeet.

Tarjotaan tarkka paikannus kaikkien
käyttöön
Kansallinen satelliittipaikannusta tarkentava FinnRef-paikannuskorjauspalvelu
tarjotaan avoimesti yleiseen käyttöön
tulevaisuuden paikannus- ja logistiikkapalveluita varten. Se on elinehto muun
muassa koko autonomisen liikenteen
kehittämiselle.

Tehdään turvallisuusviranomaisille
yhteinen paikkatietoalusta
Turvallisuusviranomaisilla on joukko
yhteisiä paikkatietoaineistoihin ja
-tuotteisiin liittyviä erityistarpeita.
Rakennetaan niiden täyttämiseksi
yhteinen paikkatietoalusta. Esimerkiksi
turvallisuusviranomaisten tilannekuvan
taustaksi tarvitaan kaikille yhteiset,
ajantasaiset paikkatietotuotteet.

Kehitetään yhteistä paikkatiedon
ekosysteemiä

Lisätään osaamista ja tietämystä
paikkatiedoista

Kiihdytetään eri toimijoiden, sekä
yritysten että julkisen sektorin, yhteistyötä
paikkatietotoimintojen verkottamisessa
yhteiseksi tieto- ja palvelukokonaisuudeksi. Eri sektoreiden yhteistoiminta
lisääntyy digitalisaation myötä. Se on
ekosysteemin perusta ja tukee toimintojen
tehostamista, tietojen yhtenäistämistä,
palvelujen kehittämistä sekä yritysten
liiketoimintojen kehittämistä.

Paikkatietojen tehokasta hyödyntämistä
hidastavat osaamisen ja tietoisuuden
puute niiden mahdollisuuksista. Tilanteen
korjaamiseksi lisätään paikkatietoja ja
niiden käyttöön liittyviä hyötyjä esiin
tuovaa tietoa ja toimintaa verkostoissa
kaikilla koulutustasoilla ja kaikenlaisissa
organisaatioissa.

Tehostetaan yhteistyötä uudella
yhteistyöelimellä

Uudistetaan lainsäädäntöä muun muassa
velvoittamalla kaikki viranomaiset tuottamaan ja jakamaan keskeiset paikkatiedot yhteiskäyttöisinä, määrittelemällä
yhteiskunnan kannalta keskeiset paikkatietovarannot, kuvaamalla julkishallinnon
organisaatioiden paikkatietotoimintoihin
liittyvät vastuut ja roolit sekä täsmentämällä erityisesti paikkatietoihin liittyviä
turvallisuusnäkökulmia ml. tietoturva ja
yhteiskunnan kokonaisturvallisuus.

Eri sektoreiden laajaa yhteistyötä tehostetaan kehittämällä joko olemassa olevaa
organisaatiota tai perustamalla uusi
yhteistyöorganisaatio. Sen tarkoituksena
on muun muassa paikkatietojen hyödyntämisen edistäminen, yritystoiminnan
mahdollisuuksien kehittäminen sekä
osaamisen ja tietoisuuden lisääminen
paikkatietojen mahdollisuuksista.

Uudistetaan lainsäädäntöä
kehityksen varmistamiseksi
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Paikkatietoa muutosten
keskellä
Robottiauto on esimerkki uudesta teknologiasta, joka
toteutuessaan voi muuttaa radikaalisti toimintaamme.
Myös monessa muussa tulevaisuuden teknologiassa
paikkatiedot ovat vahvasti mukana.

H

uhtikuussa julkaistu Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037 -raportti
listaa sata teknologista läpimurtoa, joilla voi toteutuessaan olla merkittävä vaikutus nykyisiin
valtarakenteisiin ja toimintatapoihin.
Raportti kuvaa muutoksia uutta teknologiaa hyödyntävien arvonluontiverkostojen avulla. Arvonluontiverkostot sisältävät
uusia toimintamalleja, jotka haastavat
yhteiskunnan perusrakenteita.
”Kokosimme raporttiin kaksikymmentä
toisistaan selkeästi poikkeavaa näkökulmaa teknologioiden maksimaalisen
muutospotentiaalin arviointiin”, selittää
tulevaisuudentutkija Risto Linturi, toinen
raportin kokoajista.

Robotit tulevat!

KUVA: RISTO LINTURI

L

iikenne elää tällä hetkellä suurinta
murrostaan sitten auton keksimisen.
Automaatio koskee kaikkia liikenteen muotoja maalla, merellä ja ilmassa.
Kiinassa on testattu lentäviä robottitakseja, ja Rolls-Royce on avannut Turkuun
etäohjattujen ja autonomisten alusten
tutkimuskeskuksen.
Robottiliikenteen arvioidaan olevan
merkittävästi kuljettajallista liikennettä
turvallisempaa. Kustannusvaikutus Suomessa on laskentatavasta riippuen 1 – 2
miljardia euroa vuositasolla. Liikenteen
kehittyminen vaikuttaa sekä väyliin, tilojen
tarpeeseen että niiden sijoitteluun. Säästöjä
saadaan paitsi liikenneonnettomuuksien
vähentyessä myös liikenteen vaatiman
tilan vapautumisesta muuhun käyttöön.
Robottiliikenne mahdollistaa palvelut,
jotka yhdistävät henkilöautoilun ja joukkoliikenteen hyödyt. Robottiauto – tai

lentolaite – noutaa henkilön kotiovelta ja
vie perille tai lähimmälle joukkoliikenteen
pysäkille. Robotisaatio mahdollistaa myös
tavaroiden tehokkaan lajittelun ja autonomisen kuljetuksen.
”Hyödyt saadaan, mikäli robottiautojen tuloon liittyy myös toimintatapojen
muutos. Säästöt ja hyödyt syntyvät, kun
robottiliikenteeseen yhdistetään liikkuminen palveluna ja jakamistalous. Jos yksityisautoilu vain korvautuu robottiautoilla,
seurauksena on lisää liikennettä ja entistä
pahempia ruuhkia”, Linturi huomauttaa.

Jakamistalous säästää ympäristöä

M

aaS eli liikkuminen palveluna
voi muuttaa toimintaamme
jo ennen robottiautojen tuloa.
Yhteiskäyttöiset autot ja eri liikennemuotojen yhdistäminen joustavasti matkaketjuiksi vähentää tarvetta oman auton
omistamiseen.
Palveluna saatu liikkuminen on toteutuessaan vaivatonta ja huoletonta. Suomen
kansantalouden kannalta säästöt saattavat
nousta jopa 10 – 20 miljardiin euroon vuodessa, ja autoiluun sidottuja pääomia voi
vapautua jopa 100 miljardin euron edestä
autokannan pienentyessä ja kaupunkirakenteen tiivistyessä.
Robottiautoja testataan useissa maissa,
myös Suomessa, ja vauhti on ollut kova.
Säilyykö kehittäjien into vai pysähtyykö
kehitys viime aikojen vakaviin onnettomuuksiin?
”En usko, että kehittämisestä luovutaan,
sillä auto- ja elektroniikkateollisuus ovat
investoineet kymmeniä miljardeja robottiliikenteen edistämiseksi. Paljon riippuu
siitäkin, mihin automaatiolla pyritään –
tarvitseeko robottiauton olla täydellinen
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vai hyödynnetäänkö uudet mahdollisuudet heti, kun niistä apua käyttäjälle”,
Linturi toteaa.
Kokeilut siis jatkuvat, koska investoinnit ovat niin valtavia. Paljon riippuu myös
kehittäjien omasta vastuullisuudesta.
Linturi kertoo esimerkin. Yhdysvalloissa
robottiauton kehittäjien pitää raportoida
kaikista tilanteista, joissa kuljettaja on
joutunut puuttumaan ajotilanteeseen.
Googlen autolle näitä tilanteita on sattunut
keskimäärin kerran 5000 km ajossa, Uberilla 15 km välein.

Joukkoistettua tietoa kaikille

M

yös tiedonkeruu – havainnointi
ja mittaaminen – ovat muutoksessa. Paikannus on useimmissa
puhelimissa, ja yhä kehittyneemmät lait-

Muutosten megatrendit
• Globalisaatio
• Väestö ikääntyy ja perhekoko pienenee Euroopassa, ikääntyneet ovat yhä
aktiivisempia.
• Väestönkasvu muualla maailmassa
jatkuu, maiden väliset erot suuria.
Suurkaupungistuminen jatkuu. Väestön
terveys- ja koulutustaso paranevat.
• Aasian ja BRIC-maiden ja N11-maiden
vaikutusvalta kasvaa.
• Talouskasvun ja ulkomaankaupan
epätasapainon ongelmat jatkuvat
Suomessa ja EU-maissa.
• Elintasoerot, ruokaturvan ongelmat,
tribalismi, terrorismi, ääriliikkeet ja
häiriökäyttäytyminen voimistuvat.
• Ilmaston muuttuessa biodiversiteetti

teet tulevat kuluttajien saataville. Esimerkiksi infrapunaspektrometri on jo joissain
älypuhelimissa vakiovarusteena.
Mittalaitteilla voimme tutkia ympäristöämme ja verrata tuloksia muiden
samoista ilmiöistä kiinnostuneiden kanssa.
Avoin data ja suora pääsy tietojen alkuperäislähteille parantavat tietojen laatua ja
uskottavuutta.
Tiedon keruu joukkoistuksen, prosesseihin rakennetun tiedonkeruun automaation ja vaihtoehtojen simuloinnin avulla
parantaisi myös hallinnollisen päätöksenteon laatua. Mahdollisuus valita suoraan
eri lähteistä saatavat tiedot ja niiden esitystapa vähentää vaaraa siitä, että erilaiset
välikädet muokkaisivat tietoja tai karsisivat
niitä palvellakseen omia tavoitteitaan. Toisaalta omatoiminen tiedonhaku voi johtaa
siihen, että ihmiset ryhmäytyvät vahvista-
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maan toistensa virheellisiä käsityksiä.
Tiedon tallennus ja jakaminen sekä
sosiaalisen median verkostot perustuvat
lähes aina globaalien toimijoiden tarjoamiin palveluihin. Miten voidaan varmistua siitä, että tietoja käytetään eettisesti
hyväksyttäviin tarkoituksiin eivätkä ne
joudu vääriin käsiin? Entä mikä on viranomaistiedon rooli, jos tiedot syntyvätkin
itse tai joukkoistamalla?
Maailma on monimutkainen kokonaisuus, jossa kaikki liittyy kaikkeen.
”Kun muutoksia tulee tarpeeksi, vanha
rakenne ei enää kestä vaan sortuu ja tilalle
tulee jotain muuta. Näin kävi esimerkiksi
kommunismin romahtaessa 1990-vaihteessa”, Linturi huomauttaa.
Suurten mullistusten taustalla on usein
joku teknologian murros. Kenties elämme
jo seuraavan suuren murroksen aikaa.
Muutoksen keskeltä sitä on usein lähes
mahdoton havaita. ◀

vähenee ja ympäristön laatu heikkenee
maailman köyhimmillä.
• Rajalliset resurssit niukentuvat ja
niiden hinta nousee.
• Arvomaailman kehitys: monikulttuurisuus, elämyksellisyys, uskonnollisen kollektivismin ja yksilöllisyyden
ristiriita kärjistyy, ympäristötietoisuus
lisääntyy, teknologiapelot voimakkaita.
• Tieteellisen ja teknisen tiedon yhdentyminen.
Lähde: Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037 -raportti. Raportin
on tilannut eduskunnan Tulevaisuus
valiokunta ja se on julkaistu eduskunnan verkkosivuilla eduskunta.fi >
Tietoa eduskunnasta > Julkaisuja >
Tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja.

