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Elintärkeä peruskartta
ja paikkatietoaineistojen runsaus
Monelle Maanmittauslaitoksen asiakkaalle peruskartta on ollut se kaikkein tutuin näkymä Maanmittauslaitoksen tuottamaan paikkatietoon. Jo pitkään
rinnalla on ollut vaihtoehtona kaupunkiseutujen
kuvaamiseen paremmin soveltuva taustakarttasarja ja
viimeisimpänä helppolukuinen selkokartta.
Laadukkaan kartan taustalla on valtava määrä eri
tavoin kerättyä tietoa maaston muodoista, rakennuksista, liikenneväylistä ja paikannimistä. Maanmittauslaitos ei suinkaan ole ainoa tiedon ylläpitäjä vaan
yhteistyöllä esimerkiksi kuntien kanssa on jo pitkät
perinteet. Eri viranomaisten kesken sovitaan parhaillaan työn ja kustannusten jaosta, jotta kansallisista
ilmakuvaus- ja laserkeilausohjelmista saadaan suurin
mahdollinen hyöty aineistojen käyttäjille.
Maanmittauslaitoksen maastotiedot ovat olleet
avointa dataa jo seitsemän vuotta. Tässä julkaisussa
esitellään mielenkiintoisia Maanmittauslaitoksen
avoimen datan päälle rakentuvia sovelluksia, jotka
olisivat todennäköisesti jääneet syntymättä, mikäli
aineistot olisivat edelleen maksullisia. Avoimen datan
lähteille löytää helposti esimerkiksi Paikkatietoikkunan tai Maanmittauslaitoksen tietopalvelujen kautta.
Maastotietokannan uuden sukupolven – Kansallisen
maastotietokannan – käsitemallit on laadittu yhdessä
hyödyntäjien ja muiden tiedontuottajien kanssa. Myös
paikkatietoalustan yhteiset palvelut esimerkiksi
aineistojen laadun tarkistamiseen ovat osa kehittyvää
paikkatiedon infrastruktuuria, jonka kautta tietoa virtaa niin biotalouden kuin logistiikankin tarpeisiin.
Tulostettavien karttojen aineistotuotannosta siirrytään kohti selkeästi mallinnettua, analyysikelpoista
paikkatietoa. Myös peruskartta tuotetaan jatkossa
uudistuvan maastotietokannan pohjalta. Hyvin pal-
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AJANKOHTAISTA
MAAILMA VENYY JA PAUKKUU KARTALLA

Karttaprojektion valinta vaikuttaa siihen, mitkä alueet vääristyvät.
Objektiivista karttaa ei ole.

KARTTA ON TEHTY IHMISELLE

Mikä on kartta? Voiko koordinaattitieto, reittiopas, navigaattori tai video
olla kartta?

12 SEITSEMÄN VUOTTA AVOINTA DATAA

Mahdollistimme metsästyssovelluksen, sota-arkeologiset löydät ja
automaattiset suunnistuskartat. Esittelyssä kolmen asiakkaan tarinat.

IKÄÄ KARTALLA
14 –KAIKEN
PAIKKATIETO HALTUUN

KUVA: © TRACKER OY

Tarjoamme opettajille ja kollegoille työelämässä tukea paikkatiedon
opetukseen ja oppimiseen.

16 LYHYESTI
18 FAKTA OM LANDET

Kartor är gjorda för människor
Undervisning i geografisk information för alla åldrar
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4041-0619
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Maanmittauslaitoksen asiakaslehti Tietoa Maasta. Julkaisija Maanmittauslaitos. Päätoimittaja
Pirkko Yliselä toimitus Suvi Staudinger käännökset Maria Soininen ja Jari Tolonen ulkoasu
Pekka Jussila painopaikka PunaMusta Oy, Helsinki 2019. ISSN-L 1457-9367, ISSN 1457-9367
(painettu), ISSN 2242-0002 (verkkojulkaisu). Jakelu, osoitteenmuutokset ja tilaukset
www.maanmittauslaitos.fi/tietoa-maasta. Kannessa Jurkka Tuokko ja Pekka Sarkola, kuva
Riku Nikkilä, kuvankäsittely Ilari Räsänen.
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Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen ja osakehuoneistojen tietoja,
huolehdimme omistusoikeuksien rekisteröinneistä ja kiinnityksistä, tuotamme kartta-aineistoja
sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista.
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Många sätt att se världen med kartor

