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Helpotusta paikkatietotietouden levittämiseen

”

PÄÄTOIMITTAJA:
PIRKKO YLISELÄ, P. 040 504 3684
PIRKKO.YLISELA@MAANMITTAUSLAITOS.FI

PIRKKO YLISELÄ

SEURAAVAAN LEHTEEN TARKOITETTU AINEISTO ON TOIMITETTAVA TUOTTAJALLE
25.1.2019 MENNESSÄ.

päätoimittaja
PS. Jos Paikkatietomarkkinat jäivät väliin, ota tästä
videolinkki mielenkiintoisiin esityksiin https://mml.
videosync.fi/paikkatietomarkkinat-2018. Toivotaan, että
video Nergin avauspuheesta leviää mahdollisimman
laajasti myös muiden kuin nykyisten paikkatietouskovien joukossa.

KUVA: MARJA LEHTIMÄKI

Olipa hyvä, että kutsuitte minut tänne Paikkatietomarkkinoille puhumaan. Jouduin perehtymään, mitä me maakuntauudistuksessa
ja Sotessa olemme tehneet paikkatietojen
osalta!” Näin totesi alivaltiosihteeri Päivi Nerg
markkinoiden avajaisissa. Hän sanoi, että tekee hyvää
kysyä itse kultakin, miten hyödynnämme paikkatietoja.
Juuri näin! Nerg oli myös vaikuttunut Jaana Mäkelän,
Spatineo, tekemästä selvityksestä paikkatiedon kustannushyödyistä. Niistä kerrotaan myös tässä lehdessä.
Paikkatiedon ilosanomaa on erittäin helppoa ja tosi
vaikeaa levittää. Kaikkien heidän, jotka pääsevät sisään
paikkatietomaailmaan, on helppo ymmärtää ja välittää
viestiä paikkatietojen merkityksestä ja tarpeellisuudesta.
Jos taas ei tiedä, miten paikkatietoja voi hyödyntää,
jää paljosta paitsi. Paikkatiedot yhdistävät eri organisaatiot, hallinnonalat, yritykset ratkaisemaan yhteisiä
ongelmia yhdessä. Paikkatiedot edellyttävät enemmän
yhteistyötä, yhteisiä malleja ja sitä, että eri toimijat
katsovat toimintoja yhdessä. Paikkatietojen hyödyntäminen on parhaimmillaan yhdessä tekemistä.
Positio ottaa askeleen, jolla helpotetaan paikkatietotietouden levittämistä. Ensi vuodesta lähtien Positio
on ilmainen lehti. Vaikka hinta ei ole ollut tähänkään
asti suuren suuri, toivomme ilmaisuuden toimivan
täkynä startupeille, pienille kunnille, eri yrityksille ja
opiskelijoille. Position voi tilata suoraan verkkosivuilta
kuten ennenkin.
Position kaikkia artikkeleita, uutisia ja koko lehteä
on pystynyt lukemaan tämän vuoden alusta verkosta.
Jutut ovat pdffiä. Sisältö on kuitenkin tärkeämpi kuin
julkaisumuoto.
Lehden sisällössäkin tapahtuu iso periaatteellinen
muutos. Lehdessä ei enää julkaista ilmoituksia. Pääasiallinen syy tähän on, että pitkäaikainen ilmoitusmyyjämme Pekka Lehtonen ei jatka tehtävässään. Kiitos
Pekalle ahkeroinnista Position eteen vielä eläkevuosinaan.
Tarttukaa lehteen ja nauttikaa paikkatiedoista!
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MURROKSESSA
MURROKSESSA
▶ RIITTA TEINIRANTA

Löytyykö tieto?
Sain hiljattain puhelun, jossa haluttiin
tietää millaisia tietoja olisi saatavilla
Suomen maankäytöstä. Soittaja oli
kiitollinen saatuaan tiedot, joita oli
turhautumiseen asti etsinyt netistä.

T

iedon löytämisen vaikeus
tulee esiin useamminkin ja
näyttää siltä, että avoin tieto
ei olekaan löydettävissä niin
helposti kuin toivomme.
Voidaanko asia ratkaista
kehittämällä palveluita vai pitäisikö siirtyä takaisin henkilökohtaiseen asiakaspalveluun?
Vielä tämän vuosisadan alussa datan
käyttöön saaminen oli suuri haaste. Julkishallinnon tietojen avaaminen ja erityisesti
maksuton käyttö oli toive, jonka toteutuminen tuntui lähes mahdottomalta.
Valtion ympäristöhallinto tarttui haasteeseen ja asetti 2000-luvun alun ympäristöstrategiassa keskeiseksi tavoitteeksi
ympäristötiedon julkaisemisen avoimesti
kaikkien käyttöön.
Nyt parikymmentä vuotta myöhemmin
olemme päässeet tilanteeseen, jossa julkisen hallinnon tuottaman datan avaaminen
kaikkien käyttöön on yksi keskeisistä
perusajatuksista. Se on esimerkiksi yksi
ministerityöryhmän julkisten palveluiden digitalisoinnin periaatteista. Myös
EU korostaa tietojen avointa saatavuutta
esimerkiksi Inspire- ja PSI-direktiiveillä.

Oivallinen
aloitus

E

nsimmäinen ympäristö- ja paikkatietopalvelu avattiin vuonna 2008
Oivan nimipäivänä, jonka mukaan palvelu
sai myös nimensä. OIVA-palvelu oli tarkoitettu ensisijaisesti asiantuntijoille. Tietojen
käyttö oli maksutonta ja niitä sai hyödyntää vapaasti myös kaupalliseen käyttöön.
Helmikuussa 2016 OIVA jäi historiaan, kun
syke.fi-sivustolle avattiin uusi avoimen tiedon palvelu. Paikkatietoaineistot, ympäristötietojärjestelmät, lukuisat karttapalvelut,
satelliittihavainnot, avoimet rajapinnat
ja seurantatiedot löytyvät kaikki samasta
osoitteesta (syke.fi/avointieto).
Ympäristötiedon avoin saatavuus on
tällä hetkellä itsestäänselvyys. Syke vastaa
useiden ympäristötietovarantojen tuottamisesta ja ylläpidosta, ja nämä ympäristötietovarannot sisältävät lähes aina kohteen
sijaintitiedon joko välillisenä tai välittömänä viittauksena paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen. Syken avoimien
paikkatietoaineistojen määrä on kasvanut
alun noin kymmenestä aineistosta lähes

100 eri aineistopakettiin.
Noin vuosi sitten tehdyn
kyselyn perusteella Avoin tieto
-palvelussa etsitään eniten tietoja pohja- ja pintavesistä sekä
suojelualueista. Suurin käyttäjäryhmä ovat yritykset, mutta käyttäjistä
löytyy yllättävän paljon myös yksityisiä
henkilöitä.

Google ei auta

A

vointa dataa on runsaasti saatavilla, mutta löytävätkö käyttäjät
tiedot? VM:n avointieto-portaali,
Maanmittauslaitoksen ylläpitämä paikkatietohakemisto ja eri tiedontuottajien
omat portaalit samoin kuin EU:n hakemistot pyrkivät tuomaan tiedot kaikkien
saataville. Tiedon tuottajat käyttävät paljon aikaa kuvatakseen tiedot standardien
mukaisesti. Voidaankin olettaa, että ne
käyttäjät, jotka ovat tottuneet paikkatietoja
käyttämään, löytävät tiedot näiden palveluiden kautta.
Mutta miten uudet käyttäjät ja käyttötavat pääsevät käsiksi ainakin tiedontuottajien mielestä arvokkaisiin tietovarantoi-

positio 4/2018

▶5

MURROKSESSA-PALSTA
KÄSITTELEEE ASIOITA JA
ILMIÖITÄ, JOTKA MUUTTAVAT
PAIKKATIETOALAA JA TOTUTTUJA TOIMINTAMALLEJA.
HALUATKO PUHEENVUORON?
OTA YHTEYTTÄ TOIMITUKSEEN,
POSITIO@MAANMITTAUSLAITOS.FI
Pieni tai keskisuuri yritys (alle 250 työntekijää)
Suuri yritys (yli 250 työntekijää)
Yksityishenkilö
Paikallishallinto (kunta)
Yliopistot ja oppilaitokset
Valtionhallinto
Aluehallinto
Kansalaisjärjestö

KUVA: KAISU HARJU

Tiedotusvälineet
EU:n toimi- ja hallintoelimet sekä virastot
Eduskunta ja ministeriöt
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Syken käyttäjäkysely kertoo, että avointa dataa tai palveluita haetaan eniten
ympäristöalan konsultointi- ja suunnittelutehtäviin sekä erilaisiin selvityksiin ja
kartoituksiin. Etenkin pienet ja keskisuuret yritykset etsivät aineistoja myös uusien
tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Kyselyyn vastasi reilut 250 käyttäjää.
hin? Tietojen löytäminen standardeista
metatiedoista googlettamalla ei oikein
onnistu. Löytäisivätkö uudet käyttäjät datat
paremmin, jos kertoisimme datoista youtube-videolla tai muilla some-kanavilla?
Entä vastaako tietojen sisältö ja formaatti
käyttäjien tarpeita? Me tiedontuottajat olisimmekin kaikesta palautteesta kiitollisia.
Vain siten voimme lisätä tiedon käyttöä, ja
samalla tiedon arvo kasvaa.

Rajapintojen käyttö vielä vähäistä

Y

ksi avoimen datan periaate on
koneluettavuus eli data tulee olla
saatavilla sellaisessa muodossa, että
sitä on helppo käsitellä tietokoneohjelmistoilla. Tämä tulkitaan usein niin, että data
tulee olla saatavilla rajapinnoilla. Standardien rajapintojen käyttö on vielä valitettavasti ainakin paikkatietopuolella alussa.
Syken kokemuksen mukaan aineistojen
käyttö rajapinnoilta on edelleen vähäistä
verrattuna aineistopakettien lataukseen.
Erityisesti tietosuojakysymykset ovat

viime aikoina herättäneet myös paikkatietojen osalta keskustelua. Uhkakuvana voidaankin nähdä, että pelko siitä, sisältääkö
data tietosuojan alaista tietoa, voi hidastaa
tai jopa estää tiedon luovuttamista.
Tietosuojakysymystä on käsitelty Päivi
Korpisaaren tekemässä selvityksessä
Henkilötiedot ja paikkatiedot. Miten tietosuojalainsäädäntö vaikuttaa paikkatietojen
julkaisemiseen ja luovuttamiseen. Selvityksessä ehdotetaan, että mahdollisuudet
olemassa olevien paikkatietojen tehokkaampaan hyödyntämiseen parantuisivat,
jos asiaa harkittaisiin kokonaisuutena ja
tietojen luovuttamisesta ja käsittelystä
nykyistä helpommin edellytyksin säädettäisiin erillislailla. Toivoa sopiikin,
että tähän ryhdytään mahdollisimman
nopeasti, jotta tietojen avoimuus ja avoin
jakelu voisi jatkua sujuvasti myös tulevaisuudessa. ◀

▶Ympäristötiedon avaamisen tavoitteita
ja haasteita avaa erikoissuunnittelijana toiminut Väinö Malin Syken Avoin
tieto 10 vuotta -kampanjassa.
https://www.youtube.com/
watch?v=HxDnwVQLD5I

RIITTA TEINIRANTA TYÖSKENTELEE SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSESSA KEHITYSPÄÄLLIKKÖNÄ. SÄHKÖPOSTI: ETUNIMI.
SUKUNIMI@YMPARISTO.FI
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KUVA: KRISTIINA HEIKKINEN

AJANKOHTAISTA
Tietoa kaupunkimetsien
käytöstä osallistavin
menetelmin
Silviya Korpilo on tutkinut urbaaneja met
siä ja ihmisten tapoja ja motivaatioita käyt
tää niitä. Samalla kun maaston ja luon
non houkuttelevuus kannustaa liikkumaan,
runsas käyttö voi aiheuttaa ruuhkaantu
mista ja maaston kulumista, mikä puo
lestaan voi heikentää alueen houkuttele
vuutta. Korpilo tutki viheralueiden käytön,
ominaispiirteiden, käyttäjien arvojen ja
motiivien, käytön vaikutusten sekä luon
non monimuotoisuuden välisiä yhteyksiä
kartta-aineistojen avulla Helsingin Keskus
puistossa.
Vapaaehtoisten osallistujien jokaisen
juoksu-, pyöräily- tai koiralenkin jälkeen
syntyi älypuhelimen avulla reittikartta. Va

Väitöstutkimuksia
Lähtöaineiston
tarkkuuden merkitys
spatiotilastollisessa
analyysissä
Lähtöaineiston virheiden vaikutus tulok
siin jää usein tutkimatta spatiotilastolli
sessa analyysissä. Mikään aineisto ei kui
tenkaan ole täysin virheetöntä.
Jaakko Madetoja tutki väitöskirjas
saan, miten lähtöaineiston tarkkuus vai
kuttaa maantieteellisesti painotetun reg
ression tuloksiin. Tutkimuksessa luotiin
metodi, jota hyödynnetään kolmessa ta
paustutkimuksessa. Tulokset osoittavat,
että virheillä on jonkin verran vaikutus
ta ja vaikutus vaihtelee eri tilanteissa.
Tutkimuksessa on kehitetty työkalu, jol
la virheen vaikutusta maantieteellisesti
painotetun regression tuloksiin voidaan
analysoida.
Tutkimus kannustaa tutkijoita huomi
oimaan lähtöaineiston virheet spatiaali
sessa analyysissä. Jos virheiden vaikutus
ohitetaan täysin, lopputuloksen luotetta
vuus jää tuntemattomaksi.
Jaakko Madetoja väitös ”Virheen ka
sautuminen maantieteellisesti painotetus
sa regressiossa” tarkastettiin helmikuussa
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkea
koulussa, rakennetun ympäristön laitok
sella. Väitöksen ala on geoinformatiikka.

