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TÄ?! Tarkoitatko tekoälyä?

PIRKKO YLISELÄ
päätoimittaja
PS. Positio ilmestyy tänä vuonna kolme kertaa: kerran
näin keväällä ja kahdesti syksyllä.

KUVA: PIRKKO YLISELÄ

E

nsi kertaa suomenkielisen tekoäly-lyhenteen näkeminen nauratti. Jotenkin tuo
lyhenne kuvaa edelleen tunteita, vaikutelmia, kokemusta, kun kuulee mihin kaikkeen tekoälyä voi käyttää. TÄ, siis todellako,
sitä käytetään mm. paikannimiin, liikenteeseen, ilmakuviin, karttoihin.
Tarkemmin ajatellen ei ole juurikaan aluetta, mihin
tekoälyä ei voisi käyttää. Tekoäly edellyttää massiivisia
tietomääriä ja pitkiä aikasarjoja. Niiden systemaattinen kerääminen ja järjestäminen edellyttää aikaa ja
resursseja.
Tekoäly mahdollistaa niin paljon. Se mahdollistaa
uuden teollisen vallankumouksen.
Entä etiikka, entä GDPR, tietosuoja, turvallisuus?
Henkilötietojen suoja ja kokonaisturvallisuus ovat haasteellisia etenkin, kun paikkatiedot liitetään mukaan
tekoälyyn ja tekoälyjärjestelmiin. Tekoälyä ja -järjestelmiä ohjaavina periaatteina listataankin läpinäkyvyys,
vastuullisuus, reiluus, selitettävyys ja jäljitettävyys. Lue
tekoälyn etiikasta lisää Raija Koiviston ja Heidi Auvisen
artikkelista.
TÄ on täällä ja tarjoaa miljoonia ja taas miljoonia
mahdollisuuksia. Biografiasampo.fi yhdistää tekoälyn
avulla avoimien aineistojen historiallisia paikkoja ja
henkilöitä.
Aineistojen ajaminen ja yhdistäminen vaatii entistä
tehokkaampia järjestelmiä ja ne puolestaan rautaa. Kun
aineistossa on paikkatietoja ja karttaa, ohjelmistojen on
oltava tehokkaita.
Joukko tutkimuslaitoksia ja yliopistoja on toteuttanut geoportti.fi-sivuston helpottamaan paikkatietojen
hyödyntämistä eri tutkimusaloilla. Sivusto tarjoaa käyttöön CSC:n laskentaresurssit. CSC:n laskentaympäristö
päivitetään Pohjoismaiden tehokkaimmaksi, kertovat
Juha Oksanen ja Laura Purhonen.
Tä? Voivat myös monet Position uudet lukijat todeta.
Halusimme tarjota laajan katsauksen paikkatietojen
monipuoliseen maailmaan lähettämällä tämän ja
Maanmittauslaitoksen asiakaslehden samoissa kuorissa.
Aikaisempia ja tulevia lehtiä voitte lukea verkossa osoitteessa www.positio-lehti.fi
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MURROKSESSA
MURROKSESSA
▶ RAIJA KOIVISTO, HEIDI AUVINEN

Erottaako tekoäly

oikean ja
väärän?

Tekoälyjärjestelmien suunnittelussa
tarvitaan muutakin kuin teknologista
osaamista.

T

ekoälyksi kutsuttuja
tekniikoita alettiin
kehittää jo nelisenkymmentä vuotta sitten,
mutta vasta viimeaikainen tiedon saatav uuden sekä siir toja käsittelynopeuden
lisääntyminen ovat mahdollistaneet tekoälyn laajamittaisen käytön.
Tekoälyjärjestelmä voidaan karkeasti ottaen opettaa joko jos-niin -säännöillä tai datalla, jolloin kone muodostaa
opetuksessa käytetyn datan perusteella
toimintamallinsa. Tekoäly poikkeaa automaatiojärjestelmästä siinä, että se pystyy
huomioimaan tilanteen, jossa se toimii. Se
pystyy esimerkiksi ottamaan huomioon
sille tilanteessa annetun uuden tiedon.
Tekoäly voidaankin määritellä algoritmin
ja sen hyödyntämän datan yhteisvaikutukseksi, joka mahdollistaa laitteen tai muun
vastaavan ei-elollisen toimivan tehtävän
ja tilanteen mukaisesti järkevällä tavalla.

Tekoäly ei saa vaarantaa
luottamusta suomalaiseen
yhteiskuntaan

E

ettisyyden toteutuminen on tärkeää eritoten viranomaiskäyttöön
tulevissa tekoälyjärjestelmissä,
jotta uudet tekoälyä sisältävät
toimintatavat eivät vaarantaisi sitä luot-

tamusta, jolle koko yhteiskuntamme
perustuu.
Etiikka tarkoittaa moraaliin liittyvien
kysymysten, kuten oikean ja väärän, arvojen ja hyvän elämän tarkastelua. Eettiset
periaatteet ovat sääntöjä, normeja, oikeuksia ja velvoitteita, joiden tulisi ohjata meitä
päätöksenteossamme. Ongelmallisissa
tilanteissa pyrimme etsimään ratkaisua
näistä yleisesti hyväksytyistä periaatteista,
ja eettinen kysymys syntyy, kun valittavana on kaksi erilaista ratkaisuvaihtoehtoa.
Olennaista etiikan tutkimuksessa on määritellä selkeät ihmisten toiminnan pohjana
olevat normit ja arvot, tuoda ne kaikkien
tietoisuuteen ja alistaa ne näin sosiaalisen tarkastelun, keskustelun ja analyysin
kohteeksi.
Tekoälykeskustelussa on esitetty muun
muassa seuraavia tekoälyn tai tekoälyjärjestelmien kehitystä ohjaavia periaatteita:
läpinäkyvyys, vastuullisuus, reiluus, selitettävyys ja jäljitettävyys.
Eettisyys on vahvasti kontekstiriippuvaista. Jotta eettisyyden eri näkökulmat
tulevat tarkasteluun, on ensiksi ymmärrettävä, mitä eettisyys on ja toiseksi tunnettava tarkasteltava toimintaympäristö,
miten se toimii ja ketkä siinä toimivat.
Tekoälyjärjestelmien kehitys on tyypillisesti teknologiavetoista, mutta eettisyyden tarkastelu edellyttää eri toimijoiden
– mukaan lukien filosofien, käyttäytymistieteilijöiden ja yhteiskuntatieteilijöiden

– osallistamista tekoälyjärjestelmien suunnitteluun.

Kuka ottaa vastuun paikkatiedon
hyödyntämisestä?

P

aikkatieto yhdistää virtuaalisen maailman fyysiseen maailmaamme, ja se on monien palveluiden edellytys.
Paikkatietopoliittisessa selonteossa
visioitiin, että Suomessa on maailman
innovatiivisin ja turvallisin paikkatiedon
ekosysteemi. Selonteon mukaan ”paikkatietojen hyödyntämisessä otetaan huomioon henkilötietojen suoja ja yhteiskunnan
kokonaisturvallisuus siten, että tiedon
käytöstä ja hyödyntämisestä ei muodostu
uhkaa kansalliselle turvallisuudelle eikä
yksilöille”.
Henkilötietojen suoja ja kokonaisturvallisuus ovat oleellisen tärkeitä asioita, mutta
kun monimutkainen tekoälyjärjestelmä
liittää paikkatiedon muihin tietoihin, voi
nousta muitakin eettisiä kysymyksiä, jotka
olisi syytä tunnistaa jo järjestelmiä suunniteltaessa. Koska paikkatiedon merkitys
viranomaistoiminnassa on erityisen suuri,
on uusien järjestelmien eettisen toiminnan
varmistaminen elintärkeää, jotta kansalaisten oikeudet edelleen toteutuisivat.
Sen lisäksi, että yhteiskunnan palvelut
tuottavat laadukasta paikkatietoa, nykytekniikka mahdollistaa reaaliaikaisen paik-
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MURROKSESSA-PALSTA
KÄSITTELEEE ASIOITA JA
ILMIÖITÄ, JOTKA MUUTTAVAT
PAIKKATIETOALAA JA TOTUTTUJA TOIMINTAMALLEJA.
HALUATKO PUHEENVUORON?
OTA YHTEYTTÄ TOIMITUKSEEN,
POSITIO@MAANMITTAUSLAITOS.FI

katiedon
keräämisen moniin
laitteisiin – ja ihmisiin – liitetyn anturoinnin avulla. Älypuhelimet lähettävät reaaliaikaista paikkatietoa operaattoreilleen ja sovelluksilleen,
ja tämän me sallimme, jotta pääsemme
käyttämään paikkatietoa tarvitsevia kaupallisia sovelluksia.
Antamaamme tietoa kerätään kuitenkin moneen muuhunkin tarkoitukseen,
joita edes tiedon kerääjät, kuten Google
tai Facebook, eivät välttämättä tiedä.
Tieto on arvokasta kauppatavaraa eivätkä

kansainvälisten toimijoiden eettiset periaatteet aina ole yhteneväisiä suomalaisten
periaatteiden kanssa. Toteutuuko tällöin
läpinäkyvyys? Kaupallisten sovellusten
käyttäjällä ei tyypillisesti ole mahdollisuutta saada tietää, miten tietoa käyttävät
algoritmit toimivat tai mitä niiden toiminnasta voi olla tuloksena.
Toteutuuko vastuullisuus? Kuka ottaa
vastuun, kun roistot näkevät asukkaiden
olevan Espanjassa ja r yöstävät talon?
Toteutuuko reiluus? Entä selitettävyys ja
jäljitettävyys? Vieläpä kaikkien osapuolten
näkökulmasta? Näitä kysymyksiä on syytä
tarkastella järjestelmiä suunniteltaessa tai
käyttöön otettaessa, jotta vältytään odottamattomilta ja vahingollisilta yllätyksiltä. ◀

TEKOÄLYN PERIAATTEITA:
Läpinäkyvyys

Tekoälyjärjestelmien toiminnan sekä kehittämisen läpinäkyvyys,
algoritminen läpinäkyvyys

Vastuullisuus

Ihmisten ja tekoälyjärjestelmien kyky vastata päätöksistä sekä
tunnistaa virheitä ja odottamattomia seurauksia.

Reiluus

Järjestelmien kyky toimia tasapuolisesti

Selitettävyys

Kyky selittää ja oikeuttaa päätökset järjestelmää käyttävälle

Jäljitettävyys

Kyky jäljittää ja ymmärtää järjestelmän päätöksiä sekä niiden
lähtökohtia.

RAIJA KOIVISTO TOIMII VTT:SSÄ
JOHTAVANA TUTKIJANA. HÄN
ON ERIKOISTUNUT RISKIENHALLINTAAN JA ENNAKOINTIIN
JA ON VIIME AIKOINA TUTKINUT
MYÖS TEKOÄLYN EETTISYYTTÄ.
HEIDI AUVINEN TYÖSKENTELEE
VTT:SSÄ TUTKIJANA KESTÄVÄN
KEHITYKSEN JA ENNAKOINNIN
HANKKEISSA. HÄNEN TUTKIMUSKOHTEITAAN OVAT MM.
DIGITAALINEN ALUSTATALOUS
JA LIIKENTEEN TULEVAISUUS.
S-POSTI: ETUNIMI.SUKUNIMI@
VTT.FI
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KUVA: KRISTIINA HEIKKINEN

AJANKOHTAISTA

Väitöstutkimuksia
Tavoitteena läpinäkyvä ja
jäljitettävä tietojenkäsittely
Kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen
maisteri Shakila Bu-Pashan väitöskirja käsittelee mobiililaitteiden käytön ohessa tapahtuvan paikkatiedon keräämisen suhdetta yksilöiden paikkatietojen suojaamista
ja yksityisyyttä koskevaan Euroopan unionin lainsäädäntöön.

KUVA: KATRI ISOTALO

Pelit vaikuttavat siihen, miten
kaupunkiympäristö koetaan

Lisättyä todellisuutta
viranomaisasiointiin
Väestörekisterikeskus ja Cybercom ovat
kehittäneet yhdessä uuden lisätyn todellisuuden mobiilisovelluksen helpottamaan
kansalaisten viranomaisasiointia. Sovelluksen nimi on ”Palvelupaikat (beta)”.
Kyse on palvelun kokeiluversiosta, joka
sisällytetään tulevaisuudessa osaksi Suomi.fi-mobiilisovellusta. Sovellus visualisoi
julkishallinnon palveluiden sijainteja sekä
helpottaa niiden löytämistä hyödyntämällä älypuhelinten lisätyn todellisuuden

Perinteisen ihmisoikeuslainsäädännön
ohella Euroopan unionin tieto- ja viestintätekniikkaa sekä tietosuojaa ohjaavat lait
ovat mobiililaitteiden yksityisyyden ja henkilötietosuojan kannalta merkittävässä roolissa. Bu-Pasha on selvittänyt Euroopan
unionin tuomioistuimen viimeaikaista oikeuskäytäntöä analysoimalla, miten EU:n
tietosuojalainsäädäntö reagoi monikansallisiin ongelmatapauksiin verkossa. Tähän
kuuluu lain soveltaminen EU:n rajojen ulkopuolella ja tietojen siirtäminen alueen ulkopuolelle.
Väitöskirja korostaa EU:n tietosuojalainsäädännön ja varsinkin EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen tehokkuutta rajattoman ja yleismaailmallisen internetin ja
digiympäristön säätelyssä. Tietosuojalainsäädännöllä voidaan tehokkaasti velvoittaa monikansallisten teknologiayritysten ja
verkkoalustojen kaltaiset henkilötietoja käsittelevät tahot turvaamaan rekisteröityjen

yksityisyys ja henkilötietosuoja sekä edistämään internetin sujuvaa ja turvallista käyttöä mobiililaitteilla.
Väitöskirja tarkastelee myös kansainvälisen ja EU-lainsäädännön näkökulmia
GNSS-satelliittipaikannusjärjestelmän ja
radio
viestinnän haitallisen häirinnän vähentämiseen. Yksityisyyden suojelun nojalla EU:n lainsäädäntö ei salli laitteita, jotka
haittaavat GNSS-teknologiaa ja -palveluita.
Bu-Pashan väitöskirja ”Location Data,
Personal Data Protection and Privacy in Mobile Device Usage: An EU Law Perspective”
tarkastettiin Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa joulukuussa.