KIRSI MÄKINEN ON POSITIOLEHDEN ENTINEN PÄÄTOIMITTAJA, JOKA TYÖSKENTELEE
TÄLLÄ HETKELLÄ MAANMITTAUSLAITOKSESSA VERKKOVIESTINNÄN ASIANTUNTIJANA,
SÄHKÖPOSTI: ETUNIMI.SUKUNIMI@MAANMITTAUSLAITOS.FI
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katri.isotalo@viestintaisotalo.fi

Älyä

talviliikenteeseen

KUVA: LIIKENNEVIRASTO

Robottiautot odottavat talvea käsivarren Lapissa.

positio 2/2018

A

sekä kaarteita, risteyksen että taajaman
tien läheisyydessä.
Älytie ja siihen liittyvät kartta- ja muut
palvelut ovat avoimia kaikille. Ensimmäisiä
testaajia ovat olleet Sensible4 Juto-autollaan ja VTT, joka on jo kertonut Marttinsa
ajaneen Älytiellä ensimmäisenä automaattisena autona täysin autonomisesti todellisella tiellä lumipeitteisissä keliolosuhteissa.
Yhteistyökumppanina Liikennevirastolla on myös Norjan tielaitos, joka on
rakentamassa omaa älytieosuuttaan Kilpisjärven raja-alueelta kohti Skibotn-laaksoa.

NELJÄ UUTTA TUKIASEMAA

Ä

lytie on anturoitu mittauslaitteilla, jotka mahdollistavat
tien tilan ja siinä tapahtuvien
muutosten jatkuvan seurannan.
Kokeilijoiden hyödynnettävissä on myös
tarkka paikannuspalvelu sekä virtuaalinen
HD-kartta.
Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksen perustamat neljä FinnRef-tukiasemaverkon uutta satelliittipaikannusasemaa mittaavat paikkaansa joka sekunti ja
havainnoivat useiden satelliittijärjestelmien lähettämiä signaaleja. Paikannuspal-

KUVA: LIIKENNEVIRASTO

utonomiset ajoneuvot eli kansankielellä robottiautot kruisailevat jo Kalifornian auringossa,
mutta entäpä
Lapissa, jossa tiemerkinnät ovat
yli puolet vuodesta lumen ja
jään peitossa ja
pimeääkin on? Valtatie 21:lla eli E8:lla
varsinkin ulkomaalaisilla rekoilla on tunnetusti vaikeuksia pysyä tiellä, vaikka rattia
pyörittää lihaa ja verta oleva kuljettaja.
Liikenneviraston vetämässä Aurora
Älytie-hankkeessa pyritään edistämään
sekä tieliikenteen automatisaatiota että
löytämään uusia ratkaisuja tiestön kunnossapitoon erityisesti talvella. Liikenteen
automatisaatiota edistetään Arctic Challenge ja tienpitoa Infra Challenge nimen
alla. Tavoitteena on myös parantaa raskaan
liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.
Älytie-hankkeen olennainen osa on
marraskuussa 2017 avattu noin 10 kilometrin älytieosuus valtatie 21:llä Kolarin ja
Muonion välillä. Osuus sisältää kattavasti

Älytie alkaa Pahtosen levähdyspaikalta ja jatkuu pohjoiseen Puthaanrantaan.
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velu tuottaa korjaussignaalin, jonka avulla
parannetaan sijaintitietoa koko Auroraalueella.
Liikenneviraston ja SitoWisen laatiman
HD-kartan taustalla on laserkeilaamalla
tehty pistetihennys sekä erilaista staattista
tietoa tiestä ja sen ympäristöstä. Dynaamista kerrosta ei vielä ole.
”Haluamme oppia millaista tietoa
dynaamisessa kartassa tulisi olla ja mikä
olisi riittävä päivitysväli”, kertoo Aurorahankkeen projektipäällikkö Alina Koskela
Liikennevirastosta. Pohjoisen harvaan
liikennöidyllä väylillä joukkoistaminen
tuskin toisi tietoa riittävän usein. EteläSuomessa Liikennevirastolla on jo kokeiluita, joissa ammattiliikenne kerää ja
välittää tietoa viranomaisille ja sitä kautta
muille autoilijoille esimerkiksi tienpinnan
jäätymisestä.
Autonomisille ajoneuvoille ei vielä ole
standardisoitua sijaintitarkkuusvaatimusta. Liikennevirastossa on arvioitu, että
5–10 cm voisi olla riittävä tarkkuus.
”Maanmittauslaitoksen testeissä
Aurora-alueella paikannuksen sijaintitarkkuus on ollut yli 90 prosenttia ajasta
seitsemän senttimetrin sisällä”, Koskela
kertoo.
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KUVA: VTT

A u r o r a a n l i i t t y y myö s
Euroopan avar uusjär jestö
ESA:n rahoittama Arctic-PNTprojekti, jossa tutkitaan Auroran paikannuksen, navigoinnin
ja ajanmäärityksen tarkkuutta.

selvitetään, voiko tien
värähtelyn avulla tunnistaa tien pinnalla tai sen
rakenteissa tapahtuvia
muutoksia kuten tien
kulumista. Värähtelyllä
pystytään tunnistamaan
mm. nastarenkaiden käyttöä ja tien liukkautta pistekohtaisesti.
Sijaintitiedon ja paikannuksen merkit ystä
aurauksessa tutkitaan useassa kokeilussa Auroraalueella. Tien reunan
havaitseminen lumen
alta on yksi konkreettinen
ongelma, johon tarkan
sijaintitiedon odotetaan
tuovan ratkaisuja.

MALLIA MERENKULUSTA

Ä

lykkääseen infrastruktuuriin kuuluvat myös älykkäät
tiemerkinnät. Siellä,
missä lumi ja jää peittävät tien
pinnan, perinteiset maalatut
merkinnät eivät luonnollisestikaan riitä. Sekä kameran Pitkä talvi, toimiva tietoliikenne ja oman ajoneuvoteollisuuden puute
että lasertutkan ongelmana on tekevät Suomesta oivallisen testialustan robottiautoille. Kuvassa VTT:n
tuiskulumi.
robottiauto Martti.
”Yhtenä vaihtoehtona paikantamisen tukemiseen on
”Passiivinen tutkaheijastin tehdään SUOMI ON NEUTRAALI
ehdotettu asfalttiin kiinnitettävää magneettinauhaa, mutta asfaltin kulumisen metallikappaleista, esimerkiksi alumiivuoksi oikeampi paikkaa on ehkä tien nista, eli hinta ei tässä vaihtoehdossa muo- TESTIALUSTA
dostune esteeksi”, Konttaniemi kertoo.
utonomiset ajoneuvot tarvitsepiennar”, Koskela kertoo.
vat tarkkaa tietoa paitsi väylästä
Tutkimuksen alla on tien pientareelle Toistaiseksi Lapin AMK ja Roadscanners
ja omasta sijainnistaan, myös
sijoitettavien tolppien tai muiden kiin- ovat testanneet tutkaheijasteita vasta
teiden rakenteiden käyttö joko aktiivisina Rovaniemellä. Älytielle on tarkoitus lähteä
muiden tielläliikkujien sijainnista. Tarkkuuden lisäksi olennaista on
lähettiminä tai passiivisina tutkaheijas- ensi talvena.
teina. Aktiivista ultra-wideband (UWB)
Älytiellä on myös Vaisalan ja Ilma- tiedonsaannin nopeus. Tulevaisuuden
-tekniikkaan perustuvaa lähetintä tes- tieteenlaitoksen yhteinen tiesääasema. 5G-verkko lupaa nopeaa viestinvälitystä.
taavat Sensible4 ja SharpEye Systems ja Muoniossa sijaitseva asema havainnoi tien Jo nyt Auroralle on rakennettu eräänlainen
passiivisia tutkaheijasteita Lapin ammatti- pinnan kuivuutta, märkyyttä, jäisyyttä, 4+-verkko, joka voidaan tulevaisuudessa
korkeakoulu ja väyläomaisuuden hallinnan lumisuutta, lämpötilaa sekä tuulta ja näky- päivittää 5G:ksi. Samalla saadaan tietoa
vyyttä tiellä. Kerätty säätieto jaetaan Lii- siitä, kuinka tiheän tukiasemaverkoston
työkaluihin erikoistunut Roadscanners.
”Tutkaheijasteet olisivat samankaltaisia kenneviraston Digitraffic-palvelun kautta, arktinen älyliikenne vaatii.
kuin merenkulussa mutta pienempiä, sillä jossa se on kaikkien testaajien ja kokeilijoi”Hätäviestit onnistuvat 3G- ja 4G-verkoissakin. Muutenkin meillä Suomessa on
ajoneuvoissa olevat tutkat perustuvat kor- den saatavilla ja hyödynnettävissä.
keampaan taajuuteen kuin merenkulussa
hyvät ja kattavat verkot, ja se onkin yksi syy
käytettävät tutkat”, kertoo hankkeen pro- VÄHEMMÄN URAUTUMISTA
siihen, miksi älyliikennettä kannattaa täällä
jektipäällikkö Heikki Konttaniemi Lapin
kehittää”, Koskela muistuttaa.
äylänpidon kehittämisessä selammattikorkeakoulusta Rovaniemeltä.
Muita syitä ovat talven pituus. Lumi ja
vitetään muun muassa älykästä jää eivät ole satunnainen ilmiö. ”Lisäksi
Merenkulussa heijasteita on esimerkiksi
aurausta ja miten teknologialla oman ajoneuvoteollisuuden puuttuminen
purjeveneissä ja merimerkeissä, jotta ne
voitaisiin vähentää urien muo- tekee Suomesta neutraalin maaperän
näkyvät tutkakuvassa.
Tieliikenteen tutkaheijastetolpat voi- dostumista tiehen. Autonominen liikenne kokeiluille”, Koskela jatkaa. Älytie on
sivat sijaita 1,5 – 2 metrin päässä tien reu- ja suunniteltu rekkojen letka-ajo tulevat kiinnostanut jo esimerkiksi Kanadan tienasta eli selkeästi kauempana kuin esi- nimittäin erittäin todennäköisesti pahen- viranomaisia. ◀
merkiksi aurauskepit. Kun tolppien paikka tamaan urautumista. Ajoneuvot tulisi siis
tiedetään tarkasti, niitä voitaisiin mah- saada ohjattua käyttämään tietä sivusuundollisesti käyttää myös referenssipisteinä nassa vaihtelevasti.
paikantamisessa.
Värähtelytaajuussensoroinnin avulla

A

V
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▶ KAISA SAVOLA, PAULA SALMELA

Uunituoretta tiestödataa
viranomaisilta
tienkäyttäjille
Yhteiseurooppalainen TN-ITS -verkosto kehittää teknisiä ratkaisuja ja standardeja
liikennedatan laadun ja ajantasaisuuden parantamiseksi.