KUVA: MIISA PIETILÄ

Tietoa kansallispuistojen
käytöstä osallistavin
menetelmin

Miisa Pietilä on tutkinut mahdollisuuk
sia hyödyntää osallistavin menetelmin
kerättyä paikkasidonnaista tietoa kan
sallispuistojen käytön suunnittelussa. Tut
kimuksessa testattiin erilaisia karttapohjai
sia kyselyitä, joiden avulla kerättiin tietoa
kävijöiden kokemuksista Oulangan kan
sallispuistossa. Lisäksi haastateltiin kan
sallispuistojen hoidosta vastaavan Metsä

KUVA: RAMI PIIRONEN

Trooppisen maanpeitteen
kartoitusta
hyperspektiaineistolta

Rami Piiroinen on tutkinut hyperspektristä
kaukokartoitusta trooppisen maanpeitteen
kartoituksessa.
Tutkimustulokset osoittivat kuinka hy
perspektriaineistolta voidaan mm. tunnis
taa maatalouskasveja sekä puulajeja troop
pisessa Afrikassa.
Afrikan haastavissa kenttäolosuhteis
sa puoliohjatulla oppimisella, joka hyödyn
tää myös luokittelemattomia havaintoja, on
etuja, sillä pienempi kenttäaineisto riittää
luokittelumallin rakentamiseen. Menetel
mällä kartoitettiin onnistuneesti haitallisten
puulajien kuten eukalyptuksien sekä park
kiakaasioiden esiintyvyys alueella.

paaehtoiset antoivat myös taustatietoja ja
kertoivat reittivalintoihinsa vaikuttaneista
tekijöistä. Mukana oli 230 vapaaehtoista.
Tutkimus osoitti, että liikkumisen, vi
herympäristöihin liitettyjen arvojen sekä
luonnon monimuotoisuuden välisiin yh
teyksiin liittyviä tietoja kannattaa yhdis
tää kartta-aineistojen avulla, kun alueiden
käyttöä tai hoitoa suunnitellaan. Työ myös
osoittaa, että vapaaehtoisuuteen perus
tuvilla osallistamismenetelmillä voidaan
kerätä monipuolista tietoa, joka soveltuu
monenlaisiin tutkimus- ja suunnittelutar
koituksiin.
Korpilon väitös ”An Integrative Perspec
tive on Visitor Spatial Behaviour in Urban
Green Spaces: Linking Movement, Motiva
tions, Values and Biodiversity for Participa
tory Planning and Management” tarkastet
tiin syyskuussa Helsingin yliopiston bio- ja
ympäristötieteellisessä tiedekunnassa.
hallituksen luontopalveluiden työntekijöitä.
Tutkimustulokset osoittavat, että kart
tapohjaisesta palautteenkeruusta olisi hyö
tyä luonnon virkistyskäytöstä aiheutuvien
negatiivisten vaikutusten kuten ruuhkai
suuden, roskaantuneisuuden ja maaston
kulumisen seurannassa ja ehkäisemises
sä.
Väitöstutkimus kannustaa kehittä
mään kansallispuistojen kävijöille kartta
pohjaisen mobiilisovelluksen, jonka avulla
on mahdollista antaa palautetta puistojen
kunnosta.
Miisa Pietilä väitteli lokakuussa Oulun
yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan
maantieteen tutkimusyksikössä aiheesta
”Luontokokemuksia Oulangan kansallis
puistossa – kokemuksellisen paikkatiedon
hyödyntäminen luonnon virkistyskäytön
suunnittelussa”.

Piiroisen väitös ”Airborne imaging
spectroscopy in mapping of heterogenous
tropical land cover in Eastern Africa” tar
kastettiin marraskuussa Helsingin yliopis
ton matemaattis-luonnontieteellisessä tie
dekunnassa.

positio 4/2018

KUVA: ESPOON KAUPUNKI

Espoosta kolmiulotteinen
kaupunkimalli
rajapintapalveluna

Espoo on julkaisemassa jatkuvasti päivit
tyvän 3D-kaupunkimallin avoimen raja
pinnan palveluna. Tällä hetkellä käytössä
on testiversio, joka kattaa alueet Matinky
lästä Tapiolan ja Otaniemen kautta Leppä
vaaraan. Koko aineisto on saatavilla tam
mikuussa 2019.
Digitaalinen kaupunkimalli kuvaa Es
poota visuaalisesti ja kolmiulotteisesti.
Mallista löytyy muun muassa Espoon ny
kyinen rakennuskanta sekä kadut, puistot
ja vesistöt. Lisäksi siihen voidaan liittää esi
merkiksi kaavoitukseen, rakennusvalvon
taan, katulupiin, infraan, ympäristövalvon
taan sekä maaomaisuuteen liittyviä tietoja.

Malli on luotu ensisijaisesti rakenta
misen ja kaupunkisuunnittelun tarpeisiin,
mutta se on julkaistu avoimena datana ja
on siten vapaasti ja maksutta hyödynnet
tävissä käyttäjän omalla rajapintaa luke
valla sovelluksella rajapinnan kautta. Vas
taavan laajuista jatkuvasti ylläpidettävää
kaupunkimalliaineistoa ei espoolaisarvioi
den mukaan ole julkaistu avoimen rajapin
nan palveluna Suomessa tai muualla Eu
roopassa.
Espoolle suurimmat hyödyt tulevat
kustannussäästöistä, sillä kaupunki yllä
pitää mallia itse, jolloin se on aina uusien
projektien käytössä ilman erillisiä kustan
nuksia. Visuaalisuutensa ansiosta malli tuo
sujuvuutta myös vuorovaikutukseen ver
kossa ja asukastilaisuuksissa.
Kaupunkimallia on testivaiheessa hyö
dynnetty esimerkiksi Matinkylän täyden
nysrakentamissuunnittelun pohjana. Seu
raavaksi käyttökokemuksia hankitaan
keräämällä palautetta beta-vaiheessa tes
taamiseen osallistuneilta sekä hyödyn
tämällä mallia Keran uuden asuinalueen
suunnittelussa.
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TAPAHTUMAKALENTERI
19.12.2018 klo 10:30-11:00
Paikkatietoalusta Webinaari: Satelliittikuvat
Skype/Lync
Lisätietoja: http://www.paikkatietoalusta.fi/
tapahtumat
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/
13.-17.5.2018
Living Planet Symposium
Milano, Italia
Lisätietoja: https://lps19.esa.int/QuickEventWebsitePortal/living-planet-symposium-2019/website
21.-22.5.2019
GeoBusinessShow
Lontoo, Iso-Britannia
Lisätietoja: https://www.geobusinessshow.com/
15.-20.7.2019
ICC 2019 The 29th International Cartographic
Conference
Tokio, Japani
Lisätietoja: http://www.icc2019.org/
2020

KUVA: AALTO-YLIOPISTO

Maailman vesivarat kartalle

Jokaista suomalaista kohden kuluu vuo
rokaudessa noin 3000–5000 litraa vettä.
Suurin osa vesijalanjäljestämme syntyy
ruoantuotannossa – jopa toisella puolel
la maailmaa. Aalto-yliopiston tutkijatohto
ri Joseph Guillaumen ja apulaisprofessori
Matti Kummun kehittämä verkkosovellus
Water Scarcity Atlas antaa interaktiivisten
maailmankarttojen avulla tietoa maailman
vesitilanteesta ja keinoista vaikuttaa vesi
pulaan.
Sovelluksen avulla voi tutkia, miten ve
sitilanne on kehittynyt eri puolilla maail
maa viimeisen sadan vuoden aikana ja
vertailla tulevaisuuden skenaarioita. So
velluksella voi myös tarkastella, miten esi
merkiksi ruokavalion muutokset tai ruo
kahävikin määrä voivat vaikuttaa veden

riittävyyteen. Vedenkulutusta voidaan vä
hentää esimerkiksi syömällä vähemmän
lihaa.
Aalto-yliopiston tutkijat yhdistivät so
vellusta varten useita veden kulutuksen ja
vesivarojen analyyseja, joita kansainväliset
tutkimusryhmät ovat tuottaneet osana il
mastonmuutoksen vaikutuksia mallintavaa
Inter-Sectoral Impact Model Intercompari
son (ISIMIP) -projektia. Yhteistyökump
panina toimi International Institute for
Applied Systems Analysis -tutkimuslaitos,
joka laati tulevaisuuden skenaariot koti
talouksien ja teollisuuden vedenkäytöstä.
Suomalainen Lucify vastasi sovelluksen vi
sualisoinneista ja teknisestä toteutuksesta.
Sovellus toimii myös työkaluna veden
niukkuudesta kiinnostuneille tutkijoille, sillä
siihen kerätään tietokantaa alan tutkimuk
sesta ja tietoaineistoista.
- Kannustamme tutkijoita tuomaan
omaa työtään mukaan. Tällä hetkellä tut
kimustieto on hajallaan useissa tieteellisis
sä artikkeleissa. Tavoitteenamme on luoda
alusta, jossa kuka vain voi helposti seurata
alan tutkimuksen edistymistä, Joseph Guil
laume sanoo.

28.6.-4.7.2020
XXIVth ISPRS Congress
Nizza, Ranska
Lisätietoja: http://www.isprs2020-nice.com/
Lisää alan ajankohtaisia tapahtumia löydät
Paikkatietoalusta-hankkeen tapahtumakalenterista
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Paikkatiedoissa
potentiaalia

ON

Paikkatietojen mahdollistamista hyödyistä on toteutunut vasta reilu viidennes. Suurin
potentiaali lymyää rakennetussa ympäristössä.

P

aikkatietopoliittinen selonteko ja Paikkatietoalustahanke, jotka ovat osa hallituksen Digitalisoidaan
julkiset palvelut -kärkihankekokonaisuutta, ovat
nostaneet paikkatiedot ja
niistä saatavat hyödyt valtakunnan ylimpien päättäjien tietoisuuteen.
Paikkatietojen käytön taloudellisia vaikutuksia on analysoitu Spatineon kesällä
2018 tekemässä selvityksessä. Selvitys
on ns. meta-analyysi jo tehdyistä suomalaisista ja kansainvälisistä tutkimuksista,
joiden tuloksia sovellettiin Suomen olosuhteisiin. Paikkatietojen käytön potentiaalisia
vaikutuksia arvioitiin pääosin biotalouden,
rakennetun ympäristön, sosiaali- ja tervey
denhuollon sekä liikenteen ekosysteemeissä. Paikkatietojen piti olla oleellinen
osa tuotetta, sovellusta tai palvelua, jonka
käyttö mahdollistaa julkishallinnon organisaatiolle, yritykselle tai kansalaiselle
taloudellisen hyödyn tuovan toiminnan.
Selvityksessä arvioitiin myös Paikkatietoalustan mahdollistamien hyötyjen osuutta
kokonaisarvosta.
Selvityksen mukaan Suomessa paikkatietojen käytön vuosittaiset potentiaaliset

hyödyt ovat jopa 13 miljardia euroa, mutta
niistä on relisoitunut vasta noin 22 prosenttia eli 3 miljardia euroa.

Rakennetun ympäristön
potentiaalista toteutuu vain 14
prosenttia

S

uurimmat hyödyt, yhteensä 5,9
miljardia euroa, voidaan saavuttaa
rakennetun ympäristön ekosysteemissä. Uudet teknologiat kuten LIDAR,
lisätty GNSS, sensorit, koneohjaus, koneoppiminen ja lisätty todellisuus mahdollistavat älykkäiden 3D-mallien käytön rakennusten ja infrastruktuurin suunnittelussa
ja rakentamisessa.
Australialaisen tutkimuksen (Economic value of spatial information in NSW,
2017) mukaan yhdistämällä yritysten ja
julkishallinnon tuottamat 3D-tietomallit
voidaan säästää jopa 20 prosenttia suunnittelun ja rakentamisen kustannuksista. Suomessa tämä tarkoittaisi suunnittelun osalta
noin 320 miljoonan ja rakentamisen osalta
noin 3,5 miljardin euron säästöjä vuosittain. Tällä hetkellä rakennetun ympäristön
potentiaalisista hyödyistä toteutuu noin 14
prosenttia.

Espoon kaupunki on arvioinut, että
infrastruktuurin suunnittelukustannuksissa voidaan säästää jopa 30 prosenttia, jos
tarvittavat tiedot saadaan tietomallimuodossa. Laserkeilausdatan ja ilmakuvien
avulla voidaan tarkastaa rakennus- ja huoneistorekisteriä ja luvattomien rakennusten tilannetta. FCG:n selvityksen (https://
yle.fi/uutiset/3-10348899) perusteella
kunnissa piilee 200–300 miljoonan euron
arvosta kiinteistöveron ulkopuolella olevia
rakennuksia.
Myös satelliittikuvapalveluiden odotetaan tehostavan rakennetun ympäristön
suunnittelua ja seurantaa. Esimerkiksi
Euroopan unionin maksuttoman Copernicus-datan uskotaan tuovan suurimmat
hyödyt maataloudessa ja rakennetun
ympäristön monitoroinnissa.

Sote-potentiaalia vaikea arvioida

S

osiaali- ja terveydenhuollossa paikkatietojen käytön potentiaaliseksi
hyödyksi palveluiden suunnittelussa
ja toteuttamisessa arvioitiin 255–510 miljoonaa euroa.
Todellista potentiaalia on vaikea arvioida, koska aihealueen tutkimuksia ei ole

kovin hyvin saatavilla. Aapeli Lemisen
tutkimus (Positio 2/2017), joka yhdisti
terveysteknologian ja paikkatietojen käytön mahdollisuudet, on hieno esimerkki
SOTE-palveluiden kehittämisestä. Sen
mukaan diabetespotilaiden terveyskeskuksiin suuntautuvien seurantakäyntien
puolittaminen omaseurannalla yhdistettynä terveyskeskusten määrän ja sijainnin
optimointiin paikkatietoanalyysin avulla
mahdollistaa Pohjois-Karjalan maakunnassa 60 prosentin säästöt sekä seurannan
kokonaiskustannuksissa että potilaiden
liikkumiskustannuksissa. Suomen tasolla
säästöt voivat olla 35–40 miljoonaa euroa.
Kotihoitopalveluissa voidaan reitin
optimoinnilla saavuttaa yli 10 prosentin
työajan säästö, joka voidaan investoida
välittömään asiakastyöhön. Ajansäästön
arvo on 13–25 miljoonaa euroa.

Kuljetusten optimoinnissa
edelleen parannettavaa

L

iikenteessä reittioppaiden käytön
vuosittaiseksi kokonaishyödyksi
käyttäjille on arvioitu 12–75 miljoonaa euroa. Navigointisovellusten käyttö
yksityisessä henkilöliikenteessä tuo vuosittain noin 24 miljoonan euron säästöt
polttoainekuluissa ja noin 540 miljoonan
euron ajansäästöt työmatkoissa.

Kuljetusten suunnittelun avulla voidaan
säästää kuljetuskustannuksissa vähintään
10 prosenttia. Teollisuudessa tämä tarkoittaisi yli 700 miljoonan ja kaupan alalla yli
600 miljoonan euron säästöjä. Arvioitu
tämän hetkinen käyttöönottoaste on 30
prosenttia, jolloin hyödyistä realisoituu
noin 400 miljoonaa euroa.

Paikkatietoalustalla satojen
miljoonien eurojen hyödyt

P

aikkatietoalustan tietojen ja palveluiden mahdollistamat taloudelliset hyödyt ulottuvat kaikkien
neljän tarkastellun ekosysteemin alueille.
Paikkatietoalustan suorat taloudelliset
hyödyt ovat vuonna 2025 arviolta 150
miljoonaa euroa ja välilliset hyödyt noin
400 miljoonaa euroa vuodessa. Arvio
perustuu Paikkatietoalustasta tehtyihin
kustannus-hyötylaskelmiin sekä arvioon
eri ekosysteemeissä tarvittavista paikkatietoaineistoista ja -palveluista.
Paikkatietoalustan valtakunnallisen
osoiteaineiston vuosittaiset suorat taloudelliset hyödyt on arvioitu 12 miljoonaksi
euroksi, ja Charles Prescottin tutkimuksen (Prescott 2015, What Is the Value of an
Address?) perusteella arvioitiin, että valtakunnallisen osoiteaineiston arvo kaupallisissa palveluissa on yli 100 miljoonaa euroa.