Filosofian maisteri Paula Alavesa on tutkinut virtuaalista ja fyysistä kaupunkitilaa
paikkasidonnaisten pelien avulla. Tutkimuksessa selvitettiin pelien avulla, millaisia
pelikokemuksia ihmiset saavat ja miten se
vaikuttaa tilojen käyttöön.
Tutkimusvälineinä käytettiin realistisia
kaupunkimalleja hyödyntäviä pelejä sekä
karttapohjaista peliä. Väitöstutkimusta varten kehitettiin viisi tutkimuspeliä, joiden
avulla kartoitettiin peliareenana olevan tilan
rakennetta. Pelejä pelattiin kännyköillä mobiilisti kaupungilla sekä sisätiloissa cave-tilassa, jossa virtuaaliympäristö on projisoitu
isoille seinille ja ihminen voi liikkua virtuaalitilan sisällä. Olennaista oli saada esiin niitä
tekijöitä, jotka onnistuneessa pelisuunnittelussa yhdistetään peliareenana käytetyn
kaupunkitilan sisältämiin eri todellisuuksiin.

Tutkimus antaa uutta näkemystä siihen, miten kaupunkitilaa ja virtuaalimalleja voitaisiin paremmin hyödyntää pelillisen
kokemuksen tarjoamisessa. Tutkimuksessa
myös pohditaan kuinka fyysinen ja virtuaalinen tila synkronoituvat.
Pelissä ja sitä pelattavassa ympäristössä on asioita, jotka yhdistävät todellisuudet
toisiinsa. Ne voivat olla muun muassa sijaintikoordinaatteja tai fyysisiä esineitä. Tilojen samankaltaisuus vaikuttaa esimerkiksi selvästi muistettavuuteen.
Paula Alavesa väitteli Oulun yliopistossa
joulukuussa. Tietotekniikan alaan kuuluvan
väitöskirjan otsikko on ”Hybriditilan pelillinen hyödyntäminen: Fyysisen ja virtuaalisen tilan yhdistäminen urbaaneissa pervasiivisissa peleissä.”

mahdollisuuksia. Tietolähteenä käytetään
Suomi.fi-palvelutietovarantoa. Samat Palveluvarantoon tallennetut tiedot muodostavat pohjan myös Suomi.fi-verkkopalvelun palvelu- ja palvelupaikkatiedoille.
Palvelupaikat (beta) -sovellus on saatavilla ensivaiheessa Android-laitteille. iOSlaitteille suunnattu versio on suunnitteilla.
Suomi.fi-palvelutietovarannon tiedot ovat
avoimen rajapinnan kautta kaikkien hyödynnettävissä.

Positio 2/2019 mukana
ICC2019 Tokiossa
Kansainvälinen kartografian konferenssi
ICC2019 pidetään tämän vuoden heinäkuussa Tokiossa. Positio nro 2/2019 toimii Suomen Kartografisen Seuran kansallisena raporttina konferenssin yhteydessä
järjestettävässä ICA:n 18. yleiskokouksessa. Lehdessä on uusia ja Positiossa vuosina 2016–2018 julkaistuja kartografiaa
käsitteleviä artikkeleita. Lehti on englanninkielinen.
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KUVA: ESPOON KAUPUNKI

Suomi 100 -satelliitti vihdoin
toiminnassa

Suomi 100 -satelliitti otti ensimmäiset kuvansa itsenäisyyspäivänä ja ensimmäiset
yksityiskohtaiset kuvat 9. joulukuuta.
Suomi 100 kiertää maapalloa keskimäärin 575 kilometrin korkeudessa radalla, joka vie sen napa-alueiden päältä joka
kierroksella. Satelliitissa on radiotutkimuslaite, jonka avulla saadaan tietoa maapalloa ympäröivästä varattujen hiukkasten
alueesta ja niin sanotusta avaruussäästä.
Se vaikuttaa muun muassa geomagneettiseen aktiivisuuteen ja revontulien näkymiseen.
Lisäksi satelliitin avulla testataan Aalto-yliopistossa kehitettyä uudenlaista 3Dtulostettua muoviosaa, joka kestää ava-
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TAPAHTUMAKALENTERI
ruuden olosuhteita ja voi auttaa tekemään
myöhemmin satelliiteista kevyempiä ja
edullisempia.
Satelliitista lähetetään alas ensin vain
pieniä kuvia, ja maa-asemalla työskentelevä tiimi päättää, mitkä kuvat ladataan
täysikokoisina. Myöhemmin Suomi 100
-satelliitti valitsee kuvia myös itsenäisesti
yksinkertaisen tekoälyn avulla. Eräs satelliitin poikkitieteellisistä kokeista on opettaa
satelliitti tekemään valintoja myös esteettisin perustein. Ominaisuuden tärkein sovellus on revontulien automaattinen löytäminen kuvista.
Satelliitin tieteellisen päähyötykuorman, avaruussääilmiöitä havainnoivan radiomittalaitteen, käyttö aloitettiin tammikuun alussa.
Suomi 100 -satelliitti oli tarkoitus lähettää avaruuteen jo yli vuosi sitten. Laukaisijaksi valitulle intialaiselle PSLV-kantoraketille tapahtuneen onnettomuuden vuoksi
laukaisua jouduttiin lykkäämään. Avaruusyhtiö SpaceX:n kantoraketti Falcon 9 laukaistiin onnistuneesti Kaliforniasta 3. joulukuuta kyydissään Suomi 100 ja 63 muuta
piensatelliittia.
Aalto-yliopiston kumppani satelliittihankkeessa on Ilmatieteen laitos, joka
osallistui satelliitin tietokoneohjelmiston ja
instrumenttien valmistukseen ja on myös
mukana tieteellisessä tutkimusohjelmassa. Projektin rahoituksesta merkittävä osa
saatiin Suomi 100 -juhlavuosihankkeelta.

19.3.2019 klo 10:30-11:00
Paikkatietoalusta Webinaari:
Paikkatietopoliittinen selonteko & seuraavat askeleet
Skype/Lync
Lisätietoja: http://www.paikkatietoalusta.fi/index.
php/ajankohtaista/tapahtumakalenteri
26.3.2019 klo 10:30
Paikkatietoalusta Webinaari:
Paikkatietoalusta & tietoturva
Skype/Lync
Lisätietoja: http://www.paikkatietoalusta.fi/index.
php/ajankohtaista/tapahtumakalenteri
27.3.-28.3.2019
Maanmittauspäivät
Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki
Lisätietoja: http://www.maankaytto.fi/forum/index.
php/yleistae
16.4.2019 klo 10:30-11.00
Paikkatietoalusta Webinaari:
Kansallinen laserkeilausohjelma
Skype/Lync
Lisätietoja: http://www.paikkatietoalusta.fi/index.
php/ajankohtaista/tapahtumakalenteri
22.-26.4.2019
FIG Working Week 2019
Hanoi, Vietnam
Lisätietoja: http://www.fig.net/fig2019/
7.5.2019
Valtio Expo 2019
Scandic Marina Congress Center,
Katajanokanlaituri 6, Helsinki
Lisätietoja: http://www.valtioexpo.fi/fi-FI
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

Tietoa Saharasta
suomalaissatelliitilla
Ensimmäinen suomalainen kaupallisesti rakennettu nanosatelliitti, Reaktor Hello
World, laukaistiin avaruuteen marraskuun
lopussa Intiasta.
Espoon Otaniemessä rakennettu satelliitti kantaa mukanaan VTT:n kehittämää
infrapuna-alueen hyperspektrikameraa, jolla voidaan seurata esimerkiksi maailman
hiilinielujen kehitystä ja peltojen lannoitustilannetta sekä kartoittaa asteroidien koostumusta. Satelliitin Hello World -alustaa

käytetään myös W-Cubeen, joka on historian ensimmäinen satelliitti, jonka Euroopan avaruusjärjestö on tilannut Suomesta.
Ensimmäiset Reaktor Hello Worldin ottamat kuvat saatiin Saharan autiomaasta
joulukuun alussa.
Kuva Saharan yltä osoittaa, miten hyperspektrikameralla pystytään erottamaan
muun muassa maaperän kosteuseroja.
Nanosatelliiteilla tuotetun kuvamateriaalin saadaan reaaliaikaista tietoa maaperän
kuivuudesta ja täten ehkäistä esimerkiksi
Kalifornian maastopalojen kaltaisia massiivisia luonnonkatastrofeja.

14.7.-20.7.2020
XXIVth ISPRS Congress
Nizza, Ranska
Lisätietoja: http://www.isprs2020-nice.com/
Lisää alan ajankohtaisia tapahtumia löydät
Paikkatietoalusta-hankkeen tapahtumakalenterista
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▶ EERO HYVÖNEN

Historiallinen paikkatieto
semanttisessa webissä –

Biografiasampo.fi

Semanttinen web tarjoa lupaavan lähestymistavan tiedon esittämiseen historiallisissa
paikannimirekistereissä ja rekisterien julkaisemiseen verkkopalveluina sekä ihmisten että
koneiden käyttöön. Esimerkki älykkäästä digitaalisesta kulttuurihistoriallisesta sovelluksesta
on Suomen kansallisia elämäkertakokoelmia julkaiseva ja rikastava Biografiasampo.fi.

H

istoriallisen paikkatiedon käsittely on haasteellista: ajan kuluessa paikkojen nimet vaihtuvat,
paikkojen sijainti, alue ja tyyppi
voivat muuttua ja paikka voi kokonaan hävitä muinaisen Karthagon
tapaan. Lisäksi tietomme historiallisista paikosta on
epävarmaa (käytiinkö taistelu Vuoksen tuolla tai
tällä puolella?), luonteeltaan sumeaa (mistä kohdasta alkaa Korvatunturi?) ja puutteellista (missä
on antiikin maantieteilijän Pytheaan tarkoittama
Ultima Thule?). Tilannetta ei helpota se, että paikoista on yleensä ollut käytössä monenlaisia ja
erikielisiä nimiä.

Ontologiapalvelut edistävät
yhteentoimivuutta

S

emanttisessa webissä paikannimirekisterit
(gazetteer) julkaistaan ns. ontologioina. Niissä
jokaiselle paikalle on luotu yksilöivä HTTP
URI -tunniste, johon liitetyt ominaisuudet määrittelevät paikan tiedot kuten eri nimet, tyypin,
koordinaatit, laajemman alueen ja paikan osat. Paikat ominaisuuksineen muodostavat verkkomaisen
hierarkkisen tietämysgraafin (knowledge graph),

EERO HYVÖNEN ON HELSINGIN
YLIOPISTON DIGITAALISTEN
IHMISTIETEIDEN KESKUKSEN
JOHTAJA JA AALTO-YLIOPISTON
TIETOTEKNIIKAN LAITOKSEN
PROFESSORI. HÄN ON JULKAISSUT YLI 400 ARTIKKELIA
JA KIRJAA TEKOÄLYYN JA
SEMANTTISEEN WEBIIN LIITTYEN, UUSIMPANA SUOMEKSI
”SEMANTTINEN WEB: AVOIMEN
LINKITETYN DATAN KÄSIKIRJA”
(GAUDEAMUS, 2018). S-POSTI:
ETUNIMI.SUKUNIMI@AALTO.FI

joka esitetään semanttisen webin perustana olevan
RDF-tietomallin ja standardien avulla.
Olennainen idea on, että HTTP URI -tunniste
toimii sekä yksilöivänä tunnisteena että URL-osoitteena, josta käyttäjä voi saada lisätietoa ko. paikasta
Tim Berners-Leen linkitetyn datan periaatteiden
mukaisesti. Se, mitä tietoa paikkaontologiapalvelusta
milloinkin palautetaan, esimerkiksi paikan kuvaava
RDF-muotoinen data selaimen JavaScript-sovellukselle tai tästä ihmisen tutkittavaksi muodostettu
HTML-sivu, hoidetaan HTTP-protokollan mukaisen
sisältöneuvottelun (content negotiation) avulla.

Data rikastuu linkittämällä ja
päättelemällä

O

ntologiapalveluiden keskeisenä tavoitteena
on edistää paikkatietoaineistojen yhteentoimivuutta. Eri datalähteistä saatava paikkatieto saadaan linkittymään toisiinsa käyttämällä
ontologioissa yhteisesti sovittuja tai niihin sillattuja
(map, align) tunnisteita.
Esimerkiksi Wikidatan ja Wikipedioista louhitun DBpedian linkitetyn datan palvelut sisältävät
valtavan määrän paikkoja, jotka on sillattu muun
muassa eri maiden paikannimirekisteristä tuotettuun GeoNames-rekisteriin ja eri sovellusalojen
paikkatietoaineistoihin maailmanlaajuisessa Linked
Open Data -pilvessä. Ontologioiden toinen tavoite
on datan sisällön rikastaminen datajoukkojen keskinäisellä linkityksellä sekä päättelyllä, joka perustuu
semanttisen webin standardien taustalla olevaan
formaaliin predikaattilogiikkaan.