T

uttu tilanne monelle
tienkäyttäjälle: navigaattori näyttää nopeus
rajoitukseksi 60 km tunnissa. Kohta kuitenkin
huomaat tien reunassa
olevassa liikennemerkissä lukeman 40 km/h.
On helppoa vaihtaa liikennemerkki tien reunaan, mutta liikennepalveluiden ja älyliikenteen suosion
kasvaessa tiedon nopea päivittäminen
myös digitaalisiin lähteisiin muodostuu
entistä tärkeämmäksi.
TN-ITS (Transport Network ITS Spatial
Data) on eurooppalainen yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on turvata tiestöön liittyvän tiedon ja etenkin datassa
tapahtuvien muutosten nopea ja saumaton
liikkuminen ylläpitäjiltä loppukäyttäjille.
Yhteistyöverkostossa on mukana viranomaisia kuudesta Euroopan valtiosta,
Suomi mukaan lukien.
TN-ITS -verkosto tukee liikennetiedon
nopeaa jakelua laatimalla ohjeistuksia, työkaluja ja palveluita. Lisäksi töitä tehdään
yhteisten standardien kehittämiseksi ja
toiminnan kattavuuden parantamiseksi.

Uutta tietoa kerran päivässä

D

igiroad-aineistossa tapahtuvat
muutokset julkaistaan kerran
vuorokaudessa Liikenneviraston
kansallisen TN-ITS -rajapinnan kautta.
Rajapintaan raportoidaan vain muutostiedot. Avoimesti kaikkien hyödynnettävissä
oleva rajapinta on toteutettu yhteiseurooppalaisten määritysten mukaisesti.
Muutostietoa jaetaan rajapintapalvelun
lisäksi tiedostokoontina Liikenneviraston
aineistopalvelun kautta.

Digiroadin TN-ITS -rajapinnassa julkaistaan tällä hetkellä nopeusrajoituksia
ja suurin sallittu -rajoituksia koskevat
muutokset. Data tarjotaan xml-muodossa.
Tavoitteena TN-ITS -yhteistyössä on
myös kehittää Inspire-direktiivin kanssa
linjassa olevat harmonisoidut määrittelyt
muutostiedon jakamiselle.

TomTom ja HERE mukana TN-ITS
-kehityksessä

T

N-ITS -aineistoa hyödyntävät muun
muassa navigointialan toimijat TomTom ja HERE. Molemmat yritykset
ovat olleet vahvasti mukana myös TN-ITS
-prosessien kehittämisessä.
”TN-ITS -rajapinnan hyödyntäminen
on HERE:llä pisimmällä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Näissä maissa meillä on
pitkälle automatisoitu prosessi tiedon
hyödyntämiseksi”, kertoo Samuli Lehtonen HERE:ltä.
Digiroad sisältää noin kolme miljoonaa
tielinkkiä. Koko aineiston lataaminen
muutamien tuhansienkin muuttuneiden
kohteiden päivittämiseksi olisi turhan
raskas prosessi. Tunnistamalla ainoastaan
ne kohteet, joissa tiedon sisältö on aidosti
muuttunut, voidaan päivitysprosessit ja
laadunvarmistustoimet kohdentaa niille
alueille, joilla tarvetta on.
”TN-ITS -palveluiden avulla muutostiedon välittäminen tapahtuu lennosta ilman
raskaita lataus- ja muunnosprosesseja
datan yhteensovittamiseksi omaan karttaaineistoomme. On hienoa nähdä, miten
alan toimijat tekevät yhteistyötä standardien kehittämiseksi”, kiittelee Tom Jensen
TomTomin karttaosastolta.

Suomesta otetaan mallia, mutta
tekemistä riittää meilläkin

S

uomi ja Pohjoismaat laajemminkin
ovat jo ottaneet käyttöön kansalliset
TN-ITS -rajapintapalvelut.
Hiljattain käynnistyneen EU-hankkeen
myötä TN-ITS -yhteistyö on jalkautumassa
kaikkiaan yhdeksään uuteen jäsenvaltioon.
Suomessa tavoitteena on tänä vuonna
lisätä muutosrajapintaan uusia tietolajeja.
Yhteistyö rajapinnan hyödyntäjien ja
Digiroad-operaattorin välillä on tärkeää,
jotta lisättävät tietolajit ovat relevantteja.
Digiroadin perusylläpidon merkitystä
ei voi liikaa korostaa. Kuntien rooli Digiroad-aineiston aktiivisena ylläpitäjänä on
kriittinen aineiston hyödynnettävyyden
näkökulmasta.
Ilman kuntien säännöllistä ylläpitotyötä
esimerkiksi nopeusrajoitustiedot eivät
päivity ajantasaisesti kunnilta loppukäyttäjille, eli meidän jokaisen arkea helpottaviin
järjestelmiin ja laitteisiin. ◀

▶ info@digiroad.fi
▶ liikennevirasto.fi/digiroad

KAISA SAVOLA VASTAA DIGIROAD-OPERAATTORIPALVELUSSA DIGIROAD-AINEISTOON
LIITTYVÄSTÄ VIESTINNÄSTÄ.
PAULA SALMELA VASTAA TNITS:N TIETOSISÄLLÖN KEHITTÄMISESTÄ.
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▶ JUHA BACKMAN

Tekoäly ja robotiikka
astuvat pelloille

Maatilan tietojärjestelmät ovat kehittymässä viljelijän keskustelukumppaniksi.
Peltorobotitkin ovat vain askeleen päässä.

KUVA: AUTONOMOUS SOLUTIONS

Yhdysvaltalaisyhtiöt Autonomous solutions (ASI) ja CNH Industrial ovat laatineet konseptin autonomiseksi traktoriksi. Peltorobotit eivät
kuitenkaan vielä ole korvaneet renkiä.

E

uroopan maatalouskoneiden järjestö CEMA
on jaotellut maatalouden kehityksen viiteen
eri askeleeseen. Nyt
olemme neljännellä
kehitysaskeleella, vaikkakin osa maatiloista
vielä toisella tai kolmannella. Viidennellä
askeleella mukaan tulevat robotiikka ja
tekoäly.

JUHA BACKMAN ON BIOTALOUDEN TYÖKONE- JA JÄRJESTELMÄAUTOMAATIOON SEKÄ
ROBOTIIKKAAN KESKITTYNYT
ERIKOISTUTKIJA LUONNONVARAKESKUKSESSA. SÄHKÖPOSTI:
ETUNIMI.SUKUNIMI@LUKE.FI

Työvoimavaltaisesta tuotannosta
vihreään revoluutioon

C

EMA:n määrittelemä Maatalous 1.0
kuvaa tilannetta 1900-luvun alussa,
jolloin maanviljely oli työvoimavaltaista. Tuottavuus oli alhainen ja noin
kolmannes väestöstä tarvittiin alkutuotantoon. 1950-luvulla synteettiset lannoitteet
ja torjunta-aineet otettiin käyttöön. Myös
erikoistuneet työkoneet, kuten ajettavat
kasvinsuojeluruiskut tulivat markkinoille.
Maatalous mullistui ja tuottavuus kasvoi.
Vihreänä revoluutiona tunnettu vaihe on
CEMA:n määrittelyssä Maatalous 2.0.

Täsmäviljelystä Smart Farmingiin

V

aikka mekanisaation ja kemiallisten
aineiden kautta saatiin aikaiseksi
suurempi tuottavuus, ei se vielä
riitä. Maailman väestömäärä kasvaa edel-

leen, ja entistä pienemmällä viljelymaalla
on ruokittava suurempi määrä ihmisiä.
Myös ympäristö- ja kestävyyskysymykset
ovat nousseet tärkeämmiksi aiheiksi kuin
1950-luvulla.
CEMA määrittelee maatalous 3.0:n
alkaneeksi 1990-luvulla GPS-sovellusten
myötä. Laajemmin tämä tunnetaan nimellä
täsmäviljely. Täsmäviljelyllä tarkoitetaan
GPS-pohjaisen automaattiohjauksen,
paikkakohtaisen siementen, lannoitteiden
ja kemikaalien täsmäsäädön, telematiikan
ja datan hallinnan käyttöä maanviljelyssä.
Täsmäviljely parantaa toimenpiteiden
tarkkuutta ottaen huomioon pellon sisäiset
vaihtelut. Tarkoituksena on antaa jokaiselle kasville täsmälleen se, mitä kasvi vaatii kasvaakseen optimaalisesti. Tavoitteena
on optimoida tuotos ja vähentää panoksia.
Maatalous 4.0 tai ”Smart farming” alkoi
2010-luvun alussa. Sensoreiden, toimilaitteiden ja prosessorien kehittyminen
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KUVA: LUKE

Smart Farming -viljelyssä älykkäät teknologiat ovat integroituna työkoneissa ja eri toimijat
verkottuneet keskenään.
ja halpeneminen mahdollistavat niiden
laajemman käytön viljelyssä. Kasvuston
eri osista, kasvun vaiheesta ja kasvuston
hyvinvoinnista saadaan enemmän ja täsmällisempää tietoa, jolloin mallinnus ja
ennustus tarkentuvat ja automaattinen
päätöksenteko helpottuu.
Pilvipalveluiden ja kehittyneen tietoliikenteen ansiosta työkone voi hyödyntää
reaaliaikaisesti ympärillä olevien tietolähteiden välittämää tietoa. Eri järjestelmien
välinen integraatio sekä älykkäiden teknologioiden integroituminen traktoreihin, puimureihin ja muihin työkoneisiin
mahdollistavat täsmäviljelyn kehittymisen
automaattisempaan suuntaan.

Datasta tietoa tekoälyn avulla

S

euraava askel kehityksessä on datan
muuttaminen tiedoksi.
Oma visioni on, että maatilan
tietojärjestelmät kehittyvät maanviljelijän
keskustelukumppaniksi tekoälyn avulla.
Tekoäly oppii maatilan, sen erityispiirteet,
pellot ja työtavat. Tekoäly kysyy viljelijältä
syitä, jos se ei datan avulla pysty itse selittämään poikkeuksia. Myöhemmin näistä,
sekä muiden viljelijöiden selityksistä
hyötyen viljelijä pystyy keskustelemaan
pelloista ja tarvittavista toimenpiteistä
ja niiden vaikutuksista tekoälyn kanssa.
Viljelijä tekee kuitenkin itse lopulliset
päätökset.

Tärkeä tavoite on kehittää viljelyprosessista entistä ympäristöystävällisempi
ja kestävämpi. Lisääntynyt data mahdollistaa erilaisten ilmiöiden ja prosessien
mallintamisen ja sitä kautta lisääntyneen
tietämyksen.