▶9

Potentiaali ei realisoidu ilman
kovaa työtä

KUVA: JULIA HAUTOJÄRVI
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P

aikkatietojen käytön taloudelliset
hyödyt painottuvat kustannussäästöihin toiminnan tehostamisen kautta. Tehostaminen ei kuitenkaan
toteudu ilman innovatiivisia sovelluksia ja
palveluita, joita myös suomalaiset yritykset
toteuttavat.
Paikkatietojen käytön valtava potentiaali ei realisoidu ilman tahtoa ja kovaa
työtä. Tarvitaan uskallusta ja innostusta
kokeilla ja ottaa käyttöön uusia menetelmiä ja kehittää operatiivisia prosesseja.
On myös panostettava tutkimukseen
uusien teknologioiden hyödyntämiseksi.
Ja ekosysteemien sidosryhmien on tehtävä
hyvää ja pitkäjänteistä yhteistyötä. ◀

JAANA MÄKELÄ TYÖSKENTELEE SPATINEO OY:SSÄ
MYYNTIJOHTAJANA. SPATINEO
AUTTAA ORGANISAATIOITA
OPTIMOIMAAN PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIIN
KOHDISTUVAT INVESTOINNIT JA
OSOITTAMAAN PAIKKATIETOJEN
JA PAIKKATIETOPALVELUIDEN
ARVON. SÄHKÖPOSTI: ETUNIMI.
SUKUNIMI@SPATINEO.COM
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Rakennettu ympäristö on
paikkatiedon kasvuala
Tietomallinnus muuttaa rakentamista. Rakentamisen digitalisaation kansainvälinen
kutsumanimi on BIM, Building Information Management. Miten paikkatiedot asettuvat tähän?

T

uore selvit ys toteaa,
että paikkatiedon tarjoamilla hyödyillä on eniten
annettavaa rakennetun
ympäristön toimialalla.
Tähän tulokseen tuli Spatineo Oy vertaillessaan eri
alojen kokonaisvolyymejä, paikkatiedon
mahdollisia hyötyvaikutuksia ja tähän
mennessä toteutunutta paikkatiedon hyödyntämistä.
Rakennetun ympäristön osuus kansallisvarannostamme on noin 70 prosenttia.
Suurin osa rakennetun ympäristön inves-

toinneista on rakennuksissa ja rakenteissa
mutta lähes kolmannes infrastruktuurissa
eli liikenneväylissä ja johtoverkostoissa.
Pelkästään rakennustuotannon vuosittainen arvo oli viime vuonna 33,7 miljardia
euroa, joten prosessien tehostamisessa
digitalisaatiolla on merkittävät taloudelliset mahdollisuudet. Rakentamisesta
80 prosenttia tapahtuu kaupungistuvilla
alueilla, ja sen ohjaaminen on pääosin
kuntien käsissä. Prosessien tuottamat ja
käyttämät tiedot löytyvät kunnista. Paikkatietoasiantuntijat ovatkin nyt rakennetun
ympäristön ytimessä.

Tieto virtaamaan rakenteiden
koko elinkaaren ajan

T

alonrakentamisessa BIM sai Suomessa vauhtia viime vuosikymmenellä, kun Senaatti-kiinteistöt alkoi
edellyttää sen käyttöä. Infra-alan muutosta
on vienyt eteenpäin Liikenneviraston
ja suurimpien kaupunkien panostukset
yhdessä alan yritysten innovaatioiden
kanssa. Robotisaation eteneminen toimii
kiihdyttimenä.
Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan murroksessa eri alojen toimin-

KUVA: ANTERO AALTONEN

BIM + GIS

positio 4/2018

▶ 11

KUVA: YM/KIRADIGI

Rakennetun ympäristön perusprosessit
on kuvattu tuoreessa
kokonaisarkkitehtuurikuvauksessa.

taprosessit sulautuvat yhä tiiviimmin
toisiinsa nimenomaan digitalisaation
keinoin. Ympäristöministeriön Kiradigihankekokonaisuuden Rasti-hankkeessa
rakennetaan strategiaa ja tiekarttaa, jonka
on tarkoitus johdattaa rakennetun ympäristön eri toimijat digitaalisiin menetelmiin. Tavoitetilassa tieto virtaa sujuvasti
kaikkien toimintojen välillä koko elinkaaren ajan. Yksi mukana kulkeva tietolaji on
paikkatiedot.

Tarvitaan kansainvälisiä
standardeita

S

ujuva tiedonsiirto nojautuu vahvasti
kansainvälisiin standardeihin. Eri
toimialojen kansainväliset tiedonhallinnan standardit ovat kehittyneet viime
vuosiin asti erillisinä. Toimintamuutoksen
aikaansaaminen edellyttää standardien
parempaa yhteensopivuutta. Kansainväliset standardit pitää lisäksi saada toimimaan kotimaisissa käytännöissä. BIM- ja

GIS-tietojen tulee olla ymmärrettäviä
toisilleen.
Rakennetun ympäristön elinkaaren
alkupäästä löytyy maankäytön suunnittelu. Kaavat ja maankäyttöpäätökset tulee
saattaa sellaiseen paikkatietomuotoon,
että niitä voidaan käyttää koko prosessin
ajan. Kiinteistönmuodostus on seuraava
paikkatietotehtävä, jossa tulee mukautua
uuteen tapaan tehdä asioita. Keskeisenä
kehityskohteena kummassakin on siirtyä 3D-tiedonhallintaan ja sitä tukeviin
menettelyihin. Sama on käynnissä rakentamisen valvonnassa lupamenettelyineen.
Itse rakentaminen edellyttää monivaiheista suunnittelua. Suunnitteluohjelmistojen tietomallit on tehty rakentamisen
näkökulmasta, ja siksi paikkatietojen pitääkin osata palvella rakentamisen standardeja. Ensimmäinen tunnistettu haaste on
niinkin suoraviivainen asia kuin nimistöt,
sanastot ja käsitteet. Tarvitaan yhteinen
kieli, jotta tietojen koneluettavuus voi edes
teoriassa toteutua.

Rakennusprojekteissa synt y y taas
uutta tietoa. Rakennushankkeiden tukena
on nykyään monenlaisia sensoreita niin
koneissa kuin koptereissakin. Kerätyt
tiedot ovat hyödyllisiä itse projektin toteutuksessa, mutta paras hyöty saadaan, jos
niitä pystytään käyttämään myös kohteen
valmistumisen jälkeen.

Paikkatietoajattelun osattava
muuttua

T

oteutunut rakentaminen on dokumentoitu perinteisesti kartoille. Nyt
visiona on siirtää rakentamisesta
syntyneet tietomallit suoraan niihin järjestelmiin, joilla kohdetta hallitaan koko
sen käytön ajan. Kaavoitus ja rakentaminen
kestävät useimmiten joitain vuosia. Käyttö
sen sijaan jatkuu kymmeniä ja joskus
satojakin vuosia, joten merkittävät hyödyt
saadaan, kun suunnittelu- ja toteutusvaiheesta saadaan oikeat tiedot oikeassa
muodossa eteenpäin.

KUVA: YM/KIRADIGI
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Tiedon sujuva virtaus on tavoitteena rakennuskohteiden koko elinkaaren läpi.
Tänään eletään vielä konversioiden
kulta-aikaa. Rakennetun ympäristön
suunnittelu ottaa lähtötiedot CAD- ja
GIS-formaateissa kuten DXF ja Shape,
kotimaisissa mittaustiedostoissa sekä osin
kotimaisiin käytäntöihin sovitetuin OGC:n
GML-struktuurin toteutuksin. Rakennussuunnittelu ja rakentaminen konvertoivat
nuo tiedot infrasuunnittelussa osin kansallisiin tietorakenteisiin ja osin LandXMLpohjaiseen InfraModel-formaattiin.
Talonrakentamisen ja taitorakenteiden
kuten siltojen osalta on edistytty kansainvälisen IFC-struktuurin käytössä ehkä
pisimmälle. Liitynnät paikkatietoihin ovat
tosin vähäisiä ja jos niitä on, niin kyseessä
on jokin monista olemassa olevista teollisuusstandardeista. Käytännössä prosessien
välillä ja sisällä on edelleen runsaasti piirustusmuotoista tiedonsiirtoa, tosin sähköisesti PDF-tiedostoina. Omaisuuden hallinnan paikkatietoratkaisut rakentuvat nyt
pitkälti tiedon uudelleen tallentamiseen.

KIRJOITTAJA TOIMII TOIMITUSJOHTAJANA GEOWISE OY:SSÄ,
JOKA KONSULTOI ALAN YRITYSTOIMINTAA. SÄHKÖPOSTI:
ETUNIMI.SUKUNIMI@GEOWISE.FI

Onnistuminen edellyttää
muutoksia koko arvoverkossa

R

akennetun ympäristön digitalisaation taloudellinen merkitys
on tunnistettu kansainvälisesti.
Samoin on tunnistettu merkittävä haaste:
muutos sujuvaan tiedon välittymiseen eri
toimijoiden ja tehtävien välillä vaatii koko
arvoverkon valmiutta muutoksiin.
Paikkatietoalalle rakennusalan palveleminen on siis merkittävä mahdollisuus.
Onnistuminen edellyttää kykyä muuttaa
asenteita. Paikkatietoja ei kerätä enää
keräämisen takia, vaan tietojen ylläpidossa
tulee keskittyä rakennetun ympäristön
elinkaaren kannalta oleellisiin tietoihin
ja tarpeisiin. Tietojen käyttö tapahtuu eri
alojen liiketoimintaa tukevien alustojen
kautta.
Kansainvälisesti BIM + GIS on tunnistettu. Yhtenä esimerkkinä tästä on Esrin
ja Autodeskin yhteistyö, jossa kaksi alan
isoa välinetoimittajaa rakentaa teknologioistaan koko prosessin läpi toimivaa
kokonaisuutta. Joissain maissa erityisesti
BIM:n käyttöönottoon on panostettu myös
hallitusohjelmatasolla. Esimerkiksi Britanniassa merkittävien rakennushankkeiden

läpiviennissä edellytetään BIM:n käyttöä.
Naapurimaassamme Ruotsissa kehitystä
tuetaan Kiradigiämme vastaavalla Smart
Built Environment -ohjelmalla. Sen paikkatieto-osuudessa kehitetään vahvasti
koko alan yhteistyönä kuntien kaavoituksen, kiinteistömuodostuksen ja lupamenettelyiden muuttamista 3D-maailmaan.
BIM + GIS on merkittävä murros, jonka
onnistunut implementointi tarvitsee
nyt panostuksia. Ala odottaakin mielenkiinnolla seuraavan hallitusohjelman
linjauksia muutoksen toteuttamiseksi.
Tarvitaan varmasti teknologiaa kiihdyttäviä rahoitusruiskeita, mutta myös lainsäädäntö voi toimia sekä mahdollistajana että
kiihdyttäjänä. Onnistuminen edellyttää
koko arvoverkon sitoutumista ja tavoite on
oltava yhteinen niin kunnilla, valtiolla kuin
yrityksilläkin. Suomessa selkärangaksi
on valittu koko elinkaaren läpi palvelevat
avoimet standardit. Tämän uskotaan oleva
vahva valinta, ja se onkin herättänyt paljon
kiinnostusta muissa maissa. ◀

positio 4/2018

▶ 13

StartUp
▶ ROBERT GUINNESS
robert.guinness@nls.fi

Fighting against giants

“

I have been thinking about alternative models for social networks for
over 10 years. In 2007/2008, I started
prototyping one alternative social network
with a completely different business model
than what Facebook and others are using,
but life took another direction for me.
When I moved to Finland in 2009, I got
involved in other types of technologies
(including GPS and GIS). However, ideas
regarding social networks have been
brewing in my mind. It was, I believe, in
2016 when I was reading one famous
scientific article by Claude Shannon that
I decided to give the name ”Pondenome”
to my ideas, and they started to take more
concrete shape. This was also the year that
I decided to personally pull myself away
from Facebook use. After the Cambridge
Analytica scandal hit mainstream in March
2018, I founded Pondenome as a company.
In the beginning it was just me and to
a certain extent my wife, who is a very
talented designer. But then I wrote a few
articles that were published online, where
I asked if others want to join me. The
response was incredible, and the team
quickly grew.
There are plenty of talented people who
are actually very passionate about privacy
and data protection. However, most
investors are wary of competing against a
company like Facebook. Furthermore, we
are very selective about the partners. I put
some of my savings into the company, but

PHOTO: ANNE-MARI GUINNESS

- Our vision is to take market
share from companies like
Facebook and to prove that there
can be other successful business
models in the social media
industry, says Robert Guinness,
the founder of Pondenome.

we are still operating on a tiny budget, and
most of us have other jobs as well.
I am not really worried about finding
the potential customers. Our strategy is
to attract the sort of people that take their
privacy seriously and really understand
its importance, and those are many. The
problem is that there has been a lack of
viable alternatives, especially in the social
media space. So, we aim to be one of the
first privacy-focused alternatives to hit the
mainstream.
We have to focus on building a great
user experience, and if we are successful in
that, our user base should grow organically.
I do have some concerns about whether
incumbant social networks like Facebook or Twitter will use their market
position to suppress potential competitors,
but fortunately the current European
Commissioner for Competition, Margrethe
Vestager, is looking into such matters.

We have to build the future we
want to have
This is my first time as a principal founder
of a company. Being an entrepreneur is at
the same time both thrilling and terrifying.

There are so many things that you have
to consider and worry about, and being
mainly a technical person I tend to want
to focus on technical things. But it is also
liberating because you are more in control
of your own destiny.
Assuming we are able to get sufficient
seed funding into the company, we’ll be
able to bring a really transformational
new kind of social network to the market
within the next 12 months. Our long-term
vision is to take away market share from
companies like Facebook and to prove
that there can be other successful business
models in the social media industry.
I would like to encourage other people
who are not happy about how the Internet
economy functions today to take action
in some way. For example, you can join
the MyData Global organization that was
founded recently with its ”headquarters”
in Finland. We have to build the future that
we want to have.“ ◀
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Lyhyt kirjoitus
oikeudesta
saada
ympäristöä
koskevaa
paikkatietoa

▶ ELINA RAITANEN

Meillä on Suomessa kolme isoa salaisuutta. Yksi on
terveystiedot, toinen on pankkitiedot ja kolmas on
metsätiedot. Kaikesta muusta voi neuvotella. Näin ajateltiin

KUVA: JULIA HAUTOJÄRVI

T

ilanne metsätietoihin liittyvästä
salaisuudesta on viime vuosina
muuttunut, mutta ongelman
ydin on, että ympäristötieto
voi olla myös henkilötieto (esimerkiksi sisältäessään tiedon maan omistajasta), jonka käyttöä laki rajoittaa. Paikkaan sidottuna ympäristötieto on myös
paikkatieto.
Paikkatietojen ja henkilötietojen avoimuutta määrittää yhtäältä yksityiselämän
ja henkilötietojen suojaa koskeva sääntely
ja toisaalta sananvapaus, jonka olennainen
osa on viranomaisten toiminnan julkisuus.
Julkisuusperiaatteen mukaan jokaisella on
oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja
tallenteesta. Julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi ei riitä se, että viranomainen
antaa halutun tiedon sitä pyydettäessä,
vaan viranomaisella on myös aktiivinen
velvollisuus tuottaa ja jakaa tietoa.
Myö s er ä ät muut p er u s oi ke ude t
puoltavat oikeutta saada paikka- ja ym-pä r istötietoa. Per ust usla i n 2 §:n 2
momentissa on turvattu yksilön oikeus
osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja
elinympäristönsä kehittämiseen. Perustuslain 14 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön
mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä
itseään koskevaan päätöksentekoon.
Paikka- ja ympäristötiedon saamista puoltaa myös perustuslain 20 §, jonka mukaan
vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä

kuuluu jokaiselle. Lisäksi julkisen vallan
pitää pyrkiä turvaamaan jokaiselle oikeus
terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.
Ympäristötietojen julkisuudella pyritään
muun muassa edistämään terveyttä ja
hyvinvointia, parantamaan päätöksentekoa
ja vahvistamaan demokratiaa. Perustuslain
ilmaisemat arvot ja velvoitteet on otettava
huomioon yhdenvertaisina muiden perusoikeuksien – kuten omaisuudensuojan ja
elinkeinonvapauden – kanssa.