Kansallisbiografia Biografiasammon
ytimessä

S

yksyllä 2018 julkistetussa semanttisen webin
Biografiasampo.fi-palvelussa ydinaineistona
on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS)
toimittama Kansallisbiografia ja muut 13 100 elämä-
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Venäjän sotavoimissa palvelleiden kenraalien ja
amiraalien (vasemmalla) ja papiston (oikealla)
elämänkaarien prosopografinen vertailu
Biografiasampo.fi-palvelussa.

kertaa, joista on louhittu tekoälyn kieliteknologian
ja tietämyksen irrotusmenetelmien (knowledge
extraction) avulla 120 miljoonaa yhteyttä sisältävä
linkitetyn datan tietämysgraafi.
Paikkaontologian perustaksi otettiin Kansalliskirjaston YSA-sanastosta irrotetuista paikannimistä
muodostettu ontologia YSO-paikat, jonka fragmentaarisia hierarkioita muokattiin, täydennettiin ja
laajennettiin mm. Sotasampo.fi-palvelun luovutetun Karjalan paikoilla. Paikkaontologia yhdistää
monenlaisia Biografiasammossa yhdistyviä, toisiaan
rikastuttavia aineistoja. Hierarkkista paikkaontologiaa on hyödynnetty mm. älykkäässä fasettihaussa,
jossa vaikkapa ”Saksassa” syntyneitä henkilöitä
etsittäessä löytyy Friedenaussa syntynyt sodanaikaisen Päämajan saksalaisen yhdysesikunnan kenraali
Waldemar Erfurth, koska Friedenau on osa Berliiniä,
joka puolestaan on osa Saksaa.
Järjestelmään sisältyvässä Yhteyshaku-sovelluksessa tavoitteena on päätellä ja löytää henkilöiden
ja paikkojen välisiä yhteyksiä ja muodostaa niille
suomenkieliset selitykset. Esimerkiksi fasettivalinnoilla ”Italia” ja ”taidemaalari” löytyy tieto, että
Elin Danielson-Gambogi vastaanotti Firenzen
kaupungin taidepalkinnon vuonna 1899 ja että
”Robert Wilhelm Ekman on luonut vuonna 1844
taideteoksen ’Maisema Subiacosta’, joka kuvaa
paikkaa Italia”. Jälkimmäisessä tapauksessa yhteys
on muodostunut Biografiasampoon yhdistettyjen
Ateneumin taidemuseon kokoelmatietojen kautta.
Ateneumin lisäksi yhteyshaussa hyödynnetään

kokoelmadataa kansallisbibliografia Fennicasta,
Kirjasammosta, historiallisia tapahtumia kuvaavasta
HISTO-ontologiasta sekä J. V. Snellmanin kootuista
teoksista, joista luotiin linkitetyn datan versio.

Visualisointeja paikkaontologialla

P

aikkaontologian avulla tietoa voidaan myös
visualisoida kartoilla. Mukaan on liitetty historialliset Karjalan kartat ja Senaatin kartasto.
Esimerkiksi suomalaisia sotilaita ja pappeja kuvaavat
ryhmät kartalla on muodostettu kahdella rinnakkaisella fasettihaulla Biografiasammon elämäkarttojen
vertailunäkymässä, jossa elämä kuvataan sinipunaisena nuolena syntymäpaikasta kuolinpaikkaan.
Yhdellä vilkaisulla selviää, että sotilaat liikkuivat
pappeja kansainvälisemmin ja vanhemmiten kohti
etelää kuten eläkeläiset nykyään. Yhtä kaarta kartalla klikkaamalla pääsee käsiksi kaareen liittyviin
elämäkertoihin. Esimerkiksi poikkeava elämänlanka
Oulusta Länsi-Siperiaan osoittautuu Siperiaan ▶

▶9
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KUVA: HELJÄ KORKIALA

Biografiasammon paikkatieto-ontologian perustana toimii Kansalliskirjaston yleisen suomalaisen asiasanaston (YSA) paikannimistä
muodostettu ontologia YSO-paikat.
maanmittaustöiden johtajaksi nimitetyn Gustav
Adolf Silverhjelmin aiheuttamaksi.

Haasteena ajallisen muutoksen hallinta

K

eskeinen ontologinen haaste historiallisten
paikkojen esittämisessä on, että ajan kuluessa paikkojen ominaisuudet muuttuvat.
Jos haetaan vaikkapa Suomessa julkaistuja
kirjoja, pitäisi Viipurissa painetut kirjat
tulla hakutulokseen vain sotia edeltävältä
ajalta.
Jo Suomen kuntien lähihistorian ajallinen paikkaontologia on varsin monimutkainen johtuen muutoksista kuntien
laajentuessa, yhdistyessä, jakautuessa ja
valtiorajojen muuttuessa.
Yhden hetkellisen ontologisen kuvauksen, kuten
nykyisen Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisterin (PNR) sijasta tarvitaan ontologioiden aikasarja,
jossa on uusi paikkahierarkia periaatteessa jokaisen
muutoskohdan jälkeen.
Aalto-yliopiston ja Geologian tutkimuskeskuksen
(GTK) kehittämä Suomen ajallinen paikkaontologia SAPO kuntamuutoksista on yksi tapa lähestyä
ongelmaa. Siinä luotiin uusi URI ja identiteetti
jokaiselle ajalliselle erilaiselle kunnalle Suomessa
1800-luvulta lähtien aina, kun kunnan alue muuttui. Lisäksi luotiin oma tunniste koko kunnan käsitteelle eri aikoina. Käytettävissä ei ollut juurikaan
tietoa kuntien polygoneista eri aikoina vaan ainoastaan kirjoissa dokumentoitua tietoa pinta-aloista
ja muutoksista, kuten kuntaliitoksista. Tiedon
perusteella muodostetusta ontologiasta voitiin kuitenkin päätellä alueellisia kattavuuksia tiedonhakua
varten, kuten että vanhan Viipurin (ennen vuotta
1906) alueesta noin 12 prosenttia kuuluu edelleen
Suomeen, nykyiseen Lappeenrantaan.
Suomalaista historiallisten paikkojen ontologiaa
ja siihen liittyvää historiallisten karttojen palvelua

ollaan tutkimassa ja kehittämässä Aalto-yliopiston
ja Helsingin yliopiston Digitaalisten ihmistieteiden
keskuksen HELDIG yhteistyönä osana Linked Open
Data Infrastructure for Digital Humanities in Finland (LODI4DH) kokonaisuutta.
Varteenotettava vaihtoehto ajallisen dimension tuomiseksi paikkaontologiaan on liittää sen
ominaisuuksiin lisätietoa siitä, milloin kyseinen

Hetkellisen ontologisen kuvauksen,
kuten Paikannimirekisterin, sijaan
tarvitaan ontologioiden aikasarja.
ominaisuus on ollut voimassa, esimerkiksi milloin
Pietari oli Venäjän pääkaupunki. Näin on menetelty
mm. semanttisesti rikkaimmassa kansainvälisessä
historiallisten paikkojen rekisterissä, Getty-säätiön
Thesaurus of Geographical Names (TGN) -ontologiassa, joka nykyisin julkaistaan avoimena linkitettynä datana verkossa. Suomessa kehitettävissä
ontologioissa on hyvä huomioida kansainvälinen
yhteentoimivuus paitsi W3C:n yleisiin semanttisen webin standardeihin myös TGN:n kaltaisiin
sovellusalakohtaisiin de facto -standardeihin. ◀
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▶ ELLINOORA KORPELA

Väylänpito tehostuu
tekoälyn ja paikkatiedon
avulla
Tekoälyä on viime aikoina povattu jopa maailmanrauhan ratkaisevaksi
teknologiaksi. Sillä on paljon annettavaa myös väylänpidon tehostamisessa,
kunhan tiedonkeruuteknologioiden kustannukset laskevat.

ELLINOORA KORPELA TYÖSKENTELEE CGI:LLÄ PALVELUPÄÄLLIKKÖNÄ JULKISHALLINNON JA
LIIKENTEEN YKSIKÖSSÄ. ARTIKKELI PERUSTUU KORPELAN LIIKENNEVIRASTOLLE TEKEMÄÄN
DIPLOMITYÖHÖN. SÄHKÖPOSTI
ETUNIMI.SUKUNIMI@CGI.COM
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M

egatrendit, kuten
ilmastonmuutos,
globalisaatio, digitalisaatio ja kaupungistuminen vaikuttavat kaikki siihen
mitä ja mistä liikutetaan, minne, milloin
ja millä välineillä. Muuttuva liikenteen
kysyntä asettaa paineita liikenteen infrastruktuurin palvelutasolle
Liikenneinfrastruktuurista huolehtii
Suomessa Väylävirasto eli Väylä (ent. Liikennevirasto). Väylänpito sisältää muun
muassa väylien päivittäistä kunnossapitoa,
kuten talvikunnossapitoa tai rakenteiden
ja laitteiden huoltoa, väylien ikääntymiseen ja kulumiseen liittyvää ylläpitoa,
kuten väylärakenteiden uusimista sekä
väyläomaisuuden hallintaa.

Korjausvelka kasvaa

V

äylänpidon merkittäviä haasteita
ovat korjausvelka, ilmastonmuutos, muuttunut liikenteen kysyntä
sekä se, ettei tiestön tilannetta pystytä
seuraamaan reaaliajassa. Korjausvelan
kasvun pysäyttäminen on hankalaa, sillä
väylänpidon rahoitustaso ei ole riittävä, ja
mitä huonompaan kuntoon tie menee, sitä
nopeammin korjausvelka kasvaa.
Ilmastonmuutoksen myötä muuttuneet
sääolosuhteet, kuten pitkien pakkasjaksojen väheneminen ja nopeammat sääolosuhteiden vaihtelut ovat Väylän mukaan
nostaneet kunnossapidon kustannuksia
2010-luvulla kymmenen prosenttia. Lisäksi
esimerkiksi logistiikan kiristyvät aikatauluvaatimukset, kaupungistuminen ja
päästötavoitteet asettavat väyläverkon toimivuudelle omat vaatimuksensa. Tiestön
tilannetta ei kuitenkaan kyetä reaaliajassa

kattavasti seuraamaan, sillä nauhamaiselta
tieverkolta saadaan tällä hetkellä vain paikoittaista pistemäistä dataa.

Tekoäly tuo ennustettavuutta
väylän ylläpitoon

T

ekoäly on yksi työkaluista, joilla
väylänpidon haasteisiin voitaisiin
vastata. Tekoäly kykenee käsittelemään suuria massoja eri muotoista
ja epäyhtenäistä heterogeenistä dataa.
Näin ollen se voisi esimerkiksi yhdistää
erilaisia kuntomittaustietoja, säätietoja,
toimenpidetieoja, liikennemäärätietoja
ja asiakaspalautteita. Rikastamalla näitä
tietoja paikkatiedolla saadaan visualisoitua
esimerkiksi tieverkon tilanne.
Tekoäly kykenee tunnistamaan datamassasta syy-seuraus-suhteita sekä toistuvia ilmiöitä ja luomaan siten ennusteita tiestön tilanteen kehittymisestä.
Samaa logiikkaa soveltamalla tekoäly voisi
ennustaa esimerkiksi liikenteen kysynnän
muutoksia analysoimalla alueen elinkeinorakenteen, väestörakenteen, tulo- ja
poismuuton sekä liikennemäärät ja -tyypit.
Tällaista ennustetta voitaisiin hyödyntää esimerkiksi ylläpidon ohjelmoinnissa
priorisoimassa mitä teitä päällystetään
uudelleen ja kuinka pitkältä matkalta, tai
rahoituksen suunnittelussa eli esimerkiksi
määrittämässä onko seuraava euro kannattavampaa sijoittaa teihin vai siltoihin.

Tekoäly vaatii laadukasta dataa

P

arhaimmatkaan tekoälyalgoritmit
eivät tuota ratkaisua maailman
rauhaan tai organisaatioiden päivittäisiin haasteisiin, ellei niillä ole suurta
määrää laadukasta dataa algoritmin läpi-

Mitä on tekoäly?
Tekoälyllä tarkoitetaan sellaista
konetta, joka kykenee ratkaisemaan
ongelmia, joiden ratkaiseminen vaatii
ihmiseltä älykkyyttä. Teknologiana se
kykenee käsittelemään suuria määriä
heterogeenistä dataa. Tekoäly tunnistaa
datasta toistuvia ilmiöitä, sekä syy-seuraus-suhteita ja luo niiden perusteella
erilaisia ennusteita ja optimointeja.
Tekoäly kykenee myös oppimaan.
Oppimista voi tapahtua esimerkiksi

siten, että tekoäly korjaa tai vahvistaa
algoritmiaan sen perusteella, miten
ihminen validoi sen antamia tuloksia.
Tekoäly on siis kognitiivista tietojen
käsittelyä, eli ihmisen ajatusprosessia,
kuten spekulatiivisia oletuksia,
mielikuvaskenaarioita sekä intuitiota,
jäljittelevää tietojen käsittelyä. Ihminen
on kuitenkin altis ristiriidoille. Kone ei,
ellei ristiriitoja ole siihen ohjelmoitu.

käytäväksi. Väylällä itsellään on paljon erimuotoista dataa väylistä ja väyläomaisuudesta, ja mittausten toimittajilla on lisäksi
paljon mittauksien tuottamaa raakadataa.
Haasteena on, että jatkuvaa, nauhamaista dataa on vain osalta tieverkkoa
ja se päivittyy verrattain harvoin. Väylä
kartoittikin uusia datankeruun mahdollisuuksia osana vuosina 2016–2018
toteutettua digitalisaatiohanketta. Uusista
datankeruumenetelmistä kokeiltiin muun
muassa videokuvan tuottamista puukuljetusautoihin asennettujen älypuhelimien
avulla, eri laserkeilaustekniikoita tien
välittömän läheisyyden mallintamisessa
ja päällyste- ja soravaurioiden tunnistamisessa, routavaurioiden tunnistamista satelliittikuvista sekä 360-kuvien tuottamista ja
hyödyntämistä.
Kokeiluissa saatiin paljon arvokkaita
tuloksia. Esimerkiksi mobiililaserkeilauk
sella tuotetusta aineistosta pystyttiin
tunnistamaan tien varusteet ja laitteet
sekä tienpinnan vauriot. Mobiililaserkeilauksella pystyttiin myös havaitsemaan
muuten hankalasti havaittavia tien geometrian ja rakenteen poikkeamia, mitkä
osoittivat hyvin rakennetunkin geometrian
heikkenemisen ajan kuluessa. Tien liukkaus- ja kuntotietoja puolestaan kerättiin
ajoneuvoilla, joihin oli asennettu erilaisia
antureita.
Kokeilussa tunnistettiin lukuisia hyötyjä
eri toimijoille tienhuollon urakoitsijoista
vakuutusyhtiöihin. Osa menetelmistä
todettiin liian epätarkoiksi, ja joidenkin
menetelmien hyödyntäminen saattaa olla
mahdotonta liian korkeiden kustannusten
vuoksi.
Tiedonkeruumenetelmien kehittyessä
uusilta mittausteknologioilta, kuten multispektri ja muilta pistepilviteknologioilta,
voidaan tulevaisuudessa odottaa entistä
tarkempaa ja siten myös monikäyttöisempää dataa. Ennen kuin näitä uusia teknologioita voidaan kuitenkaan valjastaa toimivamman yhteiskunnan rakentamiseen,
tulee niiden kustannusten laskea. ◀

▶Tietoa Väylän datankeruukokeiluista:
https://vayla.fi/hankkeet/digitalisaatiohanke/tieverkon-kunnonhallinta/
avoimen-haun-pilottiprojektit

positio 1/2019

▶ 13

▶JUHA OKSANEN, LAURA PURANEN

Geoportti

tuo paikkatietoja
hyödyntävän
teholaskennan tutkijoiden
ulottuville

Geoportin tavoitteena on lisätä paikkatietojen
hyödyntämistä yli tutkimusaluerajojen.