Työkone korvaa rengin

O

massa visiossani myös työkonepuoli kehitty y automaation ja
tekoälyn avulla, mutta ei maanviljelijän kumppaniksi vaan rengiksi. Viljelijä pystyy antamaan käskyjä robotille tai
robottitraktorille ja robotti hakee tarvitsemansa tiedot maatilan tietojärjestelmistä.
Robotti antaa tietojärjestelmän tekoälylle
mittaustietoa data-pohjaista tiedonlouhintaa varten ja tekoäly tuo robotille käsitteistöä, esimerkiksi mitä kyseisellä aineella saa
tai pitää tehdä.
Vaikka peltorobotit ovat vielä harvinaisuus, niitäkin markkinoivia yrityksiä on jo
olemassa. ◀

▶Kasvintuotantojärjestelmien digitali

saation tiekartta on vapaasti saatavissa
Luken julkaisujärjestelmässä (http://urn.
fi/URN:ISBN:978-952-326-150-1).

Luonnonvarakeskuksessa vuonna
2015 toteutetussa tutkimushankkeessa
selvitettiin kyselytutkimuksena kasvintuotantojärjestelmien tulevaisuuden
visio sekä askeleet siihen pääsemiseksi.
Vision mukaan Suomessa tulee olemaan
sekä suuria että pieniä kasvinviljelytiloja.
Molemmat tarvitsevat tuotantoonsa
sopivat koneet, jotka ovat liitettyjä tilan
muihin tietojärjestelmiin.
Robotisaatio muuttaa myös viljelytapaa: mekaaninen kasvinsuojelu muodostaa viljelyn perustan, jolloin luomun
ja tehoviljelyn raja on sumentunut.
Digitalisaatio sekä robotit mahdollistavat
jatkuvan kasvustohavaintojen tekemisen
sekä olosuhdetietojen paremman
mittaamisen. Täsmäviljelyssä aletaan
puhua alueen sijasta yksittäisten kasvin
osien hoitamisesta, ja samalla kasvulohkolla viljellään eri kasveja sekaisin.
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▶ JUHA RIIHIRANTA

Tilojen ja torppien jäljillä
Vanhan asutuksen rekonstruointi onnistuu karttoja ja väestöluettelotietoja yhdistäen.

A

sutuksesta ker to‑
vaa paikkatietoa on
historiassa tallentunut karttojen ohella
erilaisiin väestöluetteloihin, joissa
mainitaan parhaimmillaan kaikki laadinta-ajankohdan asumukset. Yhteismitallista, samanaikaista ja yksityiskohtaista
kartta-aineistoa on Suomessa käytettävissä
yksittäisiä kyliä ja jakokuntia laajemmilta
alueilta paikoin vasta 1900-luvulta lähtien.
Kaikkia asumuksia, kuten torppia, ei välttämättä ole lainkaan piirretty vanhimmille
kartoille. Niinpä tarkinta ja luotettavinta
tietoa entisaikojen maaseutuasutuksesta
saadaan kartta- ja väestöluettelotietoja
yhdistelemällä.

Isojakokartat monipuolisin
lähdeaineisto

V

äestöluettelotietoja on aikaisemmin
yhdistetty historiallisen karttamateriaalin tietoihin ja käytetty
lähinnä myöhäiskeskiaikaisen ja uuden
ajan alun asutuksen paikantamiseen.
Myös myöhemmän uuden ajan asutuksen paikantamisessa 1600-luvulta
1800-luvulle on järkevää hyödyntää väestöluetteloiden sisältämiä epäsuoria sijain-

JUHA RIIHIRANTA ON MAANMITTAUSINSINÖÖRI (YLEMPI
AMK), JOKA TYÖSKENTELEE
MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖNÄ RAMBOLL FINLAND OY:SSA JA ON
ERIKOISTUNUT HISTORIALLISEN
PAIKKATIEDON TUOTTAMISEEN.
SÄHKÖPOSTI: ETUNIMI.SUKUNIMI@RAMBOLL.FI

KUVA: MAANMITTAUSLAITOS

KUVA: KANSALLISARKISTO

Kataloisten ryhmäkyläasutusta isojakokartalla 1783.
titietoja. Tällöin asumusten paikantamista
ei tarvitse sitoa karttojen laadinta-ajankohtiin tai aluerajauksiin, vaan tutkimus
voidaan kohdentaa ajallisesti ja alueellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Näin
voidaan rekonstruoida laajankin alueen
asutusta esimerkiksi asutuskehityksen
kannalta keskeisenä murroshetkenä.
Väestöluetteloiden sisältämät epäsuorat
sijaintitiedot, kuten talon- ja torpannimet,
saadaan geokoodattua yhdistämällä ne
eri-ikäisten suurimittakaavaisten karttojen
merkintöihin. Kun vanhat paperikartat
muutetaan rasterikuviksi ja georekisteröidään nykykoordinaatistoon, väestöluetteloiden asumusmerkinnät saadaan vektoroitua digitaalisiksi paikkatietokohteiksi.
Väestöluettelotietojen geokoodauksessa
keskeisimpiä viiteaineistoja ovat 1600- ja
1700-luvun geometriset kartat, isojako- ja
uusjakokartat, tilus- ja osittamiskartat,
Senaatin kartastot, 1900-luvun pitäjänkartat, suomalaiset topografikartat ja vanhimmat peruskartat.

Henkikirjamerkintöjä vuodelta 1855.
Historiallisten karttojen kuvaamat
ilmiöt ja mittakaava ovat aina sidoksissa
karttojen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Karttojen tapaan myös väestöluetteloiden tiedoissa on puutteita, joten
eri väestöluetteloita on sy ytä käyttää
rinnakkain. Karttatyypeistä isojakokartat
ovat selvästi keskeisin ja monipuolisin
lähdeaineisto, jonka perusteella on tietyin
edellytyksin mahdollista geokoodata sekä
isojakoa edeltäneen että sen jälkeisen ajan
väestöluettelotietoja.
Suurimittakaavaisten karttojen ohella
geokoodauksessa voidaan hyödyntää pienimittakaavaisten karttojen asumusmerkintöjä, kiinteistönmuodostumistietoja,
asumusten haltijaketjuja, asumusnimien
sijaintiviittauksia, RHR-aineistoa ja muinaisjäännösrekisteriä.
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Kartta-aineistoissa aukko
1800-luvun asutuksessa

bergin kartasto, joista jälkimmäiseen on
paikoin tallentunut ainutlaatuinen poikkileikkaus 1800-luvun alkupuoliskolla kehitienimittakaavaisia karttoja voi- tyneestä hajakylämäisestä asutuksesta.
daan käyttää väestöluettelotietojen
Suurimittakaavaisessa karttayleispiirteiseen paikantamiseen ja aineistossa on selvä aukkokohta
suurimittakaavaisten karttojen ajallisten juuri 1800-luvun alkupuoliskolla,
aukkokohtien paikkaamiseen. Asutuksen sillä talojen osittaminen oli tuolpaikantamisen kannalta keskeisimpiä loin vielä rajoitettua ja pääosa
yleispiirteisiä karttoja ovat 1700-luvun Venäjän sotilaskartoittajien autopitäjänkartat ja rekognosointikartasto sekä nomianaikaisesta tuotannosta on
1800-luvun kihlakunnankartat ja Kalm- kadonnut tai säilötty venäläisarkistojen
syövereihin.
Vanhin käytettävissä
oleva laaja-alainen, tarkkuudeltaan per uskar ttoihin rinnastettav issa
oleva kartasto Suomesta
on venäläinen topografinen kartasto 1800-luvun
loppupuolelta. Tämä ns.
Senaatin kartasto käsittää suurin piirtein linjan
Pori–Hämeenlinna–Lappeenranta eteläpuoleisen
Suomen. Niinpä kartaston ulkopuolisilla alueilla
1800-luvun väestöluettelotietojen yksityiskohtaisessa
paikantamisessa saatetaan
joutua käyttämään 1900luvun kartta-aineistoa,
kuten pitäjänkarttoja ja
vuokra-aluejärjestelyiden
karttoja.
Ruotsalaistutkimuksissa on osoitettu, että keskiaikaiset asumukset eivät
välttämättä ole sijainneet
vanhimpiin kar ttoihin
piirretyissä paikoissa vaan
niiden lähistöllä tai reunoilla. Erilaisten lähdemateriaalien käyttäminen tuo
väistämättä epävarmuutta
myös myöhemmän uuden
ajan väestöluettelotietojen
paikantamiseen. Virheitä
voi liittyä varsinkin niihin
geokoodauksiin, joissa suurimittakaavaiset karttalähteet ovat ajallisesti kaukana
Väestöluettelotietoihin perustuva rekonstruktio
väestöluettelon laadintaetelähämäläisen Lammin pitäjän asutusrakenteen
ajankohdasta. Paikannuskehityksestä ryhmäkylistä hajakyliin 1694–1855. Taustalla
ten luotettavuutta voidaan
on esitetty RHR-aineiston mukainen nykyinen asutus.
parantaa aikaisemmin
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mainittujen viiteaineistojen avulla.
Väestöluettelotietojen geokoodausprosessista on järkevää tehdä mahdollisimman läpinäkyvä raportoimalla tehdyt

Kaikkia kirjattuja asumuksia
ei pystytä paikantamaan.
geokoodaukset yksityiskohtaisesti. Näin
tulkintojen luotettavuutta ja käytettävyyttä
voidaan myöhemmin arvioida tapauskohtaisesti. Paikannusten luotettavuutta on
mahdollista edelleen lisätä esimerkiksi
arkeologisten inventointien avulla. Kaikkia
väestöluetteloihin kirjattuja asumuksia
ei kuitenkaan ole mahdollista paikantaa.
Erityisesti tämä koskee mäkitupia, käsityöläis- ja itsellisasumuksia ja muita sellaisia
asumuksia, joita ei ole nimetty väestöluetteloissa sekä lyhytikäisiä torppia, joiden
sijaintia ei ole esitetty kartoissa.
Vanhojen väestöluettelotietojen geokoodaaminen ei käytännössä ole mahdollista ohjelmistopohjaisilla menetelmillä,
koska käytettävissä on harvoin tarkoitukseen soveltuvaa viiteaineistoa. Paikkatiedon ajallinen muuttuminen on suurin
väestöluettelotietojen geokoodaukseen
liittyvistä haasteita, eikä väestöluetteloon
kirjattu paikannimi välttämättä yksinään
riitä asumuksen yksiselitteiseen paikantamiseen. Väestöluettelotietojen manuaalisessakin geokoodaamisessa voidaan
kuitenkin hyödyntää digitoituja historiallisia aineistoja. Maanmittauslaitoksen ja
Kansallisarkiston digitoimat paperikartat ja
väestöluettelot hakemistoineen sujuvoittavat väestöluettelotietojen geokoodausprosessia merkittävästi.