Anonymisointi vaikeaa
ympäristötiedoissa

Y

mpäristödirektiivillä pyritään
turvaamaan viranomaiskäyttöön
kerätyn ympäristötiedon julkinen
saatavuus. Tarvittaessa ympäristötiedosta
voidaan poistaa esimerkiksi yksityiselämän tai henkilötietojen suojaa nauttiva osa.
Henkilötietojen julkaisemisen ongelma
on, että vaikka suoranainen henkilöä
koskeva viittaus poistetaan, on jäljelle
jäänyt tieto edelleen henkilötieto, kun se
epäsuorasti paljastaa ympäristötietoon
liittyvän henkilön tai hänen perhekuntansa henkilöllisyyden. Yksittäisen julkisen
henkilötiedon antaminen ei ole kiellettyä,
mutta kun annetaan useita henkilötietoja
(eli esimerkiksi ympäristötiedot, joihin liittyvät henkilöt ovat suhteellisen
helposti selvitettävissä), kysymys on
henkilörekisterin luovutuksesta. Täl-
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löin luovutuksen saajalla täyt y y olla
henkilötietolainsäädännön mukainen
oikeus näiden henkilötietojen käsittelyyn.
Henkilörekisteriä ei muodostu, jos asiakirjoista ei pysty jäljittämään luonnollisia
henkilöitä. Anonymisointi ei useinkaan
onnistu paikka- ja ympäristötietoihin
liittyvissä tapauksissa. Esimerkiksi kiin
teistötunnuksen tai osoitteen avulla voidaan helposti selvittää kiinteistön omistaja. Ilman minkäänlaisia kiinteistö- tai
osoitetietoja tiedolla taas ei ole vastaavaa
merkitystä kuin tiettyyn paikkaan tai alueeseen kohdistuvana.

Metsätietolaissa poikkeus
henkilötietojen luovutuskieltoon

S

uomen metsistä noin 60 prosenttia
on yksityisessä omistuksessa. Suomen kansallinen metsätietojärjestelmä on maailman kattavimpia. Metsäkeskus on maa- ja metsätalousministeriön
alaisuudessa tuottanut, ylläpitänyt ja
hallinnoinut tätä yksityismetsiä koskevaa
tietoa. Vuodesta 2012 Metsäkeskus on
ylläpitänyt myös Metsaan.fi-portaalia helpottaakseen metsänomistajien ja palveluntuottajien pääsyä metsätietoihinsa. Tiedon

saanti on edellyttänyt metsänomistajan
nimenomaista suostumusta.
Suomen hallitus vastaanotti syyskuussa
2015 Euroopan komission antaman
virall isen huomautuksen, joka koski
ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta
annetun direktiivin täytäntöönpanoa.
Suomi lupasi marraskuussa 2015 muuttaa
Suomen metsäkeskuksen metsät ieto
järjestelmästä annettua lakia siten, että
henkilötietojen suojaa koskevat säännökset
eivät rajoittaisi julkisten ympäristötietojen
luovuttamista.
Metsätietolain muutos astui voimaan
maaliskuussa 2018. Sen seurauksena
metsävaratiedot ovat kaikkien saatavilla.
Säännös ei koske maanomistajien nimen,
osoitteen, muiden yhteystietojen eikä
henkilötunnuksen luovuttamista. Lainmuutos ei siis merkitse sitä, että omistajatiedoista irrotetut metsävaratiedot
eivät olisi henkilötietoja. Muutos merkitsee vain sitä, että laissa on säädetty
poikkeus yleiseen henkilötietojen luovutuskieltoon. On katsottu, että omistajatiedot metsävaratiedoista irrotettuna ja
vailla mahdollisuutta omistajien nimillä
tehtävien rekisteritietojen luovutukseen
eivät merkitse syvällistä puuttumista

henkilötietojen tai yksityiselämän suojaan.
Henkilötietojen suojan rajoitusta puoltaa
yhtenä tekijänä se, että sillä turvataan
toista hyväksyttävää tavoitetta – oikeutta
ympäristöä koskevaan tietoon.
Vastaavaa erityissääntelyä voitaneen
tulevaisuudessa odottaa myös esimerkiksi
rakentamista ja kaavoitusta koskevan julkisen tiedon avaamiseen liittyen. ◀

▶Jutussa on käytetty lähteenä muun

muassa Päivi Korpisaaren selvitystä:
Henkilötiedot ja paikkatiedot. Miten
tietosuojalainsäädäntö vaikuttaa paikkatietojen julkaisemiseen ja luovuttamiseen. Ympäristöministeriön raportteja 10/2018. URN-osoite: http://urn. /
URN:ISBN:978-952-11-4787-6.

ELINA RAITANEN TYÖSKENTELEE TUTKIJANA SUOMEN
YMPÄRISTÖKESKUKSESSA. HÄN
ON ERIKOISTUNUT YMPÄRISTÖALAN LAINSÄÄDÄNNÖLLISIIN
PROSESSEIHIN JA MAANKÄYTÖN
HALLINTAAN LIITTYVIIN KYSYMYKSIIN. SÄHKÖPOSTI: ETUNIMI.SUKUNIMI@YMPARISTO.FI
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Älypuhelimen käyttäjä on
myynyt yksityisyytensä
Yksityisyys on hinta, jonka somea matkapuhelimella käyttävä palveluista maksaa.
Paikkatiedot ovat arvokasta valuuttaa.

”

Yksityisyyttä ei ole niin kauan kuin
käyttää kännykkää”, muotoilee
monelle tutun tilanteen tulevaisuudentutkija Elina Hiltunen. Hiltunen on
erikoistunut tulevaisuuden ennakointiin
kuten teknologiaan ja kuluttajiin liittyviin
megatrendeihin.
Hiltunen kertoo jakaneensa omien
paikkatietojensa käyttöoikeuden noin 25
sovellukselle ja käyttävänsä esimerkiksi
Google Mapsia matkoilla. ”Silti on pelottavaa huomata, että Google tietää missä
K-kaupassa kävin viimeksi.”
”Ei puhelin ole ainoa, joka meitä seuraa.
Seurataanhan meitä myös valvontaka-

meroilla”, jatkaa Maanmittauslaitoksen
pääjohtaja Arvo Kokkonen. Hän korostaa
avoimuuden olevan olennainen osa yhteiskuntaamme ja uskoo avoimuuden voittavan, vaikka meitä suomalaisia pidetäänkin
kansainvälisesti joskus sinisilmäisinä.
Hiltunen ja Kokkonen keskustelivat
puhelimen keräämien paikkatietojen käytöstä Porin Suomi-Areenalla heinäkuussa.
Maanmittauslaitoksen isännöimän keskustelun otsikko oli ”Kuka tietää missä liikut
ja miten vietät aikaasi?” Muut keskustelijat
olivat maa- ja metsätalousministeri Jari
Leppä, ylijohtaja Jarkko Koskinen Maanmittauslaitoksesta, geokätköilyn asian-

tuntija Pirita Ihamäki ja valmiuspäällikkö
Kari Petäjä SPR:stä. Keskustelua moderoi
toimittaja Annika Damström YLE:stä.

Miksi paikkatiedot ovat niin
haluttuja?

V

iranomaiset puolustavat paikkatietojen keräämistä turvallisuudella. Kun henkilö tarvitsee
apua, on tiedettävä missä hän
sijaitsee. Matkapuhelin pystytään paikantamaan kohtuullisella tarkkuudella tukiasemien avulla ilman puhelimen omistajan
lupaa. Ilmaissovellus 112 ilmoittaa puheli-
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Kuvassa vasemmalta oikealle Annika
Damström, Pirita Ihamäki, Arvo
Kokkonen, Elina Hiltunen, Jari Leppä,
Jarkko Koskinen ja Kari Petäjä.

markkinointipäällikölle. Paikkatiedot ovat
osa big dataa, josta etsitään massojen tai
anomalioiden kautta muun muassa kuluttajien käyttäytymismalleja.
”Google on ilmoittanut pyrkivänsä
ennakoimaan ihmisen käyttäytymisen
vuoden päähän”, sanoo Jarkko Koskinen.
Hiltunen viittaa edesmenneen kollegansa Mika Mannermaan jo kymmenen
vuotta sitten ilmestyneen kirjaan ja sen
esittelemään termiin Joku veli valvoo. ”Niin
kauan kuin tieto meistä on ripottautunut
eri tahoille, en olisi kovin huolissani. Kun
joku veli muuttuu Isoksi veljeksi, jolla on
kaikki tieto käytettävissään, tilanne on
huolestuttavampi. Olemme jo lähellä tätä.”

men sijainnin jo puhelimesta soitettaessa.
Valmiuspäällikkö Kari Petäjä vahvistaa paikkatietojen mullistaneen vapaaehtoisetsinnät. ”Kun aiemmin etsittiin
kadonneita metsästä, nyt kohde on yhä
useammin kaupunkialueelle eksynyt
dementikko.” Molemmissa tapauksissa
paikkatieto auttaa. Ei tarvitse enää muistella, onko joku käynyt jossakin, vaan
laitteen muistiin jäävien paikannustietojen
avulla tiedetään tarkasti, mitkä alueet on
jo haravoitu.
Metsästä etsittävillä ongelmana on
yleensä virran loppuminen puhelimesta.

Joko isoveli valvoo?

J

arkko Koskisen mukaan kolme maailman kymmenestä suurimmasta
yrityksestä on jo vuosia sitten ilmoittanut paikkatiedot yhdeksi tärkeimmistä toimialoistaan. ”Apple, Google
tai Microsoft eivät valmista paikkatietoja,
joten jostakin niiden on tiedot saatava.”
Kohdennettu mainonta on luonnollisesti yksi paikkatietojen käyttömahdollisuuksista. Myös sosiaalinen media on
täynnä sovelluksia, jotka näyttävät, missä
kaverit ovat.
Google ei kuitenkaan seuraa Elina
Hiltusen ruokakauppakäyntejä vain tarjotakseen hänen tietojaan naapurikaupan

Yksilön vastuu kasvaa

K

eskustelijat ovat yksimielisiä
siitä, että paikkatietojen käyttö
vaatii kannanottoja kansallisella
tasolla.
”Jos lainsäädäntöön tehdään muutoksia,
on otettava huomioon sekä turvallisuusnäkökohdat että yritysten liiketoimintamahdollisuudet”, muistuttaa Jari Leppä.
Kaikkea ei kuitenkaan voida lainsäädännöllä estää. Sen on osoittanut esimerkiksi
ammattisotilaiden urheilusovellusten
käyttö.
Arvo Kokkonen tulkitsee tilannetta niin,
että yksilön vastuu omasta tekemisestään
on kasvanut. ”Tarvitaan koulutusta, jotta
ymmärrämme, kuinka paljon tietoja itsestään kannattaa jakaa.”
Elina Hiltusella on asioiden monimutkaisuudesta omakohtainen esimerkki.
Hiltunen asennutti käteensä muutama
vuosi sitten sirun, joka toimi hänen
kotiavaimenaan kortinlukijan tavoin. Tämä
kirvoitti lukuisia huolestuneita kommentteja siitä, että nyt Hiltusta seurataan ympäri
vuorokauden.
”Sirussa ei ollut paikannusominaisuutta.
Seurannasta huolestuneet sen sijaan käyttivät asian päivittelemiseen somea ja matkapuhelinta, joka jakoi käyttäjiensä tietoja
koko ajan heidän käyttämiensä sovellusten
tarjoajille.”

Pölynimuri vakoilee kotiasi

T

ietoisuus puhelimen ja somen
käyttäjän seurannasta on luonnollisesti lisääntynyt. Moni osaa
jo harkita, mitä tietoja jakaa erityisesti lapsistaan.
Hiltunen kertoo, että ainakin Saksassa
on vedetty pois markkinoilta nukke, jonka
kautta voitiin seurata sillä leikkivää lasta.
Paikkatiedot ovat olennaisessa osassa
myös kaikenikäisten geokätkeily-harrastuksessa. Geokätkeilystä väitellyt Pirita
Ihamäki näkee pelin hyödyt kuitenkin
haittoja suuremmiksi.
Tästä keskustelijat ovat samaa mieltä.
On nähtävät sekä uhkat että mahdollisuudet. Mahdollisuuksia nähdään erityisesti
terveydenhuollossa. Tulevaisuudessa
hoito tuleekin ehkä erilaisten antureiden
ja mittareiden ansiosta hoidettavan luokse
eikä päinvastoin.
Jarkko Koskinen tuo keskusteluun vielä
ajankohtaisen uhkan kodinkoneiden maailmasta. Nettiin kytkettyjen kodinkoneiden
tietoturva on heikkoa, ja kodinkoneilla
onkin jo tehty palvelunestohyökkäyksiä.
”Voiko pölyimuri myös myydä tietoja
kodistamme? Tähän kyllä tarvitaan tiukkaa
lainsäädäntöä”, parahtaa Hiltunen. ◀
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Parempaa

kaupunkia laskentaa
kehittämällä
Tuore apulaisprofessori Laura Ruotsalainen yhdistää
tietojenkäsittelyn kaupunkitutkimukseen.

L

aura Ruotsalaisella on vakaa
usko matematiikkaan. ”Laskentaa voidaan aina kehittää ja sillä
saadaan jo olemassa olevista
laitteista irti paljon enemmän
kuin moni uskoo. Isompi ongelma teknologian hyödyntämisessä liittyy siihen, miten
sitä käytetään.”
Laura Ruotsalainen aloitti syksyllä
spatiotemporaalisen data-analyysin apulaisprofessorina Helsingin yliopistossa.
”Luin professuurin tutkimusalueen pariin
kertaan ennen kuin oivalsin, että termi
spatiotemporaalinen tarkoittaa juuri sitä,
mitä itse tutkin”, Ruotsalainen nauraa.
Kaupunkien kehittämiseksi on olemassa
valtavasti dataa, jota ei vielä voida tai osata
hyödyntää. Spatiotemporaalinen data-analyysi tarkoittaa muun muassa algoritmien
kehittämistä paikkatiedon virheiden mallintamiseen ja eri aineistojen yhdistelyyn.