A

Geoportti.fi tuo näkyviin käyttäjien paikkatietoaineistosta
tekemiä visualisointeja. Kuvassa on visualisoitu Euroopan
kartalle lentokoneiden lentoreittejä, ja siitä erottuvat
vilkkaimmat lentokentät Lontoo, Pariisi, Frankfurt ja
Amsterdam.

KUVA: JUHA OKSANEN

voimen paikkatiedon määrä
on kasvanut räjähdysmäisesti. Samaan aikaan viranomaistoimintana kerättyjen
aineistojen rinnalle on noussut joukkoistamalla kerättyjä aineistoja,
moninaisilla alustoilla kerättyjä sensoriaineistoja ja kokonaan uudenlaisia datoja,
kuten sosiaalisen median aineistot.
Myös tiedon löydettävyys ja käytettäv y ys ovat kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittymisen myötä
parantuneet vuosikymmenessä huimasti.
Kaupallisten ohjelmistoratkaisujen rinnalle on noussut korkeatasoisia ilmaisia
ja avoimeen lähdekoodiin perustuvia
paikkatietotyökaluja. Tutkijayhteisöstä
kuuluu silti jatkuvasti toiveita siitä, miten
tutkimus hyötyisi paikkatietoaineistoista
ja geoinformatiikan menetelmistä vieläkin
paremmin.
Tutkijayhteisön tarpeisiin vastataan,
kun keväällä 2019 avataan kaikille paikkatietoa hyödyntäville tutkijoille tarkoitettu Geoportti.fi-sivusto. Sivusto kokoaa
yhteen kansallisessa paikkatietoinfrastruktuurissa saatavilla olevat aineistot,
merkittävimmät paikkatietojen käsittelyn
työkalut sekä joukon ohjeita ja koulutusmateriaaleja, joiden avulla käyttäjät voivat
etsiä omiin tarpeisiinsa sopivia paikkatiedon käsittelyn lähestymistapoja.
Sivustolta tulee löytymään myös ohjeet
siitä, miten CSC - Tietotekniikan keskus

JUHA OKSANEN TOIMII MAANMITTAUSLAITOKSEN PAIKKATIETOKESKUKSEN GEOINFORMATIIKAN JA KARTOGRAFIAN
OSASTON JOHTAJANA SEKÄ
OGIIR HANKKEEN KOORDINAATTORINA.
LAURA PURANEN TOIMII SAMAN
OSASTON PROJEKTIKOORDINAATTORINA.
SÄHKÖPOSTI: ETUNIMI.SUKUNIMI@NLS.FI.
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Geoportti.fi
Paikkatietoalan tutkimuksen infrastruktuuripalveluiden uusi portaali, jonka
kautta helpotetaan tutkijoiden pääsyä
kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin
aineisto- ja metatietopalveluihin,
CSC:n laskentapalveluihin sekä oGIIRhankkeessa luotuihin koulutusmateriaaleihin.
Oy:n Taito-teholaskentaympäristöön koottuja valtakunnallisia paikkatietoaineistoja
on mahdollista prosessoida ympäristöön
valmiiksi asennetuilla työkaluilla. Geoportti.fi-sivuston on toteuttanut oGIIRkonsortio (Open Geospatial Information
Infrastructure for Research - Avoin paikkatiedon tutkimusinfrastruktuuri), jonka
jäseninä on joukko tutkimuslaitoksia ja
yliopistoja.

TUTKIMUSLAITOKSET SAMALLE
VIIVALLE YLIOPISTOJEN KANSSA

O

GIIR-hankkeen tavoitteena
on luoda käyttäjälähtöisyyteen ja avoimeen saatavuuteen perustuva rakenne
tukemaan Suomen tutkimusyhteisöä ja tehostamaan paikkatietoalan tutkimusta.

Kohderyhmä ei siis ole pelkästään geoinformatiikan tutkijat, vaan tavoitteena on
laajentaa paikkatietojen hyödyntämistä
eri tutkimusaloilla. Erittäin merkittävää
hankkeen toiminnassa on, että se toimii
yli yliopisto- ja tutkimuslaitosrajojen.
Uraauurtavaa toimintaa on ollut CSC:n
laskentaresurssien avaaminen konsortioon
kuuluneiden tutkimuslaitosten käyttöön.
Yliopistot olivat kuuluneet tällaisen palvelun piiriin jo pitkään.
Vuonna 2017 opetus- ja kulttuuriministeriö vahvisti tutkimus- ja innovaatiotoimijoiden kanssa datanhallinnan ja
laskennan tutkimusinfrastruktuurien
kehittämisohjelman 2017–2021 (DL2021).
Tämä avasi CSC:n laskentaresurssien käyttömahdollisuuden kaikille tutkimuslaitoksille ja on korostanut osaltaan oGIIR:n
merkitystä valtakunnallisten saumattomien paikkatietoaineistojen, niiden pro-

sessointimenetelmien ja -työkalujen sekä
tiedon jakamisen mahdollistajana.
DL2021-ohjelman myötä oGIIR:n toimintamahdollisuudet paranevat entisestään, kun esimerkiksi CSC:n laskentaympäristö päivitetään vuosina 2019–2020
Pohjoismaiden tehokkaimmaksi. Sen teoreettinen huipputeho tulee olemaan noin
11 PFLOPS (tuhatta biljoonaa laskutoimitusta sekunnissa) ja tallennuskapasiteetti
12 petatavua (1 petatavu = 1024 teratavua).

AINEISTOJA JA TYÖKALUJA

G

eoportti.fi-sivuston lisäksi
oGIIR-hankkeen keskeisiä
tuotteita ja palveluita vuoden 2019 loppuun mennessä
ovat Taito-teholaskentaympäristöön viedyt CSC:n Paituli-palvelun
aineistot ja joukko saumattomia valta-

Open Geospatial Information Infrastructure for Research (oGIIR)
Suomen Akatemian FIRI (Finnish Research Infrastructure)
-rahoituksen saanut tutkimusinfrastruktuurihanke, jonka
konsortion muodostavat Prof. Juha Oksanen (koordinaattori,
Paikkatietokeskus), Prof. Risto Kalliola (varakoordinaattori, Turun
yliopisto), Pekka Lehtovuori (CSC - Tieteen tietotekniikan keskus
Oy), Prof. Kirsi Virrantaus (Aalto-yliopisto), Prof. Alfred Colpaert
(Itä-Suomen yliopisto), Sirpa Thessler (Luonnonvarakeskus),
Saku Anttila (Suomen ympäristökeskus) sekä tutkimusprofessori

Vesa Nykänen (Geologian tutkimuskeskus). Joulukuuhun 2018
konsortion johtajana toimi Prof. Tapani Sarjakoski (Paikkatietokeskus). oGIIR:n rahoituskausi on 1.1.2017–31.12.2019.
Tutkimusinfrastruktuureilla tarkoitetaan laajoja kokonaisuuksia
käsittäen välineitä, laitteistoja, tietoverkkoja, tietokantoja ja
muita aineistoja, sekä näiden ympärille rakennettuja tutkimusta
tukevia palveluita.
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FIRI-rahoitus
Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurien rahoitusinstrumentti, jonka tavoite
on parantaa suomalaisen tutkimuksen
laatua, uudistumista, kilpailukykyä ja
poikkitieteellisyyttä. Lisäksi pyritään
parantamaan suomalaisten tutkimusympäristöjen vetovoimaisuutta. Rahoitus
myönnetään kansainvälisen arvioinnin
kunnallisia aineistoja, kuten Luonnonvarakeskuksen valtakunnan metsien inventointiaineistot 2013–2015, Suomen ympäristökeskuksen kaikki avoimet aineistot
sekä Maanmittauslaitoksen luokitellut
pistepilvet, virtuaalirastereiksi luodut
korkeusmallit ja kuukausittain päivitetty
spatiaalisesti yhtenäinen kokonainen ja
teemoittain ryhmitelty maastotietokanta.
Taito-teholaskentaympäristöön on
myös valmiiksi asennettu joukko tavallisimpia paikkatietoaineistojen prosessointityökaluja, kuten GDAL/OGR, GRASS
GIS, PDAL, Proj.4, QGIS, SagaGIS, SNAP,
TauDEM ja Zonation, sekä R ja Python yleisillä spatiaalisilla kirjastoilla laajennettuna.
Paikkatietokeskus on luonut hankkeessa GeoCubes Finland -konseptin,
jossa pilotoidaan paikkatietoaineistojen
hallintaa, analysointia ja visualisointia
datakuutioina sisältäen joukon valtakun-

perusteella kansallisesti merkittävien
tieteellistä tutkimusta edistävien tutkimusinfrastruktuurien perustamiseksi ja
laajentamiseksi. Toimintaa ohjaa Tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijaryhmän
hyväksymä Tutkimusinfrastruktuurien
strategia ja tiekartta 2014–2020.

nallisia aineistoja sekä palvelu- ja sovellusdemonstraatiot datan hyödyntämiseksi.
CSC:n superklusterin lisäksi infrastruktuurissa on käytettävissä cPoutapilvipalvelu, joka mahdollistaa omien
kokonaisten laskentaympäristöjen luomisen ja verkkopalveluiden pystyttämisen
tutkimuskäyttöön.
Koulutukseen oGIIR tarjoaa valmiita
luentomateriaaleja, best practices -dokumentteja ja välineitä oman paikkatietoosaamisen arvioimiseen. Yritysyhteistyönä
ESRI on tarjonnut täydet ArcGIS-lisenssipaketit konsortion jäsenten käyttöön.
Aineisto-, laskenta- ja koulutuspalveluiden
lisäksi oGIIR tulee tarjoamaan UEF Drone
Labs -palveluja, joista vastaa Itä-Suomen
yliopiston droonikartoitusyksikkö. Palvelu
tulee lopullisesti muotoutumaan vuoden
2019 aikana. Nämä kaikki on löydettävissä
Geoportti.fi-sivuilta.

oGIIR-hankkeen rahoittavat Suomen
Akatemia ja konsortion organisaatiot
yhdessä. oGIIR on ollut Suomen Akatemian FIRI-tiekartalla (Finnish Research
Infrastructure) vuodesta 2014 lähtien
statuksella potentiaalinen infrastruktuuri.
Geoportti-palvelut on tarkoitettu
vapaasti käytettäviksi tutkijayhteisölle.
Käytön ehtona on ainoastaan CSC:n
ympäristön käyttöluvan lisäksi hankkeen mainitseminen tieteellisten tuotosten yhte ydessä esimerkiksi muodossa ”Työssä on käytetty aineistoja/
laskentaresursseja, jotka on tarjonnut
’Avoin paikkatiedon tutkimusinfrastruktuuri’ (oGIIR, urn:nbn:fi:research-infras-2016072513)”.◀

oGIIR-aineistot ja -ohjelmistot CSC:n Taito-ympäristössä
oGIIR-hankkeessa on viety valmiiksi
suuri joukko kansallisen paikkatieto
infrastruktuurin aineistoja CSC:n
Taito-superklusteriin. Näitä on jalostettu
helpommin käytettäviksi mm. yhdistelemällä valtakunnallisia aineistoja suuriksi
kokonaisuuksiksi joko virtuaalirastereina
tai GeoPackage-tiedostoina. Myös kaikki

CSC:n Paituli-palvelun aineistot ovat
suoraan käytettävissä. Taito-ympäristöön
on valmiiksi asennettu joukko yleisimpiä
paikkatietojen prosessointi- ja analyysityökaluja, sekä ohjelmointiympäristöjä
yleisimmillä spatiaalisilla kirjastoilla
laajennettuna.

Lisätietoa:
▶Juha Oksanen, Paikkatietokeskus/Maanmittauslaitos, juha.oksanen@nls.fi

▶Risto Kalliola, Turun yliopisto,
risto.kalliola@utu.fi
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StartUp
▶ KATRI ISOTALO
etunimi.sukunimi@viestintaisotalo.fi

Mapple tarjoaa

saavutettavuusanalyysejä
kaupungeille ja kiinteistökehittäjille
Paikkatietoanalyyseilla olisi paljon annettavaa kiinteistöalalle, uskoo Mapple Oy:n
perustaja Rami Piiroinen.