Väestöluetteloista lisätietoa
erityisesti haja-asutuksesta

A

sumuspaikannuksia voidaan hyödyntää lähtöaineistona maankäytön suunnittelussa, historian- ja
maisemantutkimuksessa, rakennetun
ympäristön inventoinneissa, nimistösuunnittelussa sekä arkeologisissa tutkimuksissa. Maankäytön suunnittelussa tällaiset
paikannukset palvelevat erityisesti yleiskaavatason suunnittelua. Lisäksi niiden
perusteella voidaan arvioida muinaisjään-
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Rekisteritunnus
on henkilötieto
nöspotentiaalia ja muinaisjäännöksiin
liittyviä selvitystarpeita.
Väestöluettelotietojen hyödyntäminen tuo lisäarvoa erityisesti 1800-luvun
asutuksen tarkastelemiseen ja maaseudun haja-asutuskehityksen tutkimiseen.
Paikannuksilla pystytään esimerkiksi
rekonstruoimaan miten maanjaot, torpparilaitos tai muu asutustoiminta ovat
vaikuttaneet asutusrakenteeseen. Väestöluettelo- ja karttatietoja yhdistelemällä
voidaan myös selvittää isojaon jälkeen
tapahtuneita tilojen vapaaehtoisia – jakotoimituksista riippumattomia – muuttoja
kylätonttien ulkopuolelle. ◀

Väestöluettelot
Historiallisesti merkittävimpiä
väestöluetteloita Suomessa ovat
valtion maa- ja henkikirjat sekä
kirkolliset rippikirjat. Niiden avulla
on mahdollista seurata vanhimpien
talonpoikaistalojen historiaa ja
asukkaita 1540-luvulta 1900-luvulle
saakka. Väestöluetteloihin on henkilönimien lisäksi tallennettu erilaista
paikkatietoa henkilöiden asuinpaikoista. Asumusten epäsuora sijainti
on kerrottu paikannimien avulla
pitäjän, kylän ja talon sekä usein
myös tilan tai torpan tarkkuudella.
Talon- ja torpannimissä voi myös
itsessään olla viittauksia asumusten
sijainteihin. Varsinkin torppia on
nimetty paljon niiden sijaintipaikan
perusteella. 1700-luvulta lähtien
maa- ja henkikirjoihin on kirjattu
myös talonumerot.

Uusi tietosuojalaki ryhdistää
paikkatietojen käsittelyä
kunnissa.

”

Kiinteistön rekisteritunnuksen
mieltäminen henkilötiedoksi ei ole
kaikille itsestään selvää”, tietää Kuntaliiton johtava lakimies Ida Sulin.
Henkilötietoa se kuitenkin on, sillä
henkilötietoa on kaikki tunnistettuun tai
tunnistettavissa olevaan luonnolliseen
henkilöön liittyvä tieto kuten osoite tai
auton rekisteritunnus. Tunnistettavuus
voi olla suoraa tai epäsuoraa eli vaikkapa
puhelinsoitolla selvitettävää. Kun henkilötietoja on useammasta henkilöstä, syntyy
henkilörekisteri.
Henkilötiedon määritelmässä ei ole
tapahtunut muutoksia, mutta ajankohtaiseksi kysymyksen on tehnyt 25.5.2018
voimaan astunut uusi tietosuojalaki. Sen
taustalla on Euroopan unionin yleinen
tietosuoja-asetus GDPR (General Data Protection Regulation). Uutta lainsäädäntöä
tarvitaan, koska teknologian kehittyminen
on tehnyt tietojen jakamisen ja erilaisten
tietojen yhdistämisen mahdolliseksi aivan
eri tavalla kuin ennen.

Henkilötietojen suoja haasteellista
myös kuntalaissa

H

enkilötietoja on suojannut Suomessa jo vuodesta 1988 henkilörekisterilaki ja vuodesta 1999 henkilötietolaki. Henkilötietolain korvaava uusi
tietosuojalaki ei tuo mullistavia muutoksia
rekisterinpitäjille, mutta ryhtiliikettä

ainakin paikkatietojen osalta saatetaan
tarvita. Viimeistään nyt henkilötietojen,
siis myös monien kiinteistöön liittyvien
tietojen, käsittelytavat on suunniteltava ja
dokumentoitava. Uutta on, että rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että se
noudattaa tietosuoja-asetusta.
Olennainen säännös henkilötietojen
luovuttamisesta sisältyy julkisuuslakiin.
Sen mukaan yksittäisiä henkilötietoja
voidaan tietyin edellytyksin luovuttaa,
mutta henkilörekisteriä tai sen osaa luovutettaessa viranomaisen eli rekisterinpitäjän
täytyy selvittää, että tietojen vastaanottajalla on peruste kyseisten henkilötietojen
käsittelyyn. Viranomaisten välillä peruste
tietojen käsittelyyn on harvoin ongelma,
mutta tietojen luovuttamisessa esimerkiksi
yrityksen käyttöön tilanne on toinen.
Velvoite vastaanottajan käsittelyperusteiden tarkistamiseen säilyy uudessakin
laissa, mutta viime metreille jääneessä
lakiehdotuksessa käsittelyperusteet ovat
Kuntaliiton mielestä julkisuuslakia vaikeaselkoisempia ja riippuvaisia rekisterinpitäjän omista ratkaisuista ja tulkinnoista.
Kuntaliitto totesikin huhtikuussa antamassaan lausunnossa, että viranomaisen
velvollisuus varmistua luovutuksensaajan
oikeudesta käsitellä tietoja muuttuu uudistuksen myötä haastavammaksi.
”Toisin kuin vaikkapa sote-puolella,
kiinteistöihin liittyvien tietojen rekisterinpitäjäkään ei ole kaikille aina selvää. Onko
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se kunta vai Maanmittauslaitos, ja mikä on
tietojen luovutusta”, toteaa Ida Sulin.
Kunnissa henkilötietojen julkisuutta
jouduttiin pohtimaan jo uuden kuntalain
myötä viime kesänä. Kesäkuussa 2017 voimaan tulleen kuntalain mukaan päätökset
annetaan tiedoksi pitämällä pöytäkirja
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Samaan
aikaan pitäisi tietenkin suojata päätöksissä
näkyvät henkilötiedot.
Tämä onkin ollut Sulinin mukaan suurempi ongelma kuin uusi tietosuojalaki.

Ongelmana tekninen osaaminen

T

ietosuojalain suurimpana haasteena
Sulin pitää erityisesti tiedonsiirtoon liittyvää teknistä osaamista.
Rekisterinpitäjän on selvitettävä, että
sen tietojärjestelmätoimittaja alihankkijoineen käsittelee henkilötietoja oikein.
Mutta mistä tiedetään, missä palvelintila
sijaitsee ja kuka tietoihin pääsee käsiksi?
Suurimmat järjestelmätoimittajat ovatkin
lähestyneet asiakkaitaan uusien sopimustekstien kanssa jo hyvissä ajoin. Lisäksi
Kuntaliitto on laatinut kunnille malliehdot
sopimuksiin, joissa palveluntuottaja käsittelee henkilötietoja tilaajan puolesta.
Myös se vaatii pohdintaa, miten järjestetään henkilön mahdollisuus tarkistaa omat
kiinteistöihin liittyvät tietonsa, kun niitä
on useissa eri rekistereissä.
Uusi laki velvoittaa rekisterinpitäjän

nimeämään tietosuojavastaavan, jonka
tehtävä on seurata tietosuojalainsäädännön noudattamista sekä kouluttaa ja neuvoa henkilöstöä. Kunnat olivat nimenneet
ennen lain voimaantuloa noin 200 tietosuojavastaavaa, jotka ovat jakaneet tietoa
ja hyviä käytäntöjä keskenään.

Olemme olleet holtittomia

E

U:n tietosuoja-asetus mahdollistaa
jopa kymmenien miljoonien sanktiot lain rikkojille. Niitä ei kuitenkaan olla langettamassa kunnille eikä valtion viranomaisille. Toki viranomainenkin
voi joutua vahingonkorvausvastuuseen.
Riskinä on myös joutua maksamaan esimerkiksi konsulteille ja tietojärjestelmätoimittajille turhasta, jos ei tiedä, mitä
tarvitsee. Tästä tietosuojavaltuutettukin
on kuntien paikkatietoasiantuntijoita
muistuttanut. Väistämättömiä kustannuksia syntyy tietojärjestelmien ja prosessien
kehittämisestä ja koulutuksesta.
Ida Sulinilla on selkeä mielipide suomalaisesta rekisteröinti-innosta: ”Koska
Suomella ei ole historiaa rekisterien väärinkäytöstä, meillä on eletty rekisteröinnin kanssa holtittomasti. Rekistereihin
kerätään miettimättä asiaa sen enempää
todella paljon tietoja henkilökohtaisella
tasolla asunnon pohjapiirroksista ja lämmitysmenetelmistä veriryhmiin ja terveys
tietoihin asti.”

Kustannuksista huolimatta Sulin on
tyytyväinen uuden lain tuomaan ryhtiliikkeeseen. ”Kuntalaisten on voitava luottaa
siihen, että kunta käsittelee heidän henkilötietojaan turvallisesti.” ◀
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KuntaTieto–
Palvelu
on avattu
KuntaTietoPalvelu tukee kuntien teknisen- ja
ympäristötoimen tiedonjakoa uuden tietosuojalain
mukaisesti.

MATTI HOLOPAINEN TOIMII
KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖNÄ SUOMEN KUNTALIITOSSA VASTUUALUEENAAN MAAPOLITIIKKA,
KIINTEISTÖNMUODOSTUS, KIINTEISTÖVEROTUS, PAIKKATIEDOT
JA REKISTERIHALLINTO. SÄHKÖPOSTI: ETUNIMI.SUKUNIMI@
KUNTALIITTO.FI
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D

igitaalinen yhteisk u n t a j a ke s t äv ä
kuntatalous edellyttävät, että kunnat
hoitavat tieto-omaisuuttaan huolellisesti ja kanavoivat
sen kaupallisen arvon kuntien ja kuntalaisten yhteiseksi hyväksi. KuntaTietoPalvelu
(www.kuntatietopalvelu.fi) on avattu tätä
tarkoitusta varten.
KuntaTietoPalvelu on kuntien ja Suomen Kuntaliiton yhteinen tietopalvelu.
Kunnat voivat liittyä palveluun maksutta
ja kanavoida tietopalvelutulot omaan
kuntaan. Palvelua voivat käyttää niin yksityiset, viranomaiset kuin yrityksetkin,
mikäli tietojen käytölle on hyväksyttävä
syy ja käyttäjä sitoutuu noudattamaan
EU:n tietosuoja-asetusta ja kansallista
lainsäädäntöä.
Palvelussa kunnat voivat avata ja jakaa
ajantasaista koneluettavaa tietoa (KuntaGML-tietomalli) hallitusti. Kunnat voivat
julkaista myös valmisteluvaiheen tietoja,
kuten asemakaavaluonnoksia ja käyttää
palvelua tiedotuskanavana. Palvelu toteuttaa EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR)
kunnille asetetut vaatimukset hallitusta
henkilötietojen luovuttamisesta. Inspiredirektiivin kunnille asettamat vastuut tietojen julkaisemisesta tullaan toteuttamaan
palvelun tietovirrasta.
Keskeisiä tietoja KuntaTietoPalvelussa
ovat osoitteet, valmiit rakennukset, asemakaavat ja niiden kaavayksiköt, yleiskaavat,
rakennusvalvonta-asiat, poikkeamis-

päätökset ja suunnittelutarveratkaisut.
Tavoitteena on, että kaikki kunnat julkaisevat nämä tiedot yhteisen palvelun kautta
vuoteen 2020 mennessä. Kunnilta palvelu
edellyttää rajapintojen avaamista.
Tällä hetkellä KuntaTietoPalvelusta voi
hakea ajantasaiset osoitetiedot yli 30 kunnasta, jotka edustavat 2 – 3 miljoonaa asukasta. Mukana ovat muun muassa Helsinki,
Espoo, Vantaa, Porvoo, Turku, Salo, Oulu,
Lahti, Kouvola, Kajaani, Joensuu, Lappeenranta, Kuopio, Kokkola ja Rovaniemi.
Tietojen laatua ja kattavuutta parannetaan
joka päivä, ja kuntia aktivoidaan liittymään
palveluun yhteistyössä kuntien järjestelmätoimittajien kanssa.
Koneluettava kaavatieto (KuntaGMLtietomalli) käsittää kaavojen ja kaavayksiköiden tiedot. Tieto, esimerkiksi paljonko
rakennusoikeutta on käytetty, päivittyy
koko ajan kuntien prosesseissa. Tieto
julkaistaan hallitusti KuntaTietoPalvelun
kautta tunnistetuille käyttäjille tunnettuun
käyttötarkoitukseen. Kaavayksikkötieto
ilmaisee mm. rakennuspaikan kaavallisen
rakentamismahdollisuuden sekä käytettävän ja käytetyn rakennusoikeuden
ajantasaisena tietona suoraan kunnan
prosessista. Sillä on merkittävää kaupallista
käyttöä. Ajantasaista kaavayksikkötietoa
tarvitaan myös kiinteistöverotuksessa.
Palvelun käynnistysvaiheen rahoittaa
Kuntasäätiö, joka myös tukee kuntia rajapintojen avaamisessa. Pienet kunnat voivat
hakea kannustinpalkkion osoitetietojen
avaamisesta KuntaTietoPalveluun. ◀
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Työkaluja ihmisille eikä
insinööreille
KUVA: LUUKAS RAATIKAINEN