TIETEIDENVÄLISYYS ON TÄTÄ
PÄIVÄÄ

P

ääaineenaan tietojenkäsittelytiedettä
opiskellut Ruotsalainen iloitsee professuurin jakautumisesta tietojenkäsittelytieteen HiData- ja kestävyystieteen
Helsus-tutkimusohjelmien kesken. Lähestymistavassa korostuu tieteidenvälisyys.
Helsinki Centre for Data Science eli
HiData on Helsingin yliopiston ja Aaltoyliopiston yhteinen tutkimuskeskus, joka
etsii ratkaisuja yhteiskunnan ja teollisuu-

den haasteisiin yhdistämällä tietojenkäsittelytiedettä, matematiikkaa, tilastotiedettä
ja koneoppimista. Helsingin yliopiston
Kestävyystieteen instituutti (Helsus) keskittyy erityisesti kaupunkien, globaalin
etelän ja arktisten alueiden tutkimukseen
sekä kestävän kulutuksen ja tuotannon
järjestelmiin. Ruotsalaisen tontille tästä
osuu erityisesti kaupungit.
”Uusi apulaisprofessuuri on tervetullut
avaus pääkaupunkiseudun yliopistojen
navigointitutkimukseen, jossa on eletty
viime vuosina hiljaiseloa. Alan väitöskirjat
on tehty pitkään Tampereelle”, Ruotsalainen toteaa. Hänen oma väitöskirjansa
käsitteli konenäön hyödyntämistä jalankulkijan navigoinnissa.

MALLINTAMISTA JA ESTIMOINTIA

S

ujuva liikkuminen on toimivan ja
viihtyisän kaupungin perusedellytys.
Tietoa liikkeistämme keräävät puhe-

Laura Ruotsalainen

linten lisäksi esimerkiksi valvontakamerat,
ajoneuvojen navigaattorit, urheilusovellukset, pelit, droonit ja kauppaketjut. Lisäksi
asukkaiden toiveita ja mielipiteitä kerätään
erilaisin kyselyin myös paikkatietoa hyödyntäen. Usein tietoa kerätään kuitenkin
vain tiettyyn tarkoitukseen. Valtava tietomäärä on sirpaloitunut eri muotoihin,
järjestelmiin ja tietokantoihin, ja tiedon
laatu vaihtelee.
Laura Ruotsalaisen kiinnostus kohdistuu erityisesti kaupungissa navigointiin.
Satelliittipaikannus ja paikannustiedon
saatavuus on kehittynyt valtavasti, mutta
kaupungin keskustoissa – sisätiloista puhumattakaan – se ei toimi.
Puhelinten pienet ja halvat sensorit
eivät pysty yksin tuottamaan riittävän
tarkkaa sijaintitietoa, mutta yhdistämällä puhelimen keräämät tiedot muiden
lähteiden tuottamiin tietoihin voidaan
kehittää kustannustehokkaita ratkaisuja
kaupunkitiloissa navigointiin. Eri lähteistä

• Spatiotemporaalisen data-analyysin apulaisprofessori Helsingin yliopistossa
elokuusta 2018
• Aiemmin Sensorit ja sisätilanavigointi -tutkimusryhmän johtaja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa
• Tekniikan tohtori, Tampereen teknillinen yliopisto, 2013
• FM, Helsingin yliopisto, 2003
• Helsinkiläinen jo useammassa sukupolvessa, minkä arvelee olevan yksi syy
siihen, että kaupunkien kehittäminen on lähellä sydäntä.
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”Helsinki on paljon matkusteltuani edelleen
maailman hienoin kaupunki, ja kannan
mielelläni korteni kekoon tehdäkseni siitä
vielä saasteettomamman, turvallisemman ja
mukavamman.”

saatavan paikkatiedon yhdistäminen on
välttämätöntä myös satelliittinavigoinnin
häirintätilanteiden varalle.
Virheiden mallintamiseen ja mittausten oikeanlaiseen yhdistelyyn tarvitaan valtavasti matemaattista laskentaa.
Lupaava apu paikkatietojen työstämiseen
on liikkeentunnistus ja koneoppiminen.
Koneoppimisen avulla voidaan esimerkiksi estimoida jalankulkijan liikkeitä ja
hidastaa autonomisen ajoneuvon vauhtia
ennen punaisia liikennevaloja.

voisi kääntää ”osuuskuntamuotoiseksi
verkostoksi”, mikä tarkoittaa yhteisvastuullisuutta siitä, että eri paikannusteknologioita käyttävät ajoneuvot ja ihmiset
ovat valmiita jakamaan sijaintitietonsa ja
teknologiansa keskenään.
Yhteinen verkosto mahdollistaa esimerkiksi sen, että, satelliittipaikannusta
käyttävä auto osaa vaihtaa kaupungissa ja
pysäköintihallissa paikannusmenetelmän
lennossa toiseen. Kuluttajaa helpottaa, jos
jokaiseen pysäköintihalliin tai kauppakeskukseen ei tarvitse ladata omaa sovellusta.
Ennen kuin saamme uudet spatiotemporaaliset algoritmit arkeamme helpottamaan, myös yritysten on löydettävä
verkostoitumisen edut. ”Tutkimuksesta
menee yleensä 5–10 vuotta ennen kuin
tulokset näkyvät käytännössä”, Laura
Ruotsalainen toteaa. ◀

HAASTEENA LUOTTAMUS

M

onia pelottaa, syystäkin, eri lähteistä saatavien tietojen yhdistelyn tuomat riskit. Jo nykyisten
sovellusten paikannustiedoista on helppo
päätellä ihmisen asuin- ja työpaikka. Ajatus valvontakameroiden keräämän aineiston hyödyntämisestä herättää tunteita
vieläkin herkemmin.
”Videolla tai kuvissa näkyviä hahmoja
käsiteltäisiin vain pisteinä ja koordinaatteina”, rauhoittaa Ruotsalainen.
”Vaikka tietosuojasta ja -turvasta olisi
huolehdittu, on suuri haaste saada kansalaiset luottamaan siihen, että heidän
tietojaan käytetään vain siihen tarkoitukseen, mihin he ovat tietonsa luovuttaneet.
Tämä on yksi merkittävimmistä haasteista
tutkimustulosten viemisessä käytäntöön.”

S

isätilanavigoinnin käyttökohteista ei
ole pulaa. Esimerkiksi autonomisen
ajoneuvon osuminen parkkihallin
ruutuun edellyttää ymmärrettävästi erittäin tarkkaa paikannusta.
Keskeistä Laura Ruotsalaisen tutkimuskentällä on ”cooperatiivisen paikannusjärjestelmän” luominen. Suomeksi sen
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PALLO LOPULTA YRITYKSILLÄ

Tuore apulaisprofessori Laura
Ruotsalainen on paljasjalkainen
helsinkiläinen, joka luopui autosta
muuttaessaan Punavuoreen.
Työpaikalleen Kumpulaan hän kulkee
yleensä pyörällä.

Luonnonsuojelualueiden Uljas-järjestelmästä
löytyy tiedot mm. Kolarin Särkilehdon laavulle
vievistä pitkospuista.
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Luonnonsuojelua yli
organisaatiorajojen
Eri organisaatioiden yhteinen paikkatietojärjestelmä ei ole luonnonsuojelussa pelkkää
päiväunta. Metsähallitus, Syke, elyt ja ympäristöministeriö käyttävät yhteistä järjestelmää
suojelualueiden hallinnoinnissa.

M

etsähallituksessa paikkatiedot ja paikkatietojärjestelmät ovat olleet
arkipäivää pitkään. Eri
tarkoituksiin on kuitenkin vuosien varrella rakennettu useita eri
järjestelmiä, jotka kaikki ovat toimineet
toisistaan erillään.
Monia luontoon liittyviä tietoja tarvitaan oman talon lisäksi myös ympäristöhallinnossa. Esimerkiksi ELY-keskukset
vastaavat yksityisten maiden suojelualueiden perustamisesta ja Metsähallitus valtion
maiden luonnonsuojelualueista.
Tiedot yksityismaille perustetuista
luonnonsuojelualueista ovat olleet elyjen
hoidossa ja sijaintitiedot ja ominaisuustiedot vielä keskenään eri järjestelmissä.
Lajitiedoista taas osa on ollut ympäristöhallinnon järjestelmissä ja osa Metsähallituksessa, paljolti Excel-taulukoissa.
Ympäristöministeriö asettikin jo
vuonna 2008 Saltiksi nimetyn hankkeen
luonnonsuojelualueiden tietojärjestelmien
kehittämiseksi. Sen rinnalla aloitettiin
Metsähallituksen paikkatietojärjestelmien
yhtenäistäminen.

Monta järjestelmää, monta
käyttäjää

U

usi Uljas-paikkatietojärjestelmä
sisältää sekä Metsähallituksen
Luontopalveluiden järjestelmät
että Metsähallituksen kiinteistö- ja maankäyttötietojen hallintasovelluksen. Paikkatietojärjestelmällä ylläpidetään tietoa
luonnonvaroista, kiinteistövarallisuudesta,
rakennetusta omaisuudesta, alueita kos-

kevista suunnitelmista ja toteutetuista
toimenpiteistä.
Luontopalveluiden järjestelmät on
jaettu Suojelualuetietojärjestelmään (SATJ),
jolla perustetaan luonnonsuojelualueet
sekä valtion että yksityisten omistamille
alueille, Suojelualueiden suunnittelu- ja
seurantajärjestelmään (SASS), biotooppikuvioihin perustuvaan Suojelualueiden
kuviotietojärjestelmään (SAKTI), Lajistotietojärjestelmään (LajiGIS) sekä rakenteiden,
reittien ja arkeologisten kohteiden järjestelmään (PAVE).
Lisäksi Uljas-kokonaisuuteen sisältyy
Metsähallituksen kiinteistö- ja maankäyttötietojen hallintasovellus OmaisuusGIS.
OmaisuusGIS-sovellusta lukuun ottamatta Uljas-järjestelmät ovat myös muiden
valtion luonnonsuojeluhallinnon organisaatioiden eli elyjen, ympäristöministeriön
ja Suomen ympäristökeskuksen (Syke)
käytössä.

Yhteinen tietokanta

U

ljas-järjestelmää hyödyntää noin
800 käyttäjää. Heistä noin neljännes on Metsähallituksen ulkopuolelta.
Helpotusta käyttäjien arkeen tuo erityisesti tietojen saaminen ruudulle monesta
eri lähteestä kerralla. Aiemmin niitä piti
kerätä eri tekijöiden Excel-taulukoista,
Word-tiedostoista tai paperisilta raporteilta. Kun kaikki tiedot ovat samassa
tietokannassa, esimerkiksi luonnonsuojelualuetta SASS-järjestelmällä suunnitteleva
saa ruudulleen hetkessä alueen lajitiedot
LajiGIS:stä.

”Kun halutaan esimerkiksi ennallistaa
suo tukkimalla ojat, toiminta suunnitellaan
SAKTI-järjestelmässä hinta-arviota myöten ja toimintaohjeet saadaan tulostettua
järjestelmästä suoraan suo-ojia tukkivan
kaivinkoneen kuljettajalle. Prosessin koko
tietoketju jää samalla säilöön mahdollista myöhempää tarkastelua varten”,
havainnollistaa luonnon ja kulttuuriperinnön suojelun prosessista vastaava Tuula
Kurikka.
Prosessilähtöinen järjestelmä auttaa
myös tarkistamaan, että kaikki tarpeelliset
vaiheet on hoidettu.
”Laatu paranee, kun samankaltaisia
kohteita käsittelevät henkilöt voivat vertailla omia arvioitaan toisten arviointeihin.
Samalla näkee helposti, mikäli tarkastelusta puuttuu tietoja”, SASS-järjestelmän
sovellusasiantuntija Heikki Eeronheimo
jatkaa.
Eri toimijoilla on myös aiempaa ajantasaisempi tieto käytössään. Esimerkiksi
elyjen ja Metsähallituksen tekemät muutokset Suojelutietojärjestelmään siirtyvät
nyt Syken käyttöön yön aikana. Aiemmin
Syke kokosi tiedot suojelualueista aineistopäivitystä varten kerran vuodessa.
”Ympäristöministeriö puolestaan voi
hakea itse Uljas-järjestelmästä vakioraportteina tiedot, jotka ennen lähetettiin
elyistä vuoden vaihteessa valtaisina Exceltiedostoina”, kertoo SATJ-järjestelmän
sovellusasiantuntija Kirsi Valanne.
Raportteja voidaan tulostaa eri käyttötarkoitusta varten. Esimerkiksi julkisiin
raportteihin ei sisälly salaiseksi luokiteltua
lajitietoa kotkista, naaleista tai saimaannorpista.
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Kilpailutus vaativaa – miten
arvioida toimintavarmuutta?

I

sot tietojärjestelmähankkeet eivät
aina suju kuin tanssi. Uljaksen tekijät
vaihtuivat toimittajan puolella vuosien
varrella monesta eri syystä ja tunteja paloi
roimasti enemmän kuin piti.
”Ympäristöministeriössä, joka järjesti
hankkeelle rahoituksen, ajateltiin ehkä
hankkeen valmisteluvaiheessa, että kehitetään olemassa olevia järjestelmiä. Ne olivat
kuitenkin arkkitehtuuriltaan ja teknologialtaan niin vanhentuneita, että kehittämisen sijaan järjestelmät piti rakentaa
kokonaan uusiksi”, taustoittaa jo aloitusvaiheessa mukana ollut Metsähallituksen
Luontopalveluiden tietohallintopäällikkö
Johanna Ala-Reini.
Alussa tarjouspyyntöjä ei sidottu nimettyihin tuotteisiin tai arkkitehtuuriin.
Ensimmäisten Uljas-sovellusten (OmaisuusGIS ja SATJ) tarjouskilpailussa valituksi
tuli Esri Finlandin tarjous. Sen myötä Metsähallituksessa aiemmin käytössä olleet
MapInfo-tuotteet vaihtuivat Esrin ArcGIStuotteisiin, joista tuli koko Uljas-kokonaisuuden alustaratkaisu. Ennen uusien sovellusten ja uusien prosessien käyttöönottoa
järjestettiin yleistä ArcGIS-koulutusta, joka
osoittautui hyväksi ratkaisuksi.
Ala-Reini myöntää, että vaatimusmäärittelyt ja laadullisten vaatimusten perustelut olisivat voineet tarjouspyynnöissä olla
joiltakin osin täsmällisemmät. Kritiikkiä

saavat myös tarjousten tekijät.
”Tuntuu, että tarjouksia tehdään yllättävän löyhällä tietämyksellä ja lisätietoja
kysytään tarjouksentekovaiheessa vain
harvoin. Pienikin perehtyminen senhetkisiin järjestelmiin auttaisi ymmärtämään,
mitä uudistuksella haetaan”, pohtii Heikki
Eeronheimo. ”Toimitusvarmuuden arviointi on yhtä vaikeaa kuin sen, kertooko
alhainen hinta tehokkuudesta vai tulevista
ongelmista.”
Kiitosta toimintavarmuudesta tilaaja
antaa hankkeen loppuvaiheessa lisää
vastuuta ottaneelle Arbonaut Oy:lle, jolta
löytyi periksiantamattomuutta ja ”moraalista ryhtiä”.