”

Mapple on karttasovellus, jonka avulla pystyy
visualisoimaan ja analysoimaan saavutettavuutta. Se kertoo esimerkiksi kuinka moni
ihminen saavuttaa valitut kohteet tietyssä ajassa
joukkoliikenteellä, pyörällä, autolla
tai kävellen.
Palvelusta on kaikille avoin versio, jossa on rajoitettu määrä ominaisuuksia. Maksullisessa versiossa on esimerkiksi YKR-aineistot
yhdistettynä saavutettavuuteen sekä
mahdollisuus yhdistää matkapuhelinaineistoja, jotka kuvaavat ihmisten todellista
liikkuvuutta kaupungeissa, saavutettavuusmalleihin.
Maksulliset palvelut on tarkoitettu ensisijaisesti
kaupungeille sekä rakennusliikkeille ja kiinteistökehittäjille. Kiinteistöpuolella edistyneiden paikkatietoanalyysien hyödyntäminen on ollut tähän asti
varsin vähäistä, mutta kiinnostus on nyt heräämässä.
Mapple yhdistää siis kehittämämme saavutettavuusmallit muihin avoimiin ja maksullisiin paikkatietoaineistoihin sekä käyttäjän omiin aineistoihin.
Hoidamme aineistojen aggregoinnin ja yhdistelemisen, ja loppukäyttäjä voi keskittyä analyysien
tekemiseen. Osaamisemme taustalla on vuosien työ
Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen Digital
Geography Labissa.
Idea yrityksen perustamiseen syntyi kevättalvella
2017, kun Henrikki Tenkanen oli työstänyt saavutettavuusmalleja väitöskirjaansa. Minä tein samaan
aikaan väitöskirjaa kaukokartoituksesta ja Joona
Repo gradua Henrikin ohjauksessa.
Olimme jo Joonan kanssa harrastaneet selainpohjaisten karttapalveluiden kehittämistä. Meillä
oli siis vahvaa osaamista paikkatietoanalytiikasta ja
saavutettavuusmallinnuksesta mutta ei juurikaan
yrittäjyydestä.
Myynnin, markkinoinnin ja liiketoiminnan
kehittämisen osaamista saimme löydettyämme
Karolina Mosiadzin Icebreaker prefounder -pro-

jektin kautta. Karoliina on ollut aiemmin mukana
start up -yrityksissä Berliinissä ja Kööpenhaminassa
ja toiminut yrittäjänä itsekin.
Kun Mapple kesällä 2018 perustettiin, meitä oli

Pohjoismaat on ykkösmarkkinamme.
Dataa on hyvin saatavilla ja alueet
tuttuja.
siis neljä perustajajäsentä: Joona, Henrik, Karolina
ja minä. Neuvonantajina on professoritason paikkatietoasiantuntija sekä karttapalveluiden ammattilainen.
On hienoa nähdä oman käden jälki ja se, kuinka
Mapple on kasvanut ideasta yritykseksi, jolla on
liikevaihtoa. Olemme parhaillaan palkkaamassa
ensimmäistä ulkopuolista työntekijää.
Hyviä puolia yrittämisessä on, että voi itse valita
ongelmat, joiden kanssa haluaa työskennellä. Toisaalta paperityöt sekä verkostoituminen vie paljon
enemmän aikaa kuin osaisi arvatakaan.
Tavoitteemme on, että vuoden kuluttua Mapplella on asiakkaina vähintään neljä kaupunkia
Pohjoismaissa, vähintään yksi rakennusyhtiö ja
muutama kiinteistösijoittaja. Pohjoismaat on ainakin
tässä vaiheessa ykkösmarkkinamme, sillä aineistoa
on hyvin saatavissa ja se on suhteellisen yhdenmukaisessa muodossa. Tekniikan ja datapolitiikan
lisäksi alueetkin ovat tutumpia kuin jos kurkottelisimme vaikkapa Aasiaan.
Datapolitiikassa olisi tosin Suomessakin parantamisen varaa, sillä esimerkiksi tarkan YKR-aineiston
hankintahinta pienelle yritykselle tuntuu kohtuuttomalta.
Viiden vuoden kuluttua tavoitteenamme on toimia vähintään Euroopan laajuisesti sekä työllistää
kymmeniä ihmisiä.” ◀
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Matkapuhelinaineisto
paljastaa kaupungin
dynamiikan

KUVA: ANTERO AALTONEN

▶ CLAUDIA BERGROTH, OLLE JÄRV, HENRIKKI TENKANEN, TUULI TOIVONEN

Suomalaiset paikkatietoasiantuntijat ovat tottuneet käyttämään yhtä maailman tarkimmista
väestörekisteriaineistoista. Yhä useammin tarvitaan kuitenkin tietoa myös ihmisten liikkumisesta.
Matkapuhelinaineistot kertovat tästä paljon.

M

atkapuhelinyhtiöt, mobiilisovellukset ja sosiaalisen median alustat tallentavat ihmisten sijaintitietoja omiin tarkoituksiinsa yhä tarkemmin. Vaikka aineistot kerätään ensisijaisesti
liiketoiminnan tueksi, on niillä mahdollista
myös ymmärtää ja kehittää yhteiskunnan
toimintoja.
Siinä missä sosiaalista mediaa tai urheilusovelluksia käyttää yleensä vain rajattu
joukko ihmisiä, matkapuhelinten käyttö
ulottuu lähes koko väestöön. Matkapuhelinyhtiöiden keräämä sijaintitieto kertookin parhaiten väestön tosiaikaisesta sijainnista millä ajanhetkellä tahansa. Tällaista
dynaamista, ajassa muuttuvaa väestötietoa
voitaisiin käyttää esimerkiksi liikenteen,
terveyspalveluiden ja kaupan toimintojen suunnitteluun tai pelastustoiminnan
ohjaamiseen.

Matkapuhelinaineistoa on
monenlaista

M

atkapuhelinyhtiöiden keräämää sijaintitietoa on karkeasti
kahdenlaista. Verkkopohjainen
aineisto kuvaa verkon antennien kuormitusta. Puhelintoimintojen tiedot puolestaan paljastavat yksittäisten SIM-korttien
sijainnit.

Verkkokuormitusaineisto sisältää kaikkien puhelinten sijainnit huolimatta siitä,
käytetäänkö puhelinta aktiivisesti vai ei.
Valtavaa aineistoa ei yleensä tallenneta
puhelimen tarkkuudella, vaan aineisto
aggregoidaan antennitasolle, jolloin henkilöiden yksityisyydensuoja pysyy turvattuna. Aineiston avulla voidaan tunnistaa
väestön jakauman tietyllä hetkellä ja
selvittää väestön alueellista dynamiikkaa
vaikkapa vuorokauden kuluessa.
Puhelintoimintojen aineisto (call detail
records, CDR) on käyttäjäkohtaista ja tallentuu lakisääteisesti laskutusta varten
operaattorin tietokantaan. Näin käy aina,
kun puhelimella soittaa, lähettää tekstiviestin tai käyttää datayhteyttä esimerkiksi
sovelluksilla. Puhelintoimintojen sijainnit
tallentuvat tukiasemien sijaintien tarkkuudella. Aineisto soveltuu hyvin ihmisten
liikkumisrakenteiden, tärkeiden paikkojen
(koti, työ) ja toiminnallisten alueiden tunnistukseen sekä sosiaalisten verkostojen
tarkasteluun.
Vaikka operaattoreilla tätä tietoa on,
yksilönsuojan kysymykset yleensä rajoittavat tiedon käyttöä esimerkiksi tutkimuksessa. Yksilötason tietoja voitaisiin
kuitenkin yleistää ja saada tärkeää ymmärrystä väestön liikkeistä alueittain ja väestöryhmittäin.

Tutkimus edistää
matkapuhelinaineistojen käyttöä

H

elsingin yliopiston Digital Geography Labissa (DGL) matkapuhelinaineistoja on käytetty tutkimuksessa jo jonkin aikaa, ensin Virosta ja nyt
myös Suomesta. Alueellisen tutkimuksen
kannalta matkapuhelinaineistojen haasteena on muuttaa pistemuotoinen tukiasematieto väestöpinnaksi. Yleisesti tässä
käytetään teoreettisia kuuluvuusalueita,
mutta haasteena on kuuluvuusalueiden
datan yhdistäminen muihin aineistoihin,
kuten tilastoruutuihin.
DGL:ssa kehitetty dasymetrinen interpolointimenetelmä jakaa kuuluvuusalueen
aineiston esimerkiksi tilastoruutuihin
hyödyntäen väestön ajankäyttötilastoja,
maankäyttötietoa sekä rakennusten pintaalaa ja käyttötarkoitusta. Väestön dynamiikkaa on analysoitu tilastoruututasolla
ja sen vaikutusta on tutkittu esimerkiksi
saavutettavuuslaskelmiin Tallinnassa ja
Suomessa pääkaupunkiseudulla. Dynaamisessa saavutettavuusanalyysissä huomioidaan dynaamisen väestön rinnalla myös
liikenneverkon ja palveluiden tarjonnan
vuorokausirytmit. ▶

KUVA: CLAUDIA BERGROTH / DGL
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Kartta kuvaa pääkaupunkiseudun väestöjakaumaa arkipäivänä klo 12–13 esitettynä 250 m x 250 m tilastoruuduilla. Diagrammit kuvaavat
neljän yksittäisen ruudun väestömäärän vaihtelua vuorokauden aikana. Väestöjakauma perustuu verkkokuormitusaineistoon.

Aineistojen saatavuus vielä
ongelma

D

GL-työryhmässä tehty tutkimus ja
erityisesti Claudia Bergrothin pro
gradu -työn analytiikka paljastavat
väestön vuorokauden aikaisen pulssin pääkaupunkiseudulla 250 m tilastoruutujen
tarkkuudella tunneittain.
Aineiston tarkastelu osoittaa yksityiskohtaisesti, missä määrin väestöä siirtyy
asuinalueilta vaikkapa työpaikkakeskittymiin tai puistoihin päivän aikana.
Ruutukohtaiset pulssit näyttävät suunnataanko kotiin harrastusten tai kaupan
kautta. Seudun yleinen väestöllinen pulssi
näyttää, että Helsingin keskusta on tärkeä
väestökeskittymä päiväsaikaan, mutta
väkeä on paljon myös osakeskuksissa ja
asuinalueilla. Myös työmatkaliikenteen
alueet ovat merkittäviä väestökeskittymiä
osan aikaa päivästä.
Matkapuhelinyhtiöiden keräämä tieto
parantaisi yhteiskunnan ilmiöiden ja

prosessien ymmärtämistä, esimerkkeinä
ihmisten arjen alueet ja niiden mahdollinen eriytyminen, valtioiden välinen
liikkuminen ja kesämökkeily tai eri ihmisryhmien sosiaalinen vuorovaikutus ja
integraatio. Vaikka aineistoja on alettu
kaupallistaa markkinoinnin, liikenteen
ja matkailun sovelluksiin, on aineistojen
saatavuus tutkimuskäyttöön edelleen
ongelma. Yhteiskunnan hyvään ymmärtämiseen tarvitaan operaattorien ja tutkijoiden tiiviimpää yhteistyötä, vaikka nykyinen lainsäädäntö tutkimusyhteistyötä
rajoittaakin. ◀

▶ Pääkaupunkiseudun dynaaminen väestö animoituna: https://bit.ly/2DWdaKK
▶Tieteellinen artikkeli dynaamisesta
saavutettavuusmallinnuksesta:
https://bit.ly/2RjAkNn
▶ Tieteellinen artikkeli dasymetrisestä
interpolointimenetelmästä:
https://bit.ly/2TnrnEU

CLAUDIA BERGROTH VIIMEISTELEE PRO GRADU -TYÖTÄÄN
HELSINGIN YLIOPISTOLLA PÄÄKAUPUNKISEUDUN DYNAAMISEN VÄESTÖN ANALYSOINNISTA
MATKAPUHELINAINEISTOILLA.
OLLE JÄRV ON VÄITELLYT
MATKAPUHELINAINEISTOJEN
KÄYTÖSTÄ VIROSSA. HÄN TOIMII
POST-DOC-TUTKIJANA DGL:SSA.
HENRIKKI TENKANEN ON
VÄITELLYT DYNAAMISISTA
SAAVUTETTAVUUSANALYYSEISTÄ DGL:SSA. HÄN ON POSTDOC-TUTKIJANA UNIVERSITY
COLLEGE LONDONISSA.
TUULI TOIVONEN ON GEOINFORMATIIKAN APULAISPROFESSORI JA VETÄÄ DGL-RYHMÄÄ
HELSINGIN YLIOPISTOLLA.
SÄHKÖPOSTI: ETUNIMI.SUKUNIMI@HELSINKI.FI
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▶ ANNIINA LUNDVALL

Tulevaisuuden maastotietokanta
perustuu yhteisiin
käsitemalleihin
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Kansallinen
maastotietokanta
kokoaa yhteen
rakennus-,
liikenneverkko-,
hydrografia-,
maanpeittotiedot ja myöhemmin
myös paikannimet.