Spatineo on hyödyntänyt
koneoppimista yrityksen
perustamisesta lähtien,
kertoo Sampo Savolainen.

”

Aloitin t yöt Spatineossa samana
vuonna kuin yritys perustettiin eli
vuonna 2011. Toimitusjohtajaksi siirryin syksyllä 2015. Muutoksen myötä
konkretisoitui, että kyllä johtajatkin tekevät työtä palkkansa eteen!
Minua on aina kiinnostanut tietää mitä
takahuoneessa tapahtuu. Työni parhaita
puolia onkin ollut ymmärryksen lisääntyminen siitä, miten yritykset toimivat
ja mitä kaikkea niiden pyörittämiseen
kuuluu. Taustani on tietojenkäsittelyssä ja
Spatineolle siirryin Maa- ja metsätalousministeriön Tietopalvelukeskuksesta.
Tällä hetkellä Spatineossa on seitsemän
työntekijää johto mukaan lukien. Pienen
yrityksen etuja on dynaamisuus ja vapaus
tehdä päätöksiä itsenäisesti. Jos jollakin on
mielestään hyvä idea, sitä voidaan kokeilla
ilman byrokraattisia hyväksymisprosesseja.
Tekoäly-sana on nyt muotia, mutta
todelliseen keinotekoiseen älyyn on vielä
pitkä matka. Nykyistä teknologian astetta

tineo Monitor, on paikkatietopalveluiden
käyttöanalytiikka- ja monitorointipalvelu,
jonka ytimessä on alusta alkaen ollut
koneoppiminen. Patentoitu algoritmimme
huolehtii, että mittaamme koko järjestelmän toimintaa tietoliikenteestä tietokantaan asti, emmekä rajoitu
vahtimaan esimerkiksi
suorittimien tai levyjärjestelmien toimintaa, kuten
konesaleissa yleensä tehdään. Mittauksemme käyttää monitoroitavaa palvelua
aivan kuten todellinen käyttäjä.
Spatineo syntyi, kun Ilkka Rinne aisti
liikehdintää Inspiren ja paikkatietojen
jakelun ympärillä. Oivalsimme, ettei
jakelun käyttöanalytiikkaan ja laadunvalvontaan ollut työkaluja – ei ainakaan
sellaisia, mitä muut kuin asiaan syvästi
vihkiytyneet olisivat ymmärtäneet. Ilkan

Tekoälyyn on vielä pitkä matka.
kuvaa paremmin sana koneoppiminen.
Kone pystytään opettamaan vastaamaan
yksinkertaisiin ongelmiin, kun sitä opetetaan riittävällä määrällä dataa.
Datan lisäksi tarvitaan algoritmeja ja
valtavasti laskentakapasiteettia. Pilvilaskenta on tuonut koneoppimisen myös
pienyritysten ulottuville.
Pilvilaskenta on meidänkin tuotteissamme olennaista. Päätuotteemme, Spa-

kanssa Spatineoa lähti perustamaan Kristian Jaakkola.
Spatineon perusajatus on tarjota työkaluja, jotka tuottavat tiedon visuaalisesti ja
selkeästi. Tavoite on tuottaa ymmärrettävää ja arvokasta tietoa myös päättäjille eikä
vain insinööreille.
Parhaillaan kehitämme Spatineo Impactia, koneoppimistakin hyödyntävää palvelua paikkatietojen vaikuttavuuden
arviointiin. Tuotamme asiakkaillemme
tietoa siitä, miten heidän paikkatietojaan
ja paikkatietopalveluitaan hyödynnetään
yhteiskunnassa. Olemme esimerkiksi
tuottaneet mittarin, joka kertoo mitkä
kunnat käyttävät Syken tulvakarttapalvelua ja käyttävätkö kaikki riskikunnat sen
analyysejä.
Paikkatietoalalla on herätty koneoppimiseen yllättävän myöhään ottaen
huomioon tarjolla olevan paikkatiedon
määrän ja sen yhdistettävyyden. Toivoisin näkeväni lisää aineistoja, joista on
saatavilla pitkiä aikasarjoja, sillä se mahdollistaisi ennustamisen paikkatiedon
perusteella.
Spatineon monitorointipalvelut ovat
jo kymmenien organisaatioiden käytössä
ympäri Eurooppaa. Tavoitteemme on, että
viiden vuoden kuluttua meidät tunnetaan
vaikuttavuuden arvioinnissa maailmanlaajuisesti.” ◀
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Augmenting the Thematic Maps with Data
Driven Graphics by Integrating Open APIs and
Mapping Platforms

Pictures show the visualization samples based on the user selections of Sotkanet and PX Web API.

R

ecently, the need for desktop
applications has almost been
displaced by improved web
technologies. Another import
ant development has been web
services. Companies, institutions and
government agencies have implemented
web services to expose data resources or

UMIT DOST WORKS IN EU
FUNDED PROJECT, BONUS BASMATI, IN FINNISH GEOSPATIAL
RESEARCH INSTITUTE/NATIONAL LAND SURVEY OF FINLAND.
HE HAS MASTER'S DEGREE IN
GEOINFORMATICS, AALTO UNIVERSITY. E-MAIL: FIRSTNAME.
LASTNAME@NLS.FI

f unctionalities over the web and have usually made it accessible through application
programming interfaces (API). This has
enabled resources to become accessible
through the web and has made it a data
rich environment.
Aforementioned developments have
also improved and enlarged the role of
geographic information online. Many
organizations and government agencies
come together to create different levels of
spatial data infrastructures (SDI) to make
geoinformation more accessible, interoperable and harmonized through open
geographic web service standards (e.g.,
WMS, WFS), technologies (e.g. OSGeo) and
policies (e.g. INSPIRE).
Since more open geospatial services are

available and the web is a common platform for development, it is possible to provide web applications which extensively
utilize these national and international
spatial data infrastructures. In Finland,
Oskari provides user experience for open
geospatial web services. Data sources are
utilized in Oskari to create e.g. thematic
maps. Even though the Oskari platform
is important for the GIS community, the
thematic maps feature integrates only
Sotkanet with choropleth maps. There
are, however, many statistical data sources
– both Finnish and global – available from
different organizations through Open PX
Web APIs. Different types of graphs types
can also be implemented. The integration
of even one of these resources with differ-
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Visualizations based on multiple view design principles and visualization seeking mantra. Overview with sorted values (right-top), zoom
and filter, then details on demand (left-top), highlight (bottom-right), view relationships (bottom-left).
ent types of graphs into the Oskari service
integration platform could bring benefits
for the whole GIS community and amplify
the exploratory analysis with ready visualizations for the area of interest.
Based on these facts, my thesis work
focused on augmenting the thematic maps
of Oskari by transforming the current
thematic mapping feature into a multiple
view statistical exploration platform and
by integrating PX Web API into the platform. The aim was to allow users to explore
enriched visualized data based on the
graphs, data tables and choropleth maps
in a unified window with multiple data
sources. In this highly interactive multiple
view system, users would be able to ask
more questions and also find answers easier. At its core, the system is implemented
using open source technologies, server
side integration technique (mashup) and
utilized cutting edge data visualization
technologies. To create choropleth maps,
system used WMS layers, queried the data
from PX Web API and styled it using SLD
(Styled Layer Descriptor). Graphs are created using well known data visualization
library (D3.js).
After the implementation, the platform

consists of three types of graphs and choropleth maps – data for each administrative
division are shown in choropleth maps,
graphs and data tables. To create a more
intuitive user experience, visualization
seeking mantra (overview, zoom and filter,
detailed queries) and the design principles
of multiple view systems are applied. As
a result, users first get to see the entire
data set with sets of visualizations, they
can then zoom into to see what they want
and filter out what they do not want, and
also check details on demand. Moreover,
highlighting, sorting and view relationship
features have been implemented. With
additional features, the graphs sorts the
values in ascending order. Users can compare values for different data tables and
when they select an element in a graph, the
element is highlighted.
The resulting multiple view system
allows users more efficient comparison,
information search, pattern recognition
and change detection. Users are able to
find answers easier to questions such as,
”Which regions have similar values? How
has the situation changed over the years?
How does one variable affect another?”
The thesis work addressed how the

service integration platforms could be
further enhanced by implementing correctly designed multiple view system
and by using open APIs. System benefited
open source technologies, spatial data
infrastructures, open standards and APIs
as well as user interface design principles
of visualization seeking mantra and multiple view systems. The map application
platform now includes more statistical data
sources, choropleth maps and graphs and it
is ready for its user to analyze them.
It is good to remind ourselves that data
itself is meaningless if it does not bring
information, knowledge or wisdom with
the help of tools and processes. With
development in web technologies, just like
people harness natural resources to create
electricity and light up every house, the
GIS community has more chance to harness data sources from the web as a way of
enlightening people and decision makers
with the help of visualizations. ◀
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STANDARDIPositio
▶ RIITTA VANIALA

Paikkatiedon

standardisointiyhteisöjen ABC
Standardien käyttö luo perustan paikkatietojen yhteiskäytölle.
KUVA: RIITTA VANIALA

S

tandardisointi eli yhteisestä
menettelytavasta sopiminen perinteisessä mielessä
tarkoittaa standardien laatimista. Yhtä lailla standardisointi on standardien
käyttöönottoa jatkuvassa
toiminnassa, vaikkapa rajapintapalvelussa
tai toimintaprosessissa. Yleissääntö on, että
standardien noudattaminen on vapaaehtoista. Viranomainen saattaa kuitenkin
edellyttää niiden käyttöä.
Standardien käyttö tehostaa laaja-alaisesti kaikkia toimialoja ja helpottaa meidän
kaikkien arkipäivää niin, että pidämme
joitakin toiminnallisuuksia itsestäänselv y yksinä (SI-järjestelmä, tietokoneen
liityntäportit, tiedonsiirtoprotokollat,

Paikkatietoalan standardisointia edistetään
meillä ja maailmalla.
jne.). Standardien käyttö luo perustan
myös paikkatietojen yhteiskäytölle määrittelemällä esimerkiksi, miten tietoa voi
etsiä (metatiedot), missä muodossa tietoa
tarjotaan (tiedosto- ja rajapintaformaatit),
miten tietoa tarjotaan (rajapintapalvelut),
mikä on tiedon oikeellisuus tai yhdistettävien aineistojen heikoin lenkki (laadunarviointi- ja raportointimenetelmä).