Vuorovaikutus lisääntyi

M

atkan varrella tingittiin muun
muassa palvelukeskeisen arkkitehtuurin laajamittaisesta hyödyntämisestä sekä standardoiduista käyttöliittymistä, mutta ainakin Tuula Kurikka
kehuu, että yhden järjestelmän opittuaan
on helppo oppia käyttämään muitakin
Uljas-järjestelmiä. Karttatasojen avausta
pidetään yleisesti helppona.
Järjestelmän sovellusvastaavat ovat
vastanneet myös käyttöönottokoulutuksesta PAVEa lukuun ottamatta. Rakenteiden, reittien ja arkeologisten kohteiden
PAVE sai oman kouluttajansa, koska sen
käyttäjäkunta on laaja ja mukana on paljon henkilöitä, jotka ehtivät vain harvoin

tietokoneen ääreen. Kuten Uljaksessa laajemminkin, PAVEssakin on erilaisia käyttäjärooleja. Koulutus hoidettiin ryhmittäin
niin, että esimerkiksi kenttähenkilöstön
koulutuksessa keskityttiin yksityiskohtaisiin ohjeisiin kuten siihen, miten tiedot
tuvan tai laavun polttopuutarpeista viedään järjestelmään.
Henkilöstön on täytynyt järjestelmien
lisäksi opetella uudenlaiset prosessit, joka
myös vaatii aikaa ja työtä. ”En usko, että
kukaan silti haluaisi palata vanhoihin työtapoihin”, Johanna Ala-Reini vakuuttaa.
Esimerkiksi uuden suojelualueen perustamisvaiheessa tieto saatiin ympäristöministeriöstä kirjekuoressa, jonka sisältö sitten
digitoitiin Metsähallituksessa. Nyt tieto
siirtyy järjestelmästä toiseen ilman viranomaisten tekemää päällekkäistä työtä.
”Kaiken kaikkiaan hanke on lisännyt
vuorovaikutusta hallinnon toimijoiden
kesken, erityisesti Metsähallituksen ja
elyjen välillä”, korostaa Heikki Eeronheimo. ◀
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Uljas-tietojärjestelmän käyttäjistä noin neljännes työskentelee muualla
kuin Metsähallituksessa.

Miten Uljas
on helpottanut työtäsi?
Vesa-Pekka Simula

Ylitarkastaja
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen ympäristövastuualue
Tärkein päivittäinen ohjelmisto
”Olen hoitanut luonnonsuojelun toteutukseen liittyviä tehtäviä
kohta 25 vuotta ja käyttökokemusta erilaisista tietojärjestelmistä
on ehtinyt jonkin verran karttua.
Uljas-ohjelmisto on minulle tärkein ohjelmisto tavanomaisten toimisto-ohjelmien
lisäksi. Käytän sitä päivittäin eri tehtävissä kuten suojelualueiden hankinnassa, suojelukiinteistöjen muodostamisessa, tiedon ja kuviotietojen haussa, arviolaskennassa,
hallinnan siirroissa ja karttojen teossa sekä apuna erilaisten lausuntojen, vastineiden ja
raporttien laadinnassa. Tietojen syöttämiseen ja hakemiseen käytän kaikkia muita Uljasohjelmiston osia paitsi suunnittelu- ja seurantajärjestelmä SASSia.
Yhteiskäyttö ja suora pääsy Metsähallituksen tuottamiin aineistoihin on helpottanut
ja nopeuttanut työtäni. Osa aineistoista on tosin edelleenkin saatavissa vain ympäristöhallinnon palvelimilta, eli työ vaatii näissä tapauksissa vielä kahden ohjelmiston
käyttöä. Aineistojen vienti ja tuonti näiden kahden välillä ei ole kovin sujuvaa, mutta
Uljas-ohjelmiston aineistojen kattavuus paranee ajan ja lisääntyvän käyttötarpeen myötä.
Uljas-ohjelmiston käyttöönotossa ei pitäisi olla isoa kynnystä. Käyttöliittymät ja
toimintavarmuus täyttävät hyvin tämän päivän tarpeen. Varmaankin tulevaisuudessa
ohjelmistoon kohdistuu muutos- ja kehitystarpeita, mutta toimivalle pohjalle on hyvä
rakentaa uutta.”

Päivi Gummerus-Rautiainen

Ympäristöneuvos
ympäristöministeriön luontoympäristöosasto
Tiedonhaku ja raportointi helpottuvat
”Käytän lähinnä suojelualuetietojärjestelmää, jolla hallitaan ja seurataan erilaisia suojelualueita. Järjestelmästä on selkeä apu tiedonhaussa. Ennen esimerkiksi tietyn alueen rauhoitussäännöt saattoivat olla vain ely-keskuksen mapissa, mutta nyt ne saa suojelualuetunnuksella suoraan
järjestelmästä. Teemme ympäristöministeriössä hallinnassamme oleville kiinteistöille
järjestelmän avulla myös toimia, jotka ennen hoidettiin kirjeillä ja liitetiedosto-Exceleillä.
Paikkatietopohjaisuus ja lisätietojen saaminen samasta järjestelmästä ovat tätä päivää.
Uljas tulee helpottamaan työtäni myös raportointityökaluna korvaten erilaiset excelit,
joilla ympäristöministeriö on aiemmin kerännyt tietoja. Tämä ominaisuus on osin vielä
kehitteillä mutta on jo helpottanut raportointia.
Käyttöönotto ja siihen liittyvät uudet prosessit on ollut iso työ ja muutos monille,
mutta uskon, että siihen käytetty työ maksaa itsensä takaisin.
Tulevaisuudessa on pohdittava, miten tietoja avataan esimerkiksi rajapintojen kautta
uusille tahoille, kuten kuntien luonnonsuojelutoimen käyttöön.”
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Hyötyä ja hyvinvointia
luonnosta
Luonnonsuojelualueilla turvataan lajiston
ja luontotyyppien monimuotoisuutta
sekä huolehditaan kansallismaiseman,
kulttuuriperinnön ja virkistys- ja retkeilyalueiden säilymisestä.
Suomessa oli lakisääteisiä luonnonsuojelualueita tämän vuoden alussa
803. Ne kattavat pinta-alaltaan noin 20
000 neliökilometriä. Muita suojelu- ja
retkeilykohteita on lisäksi lähes 25 000
neliökilometriä. Niitä ovat esimerkiksi
luonnonpuistot ja yksityisille maille
perustetut suojelualueet. turvaavaan
Natura 2000 -verkostoon.
Luonnonsuojelu- ja erämaalailla
on suojeltu Suomen pinta-alasta noin
yhdeksän prosenttia. Suojelualuekokonaisuuden ydin ovat valtion maille
perustetut luonnonsuojelualueet kuten
kansallispuistot. Kansallispuistoja on 40.
Kansallispuistolle laaditaan aina
hoito- ja käyttösuunnitelma. Sen laatii
aluetta hallinnoiva viranomainen, joka
on valtion mailla Metsähallitus. Kansallispuistojen hoito- ja käyttösuunnitelman
vahvistaa ympäristöministeriö. Yksityisten omistamien luonnonsuojelualueiden
hoidon ja käytön suunnittelua tehdään
maanomistajien, ELY-keskuksen ja
Metsähallituksen yhteistyönä. Metsähallituksen Luontopalvelut vastaa valtion
suojelualueiden hoidon lisäksi useiden
merkittävien uhanalaisten lajien kuten
saimaannorpan ja maakotkan suojelusta
ja tuottaa peruspalveluja retkeilijöille.
Kansallispuistoilla ja valtion
retkeilyalueilla on luonnonsuojelun
lisäksi merkittävä vaikutus aluetalouteen
ja -työllisyyteen: valtion sijoittama
euro palautuu takaisin keskimäärin
10-kertaisena paikallistalouteen.
Kansallispuistoissa vieraillaan vuosittain
yli kolme miljoonaa kertaa.

▶Luonnonsuojelualueet on perustettu

lailla tai asetuksella valtion maalle
tai ympäristökeskuksen päätöksellä
yksityismaalle.
▶Erämaa-alueet on perustettu erämaalailla valtion maalle Lappiin.
▶Valtion retkeilyalueet on perustettu
ulkoilulailla valtion maalle eri puolille
Suomea.
Lähde: Metsähallituksen ja ympäristöministeriön verkkosivut.
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STANDARDIPositio
▶ RIITTA VANIALA

KUVA: MAANMITTAUSLAITOS

Mikä
ihmeen
saavutettavuusdirektiivi?

E

U:n saavutettavuusdirektiivi
(Directive on Web Accessibilit y 2016/2102) tuli voimaan
22.12.2016. Direktiiviin pohjautuvien saavutettavuusvaatimusten soveltaminen on käynnistynyt asteittain alkaen
23.9.2018. Mutta mikä on saavutettavuusdirektiivi? Keitä se koskee, mitä se sisältää,
milloin pitää toimia?
Digitaalisten palveluiden saavutettavuus on verrattavissa fyysisen maailman
esteettömyyteen: verkkopalveluiden ja
niiden sisällön tulee olla kaikkien käytettävissä ja ymmärrettävissä. Direktiivillä
halutaan edistää kaikkien mahdollisuutta

käyttää julkishallinnon digitaalisia palveluita, olipa käyttäjä sitten näkö- tai kuulorajoitteinen, lukihäiriöinen tai hänen tiedonkäsittelynopeutensa muutoin heikentynyt.
Saavutettavuusdirektiivissä säädetään
julkisen hallinnon verkkosivustojen ja
mobiilipalveluiden saavutettavuuden

minimitasosta. Lisäksi direktiivissä on
kuvattu keinot, joilla toteutumista valvotaan. Direktiivi koskee laajasti valtion ja
kunnan viranomaisia, myös valtion liikelaitoksia ja julkisoikeudellisia laitoksia
(esim. KELA) ja yhdistyksiä (esim. SPR),
yliopistoja ja ammattikorkeakouluja ja laki-

WCAG-ohjeistuksen, EN 301 549 -standardin ja saavutettavuusdirektiivin suhteet.
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sääteisiä tehtäviä hoitavia yhtiöitä (esim.
katsastuskonttorit). Pääsääntönä on, että
kaikkien julkisen hallinnon digitaalisten
verkkopalveluiden tulee olla saavutettavia
direktiivin määrittelyjen mukaisesti. Poikkeuksia kuitenkin on.
Saavutettavuustasoja on useita. Vähimmäistaso määritellään ETSI EN 301 549
-standardissa (ETSI = European Telecommunication Standards Institute). Standardin vaatimukset perustuvat WCAG 2.1
-ohjeistukseen (Web Content Accessibility
Guidelines), joka on kansainvälinen tekninen ohjeistus verkkopalveluiden saavutet-

1) luettava (verkkopalvelujen tekstisisältö
on luettavaa ja ymmärrettävää) 2) ennakoitava (verkkosivujen ilmiasu ja toiminta
on ennakoitavissa) 3) syötteen avustaminen (käyttäjien virheiden välttäminen tai
korjaaminen). WCAG-ohjeessa on myös
kriteereitä, joilla kunkin tavoitteen onnistumista voi arvioida.
Saavutettavuusvaatimuksien soveltamisessa on myös poikkeuksia. Saavutettavuusdirektiivin mukaan ”vaatimuksia
ei sovelleta esim. verkkokarttoihin ja
karttasisältöihin, jos navigointikäyttöön
tarkoitettujen karttojen olennainen tieto
on saatavissa saavutettavassa digitaalisessa muodossa”.
Direktiivissä jonkin
verran tarkennetaan,
mitä ”saavutettavissa
oleva olennainen
tieto” voisi käytännössä tarkoittaa: esimerkiksi riittävän tarkka postiosoite tai lähellä
oleva joukkoliikenteen pysäkki tai paikan
nimi, jonka avulla voi löytää palveluja tarjoavan pisteen.
Paikkatietonäkökulmasta arvioituna
direktiivissä on kuitenkin epäselviä kohtia: mitä tarkoittaa ”navigointikäyttöön
tarkoitettu kartta”? Entä jos kartta on einavigoitava, eikö kartan silloin tarvitse olla
saavutettava? Näihin ja muihin epäselviin
kohtiin tarvitaan täsmennyksiä, jotta saavutettavuus voidaan toteuttaa julkisiin

”Lainsäädäntö astuu voimaan
vuoden loppuun mennessä.”
tavuuden toteuttamisesta.
WCAG-ohjeistuksen mukaan verkkopalvelujen saavutettavuus tarkoittaa
neljää eri ominaisuutta: havaittavuutta
(perceivable), hallittavuutta (operable),
ymmärrettävyyttä (understandable) ja toimintavarmuutta (robust). WCAG:ssa näitä
ominaisuuksia kutsutaan periaatteiksi.
Ohjeessa kuvataan, mitä kukin ominaisuus verkkopalvelussa tarkoittaa. Lisäksi
kullekin neljälle ominaisuudelle on määritelty tavoitteita. Esimerkiksi ymmärrettävä-ominaisuudelle on kolme tavoitetta:
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digitaalisiin verkkopalveluihin tarkoituksenmukaisesti.
Toimeenpaneva kansallinen lainsäädäntö astuu voimaan vuoden 2018 loppuun mennessä. Saavutettavuusvaatimuksia on alettu kuitenkin soveltaa asteittain jo
syyskuussa: 23.9.2018 jälkeen julkaistujen
verkkosivustojen pitää olla vaatimustenmukaisia 23.9.2019. Ennen 23.9.2018
julkaistujen verkkosivustojen tulee olla
vaatimuksenmukaisia 23.9.2020 ja mobiilisovellusten vastaavasti 23.6.2021.
Suomenkielinen saavutettavuusdirektiivi 2016/2102 löytyy EUR-lex-sivustolta
(http://eur-lex.europa.eu) ja suomenkielinen WCAG 2.0 -dokumentaatio W3Csivustolta (https://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/).
Jutun lähteenä on käytetty Valtiovarainministeriön verkkosivustoa (http://vm.fi/
saavutettavuusdirektiivi), josta voi lukea
lisätietoja aiheesta. ◀

RIITTA VANIALA TYÖSKENTELEE
MAANMITTAUSLAITOKSESSA
JOHTAVANA ASIANTUNTIJANA
TEHTÄVÄKENTTÄNÄÄN STANDARDISOINNIN KOORDINOINTI.
SÄHKÖPOSTI: ETUNIMI.SUKUNIMI@MAANMITTAUSLAITOS.FI
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Makupaloja markkinoilta
KUVAT: ANTERO AALTONEN JA MAANMITTAUSLAITOS

Aamiaistilaisuudessa Suvi
Valkama esittelee Esrin
GiS for Maps -sovellusta

Panelistit Mika Laaksonen, Hannes Seppänen ja
Anu Sallinen.
Ylikomisario Sami Hätönen esityksensä jälkeen.