K

ansalliseen maastotietokantaan (KMTK) tallennetaan
myös ilmakuvat, korkeusmallit ja laserkeilausaineistot.
Tietoa tuotetaan yhteisessä
tietoekosysteemissä, jonka tavoitteena
on päällekkäisen työn poistaminen ja
yhteentoimivuuden varmistaminen. Myös
tietomallinnusta muutetaan paremmin
analyyseja tukevaksi.
”Nykyjärjestelmissä on piirteitä, jotka
tukevat ensisijaisesti karttatuotteiden
tekoa mutta eivät kunnolla paikkatietoanalyyseja. Joissakin aineistoissa voi olla esimerkiksi ’spagettidataa’ eli vektoriaineistoa
ilman topologioita ja ominaisuustietoja,
jolloin paikkatietoanalyysien tekeminen
on mahdotonta”, kertoo KMTK-ohjelman
vetäjä Risto Ilves Maanmittauslaitoksesta.
Jokaisella tiedontuottajalla on omat
järjestelmänsä, teknologiansa ja omat
tapansa tuottaa ja jakaa tietoa. Yhtenäistämistä on lähdetty tekemään yhteisillä
käsitemallitalkoilla. Tiedontuottajaverkostoon kuuluvat Maanmittauslaitoksen
lisäksi esimerkiksi Suomen kunnat, Väylä
(ent. Liikennevirasto), Suomen Ympäris-

ANNIINA LUNDVALL ON PAIKKATIETOALUSTAN JOHTAVA
ASIANTUNTIJA MAANMIT
TAUSLAITOKSESSA. SÄHKÖPOSTI: ETUNIMI.SUKUNIMI@
MAANMITTAUSLAITOS.FI

tökeskus, Ruokavirasto ja Suomen
Metsäkeskus.
”On aivan keskeistä, että jokainen tuottaa tietoa yhteisellä tavalla ja että sovitaan
pelisäännöt, joilla tietoa hallitaan ja ylläpidetään. Määrittelemme valtakunnalliset
peruspalvelut ja -tuotteet, joiden päälle
esimerkiksi kunnat ja yritykset voivat
rakentaa lisäarvopalveluja”, Ilves sanoo.
Valmiina ovat rakennusten ja rakenteiden 2,5D- sekä 3D-käsitemallit ja lähes
valmiina osoitteiden käsitemalli sekä
maasto-teeman, hydrografian ja tieliikenneverkon käsitemalli.

Maailma muuttuu – tieto pysyy

Y

hteisten käsitemallien lisäksi keskeistä on, että tieto ei pääse häviämään missään vaiheessa.
Kohteille annetaan pysyvä ID eli tunniste, jonka avulla voidaan seurata kohdetta sen syntymästä alkaen. Vaikka rakennus katoaa kaupunkikuvasta, sen tiedot
eivät katoa kansallisesta maastotietokannasta. Pysyvän tunnisteen ansiosta tiedetään mitä kohteelle on tapahtunut.
Laatuvahdin ja Tallennuspalvelun
avulla voi testata paikkatietoaineiston laatua ja sitä, miten se tallentuisi KMTK-tietokantaan. Tällä hetkellä Maanmittauslaitos
kehittää yhteistyössä tiedontuottajien
kanssa uusia tietotuotteita ja -palveluita.
Toteutettavat rajapinnat perustuvat kansainvälisiin standardeihin, jolloin ne ovat

helposti kytkettävissä kuntien, viranomaisten, yritysten ja muiden käyttäjien
tietojärjestelmiin.

Yhteinen työ jatkuu

T

ulevaisuuden teknologiaa otetaan
käyttöön hankkeen aikana esimerkiksi laserkeilausohjelmassa. Kansainvälistä kehitystä seurataan tarkkaan
ja yhteistyötä tehdään tiiviisti erityisesti
Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa.
Tietosuojaan kiinnitetään erityistä huomiota.
KMTK-ohjelma tähtää pitkälle tulevaisuuteen esimerkiksi 3D-aineistojen osalta.
Kansallisessa laserkeilausohjelmassa, joka
alkaa vuonna 2020, tuotetaan koko maasta
tiheämmin, nopeammin ja tehokkaammin
pistepilviaineistoa. Tällaiseen aineistoon
voi yhdistää esimerkiksi kuntien tuottamaa tarkempaa aineistoa. Aineiston jakelusta erilaisille käyttäjäryhmille tehdään
linjanvetoa kevätkaudella.
Maanmittauslaitos tuottaa laserkeilausaineistosta valtakunnallisesti 3D-rakennukset koko Suomen alueelta. ”Se on
merkittävä ponnistus paikkatietojen tehokäytön lisäämiseksi yhteiskunnassa”, Ilves
korostaa.
KMTK-ohjelman kehittymistä voi seurata osoitteessa kmtk.paikkatietoalusta.fi ja
tiedontuottajien palveluita osoitteessa beta.
paikkatietoalusta.fi. Palvelut ovat toistaiseksi saatavilla vain suomeksi. ◀

TO
S
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Viljelykasvien
tunnistaminen
Sentinel-kuvilta
Suomessa

▶ JOONA LAINE

Maataloustukia valvotaan tulevaisuudessa
automaattisesti satelliittikuvien avulla. Se säästää vaivaa
myös viljelijöiltä.

E

U:n jäsenmaiden on valvottava
yhteisen maatalouspolitiikan
mukaisten maataloustukien
hakemuksia, ja sitä on tähän
mennessä suoritettu viiden prosentin
otantatarkastuksilla. Tämä on kallista ja
huomattava hallinnollinen taakka, joka
myös hidastaa tukien maksamista.
Euroopan komissio onkin esittänyt,
että jatkossa esimerkiksi viljelykasvit
voitaisiin tunnistaa kaukokartoitus- tai
ortokuvien avulla. Euroopan avaruusjärjestön Copernicus-satelliittiohjelman
Sentinel-satelliittien avulla jäsenmailla
olisi ilmaiseksi käytössä ajallisesti tiheää
kaukokartoitusaineistoa, josta tehtävä
automaattinen viljelykasvien tunnistaminen vähentäisi valvonnan kustannuksia
huomattavasti. Myös viljelijöiden taakka
kevenisi, kun valvontakäyntejä tehtäisiin
nykyistä vähemmän.

TOUKO-SYYSKUUN KUVAT
PARHAITA

KUVA: JULIA HAUTOJÄRVI

D

iplomityössäni “Crop identifcation
with Sentinel-2 satellite imagery
in Finland” tutkin mahdollisuutta
viljelykasvien tunnistamiseen Suomen
pilvisellä vuoden 2017 kasvukaudella.
Tunnistamiseen käytin peltolohkojen
paikkatietoa, Sentinel-2 -satelliittikuvia
ja koneoppimista hyödyntäviä luokittelualgoritmeja. Diplomityö liittyi projektiin,
joka toteutettiin yhteistyössä Spatineon ja
Ruokaviraston, silloisen Maaseutuviraston,
kanssa.
Lähtöaineistoksi Ruokavirasto tarjosi
maataloustukien valvontaan käytetyn
LPIS-järjestelmän paikkatietoaineistoa,
joka sisälsi viljelijöiden ilmoittamien pel-

tolohkojen geometriat ja ilmoitetun kasvin
koko Suomen alueelta, sekä valvottujen
peltolohkojen tarkistetut geometriat ja
tunnistetun kasvin. Valvottuja lohkoja
käytettiin pääasiassa luokittelumallien
opettamiseen ja menetelmien hiomiseen,
kun taas viljelijöiden ilmoittamia lohkoja
käytettiin mallien testaamiseen. Tutkimukseen valittiin 10 kasviryhmää karsimalla ja yhdistelemällä eri viljelykasveja
ryhmiin.
Eri viljelykasvien tunnistamistarkkuuden parantamiseksi luokittelussa käytettiin
kuvia koko kasvukauden ajalta. Pilvisen
kasvukauden vuoksi yhtä lohkoa kohti ei
välttämättä ollut saatavilla kovin montaa
pilvetöntä tai lähes pilvetöntä kuvaa. Osalle
lohkoista pilvettömiä kuvia ei ollut lainkaan. Tämän vuoksi tutkimuksessa päädyttiin käyttämään mahdollisimman paljon
kuvia ja suodattamaan mahdollisimman
monesta kuvasta selkeitä pikseleitä lohkojen alueilta pilvi-, lumi- ja pilvivarjomaskeja hyödyntäen.
Koko toukokuusta lokakuun loppuun
kestäneen termisen kasvukauden sijaan
tutkimuksessa havaittiin optimaalisimmaksi aikaväliksi toukokuun ja syyskuun
alun välinen aika. Tuolla aikavälillä eri
kasviryhmien kesken oli eniten tunnistusta helpottavia eroavaisuuksia. Koska
jokaiselle lohkolle oli oma määränsä sopivia kuvia, interpoloitiin jokaisen lohkon
kuvien reflektanssiarvot vastaamaan 16:a
tasavälin otettua kuvaa. Lopulta lohkojen
geometrioiden ja kuvien selkeiden pikseleiden avulla luokittelualgoritmeille muodostettiin sopivia lähtöaineistoja useiden
esikäsittelyvaiheiden jälkeen.
Tutkimuksessa käytettiin lukuisia eri
luokittelualgoritmeja. Parhaiten tunnis-
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KUVAT: JOONA LAINE

Yksinkertaistettu versio diplomityössä kehitetystä tunnistusprosessista.

Tutkimuksessa käytettiin kaikkia Suomen peltoja. Vasemmanpuoleisessa kuvassa näkyvät Sentinel-2-tiilien rajat. Keskimmäinen ja
oikeanpuoleinen kuva kuvaavat ConvRNN-algoritmin kuvatiilen jakamista opetus- ja testausaineistoiksi.
tusprosessista selvisivät neuroverkkoja
hyödyntävät Multilayer Perceptron (MLP)
ja Convolutional Recurrent Neural Network (ConvRNN) sekä lukuisissa kaukokartoitussovelluksissakin hyvin pärjännyt
perinteisempi Support Vector Machine
(SVM). Kaikista menetelmän testaamisessa
mukana olleista lohkoista MLP ja SVM
onnistuivat tunnistamaan 89 prosenttia
viljelijöiden ilmoitusten mukaisiksi.

RUOHOT JA VILJAT DOMINOIVAT

D

iplomit yön jälkeisen jatkokehityksen aikana vuoden 2018
aineiston avulla päästiin kahden
mallin yhdistelmällä jopa 93 prosentin
luokittelutarkkuuteen. Tarkkuudet eivät
kuitenkaan olleet tasaisia kasviryhmien
välillä. Kaksi suurinta ryhmää (ruohot ja
viljat) luokittuivat muita paremmin. Eri
kasviryhmien määrällinen epätasapaino
havaittiinkin yhdeksi suurimmista haasteista luokittelumallien optimoimisessa ja
viljelykasvien tunnistamisessa.
Tutkimuksen perusteella viljelykasveja

on mahdollista tunnistaa satelliittikuvien
ja koneoppimisen avulla. Euroopan komission mukaan automaattisen tunnistusmenetelmän tarkkuuden olisi oltava yli 95
prosenttia, jotta automaattinen valvonta
olisi tehokas vaihtoehto nykyään tehtäville otantaan perustuville tarkastuksille.
Diplomityössä tunnistamisissa ei käytetty
kaikkia kasvilajeja ja aivan komission
asettamaan tarkkuuteen ei vielä päästy,
mutta jatkokehityksellä raja on mahdollista
saavuttaa.

Ruokaviraston ja Spatineon projekti
viljelykasvien tunnistamisesta jatkui kaudelta 2018, ja Ruokavirasto hyödyntää sen
kokemuksia seuraavissa projekteissa.
Viljelykasvien tunnistaminen on vain
yksi osa-alue maataloustukien valvontaprosessista, joten koko prosessin automatisointiin on vielä matkaa. Kaukokartoitusaineistoilla ja koneoppimisella voi olla
suuri rooli muidenkin osa-alueiden, kuten
pinta-alan tarkastamisen ja viljelytoimenpiteiden tunnistamisen, parissa. ◀

MITEN EROTTAA RUOKAPERUNA
TÄRKKELYSPERUNASTA?

V

alvontaprosessin automatisoiminen
vaatii muutoksia myös tukikasvien
ryhmittelyissä, sillä tarkinkaan
automaattinen tunnistusmenetelmä ei
todennäköisesti osaa erottaa keskenään
biologisesti samanlaisia mutta nykyisellä
järjestelmällä eri tukiryhmiin kuuluvia
kasveja, kuten ruokaperuna ja tärkkelysperuna. Jatkossa yksittäisten kasvien tunnistamisesta pitäisi luopua.

JOONA LAINE TYÖSKENTELEE SPATINEO OY:SSÄ
GIS-KONSULTTINA. SPATINEO
AUTTAA ORGANISAATIOITA
OPTIMOIMAAN PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIIN
KOHDISTUVAT INVESTOINNIT JA
OSOITTAMAAN PAIKKATIETOJEN
JA PAIKKATIETOPALVELUIDEN
ARVON. SÄHKÖPOSTI: ETUNIMI.
SUKUNIMI@SPATINEO.COM
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Sensorit ja
ympäristötekijät

altistusten tutkimuksessa
HEALS-projektissa etsitään yhteyksiä terveyden ja ympäristötekijöiden välillä sekä
satelliittikuvilta että henkilökohtaisilla sensoreilla.

S

yitä kroonisten sairauksien
syntyyn etsitään sekä perinnöllisy ystieteeseen kuuluvilla genomitutkimuksilla
että ulkoisista altistuksista.
Ulkoista altistusta saamme
sekä elinympäristöstä että elintavoistamme
johtuen. Aikaisemmissa tutkimuksissa on
havaittu muun muassa ilman epäpuhtauksien aiheuttavan astmaa ja sydän- ja
verisuonitauteja, ja että melu, valo ja lämpö
vaikuttavat stressin tuntemuksiin ja sitä
kautta terveyteemme.
EU:n HEALS-projektissa tutkitaan eri-

tyisesti astman, neurologisten kehityshäiriöiden, lihavuuden ja tyypin 2 diabeteksen syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Selittäviä
tekijöitä etsitään sekä henkilökohtaisista
elintavoista (ruokapäiväkirjat, liikkuminen) että ympäristöstä (ilmanlaatu,
saasteet, itiöt, melu, kasvillisuus ja maankäyttö).
Altistusta mitataan jo sikiöajalta äidistä
tehtävien mittausten kautta sekä jatkuvana
profiilina koko eliniän kattavaksi altistus
profiiliksi. Perinteisistä, kyselyihin pohjautuvista epidemiologisista menetelmistä on
siis siirryttävä tarkempaan mallintamiseen

ja yksilökohtaiseen seurantaan. Nykyteknologia ja rekisteritiedot mahdollistavat
jo paljon tarkempaa yksilöllisen altistuksen mallintamista. Kännyköiden avulla
henkilön sijainti voidaan potentiaalisesti
tallentaa jatkuvasti, ja paikkatietojen ja
muun mittausdatan perusteella voidaan
arvioida altistusten määrää. Toinen tapa
on mallintaa altistumista henkilön asuin-,
koulu- ja työpaikkatietojen perusteella.