Maailmanlaajuiset
standardisointiyhteisöt

P

aikkatietoalan merkittävimmät
maailmanlaajuiset standardisointiyhteisöt ovat ISO (International
Organization for Standardization), OGC
(Open Geospatial Consortium), IHO (Inter-

national Hydrographic Organization) ja
DGIWG (Defence Geospatial Information
Working Group). Näistä ISO julkaisee
standardeja useilta muiltakin aloilta kuin
paikkatietoalalta, kolme muuta yhteisöä
keskittyy nimenomaan paikkatietoalaan.
ISO laatii, päivittää ja julkaisee kansainvälisiä standardeja, joita hyödynnetään
useissa tuotteissa, palveluissa, prosesseissa
ja teknisissä järjestelmissä eri puolilla maailmaa. ISO-organisaatio muodostuu jäsenvaltioiden nimeämästä edustajasta, joita on
kustakin jäsenvaltiosta yksi virallinen taho.
Suomesta SFS (Suomen standardisointiliitto) on ISO:n virallinen jäsen, mutta usein
standardisointityöhön osallistuu virallisen
jäsenen ulkopuolisia asiantuntijoita.
ISO:ssa standardien laatimisvastuu on
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teknisillä komiteoilla (Technical Committees, TC). Käytännön laatimistyön
tekee usein teknisen komitean asettama
työryhmä (Working Group, WG). Paikkatietoalan standardeja laaditaan ISO:n
TC211-komiteassa. ISO:n standardit ovat
maksullisia.
OGC tuottaa avoimia maksuttomia paikkatietoalan standardeja, joita käytetään
esimerkiksi maanviljelyssä, meteorologiassa, ympäristönsuojelussa ja luonnollisesti paikkatietojen julkaisujärjestelmissä,
muun muassa Maanmittauslaitoksen
Paikkatietoikkunassa. OGC-jäsenistö koostuu sekä viranomaistahoista, yksityisistä
yrityksistä, kansalaisjärjestöistä ja tutkimuslaitoksista, joiden asiantuntijatyönä
standardeja laaditaan.
OGC:ssa Suomea edustaa Maanmit
tauslaitos. OGC-jäsenyys oikeuttaa osallistumaan TC-kokouksiin ja pääsyn jäsenportaalin kautta OGC-dokumentteihin.
IHO on kansainvälinen merikartoitusjärjestö, jonka tavoitteena on tukea
ja kehittää maailmanlaajuista yhteistoimintaa. Se ylläpitää ja kehittää tarvittavia
tietostandardeja, tuotteita ja palveluja ja
mahdollistaa niiden laaja-alaisen käytön.
Suomessa Liikennevirasto osallistuu IHO:n
työhön.
DGIWG kehittää ja ylläpitää standardeja, joilla edistetään jäsenvaltioiden
puolustusvoimien välistä paikkatiedon
vaihdantaa ja hyödyntämistä. Suomi on
DGIWG:n Associate-jäsen ja seuraa aktiivisesti esimerkiksi verkkopalveluiden
teknistä paneelia, jossa luodaan puolustussektorin tarpeisiin muun muassa metatietomallia ja katselu- ja latauspalveluiden
profiileja.

Eurooppalaiset ja pohjoismaiset
yhteisöt

E

uroopassa paikkatietoalan standardisointia tunnetusti dominoi
INSPIRE (Infrastructure for Spatial
Information in Europe) samannimisestä

direktiivistä seuranneiden lakivelvoitteiden vuoksi. Toinen Euroopassa vaikuttava
organisaatio on EU:n perustama CEN
(European Committee for Standardization). Tosin sen paikkatietoa käsittelevän
teknisen komitean TC287-aktiivisuus on
nykyisin melko vähäistä.
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edustajia useista suomalaisista paikkatietoalan organisaatioista, joista Maanmittauslaitoksen edustaja on tällä hetkellä
SR304-ryhmän puheenjohtaja.
Suomessa toimii kaksi asetukseen
perustuvaa, paikkatietoalaa käsittelevää
neuvottelukuntaa: JUHTA (Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta) ja PATINE
(Paikkatietoasiain neuvottelukunta).
JUHTA:n tehtävänä on
muun muassa antaa julkisen hallinnon tietohallintoa koskevia suosituksia. Kaikki uudet ja
päivitettävät JHS-suositukset siis käsitellään JUHTA:n kokouksissa. Paikkatietoalan
JHS-suosituksia seurataan ja käsitellään
JUHTA:n JHS Paikkatiedon ohjausryhmässä.
PATINE seuraa ja arvioi kansallisen
paikkatietoinfrastruktuurin kehitystä,
koordinoi Inspire-direktiivin toimeenpanoa ja raportoi näistä Euroopan komissiolle
säännöllisesti.
Paikkatietoverkoston toiminta liittyy
standardisointiin hyödyntämisnäkökulmasta. Verkoston tavoitteena on kehittää
paikkatietojen yhteiskäyttöä, jossa keskeisenä osana on standardien jalkauttaminen.
Vuonna 2018 Paikkatietoverkoston yksi
neljästä kärkiteemasta on tilasto- ja paikkatietoyhteistyön edistäminen. Maanmit
tauslaitoksella ja Tilastokeskuksella on
kaksi yhteisprojektia, joista toinen tähtää
OGC:n TJS-standardin (Table Joining Service) päivittämiseen. ◀

Standardit helpottavat meidän
kaikkien arkipäivää.
Inspiren MIG-ryhmä (Maintenance
and Implementation Group) tarjoaa teknisiä neuvoja Inspire-direktiivin mukaisten
aineistojen ja palveluiden ylläpitoon ja
täytäntöönpanoon.
EU:n ISA2-ohjelma tukee viranomaisia
kansallisesti ja kansainvälisesti yhteentoimivien digitaalisten julkisten palveluiden
tuottamisessa. Maanmittauslaitoksella
on edustajat sekä MIG-r yhmässä että
ISA2-ohjelmassa. He raportoivat paikkatietoasian neuvottelukunnalle ryhmien
toiminnasta.
Pohjoismaissa toimii kaksi standardisointiyhteisöä: Nordic INSPIRE Network ja
Nordic Standardisation Group. Molempien
ryhmien tavoitteena on sopia pohjoismainen yhteisymmärrys ennen kansainvälisten organisaatioiden (INSPIRE, ISO, MIG)
kokouksia. Näin pohjoismaisella mielipiteellä on enemmän painoa ja näkyvyyttä.
Myös OGC:ssa toimii eurooppalainen ja
pohjoismainen foorumi, joissa tosin Suomi
ei viime vuosina ole ollut aktiivinen.

Standardien käytön edistäminen
Suomessa

S

uomessa Suomen standardisointiliitto, SFS, on standardisoinnin
keskusjärjestö. SFS:n paikkatietoalan
standardisointiryhmä SR304 seuraa ja
ottaa kantaa kansainväliseen standardisointiin. SR304:n kokouksiin osallistuu

RIITTA VANIALA (FM, INS
(Y-AMK)) TYÖSKENTELEE
MAANMITTAUSLAITOKSESSA
JOHTAVANA ASIANTUNTIJANA
TEHTÄVÄKENTTÄNÄÄN STANDARDISOINNIN KOORDINOINTI.
SÄHKÖPOSTI: ETUNIMI.SUKUNIMI@MAANMITTAUSLAITOS.FI
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UUTISIA
KUVA: JULIA HAUTOJÄRVI

Avointa tietoa luonnon
monimuotoisuudesta
Suomen metsistä on laadittu kaikille avoin
valtakunnallinen kartta-aineisto, joka antaa kattavan kuvan metsien luontoarvojen
jakaantumisesta. Kartta-aineistossa kaikki Suomen metsäalueet ovat paremmuusjärjestyksessä luonnon monimuotoisuutta kuvaavien ominaisuuksien perusteella.
Näin voidaan löytää ne metsäalueet, joiden
puustorakenne on hoidettua talousmetsää
monipuolisempi ja joissa on enemmän lehtipuustoa, hyvin vanhoja puita sekä lahopuuta.
Määrällisesti eniten arvokkaita metsäalueita löytyy Lapista, Etelä-Savosta, Pohjois-Karjalasta ja Keski-Suomesta. Pin-

Suomalaislaitteita avaruuteen
Suomalaisen DA-Groupin laitteita sisältävä PAZ-satelliitti laukaistiin radalleen helmikuussa. DA-Group suunnitteli ja valmisti PAZ-satelliittiin SAR-tutkan järjestelmiä ja
instrumentteja alihankkijana espanjalaiselle EADS CASA Espacio S.L.:lle, joka on nykyisin osa AIRBUS-organisaatiota. DA-Groupin

Kauanko kestää
Suvisaaristosta Asemaaukiolle?

toimittamat tutkan alijärjestelmät jakavat
tutkan lähetyssignaalin stabiilisti eri antennielementeille sekä yhdistävät eri antennielementeiltä tulevat tutkasignaalit.
PAZ:n SAR-tutkan data palvelee sekä
puolustus- että siviiliorganisaatioita. PAZ
on osa kolmen satelliitin konstellaatiota yhdessä TerraSAR-X ja TanDEM-X -satelliittien kanssa.

ta-alaan suhteutettuna eniten alueita on
Uudellamaalla, Hämeessä, Pirkanmaalla
ja Etelä-Savossa. Paljon arvokasta metsäluontoa on myös suojelualueiden ulkopuolella.
Kartta-aineisto on tuotettu Helsingin
yliopistossa kehitetyllä Zonation-ohjelmistolla. Aineistoina ovat Suomen metsäkeskuksen, Metsähallituksen sekä Luonnonvarakeskuksen aineistot. Kartta-aineisto on
vapaasti ladattavissa Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) karttapalvelimelta.

Tällä hetkellä DA-Group valmistaa alijärjestelmiä ja instrumentteja mm. ESA:n
Sentinel-1 C ja D sekä MetOp-SG -ohjelmien satelliitteihin.

KUVA: LÄNSIMETRO/TIMO KOTINEVA

Pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisista on tulossa uusi versio, joka sisältää sekä Länsimetron mukanaan tuomat
muutokset matka-aikoihin että pyöräilyn
uutena kulkumuotona.
Matka-aikamatrisii käsittää matkaaika- ja etäisyystiedot kävellen, joukkoliikenteellä ja autolla kaikista pääkaupunkiseudun YKR-ruuduista kaikkiin
pääkaupunkiseudun YKR-ruutuihin (13
230 ruutua). Uusin ja aiemmat matriisit on tuotettu Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitoksella Digital
Geography Labissa Katumetro-tutkimusohjelman ja Helsingin yliopiston rahoittamana. Aineisto on vapaasti saatavilla.