Paikkatietomarkkinoiden teemana oli tänä vuonna turvallisuus, jota tarkasteltiin niin poliisin
droonien kuin henkilötietojen näkökulmasta.
Paikkatiedot sitovat yhteen eri
toimialoja

Paikkatietomarkkinoiden pääpuhuja alivaltiosihteeri ja maakunta- ja soteuudistuksen projektijohtaja Päivi Nerg esitteli
paikkatietojen hyödyntämistä sosiaali- ja
terveystoimessa. Koska kaikki sote-uudistuksen toimialat hyödyntävät paikkatietoja, miljoonien eurojen kysymys on eri
toimialojen osaamisen hyödynnettävyys yli
organisaatiorajojen. Kun osoitetiedot ovat
kunnossa, säästöjä syntyy niin pelastustoimessa, kotihoidossa kuin palvelupisteiden
asiakaskäynneissäkin.
Nerg näkee yksityisillä toimijoilla olevan
suuri merkitys prosessien ja toimintatapojen edistäjänä. ”Esimerkiksi loistava
112-sovellus, jonka on ladannut jo lähes
kaksi miljoonaa kansalaista, ei olisi voinut
syntyä viranomaisten aloitteesta, koska
viranomainen ei voi edellyttää kaikkien
kansalaisten omistavan älypuhelinta.”

Julkisen tiedon harmaa alue
Yksi kyberturvallisuuspaneelin kiperistä
kysymyksistä oli julkishallinnon tietojen
harmaa alue. Julkishallinnon tuottamat
tiedothan ovat lähtökohtaisesti julkisia,
mutta millä tasolla esimerkiksi vesijohtoverkostoon liittyvät tiedot on viisasta laittaa kaikkien saataville? Myös rakennusten
kulkureittien avoimuus voi saada Suomen
polvilleen.
Turvallisuudelle elintärkeitä kohteita
ei voi tehdä näkymättömäksi. Tärkeämpää
onkin salata tieto rakennusten käyttötarkoituksesta.

Olennainen osa kyberturvallisuutta on
myös tietojen eheys. Miten varmistetaan,
ettei ulkopuolinen pääse manipuloimaan tietoja silloin, kun kyseessä ei ole staattinen tietokanta, mitä tietokannat enää harvoin ovat.
Turvallisuuden varmistamiseksi on
tunnettava riskit ja tiedettävä -eikä vain
luultava- missä tiedot ovat. ”Usein luullaan,
että tiedot ovat yhdessä paikassa, mutta
todellisuudessa tietoja on myös monessa
muussakin paikassa”, muistutti Mika
Laaksonen.
”Ei pidä olla liian naiivi. Emmehän enää
kerro somessakaan kaikille kaikkia”, tiivisti
tunnelman Hannes Seppänen.
Paneelikeskustelussa avointen paikkatietojen miinoista keskustelivat Puolustusvoimien Matti Rantasen johdolla Mika
Laaksonen KPMG:ltä, Hannes Seppänen
CGI:ltä ja Anu Sallinen puolustusministeriöstä.

Poliisi sai silmät taivaalle
Poliisi on Suomen suurin RPAS-toimija eli
droonien lennättäjä ja myös alansa kansainvälistä huippua droonien hyödyntämisessä.
”Meillä miehittämättömät ilma-alukset
ovat arjen työkalu, kun muualla maailmassa
niitä käytetään lähtökohtaisesti vain erikoistilanteissa”, kertoi ylikomisario Sami
Hätönen.
Eniten lentominuutteja poliisiyksikköä
kohti kertyy Lapissa, missä partioita on
vähän. Etsintätilanteessa drooni vastaa
pitkälti poliisikoiraa.
Etsintöjen lisäksi poliisi käyttää drooneja
muun muassa liikenneonnettomuuksien

selvityksissä, maaston tiedusteluissa ennen
huippukokouksia, ympäristörikosten selvityksessä, jalkapallo-ottelun joukkojen hallinnassa ja jopa henkilön etsintään tehdaskiinteistön katolta. Salaisissa operaatioissa
niitä ei käytetä.
Tällä hetkellä Suomen poliisilla on 109
alusta perustehtävissä käytettäväksi ja 17
vaativiin tilanteisiin. Trafin drooneista käyttämä lyhenne RPAS tulee sanoista Remotely
Piloted Aircraft System.

Rekisteritunnus on henkilötieto
Viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari Helsingin yliopistosta selvensi henkilötiedon käsitettä paikkatietomaailmassa.
Henkilötietoa sisältävää tietoa kuten kiinteistön omistajatietoa voi edelleen antaa,
mutta ongelmana on henkilörekisteri ja
rekisteri-sanan laaja merkitys. Esteen henkilötietojen luovuttamiselle muodostaa
mahdollisuus käsitellä tietoa millä tahansa
automaattisella menetelmällä, kuten kannettavalla tietokoneella. Korpisaari muistutti, että uudessa tietosuojalaissa henkilötietoa ovat myös kaikki esimerkiksi työhön
liittyvä henkilötieto.
EU:n tietosuojalaki astui voimaan jo
tämän vuoden toukokuussa, mutta Suomessa uusi tietosuojalaki on saatu eduskunnan käsiteltäväksi vasta loppusyksystä.
Kansallisella lailla ei voida poiketa EUasetuksesta.
Katri Isotalo
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Liisa Kallela esittelee
ASREKia Digipäivässä 6.11.
Päivi Korpisaari.

Päivi Nerg.

Vuoden 2018 ProGISpalkinnon saaja on Tapani
Sarjakoski.

Location Business Forumin
teemat olivat mittaus ja kartoitus,
kaupunkimallit, infrarakentaminen,
omaisuudenhallinta, metsätalous,
avaruus sekä liikenne ja logistiikka.
Location Business Forum
-asiantuntijaseminaarin järjesti
paikkatietoklusteri Flic.

Väitöskirja, diplomityö ja YAMK-lopputyö palkittiin opinnäytepalkinnolla

ProGIS jakaa vuosittain paikkatietoalan
opinnäytetyöpalkinnon Paikkatietomarkkinoiden yhteydessä pidettävässä seminaarissa yhdelle tai useammalle paikkatietotekniikkaa ja sen hyödyntämistä edistävälle
opinnäytteelle. Tänä vuonna useiden erinomaisten vuoden aikana valmistuneiden
opinnäytteiden joukosta palkittaviksi valittiin Henrikki Tenkasen, Joona Laineen ja
Juha Riihirannan opinnäytteet.
Henrikki Tenkanen väitteli Helsingin
yliopistosta aiheella ”Capturing time in
space: Dynamic analysis of accessibility
and mobility to support spatial planning
with open data and tools”. Tenkanen tutkii työssään saavutettavuutta ja ihmisten
liikkumista viidellä eri maantieteellisellä
alueella: Pääkaupunkiseudulla, Tallinnassa,
Perun Amazoniassa sekä suomalaisessa ja

eteläafrikkalaisessa kansallispuistossa, ja toteaa että saavutettavuus näyttäytyy hyvin
erilaisena eri ympäristöissä.
Tenkanen myös osoittaa, että
ajallinen vaihtelu on tärkeä
tekijä liikkumisen ja saavutettavuuden tutkimuksessa
tuntitasolta aina vuositasolle saakka. Aineistona hän
on hyödyntänyt sosiaalisen
median suuria datamääriä.
Tenkasen työ on esimerkki
korkeatasoisesta uusia analyysimenetelmiä
tuottavasta väitöskirjatutkimuksesta, jonka
tuloksia voidaan käyttää konkreettisiin
haasteisiin vastaamiseen esimerkiksi alueiden maankäytön suunnittelussa.
Joona Laineen diplomityö: ”Crop identification with Sentinel-2 satellite imagery
in Finland” valmistui Aalto-yliopistolle.
Laineen tutkimuksen tavoitteena oli viljelykasvien automaattinen tunnistaminen
satelliittikuvilta koneoppimiseen perustuvia algoritmeja hyväksikäyttäen.
Menetelmällisesti haastavalla työllä
onnistuttiin saamaan tuloksia konkreettisen ongelman ratkaisuksi, sillä automaattiset menetelmät vähentävät tarvetta paikan
päällä tehtäville Euroopan unionin maataloustukien edellyttämille tarkastuksille.
Laineen avaus onkin ehtinyt herättää myös

kansainvälistä kiinnostusta. Työ toimii esimerkkinä sekä opinnäytetyön että paikkatietotekniikan hyödyntämisestä taloudellisesti merkittäviin säästöihin tähtäävien
menetelmien kehittämisessä. Työssä olisi
ainesta myös tieteelliseksi artikkeliksi.
Juha Riihirannan Lapin ammattikorkeakouluun tehdyn lopputyön otsikko on
”Lammin pitäjän asutuskehityksen rekonstruointi ryhmäkylistä hajakyliin 1694-1855:
Väestöluettelotietojen hyödyntäminen
uuden ajan asutuksen paikantamisessa”.
Riihiranta käytti paikkatietotekniikkaa
hyödyksi historian tutkimuksessa selvittämällä Lammin kunnan asutuskehityksen
150 vuoden ajanjaksolta. Samalla hän tuotti
arvokasta paikkatietoa muuttamalla vanhoissa kartoissa ja dokumenteissa olevaa
tekstimuotoista paikkatietoa digitaaliseksi.
Riihirannan työ on poikkeuksellisen perusteellinen ja hyvin kirjoitettu
opinnäytetyö, joka toivottavasti poikii
vastaavia tutkimuksia myös muualta Suomesta. Tutkimus on myös osoitus siitä, että
paikkatietotekniikalle löytyy aina uusia
sovellusalueita ja paikkatiedolle uusia tai
aiemmin hyödyntämättömiä lähteitä. Lisää
Riihirannan opinnäytetyöstä voi lukea
Positiosta 2/2018.
Jari Korpi

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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▶ KIRSI MÄKINEN

Tilastot ja paikkatiedot
kohtasivat Helsingissä

KUVA: AKI HARJU

Myös Tilastokeskuksessa on tutkittu
matkapuhelindatan hyödyntämistä tilastotiedon keruussa. Työtä esitteli Pasi Piela.
Tilastokeskus sai pilottiprojektiaan varten
kahdelta matkapuhelinoperaattorilta
puhelinten sijaintitietoja, joiden perusteella laskettiin Suomeen saapuvien ja
Suomesta lähtevien matkailijoiden määriä
sekä maan sisäistä väestön ajallista vaihtelua. Esimerkiksi Savonlinnan väkiluku
tuplaantuu kesäisin oopperajuhlien aikaan.
Tiedoista voisi olla hyötyä esimerkiksi
pelastustoimen mitoittamisessa ja poikkeustilanteisiin varautumisessa.

Pohjola tilastonikkarin silmin

E

uroopan kartta- ja tilastolaitosten
yhteistyöfoorumin EFGS:n (European Forum for Geography and
Statistics (EFGS) kongressi pidettiin lokakuussa Helsingissä. Päivien aikana kuultiin
mielenkiintoisia esimerkkejä paikkatiedon
ja tilastojen yhdistämisestä sekä uusista
tavoista tuottaa tilastotietoa.
”Paikkatieto tulee olemaan tulevaisuuden teknologian keskeinen tekijä. Sitä hyödynnetään laajasti sekä arkipäivässämme
että tutkimuksessa ja liiketoiminnan kehittämisessä”, summasi paikkatiedon merkityksen keynote-esityksessään professori
Toni Ahlqvist (kuvassa) Oulun yliopiston
maantieteen laitokselta.
Paikkatietoon ja erityisesti henkilöiden sijaintitietoihin liittyvä sääntely sekä
tiedon käsittelyn läpinäkyvyys tulevat
olemaan yksi tärkeimmistä kysymyksistä
tulevaisuuden digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Turismin ja muuttoliikkeen
tutkimusta kännyköiden avulla

A

nto Aasa Tarton yliopistosta kertoi,
miten kännykän sijaintitietojen avulla

on selvitetty Viron sisäistä muuttoliikettä.
Tutkijat ovat kehittäneet algoritmin, joka
päättelee operaattorilta saatujen sijaintitietojen avulla puhelimen haltijan koti- ja
työpaikan. Kunnittaiset väestöjakaumat
voidaan laskea vaikka kuukausittain ja näin
seurata maan sisäistä muuttoliikettä.
Maailman suurimmassa saarivaltiossa
Indonesiassa turismi on merkittävä tulonlähde, mutta siihen liittyvä tilastointi on
hankalaa maan laajuuden ja pirstaleisuuden vuoksi. Rajanylityspaikkoja on
useita eri puolilla maata ja kattavan turismiin liittyvän tilastotiedon keruu kaikilta
rajanylityspaikoilta olisi liian työlästä ja
kallista. Puhelinoperaattoreilta saatavan
sijaintitiedon avulla on voitu tilastoida
maassa olevien, maahan saapuvien ja
maasta poistuvien turistien määrää. Matkapuhelimien sijaintiedoista kerättyä
tilastodataa täydennettiin rajanylityspaikoilla tehdyin kyselyin, joissa selvitettiin
tarkemmin matkan tarkoitusta ja vierailun
kestoa. Yhdistämällä kyselyllä kerätty tieto
puhelindatasta saatuun tietoon saatiin tarkempi kuva Indonesiaan suuntautuvasta
turismista, kertoi Statistics Indonesian
Sarpono Dimulyo.

N

ordregion Nordmap-palvelu (www.
nordmap.org) kokoaa yhteen Pohjoismaita kuvaavaa tilastotietoa. Palvelussa voi
katsoa kartalla väestöä, taloutta ja työllisyyttä koskevia tilastoja eri Pohjoismaista
kunnittain tai maakunnittain ja katsoa
vaikkapa missä päin Pohjolaa on väestörakenteeltaan samanlaisia alueita.
Vauraan ja vakaan Pohjolan rinnalle
toisenlaisen näkökulman tilastoihin toi
Edin Šabanović Bosnia-Hertzegovinasta.
Jugoslavian hajoamissotien yhteydessä
itsenäistyneessä Bosniassa tilastotiedon
keruu oli aloitettava alusta. Edes maan
väkiluvusta ei ollut tarkkaa tietoa, sillä
ihmisiä oli paennut tai kuollut sodan
melskeissä. Šabanovićin esityksen aiheena
oli köyhyyttä kuvaavien tilastoindikaattorien keruu. Bosniassa köyhyyttä kuvaavia
tietoja on kerätty systemaattisesti kotitalouksille tehtävällä kyselytutkimuksella
vuodesta 2001 lähtien.
EFGS 2018 -tapahtuman järjestivät
yhdessä Tilastokeskus ja Maanmittauslaitos. Tilaisuuteen osallistui pari sataa
tilastojen ja paikkatietojen parissa työskentelevää asiantuntijaa. Esitykset on julkaistu
osoitteessa: http://efgs2018.fi/
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Luminary palkittiin
kansainvälisessä Tekla BIM
-kisassa
Trimblen joka toinen vuosi järjestämässä
Tekla Global Building Information Modeling
(BIM) Awards -kilpailussa palkitaan maa
ilman vaikuttavimmat tietomallipohjaiset
rakennushankkeet. Vuoden 2018 parhaak
si projektiksi valittiin Dubaissa, Arabiemiiri
kunnissa sijaitseva Museum of the Future.