Puettavat terveydentilan ja
altistuksen sensorit

H

EALS-projektissa koehenkilöiden
liikkumista, eli paikkaa ja askelten
määrää, seurattiin kahden viikon ajan kännykän Moves-sovelluksella
sekä FitBit-aktiivisuusanturilla useissa
Euroopan maissa. Sisäilman laatua mitattiin Dylos-sensorilla, ja ulkoilman laatu
saatiin sääasemilta. Haitallisten hiili- ja
rikkikaasujen esiintymistä mitattiin lisäksi
Netatmo-laitteella. Moves-sovelluksen
sijaintitieto toimi linkkinä karttoihin ja
satelliittikuviin, kun laskettiin liikkujan
muuttuvaa ympäristökuvaa.

Satelliittikuvat ja viheralueiden
vaikutus terveyteen

Viheralueiden ja vesialueen osuudet liikkujan lähiympäristössä 36 minuutin kävelyn ajalta.

Y

htenä tutkimusaiheena oli viheralueiden vaikutusten kartoittaminen.
Tähän tarkoitukseen käytettiin
satelliittikuvista ja maankäyttökartoista
laskettuja ympäristöindikaattoreita. Näitä
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KUVA: ANTERO AALTONEN
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Rekisteritiedot auttavat mallintamaan henkilökohtaista altistumistamme esimerkiksi pienhiukkasille ja muille ilmansaasteille.

ympäristöindikaattoreita ovat maankäyttöluokkien osuudet lähiympäristössä,
viheralueiden osuus, vesialueitten osuus,
havupuuston määrä, lehtipuuston määrä
ja sekapuuston määrä. Nämä tiedot ovat
saatavilla Euroopan ympäristöhallinnon
(EEA= European Environment Agency)
sivuilla olevilta Corine Land Cover -kartoilta, Urban Atlas -kartoilta ja Sentinel-2:n
kuvista lasketuilta Tree canopy puuston
latvuspeitteisyyskartoilta, jotka mahdollistavat vertailukelpoiset analyysit Euroopan
eri alueilla.
Maankäyttöluokkien osuudet lasketaan
usealla säteellä 100 metrin ja 1 kilometrin
välillä asuinpaikan, työpaikan tai koulun
ympäriltä. Viheralueiden vaikutusten
tutkimuksissa on tyypillisesti käytetty
300 metrin sädettä. HEALS-projektissa
laskettiin ympäristöindikaattoreita myös
profiileina mobiilisijainnin perusteella.
Näin saadaan tarkempi arvio henkilön
kokonaisaltistuksesta.

Huono sisäilma saa ihmisen
liikkumaan

A

lustavissa tuloksissa on havaittu,
että henkilöt, jotka asuvat vihreämmillä alueilla, liikkuvat enemmän.
Luonnolliset ympäristöt siis joko motivoivat tai pakottavat fyysiseen aktiivisuuteen,

mikä on positiivista ihmisen terveydelle.
Lisäksi havaittiin, että huonommassa
sisäilmassa asuvat ihmiset liikkuvat enemmän. Tämän löydöksen on arvioitu liittyvän joko huonon sisäilman aiheuttamaan
tarpeeseen liikkua raittiissa ulkoilmassa
tai siihen, että sisäilman hiukkaspitoisuutta nostavat esimerkiksi kotieläimet.
Tässä tapauksessa siis kotieläimet saavat
ihmisen liikkumaan enemmän (vaativat
esimerkiksi säännöllistä ulkoiluttamista).
Astmaa esiintyy vähemmän, kun asuinympäristössä on viheralueita verrattuna täysin
rakennettuun ympäristöön.
Jo alustavista tuloksista voidaan päätellä, että satelliittidataan perustuvasta
analyysistä on suurta apua ympäristön
terveellisyyttä arvioitaessa.
Terveyteen liittyvät assosiaatiot ovat
monimutkaisia ja ristiriitaisiakin. Esimerkiksi meren läheisyys yleensä mielletään
terveyttä edistäväksi, mutta tutkimuksissa on saatu myös päinvastaisia tuloksia.
Syyksi on epäilty esimerkiksi satamissa
asuvien ihmisten sosio-ekonomisen tilanteen vaikutusta, satamista kantautuvan
ilmansaasteen vaikutusta tai liiankin
merellistä dieettiä elohopeapitoisuuksineen.
Viheralueiden on useissa tutkimuksissa
todettu parantavan ihmisten terveyttä
esimerkiksi puhdistamalla ilmaa, vähen-

tämällä melua ja luomalla rauhallisen,
ulkoiluun sopivan ympäristön. Puuston
läheisy ys ei kuitenkaan aina paranna
terveyttä, vaan esimerkiksi tiettyjen puiden siitepöly aiheuttaa herkille ihmisille
allergiaoireita. Tällaisten yhteyksien selvittäminen on tärkeää, jotta tulevaisuudessa
voidaan rakentaa terveellisempiä asuin- ja
työympäristöjä. ◀

Lisätietoa:
▶EU HEALS 2014 - 2019, Health and

Environment-wide Associations based
on Large population Surveys, http://
www.heals-eu.eu/
▶https://www.eea.europa.eu/data-andmaps/data/

JUHA PÄRKKÄ KEHITTÄÄ
VTT:LLÄ MENETELMIÄ TERVEYTEEN LIITTYVÄN DATAN
TULKINTAAN.
EIJA PARMES KEHITTÄÄ VTT:LLÄ
MENETELMIÄ SATELLIITTI
KUVIEN HYÖDYNTÄMISEEN.
SÄHKÖPOSTI:
ETUNIMI.SUKUNIMI@VTT.FI
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STANDARDIPositio
▶ KAI KOISTINEN

Yksilöivät tunnukset
yhdistävät tietoja

Paikkatietoalustan älykkään haun
tarjoamia hakutuloksia hakusanalla
”järvet”. Hakutoiminto osaa PTOontologian avustuksella antaa
käyttäjälle vihjeitä myös aihepiiriin
liittyvistä muista hyvistä hakusanoista.

J

HS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset -suositus julkaistiin syksyllä
2015. Suosituksen mukaisesti kaikelle
paikkatiedolle – kohteille, koodiarvoille, metatiedoille, käsitteille jne. – annetaan pysyvät yksilöivät tunnukset. Suositus
määrittelee paikkatietojen tunnuksille
kansallisesti harmonisoidun rakennemallin sekä tarjoaa työkaluja tunnusten
pysyvyyden ja saavutettavuuden toteuttamiseen.

Yksilöivyys, pysyvyys,
saavutettavuus ja paikkatiedot.fi

P

ysyv y yden ja saavutettavuuden
kannalta tärkeässä roolissa yksilöivien tunnusten toteuttamisessa
on kansallinen uudelleenohjauspalvelu,
joka toimii osoitteessa http://paikkatiedot.
fi. Käytännössä uudelleenohjauspalvelu
on tietojen hyödyntäjälle täysin näkymätön palvelu, joka pyynnön saapuessa
ohjaa käyttäjän tiedosta vastaavan tahon
palveluun.
Jotta paikkatieto olisi tunnusten avulla
mahdollisimman hyvin hyödynnettävissä,

KAI KOISTINEN TYÖSKENTELEE
ASIANTUNTIJANA MAANMITTAUSLAITOKSEN PAIKKATIETOKESKUKSESSA. SÄHKÖPOSTI:
ETUNIMI.SUKUNIMI@MAANMITTAUSLAITOS.FI

tunnusten tulee olla mahdollisimman
pysyviä ja tiedon helposti saavutettavissa
tunnuksen avulla. Pysyvyys takaa sen, että
tietojen välille tehdyt linkitykset eivät ajan
kuluessa hajoa. Tunnuksen muodostaminen JHS-suosituksen mukaisesti http://paikkatiedot.fi -alkuisena varmistaa tunnuksen
pysyvyyden, jos tietoa ylläpitävän tahon
verkko-osoite vaihtuu. Tiedon tuottajan
vastuulla on ilmoittaa uudelleenohjauspalvelun ylläpitäjälle, mihin palveluun hänen
käyttämänsä tunnukset tulisi ohjata.
Tiedosta vastaavan tahon palvelu, johon
uudelleenohjauspalvelu käyttäjän ohjaa,
tarjoaa käyttäjälle varsinaisen tunnukseen
liittyvän datan – esimerkiksi paikkatietokohteen. Ihmiskäyttäjälle ystävällinen
palvelu avaa kohteen tiedot selaimeen
html-verkkosivuna. Sama palvelu tarjoaa
tiedon koneluettavassa formaatissa tunnistaessaan pyynnön lähettäjän sovellukseksi.
Tällaisia tunnuspyyntöihin vastaavia
palveluita rakentamalla parannetaan
paikkatietoaineistojen näkyvyyttä myös
hakukoneiden kuten Googlen hauissa.
Google ei osaa hakea tietoa OGC:n standardien mukaisista paikkatietojen rajapintapalveluista, mutta tavallisilta htmlverkkosivuilta haku onnistuu.

Älykäs paikkatietohaku

Y

ksi jo paikkatiedot.fi-tunnuksia
sisältävistä aineistoista on Kansalliskirjaston ylläpitämässä kan-

sallisessa sanasto- ja ontologiapalvelussa
Fintossa julkaistu Paikkatieto-ontologia
(PTO). Käyttämällä Paikkatietohakemistoon tehtävissä aineistojen kuvailussa
PTO:n käsitteitä mahdollistetaan entistä
älykkäämpien, ontologista päättelyä tekevien hakutoimintojen rakentaminen. Esimerkkinä tällaisesta hakutoiminnosta on
Paikkatietoalusta-hankkeessa toteutettu
paikkatietojen älykäs haku.
Avainsanan ”asemakaavat” merkitys
tulee metatiedoissa määriteltyä koneluettavassa muodossa, kun avainsanaa rikastaa
sen Finto-palvelusta löytyvällä pysyvällä
tunnuksella. Tunnuksen avulla hakusovellus voi hakea Finto-palvelusta koneluettavaa lisätietoa käsitteestä. Konehan ei kertomatta tiedä, että asemakaava liittyy yhdyskuntasuunnitteluun ja että muita alueiden
käytön suunnitelmia ovat maakuntakaavat
ja yleiskaavat. Finton käsitteen pysyvän
tunnuksen avulla kaikki tämä tieto on
hakusovelluksen käytettävissä ja voi näiden
tietojen perusteella parantaa käyttäjälle
näytettävää hakutulosta.
Metatietojen älykäs haku on vasta alkua
yksilöivien tunnusten hyödyntämisessä.
Kun yksilöivät tunnukset saadaan laajalti
käyttöön paikkatietokohteille, vastaavia
hakutoimintoja voidaan toteuttaa kohdetasoisina. Tällöin hakusanalla ”järvet”
hakusovellus kertoisi käyttäjälle, että
Suomessa on tuhansia järviä ja esittäisi ne
kartalla. Jatkokysymyksenä sovellus voisi
kysyä, onko käyttäjä kiinnostunut jostain
tietystä järvestä sijainnin, pinta-alan tai
muun järven ominaisuuden perusteella.
Jos haluat ottaa paikkatiedot.fi -tunnukset käyttöön aineistossasi, ota yhteyttä
INSPIRE-sihteeristöön inspire@maanmittauslaitos.fi. ◀
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UUTISIA
KUVA: GEOTRIM OY / JONI SALO

Metsäteiden kunto selville
laserkeilauksella
Suomen metsäkeskus, Tieto Oyj ja Geotrim
Oy ovat kartoittaneet metsäteiden kuntoa

Animaatio
maankohoamisesta
maailmanperintöalueella

Maankohoamisesta Merenkurkun saaristossa on luvassa uudenlaiseen animaatioon perustuva visualisointi. Merenkurkun
saaristo ja Ruotsin Korkea rannikko muodostavat yhdessä Unescon maailman-

Tilastokeskus ykkösenä
Paikkatietoikkuna on Maanmittauslaitoksen
ylläpitämä kansallinen geoportaali, johon
on koottu katseltavaksi karttoja ja paikkatietoaineistoja suomalaisilta paikkatiedon
tuottajilta. Kukin kartta tai aineisto muo-

Lempäälässä pilotoidaan
Osoitehaavia
Lempäälässä käynnistyi 7.3. kuukauden pituinen kokeilu, jossa kerätään rakennusten sisäänkäyntien ja kulkupisteiden tietoja.
Tietoa kerätään valtakunnallista osoitetietojärjestelmää varten Osoitehaavi-verkko-

uusilla menetelmillä. Kokeilussa metsäteitä
laserkeilattiin ja kuvattiin autosta ja droonilla. Aineistosta tehdyllä 3D-mallilla saadaan entistä tarkempaa tietoa metsäteiden
kunnosta ja muodoista.
Laserkeilauksia ja kuvauksia tehtiin viidellä metsätiellä Lapuan ja Kauhavan alueella viime keväänä.
Kokeilun tulokset ovat Metsäkeskuksen
mukaan lupaavia. Keilausajoista ja dronelennätyksistä saatiin tarkkaa ja käyttökelpoista aineistoa.
Metsäteiltä kerätystä keilaus- ja kuvausaineistosta erottuvat hyvin esimerkiksi syvät

ajourat ja muut tienkäytöstä aiheutuneet
vauriot sekä kuopat, painaumat ja roudan
kohottamat kivet. Aineiston ja paikkatietoohjelmien avulla voidaan mitata myös esimerkiksi tien sorastusleveyttä ja selvittää,
onko metsätien kääntöpaikka riittävän leveä puunkuljetusautoille.
Aineistosta on hyötyä myös puutavarakuljetusten suunnittelussa. Tulevaisuudessa puunkuljetuskaluston automaatioajoa
varten tarvitaan tarkkaa paikkatietoaineistoa metsätieverkostosta. Metsäteiden laserkeilaus on yksi mahdollinen menetelmä
tämän tiedon tuottamiseen.