Sitowise ostaa Dimenteqin
Rakennetun ympäristön suunnittelu-,
asiantuntija- ja digitaalisia palveluja tarjoa-

va Sitowise Oy ja paikkatietoa hyödyntäviin
tietojärjestelmäpalveluihin erikoistunut Dimenteq Oy yhdistyvät, kun Sitowise hankkii
Dimenteqin koko osakekannan. Kaikki Di-

menteqin 37 asiantuntijaa jatkavat nykyisissä tehtävissään.
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TUOTEUUTISIA
Beacon paikantaa laitteet ja
ihmiset

Maastouutuuksia Trimbleltä
Trimblen uusi maastotietokone Trimble®
TSC7 yhdessä uuden Trimble Access™
2018 -maasto-ohjelmistoversion kanssa
tehostaa maastotiedon keruuta. Trimble
TSC7 tarjoaa tehokkaan tiedonhallinnan
ja toimisto-ohjelmistojen käytön.
Lisäksi Trimble on julkaissut uuden version maasto-ohjelmisto Trimble Access™:sta. Access 2018 integroituu Trimble Sync Manager™ -sovelluksen
kanssa, mikä mahdollistaa pilvipohjaisen
tiedonhallinnan maaston ja toimiston välillä.

Tekoälyapulainen auttaa
parkkipaikan etsinnässä
EasyPark-sovelluksessa toimiva uusi Find
& Park -toiminto lupaa vähentää pysäköintiin tuhrautuvan ajan jopa puoleen. Tekoälyn laskemiin todennäköisyyksiin perustuva palvelu on vielä kehitysvaiheessa, ja
Helsinki on kansainvälisestikin yksi ensimmäisiä kokeilupaikkakuntia. Easy Parkin
teettämän selvityksen mukaan suomalaiset ovat keskimääräistä kärsimättömiä pysäköijiä.

Paikkatiedon vaikuttavuuden
parantamiseen Spatineo
Impact
Spatineo on kehittänyt uuden menetelmän
paikkatiedon käytön vaikuttavuuden arvioimiseksi. Ratkaisu on nimeltään Spatineo
Impact.
Ensimmäinen vaikuttavuusarviointiprojekti on tehty Suomen Ympäristökeskuksel-

Suomalaisen varastologistiikkayhtiö Optiscanin Beacon on pienikokoinen paristoilla toimiva lähetinyksikkö. Se lähettää jopa
10 kertaa sekunnissa signaaleja, joita muut
Bluetoothilla toimivat laitteistot voivat nähdä. Joissakin beaconeissa on lämpötilamittaus- tai kosteudenmittaussensoreita, ja
markkinoilla on myös WiFi-verkossa käytettäviä aktiivisia RTLS-tunnisteita Beaconominaisuuksilla. Beaconeita voidaan myös
lukea niille tarkoitetuilla lukijoilla.

Puukohtainen droonipalvelu
muuttaa puukauppaa
MHG Systems on kehittänyt drooneilla kerättyyn tietoon perustuvan palvelun, jonka avulla saadaan tarkasti selville, kuinka
monta puuta metsätilalla kasvaa ja mitkä
puut tulisi poistaa hakkuussa tai taimikonhoidossa. Puukohtaista metsäinventointia
on kehitetty viime syksystä lähtien Mikkelissä ja Hankasalmella sijaitsevilla Data-

Beaconeiden paikkatietoa hyödynnetään esimerkiksi vähittäiskaupassa lähettämällä asiakkaan kännykkään hintatietoja. Julkisella sektorilla ja sairaaloissa
Beaconeita ja niihin liitettyä web-sovellusta
voidaan hyödyntää tuotteiden ja ihmisten
reaaliaikaiseen paikantamiseen ja oikean
suunnan löytämiseen rakennuksen sisällä.
Reaaliaikaisen paikantamisen lisäksi sovelluksen ominaisuuksia on tiedon raportointi- ja analysointi.

Bio-hankkeen pilottitiloilla. DataBio on Euroopan Komission rahoittama biotalouden
big data -hanke.
Palvelu on nyt saatavilla koko Suomeen
hehtaarikohtaisesti hinnoiteltuna.
Suomalainen MHG Systems on toteuttanut puukohtaisen metsätietojärjestelmän
jo viisi vuotta sitten Italiaan ja Itävaltaan.

Find & Park analysoi autoilijan määränpään yleiset parkkipaikat ja laskee, mistä
löytyy todennäköisimmin tyhjä ruutu. Yksityiskohtainen kartta opastaa kuljettajaa
ja näyttää todennäköisyydet lähialueen
vapaisiin pysäköintiruutuihin sekä katujen
varsilla että julkisissa pysäköintihalleissa.
Parkkipaikkanavigaattori on kiinteä osa
EasyParkin mobiilisovellusta. Pohjadatan
ovat keränneet EasyParkin palkkaamat autoilijat, jotka kartoittivat suomalaisten kaupunkien pysäköintipaikkojen trafiikkia.

le. Siinä arvioitiin SYKE:n avoimen ympäristötiedon vaikuttavuutta ja luotiin analyysin
pohjaksi SYKE:n strategisiin tavoitteisiin perustuvat indikaattorit.
Indikaattorien datalähteinä olivat Google Analytics -tiedot ja lokitiedot ympäristötietoa esittävistä ja tarjoavista karttapalveluista sekä rajapintapalveluista.
Indikaattorit esitetään SYKE:lle räätälöidyssä dashboardissa. Spatineo Impact -palve-

luun kuuluu lisäksi Spatineon asiantuntijoiden antamat suositukset vaikuttavuuden
parantamiseksi.
Spatineo on saanut myös uusia ulkomaisia asiakkaita, kun Saksassa sijaitseva
Landkreis Nienburg/Weserin maakunta on
ottanut käyttöön Spatineon monitorointipalvelun.
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PALVELUHAKEMISTO
TM

OHJELMISTOT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

▷
▷
▷
▷
▷
▷

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

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

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

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

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

▷ Topcon GPS/Glonass/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

2018

ILMOITTAUDU
NÄYTTEILLEASETTAJAKSI
www.paikkatietomarkkinat.fi
5. – 6.11.2018
Messukeskus Siipi, Helsinki
JÄRJESTÄJÄ: MAANMITTAUSLAITOS

▷ 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

LOCATION
BUSINESS
FORUM

PAIKKATIETOA, VAIN TAIVAS RAJANA

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

LAITTEISTOT

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

THE SCIENCE OF WHERE

▷ Avoimen/suljetun lähdekoodin ratkaisut
▷ Sovelluskehitys/alihankinta

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

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

PALVELUT

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

▷ On-line paikkatietopalvelut
▷ Kartografiset tuotantopalvelut
▷ Määrittelyt ja konsultointi
▷ Projektit ja integraatiot
▷ ESRI, Microsoft, open source jne.
Petteri Verronen
puh. 040 548 7545
etunimi.sukunimi@cgi.com
www.cgi.fi

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

▷ 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

TM

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

▷ Paikkatietojärjestelmien sovelluskehitys ja
projektit
▷ Mobiilin tiedonkäsittelyn ratkaisut eri tarpeisiin

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

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

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

Paikkatietokonsultointia riippumattomasti
▷ määrittely, kilpailutus, toteutuksen valvonta
▷ karttapalvelut, datan jalostus
▷ asiantuntijatehtävät, selvitykset, suunnitelmat

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

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

IMAGING FOR DEVELOPMENT

SKM-GIS AIR
▷ 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

▷ 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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▷
▷
▷
▷

Erdas ja Geomedia ohjelmistot
ArcGIS räätälöinti
Paikkatietoaineistojen hallinta
Karttatuotteet

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

▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷

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

asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi
www.maanmittauslaitos.fi

Location Business Forum 2018 -seminaari käsittelee useita
ajankohtaisia teemoja paikkatiedon hyödyntämisen
uusimmista kokemuksista ja mahdollisuuksista eri
toimialoilla. Syvennymme mm. mittaus- ja kartoitusalan
digimurrokseen, pohdimme rakennetun ympäristön
prosessien tehostumista, kaupunkimallien uusia
mahdollisuuksia sekä paikkatietoa liikenteen ja
biotalouden palveluksessa.
seminaarin osallistumismaksu on 190€
ja se oikeuttaa seuraamaan kaikkia eri teemoja.
Ilmoittautuminen avataan syyskuussa.
Seuraa Paikkatietomarkkinoiden
webbisivuja!

ÄOta yhteyttä: juha.saarentaus@geowise.fi
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Sitowise, Tuulikuja 2, 02100 ESPOO
puh. 020 747 6000
etunimi.sukunimi@sitowise.com
www.sitowise.com

Suomen paikkatietoklusteri FLIC järjestää
korkeatasoisen asiantuntijaseminaarin
Paikkatietomarkkinoiden toisena päivänä
tiistaina 6.11.2018.

Onko
yrityksesi
kiinnostunut
seminaarin
sponsoripaketista?

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

▷ Topcon merkkihuolto
▷ GPS- ja muut geodesian laitteet

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

Maanmittaustoimitukset
Lainhuudot ja kiinnitykset
Kiinteistötietopalvelu
Karttapaikka
Avoimet aineistot
Rajapintapalvelut
Tutkimus

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

PALVELUT

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

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

SPONSOREINA MM:

TIETOTUOTTEET

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

▶ 35

Uutta tehoa
maanmittaukseen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows 10
Intel Apollo Lake
- N4200 -prosessori
Uusi Trimble Access
-maasto-ohjelmisto
Edistyksellinen 7" kosketusnäyttö, luettavissa kirkkaassa
auringonvalossa
Kestävä IP68 -luokitus
Käyttäjän vaihdettavat moduulit
Poikkeuksellisen ergonominen
Kamerat edessä ja takana
Trimble SX10 yhteensopiva

UUTUUS
Trimble
TSC7
-maastotietokone

Zoomaa, vieritä, valitse kohteet
näytöltä...tabletin käyttömukavuus,
maanmittaustoiminnot uskomattoman
helppokäyttöisessä muodossa!

Trimble
Access 2018
maasto-ohjelmisto

Trimble
Business Center
toimisto-ohjelmisto

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Uusi käyttöliittymä
Tehokkaat graafiset ominaisuudet ja
parannetut työnkulut
Helppokäyttöiset valikot ja näytön navigoinnit
Pilvipohjainen tiedonhallinta
Sync Manager integroituu saumattomasti
Trimble Business Centerin kanssa

•

Versio 4.10
Uusi ohjelmistomoduuli: Tunnelit
Parannettu pintamallien hallinta
Paikkatietoaineistojen jälkilaskenta
Parannettu tuki AutoCAD -tiedostojen
ominaisuustiedoille
Tarkista päivitystilanteesi ja ota yhteyttä tarvittaessa

Geotrim Oy
Perintötie 2c, 01510 Vantaa
Puh. 0207 510 600
info@geotrim.fi
www.geotrim.fi