Paikkatietoalustan betavaihe nyt auki
Paikkatietoalustan beta-vaihe ja tiedon
tuottajille suunnattu kehitys- ja koulutus
ympäristö avautui syyskuun lopussa. Siinä
voi testata Laatuvahdin avulla esimerkiksi
kunnan paikkatietoaineiston laatua ja yh
teensopivuutta Kansallisen maastotieto
kannan (KMTK) kanssa. Tallennuspalvelu
muuntaa aineistot KMTK-muotoon, ja sen
avulla voi tallentaa rakennukset ja raken
teet -teeman aineistoa Kansalliseen maas
totietokantaan. Myöhemmässä kehitysvai
heessa myös muiden teemojen aineistoja
voidaan validoida ja tallentaa Paikkatieto
alustan kautta.
- Paikkatietoalusta perustuu eri tiedon
tuottajien tuottamiin aineistoihin. Nyt pää

Avointa tallennusympäristöä
kaupunkien käyttöön
CityIoT-projektissa on kehitteillä avoin da
tan tallennusympäristö älykkäiden kau
punkien tarpeisiin. Tallennusympäristöä
varten Oulun yliopistolla ja Tampereen tek
nillisellä yliopistolla on kokeilussa FIWAREpohjainen teknologia, jonka avulla pyritään
murtamaan erillisiä datasiiloja ja saamaan
eri toimittajien tuottama data tarjolle yh
destä avoimesta dataportaalista.
Tarkoitus on tarjota mm. datarekiste
ri tarjolla olevan datan kuvauksineen, työ
kalut halutun tiedon etsimiseen, rajapin

Luke on julkaissut verkossa metsien tuulitu
horiskiä ennustavan karttapalvelun. Palvelu
yhdistää tietoaineistoja kuten maaperä- ja
tuulitietoa metsänkäyttöilmoituksiin ja val
tion metsien inventoinnissa kerättyyn paik
katietoon. Tiedot yhdistetään tilastolliseen
malliin, joka laskee tietyn metsän herkkyy
den tuulituhoille.
Kartta koostuu 16 x 16 metrin ruuduista,
joiden herkkyysarvoista voi laskea keskiar
voriskin omille metsiköille. Tulos kuvaa seu
raavan viiden vuoden aikana tapahtuvien
tuulituhojen todennäköisyyden.

- Palvelu auttaa käyttäjää tulosten tul
kinnassa. Keskimääräinen tuhoriski tutki
musaineistossamme on noin kolme pro
senttia. Siihen oman metsikön tuhoriskiä voi
verrata, palvelun kehittänyt tutkija Susanne
Suvanto sanoo.
Tuulituhokarttapalvelu perustuu avoi
miin tietoihin, joten sen käyttö ja tiedon
jatkosoveltaminen on ilmaista. Palvelu on
tuotettu Luken ja Suomen Metsäsäätiön yh
teisessä MyrskyPuu-projektissa.
metsainfo.luke.fi/fi/tuulituhoriskikartta

Parhaaksi kaupalliseksi hankkeeksi va
littiin Luminary Tampereelta. Trimblen mu
kaan asuntoja, liiketiloja ja pysäköintiti
laa sisältävä 21-kerroksinen Luminary oli
haastava ja monimutkainen rakenne, joka
edellytti erittäin sujuvaa yhteistyötä suun
nittelijoiden, rakentajien ja valmistajien
välillä. Mallinnuksessa on huomioitu mm.
putoamissuojaukset, mikä edesauttaa ra
kennustyömaan työturvallisuutta. Element
tien mallinnustarkkuus on viety poikkeuk

sellisen pitkälle ja työmaan vaatimukset on
otettu mallissa erinomaisesti huomioon.
Luminaryn taustalta löytyvät A-Insinöö
rit Suunnittelu Oy, Skanska Oy, BST-Arkki
tehdit Oy, Betonirakenne Oinas Oy, Parma
Oy, Optiplan Oy, Caverion Suomi Oy.
Kilpailuun osallistui yli 140 projek
tia, mukaan lukien Teklan alueellisten BIM
Awards -kilpailujen voittajat 36 maasta.

see testaamaan toimintoja niin sanotul
la hiekkalaatikolla ja selvittämään datan
laatua, kertoo Paikkatietoalusta-hankkeen
hankepäällikkö Antti Jakobsson Maanmit
tauslaitoksesta. Varsinaiset käyttäjäpalve
lut eivät ole vielä mukana.
Beta-vaiheessa on käytössä paikkatie
toaineistojen ja -palveluiden älykäs haku
sekä Tiedonyhdistämispalvelu, joka mah
dollistaa palvelun ensimmäisessä vai
heessa CSV-muotoisen attribuuttiaineiston
yhdistämisen erilaisiin aluejakoihin.
Älykästä hakua voi käyttää kirjautu
matta. Muut palvelut vaativat toistaiseksi
käyttöoikeuden, jota haetaan sähköisellä
lomakkeella Maanmittauslaitokselta.
Tutustu beta-vaiheeseen osoitteessa
beta.paikkatietoalusta.fi.
nat tiedon siirtoon ja sovellusten käyttöön,
pääsynhallinta ja itse tietovarasto.
Esimerkkinä avoimen tallennusympä
ristön hyödyntämisestä on Oulun kaupun
gin tilakeskuksen pilotti, jossa kehitetään
sovellus sisäilman laadun seurantaan. Yh
distämällä sisäilma- ja säädataa voidaan
seurata ja ohjata ennakoitavasti kohteen
kiinteistöautomaatiota. Kerättävän histori
adatan avulla voidaan myös analysoida si
säilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä.
CityIoT on 6Aika -hanke, jossa haetaan
ratkaisuja kaupunkien digitalisaatiomur
rokseen avaamalla pilottiympäristöt yri
tysten käyttöön.

Ilmatieteen laitos ja ATLAS
Space Operations
KUVA: KARI MÄENPÄÄ, ILMATIETEEN LAITOS

KUVA: ANTERO AALTONEN

Karttapalvelu paljastaa oman
metsän herkät paikat

ATLAS Space Operations ovat solmineet
palvelusopimuksen satelliittidatan vas
taanottamisesta. Yhteistyön ensimmäi
senä askeleena Sodankylässä sijaitseva
Arktinen avaruuskeskus alkaa vastaan
ottaa kaukokartoitusdataa ATLASin yh
teistyökumppanille Yhdysvaltojen kan
salliselle merentutkimus- ja ilmatieteen
laitokselle, Nooalle. Satelliittidatalla pa
rannetaan sääennusteiden tarkkuutta
etenkin arktisilla alueilla.
ATLAS Space Operations on yhdysval
talainen yritys, joka tarjoaa tietoliikenne
palveluita satelliittimaa-asemille. Julkisen
ja yksityisen tahon yhteistyöllä pyritään
parantamaan investointien hyötysuhdet
ta.
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Uutta kalustoa Tampereelle ja
Helsinkiin
Tampereen kaupungin Infra paikkatietopal
velut on tehnyt hankintasopimuksen yh
deksästä GNSS-antennivastaanottimia ja
Windows-tabletteja ohjelmistoineen sisäl
tävästä järjestelmästä Geolaser Oy:n kans
sa. Kriteereinä antennille olivat mm. kaik
ki satelliittisignaalit (GPS, Glonass, Galileo,
Beidou) ja Windows-tabletille monipuoli
nen mittausohjelmisto maastokelpoisel
la tabletilla. 555-kanavaisessa GeoMax Ze

Tieto ja HERE yhteistyöhön
Tieto ja HERE Technologies ovat solmineet
yhteistyösopimuksen sijaintitietoa hyödyn
tävien ratkaisujen kehittämiseen ajoneuvo
teollisuudelle, kuljetusalalle sekä liikkuvan

Ubisense ja Quuppa
yhteistyöhön
Paikkatietoon perustuvia yritysratkaisuja
tarjoava brittiläinen Ubisense Group aloit
taa yhteistyön suomalaisen Quupan kans
sa. Ubisensen tavoitteena on yhdistää joh
tavat paikannus- ja tunnistusteknologiat
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nith35Pro-vastaanottimessa on mahdollista
käyttää Tampereen omia kiinteitä tukiase
mia NTRIP-protokollan ja integroidun Satelradiomodeemin kautta.
Carlson SurvPC -ohjelmisto Windows10tabletissa mahdollistaa kaikki kaupunkimit
tauksessa tarvittavat toiminnot. Taustakar
tat (WMS, Google, ym.) avustavat mittaajaa
maastossa.
Helsingin kaupungin rakentamispalve
luliikelaitos Stara on hankkinut RIEGL VMX1HA-mobiililaserskannausjärjestelmän ra
kennetun infran suunnittelun, rakentamisen

ja laadunvalvonnan tarpeisiin. Tiheät ja tar
kat aineistot soveltuvat myös kaupunkimal
linnuksen tarpeisiin. Laitteiston todellinen
mittaustarkkuus on millimetriluokkaa, joka
täyttää hyvin sekä Staran että Liikennevi
raston tarkkuusvaatimukset.
Hankinta edistää Helsingin kaupungin
digitalisaatiotavoitteita, ja sen avulla STARA
pystyy hoitamaan koko mobiililasermittauk
sen tuotantoprojektin aineiston tuottami
sesta asiakastoimitukseen asti. Itävaltalais
järjestelmän toimittaa suomalainen Nordic
Geo Center Oy.

kaluston ja ajoneuvojen hallintajärjestel
miin.
HERE Technologiesin omistajia ovat
ajoneuvoalan sijoittajat kuten Audi, Bosch,
BMW, Continental, Daimler, Intel ja Pioneer.
Tiedon tuotekehityspalvelut puolestaan

tarjoaa puolijohde-, viestintäinfrastruktuu
ri- ja erilaisten verkkolaitteiden valmistajille
seuraavan sukupolven esineiden interne
tin rakentamista. Sen yksi sovellusalue ovat
älykkäät autot.

avoimeen ja teknologiariippumattomaan
SmartSpace-ohjelmistoalustaansa. Ubisen
sen SmartSpace auttaa tuotantolaitosten
toiminnan kehittämisessä yhdistäen työnte
kijöiden, työvälineiden ja prosessien paikka
tietoja toisiinsa ja erilaisiin sensoritietoihin
reaaliaikaisesti. Yhteistyö Quupan kanssa
laajentaa sen markkinoita logistiikan, ra

kennusalan ja terveydenhuollon toimialoille.
Suomalaisen Quupan ratkaisussa on
yhdistetty Bluetooth Low Energy (BLE) -tek
nologia ja Angle of Arrival (AoA) -mene
telmä sekä yli 15 vuoden aikana kehitetyt
algoritmit, mikä mahdollistaa tarkan reaali
aikaisen sisätilapaikkatiedon myös vaativis
sa ympäristöissä.

TUOTEUUTISIA
Geotrimin GeoDrone X4L
uudistui
Suomalaisvalmisteisesta ammattikäyttä
jän GeoDrone X4L -kuvauskopterista on
esitelty uusi vitosversio. Uuden V5-kopterin
lentoaika on entistä pidempi, mikä mah
dollistaa yhdellä akulla parhaimmillaan 55
minuutin lennon, jolloin kuvattava alue voi
olla jopa 100 ha. Maksimi tuuliraja on nyt
15 m/s ja käyttölämpötila ulottuu -10°C

Trimblen R10 GNSS uudistui
Trimble on julkaissut uuden version suo
situsta Trimble® R10 GNSS-vastaanotti
mesta. Trimble R10-2 on 672-kanavainen
vastaanotin, jossa käytetään uutta Trim
ble Maxwell™ 7 GNSS -sirua, joka seuraa ja
prosessoi kaikkia GNSS-signaaleja.
Uusiin ominaisuuksiin kuuluu myös

Keyprolta mobiilisovellus
johtoselvityksiin
Keypro Oy on julkaissut kaivulupa.fi johto
selvityspalvelusta älypuhelimessa toimi

saakka.
Maksimi hyötykuorma on kasvanut
25 %. Kopteriin voidaankin liittää lukuisa
määrä erityyppisiä sensoreita RGB-kame
rasta laserkeilaimeen. Radiolinkin kantama
on parantunut ja automatiikkaa on lisätty.
Lentotehtävä on nyt mahdollista käyn
nistää radio-ohjaimella ja keskeytynyttä
lentoa voidaan jatkaa napin painalluksella.

luotettavampi suojautuminen häiriösig
naaleita vastaan ja pidempi käyttöaika
maastossa. Muistiin voidaan tallentaa yli
10 vuoden raakahavainnot. Laitteessa on
tuki Android- ja iOS-alustoille.
Trimble R10-2 on yhteensopiva uuden
Trimble TSC7-maastotietokoneen ja Trim
ble Access™ 2018 -maasto-ohjelmiston
kanssa.
van mobiilisovelluksen, jolla helpotetaan
ja nopeutetaan kentällä tapahtuvaa johto
selvitystä. Sovellus on saatavissa Googlen
Play-kaupasta.

GeoSLAMilta uusi
3D-käsiskanneri
Kevyt ja kompakti
ZEB-HORIZON täy
dentää GeoSLAMin
käsiskannereiden
valikoimaa ja tuo
100 m kantaman
ansiosta uusia käyt
tömahdollisuuksia erityi
sesti ulkokäyttöön.
ZEB-HORIZONin ytimes
sä on pidemmän kantaman ansiosta en
tistä tehokkaampi SLAM-tekniikka. Lait
teen käyttö ei edellytä GNSS-satelliitteja,
joten sitä voi käyttää myös maanalaisissa
tiloissa tai peitteisessä maastossa. Piste
pilvelle saadaan intensiteettiarvot ja lisä
varusteena saatavan kameran ansiosta
entistä paremmat väriarvot, jotka helpot
tavat pistepilven jatkoprosessointia.
ZEB-HORIZONia voidaan uusien kiin
nitysvaihtoehtojen ansiosta käyttää kä
siskannerin lisäksi repussa tai vaikka
UAV-kopterissa. Laite kerää 300 000 pis
tettä sekunnissa 1-3 cm:n tarkkuudella.
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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

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

▷ 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

Ei ilmaisjakelua.
Positio saa tulla.
Positio nyt verkossa ja painettuna. Maksutta.
Tilaa Positio
www.positio-lehti.fi

LAITTEISTOT

▷ Kuntarekisterit ja paikkatietoratkaisut kunnille
▷ Asiakaskohtaisia paikkatietoratkaisuja yritysten
ja julkisen sektorin tarpeisiin
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▷ Avoimen/suljetun lähdekoodin ratkaisut
▷ Sovelluskehitys/alihankinta

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

▷ 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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▷
▷
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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
▷ Paikkatietomarkkinoiden järjestäjä

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

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

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

▶ 35

Lämmin kiitos kaikille
Paikkatietomarkkinoille osallistuneille!
Voit vielä hetkeksi palata mielenkiintoisiin markkinatunnelmiin, sillä
Paikkatietomarkkinoiden maanantain pääohjelma löytyy tallenteena
osoitteesta https://mml.videosync.fi/paikkatietomarkkinat-2018
Myös tiistain Digipäivän tallenne on katsottavissa osoitteesta
https://mml.videosync.fi/digipaiva-2018
Nähdään taas ensi vuonna!
www.paikkatietomarkkinat.fi

PAIKKA TIET OA, VAIN T AIVAS RAJANA

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