perintökohteen, jonka erityispiirteenä on
poikkeuksellisen nopea maankohoaminen
– jopa yli kahdeksan millimetriä vuodessa
merenpintaan suhteutettuna.
Uudenlaisen visualisoinnin kehittää
Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus
osa
na Metsähallituksen koordinoimaa ja
Interreg Botnia-Atlantican rahoittamaa
Lystra-projektia. Projektin tavoitteena on
parantaa maailmanperintöalueen tunnettavuutta niin Suomessa kuin Ruotsissakin.
Maankohoaminen on seurausta viimeisen jäätiköitymisen jälkeisestä maankuoren
palautumisesta isostaattiseen tasapainoon.
Paikkatiedon avoimen tutkimusinfrastruktuurin (oGIIR) tarjoamia teholaskentaresursseja hyödyntäen on mahdollista laskea
korkearesoluutioinen digitaalinen korkeusmalli tiheälle aikavälille tuhansia vuosia
taaksepäin. Laskenta pohjautuu malliin,
joka on kehitetty hyödyntäen tarkimpia
saatavilla olevia tietoja nykyisistä maan-

kohoamisnopeuksista sekä muinaisrantojen korkeuksista ja niiden ajoituksista. Myös
rannansiirtymistä tulevaisuudessa voidaan
ennustaa käyttäen samaa matemaattista
mallia. Laskennan tukena tullaan käyttämään Paikkatietokeskuksen Geodesian ja
geodynamiikan osastolla kehitettävää geofysikaalista mallia, joka perustuu geodeettisiin havaintoihin maannoususta.
Tulokset visualisoidaan rakentamalla
animaatio muinaisista ja tulevista korkeusmalleista ja niiden pohjalta määritetyistä
rantojen sijainneista. Tällä tavoin voidaan
selkeästi viestiä ilmiön jatkuvuudesta ja hidastumisesta sekä geologisen historian erilaisuudesta Suomen ja Ruotsin rannikoilla.
Tavoitteena on tarjota ennennäkemätön
katsaus jäästä vapautumisen jälkeiseen
historiaan sekä alueen geologiseen kehitykseen tulevaisuudessa.

dostaa oman karttatasonsa, jolloin niitä voi
asettaa päällekkäin samaan näkymään.
Kaikki karttatasot näytetään reaaliajassa
tiedontuottajien rajapintapalveluista.
Pian 10 vuotta täyttävässä palvelussa
on tällä hetkellä karttatasoja 1606 kappaletta. Niitä ylläpitää 57 eri tiedontuottajaa,

joukossa muun muassa valtion viranomaisia, kuntia ja maakuntaliittoja.
Tiedontuottajista eniten karttatasoja tarjoavat valtion virastot Tilastokeskus
(360) ja Luonnonvarakeskus (183). Kaupungeista kärkipaikkaa pitää Tampere 88
karttatasolla.

palvelun avulla.
Sisäänkäynti- ja kulkupistetietoja ei ole
tähän mennessä ollut saatavilla, ja tämä on
myös ensimmäinen kerta, kun osoitteisiin
liittyvää tietoa kerätään joukkoistamalla.
Sisäänkäynti- ja kulkupistetietojen avulla
voidaan varmistaa esimerkiksi pelastustoimen nopea pääsy kohteeseen.

Lempäälän kokeilussa testataan Osoitehaavin toimivuutta ja kerätään käyttäjäpalautetta. Tarkoitus on laajentaa tietojen
keruu valtakunnalliseksi loppuvuoden aikana.
Työ on osa julkishallinnon paikkatiedot
yhdistävää Paikkatietoalusta-hanketta ja
sen Osoitteet-osahanketta.
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UUTISIA

KUVA: HARRY LONKA

Uusi jäätietopalvelu kertoo
Itämeren kiintojäästä

Öljyhavaintoihin älypoijuja

KUVA: ANTERO AALTONEN

Helsingin eteläpuolella otettiin lokakuussa
käyttöön älyteknologiaa hyödyntävä navigointipoijujärjestelmä. Ensimmäistä kertaa
avomerellä käytössä oleva älypoiju välittää
satelliitin kautta ajantasaista tietoa Itämeren öljypitoisuuksista ja muista veden laatuun vaikuttavista tekijöistä.
Järjestelmä on osa Syken Grace-hank-

Ilmatieteen laitoksen uusi BALFI-palvelu
(Baltic Sea landfast ice extent and thickness) tarjoaa tietoa Itämeren kiintojään laajuudesta ja paksuudesta, kiintojäällä olevan
lumen paksuudesta ja kiintojään valliutuneisuudesta.
Uudessa palvelussa kiintojään laajuus- ja paksuusinformaatio on saatavilla
500 metrin resoluutiossa. Palvelu täydentää Ilmatieteen laitoksen Itämeren jäätietopalvelua. BALFI-palvelu tarjoaa tietoa
kiintojäästä esimerkiksi hiihtoa, luistelua,
lumikelkkailua ja pilkkikalastusta varten. Lisäksi sitä voidaan käyttää apuna tarkasteltaessa jääolosuhteiden sopivuutta jääteitä varten. Palvelua voivat hyödyntää myös
viranomaiset muun muassa jäänmurtajien
ja saariston yhteysalusten ohjauksessa, pelastustehtävissä ja satamien jääolojen seuraamisessa.
Kiintojääkartat tuotetaan päivittäin Itä-

meren jäätalven aikana, joka alkaa yleensä marras-joulukuun vaihteessa ja loppuu
toukokuussa. Karttoihin päivitetään uusia
SENTINEL-1:n SAR-tutkakuvia käsittävät
merialueet. Yleensä koko Itämeri katetaan
uusilla SAR-tutkakuvilla yhden päivän aikana.
Kiintojääkartat kattavat koko Itämeren
500 metrin pikselikoolla. Kartat ovat samassa Mercatorin projektiossa, jota Ilmatieteen laitoksen jääpalvelu käyttää tuotteissaan.
Uudessa palvelussa karttoja voidaan
katsella ja zoomata. Palvelua voidaan käyttää myös kännykällä. Kiintojääkarttoja on lisäksi mahdollista ladata GeoTiff-tiedostoformaatissa.
BALFI-palvelun kartat pohjautuvat EU:n
Copernicus-meritietopalvelun (Copernicus
Marine Environment Monitoring Service CMEMS) tuotteisiin, SENTINEL-1-satelliitin
SAR-tutkakuviin ja Ilmatieteen laitoksen
merijään termodynaamiseen malliin.

keen yhteistyötä, ja sen on valmistanut Meritaito Oy. Järjestelmän tuottama tieto löytyy
internetistä ja on vapaasti käytettävissä.
Ensimmäinen öljyvuotojen tarkkailuun tarkoitettu älypoiju otettiin käyttöön
Porvoossa Nesteen jalostamon edustalla
vuonna 2016. Tiedonsiirto hoidettiin tuolloin gsm-verkoilla satelliitin sijasta.
Meritaidon älypoijukonseptissa muoviputkipoijuun yhdistetään anturiteknologiaa

ja mobiilit tiedonsiirtoyhteydet, joiden avulla voidaan kerätä ja välittää verkossa reaaliaikaisia tietoja vesistöistä.
Havainnointitietoja voidaan jatkossa lähettää satelliittien kautta suoraan esimerkiksi öljyntorjuntaviranomaisten hälytysjärjestelmään.

Maankäyttötiedot
digitaalisiksi

julkaistaan tämän vuoden lopussa.
Ympäristöministeriö on valinnut hankkeen toteuttajaksi Ramboll Finlandin luotsaaman konsulttiyhteenliittymän, johon
kuuluvat myös Ubigu, Spatineo sekä Navinova. Eduskunta on myöntänyt hankkeelle
puoli miljoonaa euroa.

Ympäristöministeriö on käynnistänyt Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeen. Sen tarkoitus on edistää maankäyttöpäätösten digitalisointia.
Hanke kokoaa yhteen toimenpiteet, joita tarvitaan muutoksen aikaansaamiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Osa hankkeen tuloksista saadaan käyttöön heti, ja
osa voidaan toteuttaa valmisteilla olevan
maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä. Hankkeen tulokset
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KUVA: JULIA HAUTOJÄRVI

Avoimen metsätiedon
suorituskyky testissä

Tutkasatelliitilla
salakalastajien jäljille
Suomalainen tutkasatelliitteja kehittävä
Iceye ja yhdysvaltalainen Spire Global ovat
kehittäneet yhteistä teknologiaa salakalastuksen torjumiseksi.

Älyliikennekokeiluja
Länsisataman liikenteeseen
KUVA: VEIKKO SOMERPURO / HELSINGIN SATAMA

Metsäkeskus julkaisi avoimen metsätiedon
palveluita vuonna 2018. Ennen julkaisemista Metsäkeskus ja Spatineo varmistivat
Spatineo Performance -työkalulla, että palvelut ovat riittävän nopeita ja toimintavarmoja.
Testiskenaariota varten arvioitiin potentiaalisia käyttäjämääriä muiden Metsäkeskuksen palveluiden käyttäjämäärien perusteella. Tämän skenaarion avulla laskettiin
kuormitusarvio, jonka perusteella testi rakennettiin. Ensimmäisissä testeissä havait-
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tiin, että palvelu hidastui tilanteessa, missä
palvelinten resursseja oli vielä reilusti jäljellä. Syyksi paljastui riittämätön verkkokapasiteetti. Lisätyn kapasiteetin vaikutus palvelun nopeuteen pystyttiin varmistamaan
projektin lopuksi.
Operaatio oli kokonaisuudessaan onnistunut, ja Metsäkeskuksen palveluiden
toimintavarmuus todettiin erinomaiseksi.
Testit myös osoittautuivat varsin tärkeiksi,
sillä julkaisun jälkeen palveluihin tehdään
kuukausittain 1-2 miljoonaa hakua ja palveluiden saatavuus oli vuoden 2018 loppupuolella yli 99 prosenttia.

Tutkakuvia ja meriliikenteen seurantajärjestelmän AIS:n dataa vertailemalla on
mahdollista paikallistaa pimeät alukset, jotka eivät käytä tai pidä päällä AIS-transponderia – ja jotka harrastavat kenties salakalastusta tai salakuljetusta.
Spire Global tarjoaa piensatelliiteillaan

muun muassa laivojen seurantapalveluita.
Iceye puolestaan rakentaa parhaillaan tutkasatelliittien rypästä, joka tulevaisuudessa
mahdollistaa muun muassa merialueiden
kuvaamisen useita kertoja vuorokaudessa
sääolosuhteista riippumatta. Iceye on laukaissut toistaiseksi kaksi satelliittia.

Helsingin Länsisataman huimasti kasvaneet liikennemäärät ovat tehneet Länsisatamasta maailman vilkkaimman matkustajasataman. Yhdeksän miljoonaa matkustajaa
kulkee vuosittain Helsingin ja Tallinnan välillä. Päivittäin Jätkäsaaren läpi kulkee 650
rekkaa.
Helsingin Länsisataman ja Viron Vanhan sataman liikenteen sujuvoittamiseen
tähtäävä FinEst Smart Mobility -älyliikenneprojekti hakee ratkaisuja satamien liikennehaasteisiin tavoitteenaan vähentää Helsingin ja Tallinnan päästöjä, meluhaittoja ja
muita haittoja.
Alueella on testattu muun muassa rekkojen yksilöllisiin saapumisaikoihin perustuvaa jonotusjärjestelmää. GoSwiftin so-

velluksen avulla kuljettajilla on jatkuvasti
päivittyvä tieto parhaasta lähtöajasta ja
reitistä lähtötilanteesta satamaan asti, mikä
minimoi satamassa vietettyä aikaa ja helpottaa Jätkäsaareen saapuvan rekkaliikenteen ruuhkaisuutta.
Länsisataman ja Tallinnan välisen autolauttaliikenteen reaaliaikaista aikataulu- sijainti- ja saapumistietoa on saatavilla
Fleetrangen toteuttamasta avoimesta rajapinnasta.
Maaliikenteessä on kokeiltu Infotriplan
kehittämää reaaliaikaista liikennetiedon
ennakointijärjestelmää ja liikenteen älyohjausta, joiden avulla voidaan paremmin varautua ja vähentää saapuvien ja lähtevien
laivojen aiheuttamia ruuhkapiikkejä.

TUOTEUUTISIA
Suomalainen Yepzon
kertoo lanseeranneensa
ensimmäisenä maailmassa
edistykselliset sensoroivat
paikantimet
Yepzon on hyödyntänyt uusia LTE-verkkoja rakentamalla entistä pienemmän 4G

LTE Smart Trackerin, joka tarjoaa paikkatiedon lisäksi sensoreiden keräämää tietoa
ympäristöstä. Laitteet tarjoavat mm. lämpötila- ja törmäysdataa. Ne on rakennettu Qualcomm® Snapdragon Wear™ 1200
-alustalle.
Lämpötilasensorilla voidaan estää esimerkiksi autoon jätetyn lemmikin läkähtyminen tai ruokaostosten jäätyminen.

Teknologiayhdistelmään sisältyy (M1
& NB-1), GPS, WiFi-sisäpaikannus ja Bluetooth-lähipaikannus.
Kuluttajille suunnatun Smart Trackerin
lisäksi Yepzon kertoo lanseeraavansa samalle alustalle rakennetun teolliseen paikantamiseen optimoidun 4G LTE -laitteen.

Seuraava Positio ilmestyy
Paikkatietomarkkinoiden alla.
Paikkatietomarkkinat ovat 18.‑19.11.2019.

KUVA: ANTERO AALTONEN