vellutta peruskarttaa ei kuitenkaan olla hylkäämässä,
koska sellainen tuote on monelle käyttäjälle elintärkeä; valtakunnan turvallisuudesta huolehtivista
viranomaisista aina laajaan joukkoon suunnistus- ja
retkeilyharrastajia.
Paikkatieto on osoittautunut entistä useamman
toimialan keskeiseksi menestystekijäksi. Paikkatiedon
potentiaalin ymmärtäminen ja realisointi käytännön
toiminnassa vaatii kuitenkin uutta osaamista. Maanmittauslaitos haluaa tehdä osansa paikkatiedon mahdollisuuksien avaamisessa. Asiantuntijamme ovatkin
vahvassa roolissa tuottamassa oppimateriaalia niin lukiolaisille (Kartta.nyt ja PaikkaOppi) kuin jo johtajina
tai asiantuntijoina työskenteleville valtion kollegoille
(Paikkatiedolla parempia päätöksiä -verkkokoulutus
eOppivassa).
Avoimien aineistojen tiedostopalvelun kautta
asiakkaamme latasivat viime vuonna yli 70 teratavua
dataa; kappaleissa mitattuna 12,5 miljoonaa tiedostoa.
Rajapintoihimme puolestaan tehtiin yli 10 miljardia
hakua. Onko teidän organisaationne jo mukana vuoden
2019 käyttötilastoissa?

Jani Kylmäaho työskentelee Maanmittauslaitoksen
maastotietotuotannossa kehityspäällikkönä.
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AJANKOHTAISTA

Maanmittauslaitos julkaisi yhteiskuntavastuuraportin
vuodesta 2018. Vastuullisuuden kehittämiseen suhtaudutaan aiempaa kunnianhimoisemmin.
– Yhteiskuntavastuullisuus on hyvin luonnollinen osa
toimintaamme. Tärkeintä siinä on se, että kehitytään
jatkuvasti ja kehittäessä huomioidaan meitä ympäröivän
yhteiskunnan ja sidosryhmien tarpeet, toteaa Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Arvo Kokkonen.
Alle on koottu kahdeksan tärkeää lukua vuodesta 2018,
ja lisää lukuja löytyy raportista.
3,9/5 HENKILÖSTÖN TYÖTYYTYVÄISYYS
Valtion organisaatioiden työtyytyväisyyttä mitataan vuosittain yhteisellä kyselytyökalulla VMBarolla. Valtiolla työtyytyväisyyden keskiarvo on 3,6/5, joten maanmittauslaitoslaiset ovat tyytyväisempiä kuin valtiolla keskimäärin.
Maanmittauslaitoksessa vahvuuksia ovat kyselyn mukaan
työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen helppous,
työn tavoitteiden tietäminen, luottamus työsuhteen jatkumiseen ja oikeudenmukainen kohtelu sekä esimiehen
että työtovereiden taholta.
86 % ASIAKKAISTA TYYTYVÄISIÄ
Vuoden 2018 asiakastyytyväisyyskyselyssä 86 % vastaajista oli erittäin tai melko tyytyväisiä saamaansa palveluun. Kyselyn mukaan Maanmittauslaitoksen vahvuuksia
ovat palveluiden ja tuotteiden vastaaminen asiakkaiden
tarpeisiin, sähköiset asiointipalvelut, henkilökunnan joustavuus, asiantuntemus, palvelualttius ja tasapuolisuus.

KUVITUS: MAANMITTAUSLAITOS

99,9 % SÄHKÖISTEN PALVELUJEN HÄIRIÖTTÖMYYS
Maanmittauslaitoksen sähköisissä palveluissa saavutettavuus on ollut huipputasoa. Tavoitetila vuodelle 2018 oli
95 prosentin häiriöttömyys, mutta lopputulemaksi saatiin 99,9 prosenttia.
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+ 1 % KOKONAISTUOTTAVUUS
Kokonaistuottavuuden kasvu tarkoittaa sitä, että entistä pienemmillä panoksilla on tehty enemmän tuotoksia.
Maanmittauslaitos on onnistunut hyvin sopeuttamaan
toimintaansa vähenevän talousarviorahoituksen mukaiseksi ja pitämään samalla palvelutason hyvänä. Vuodesta
2010 lähtien toiminnan kokonaistuottavuus on parantunut yli 4 % vuodessa.
102 REFEROITUA TIETEELLISTÄ JULKAISUA
Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus julkaisi 102 referoitua eli vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua vuonna
2018. Suomen Akatemia julkaisi loppuvuodesta Suomen
Tieteen tila -raportin, josta käy ilmi, että Paikkatietokeskus on julkaisujen vaikuttavuutta mitattaessa Suomen
paras tutkimuslaitos. Tämä kertoo, että Paikkatietokes-
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kuksen tuottamat julkaisut nauttivat suurta arvostusta
tiedeyhteisön parissa ja niitä referoidaan aktiivisesti.
40 % TYÖNTEKIJÖISTÄ MONITILAYMPÄRISTÖSSÄ
Maanmittauslaitoksen toimitilojen uudistuksella on
positiivisia vaikutuksia henkilöstöön, ympäristöön ja
talouteen: muutoksen myötä ollaan saatu entistä viihtyisämpiä ja modernimpia toimitiloja. Toimitiloja uudistamalla saavutetaan myös säästöjä vuokrissa, siivouksessa ja energiankulutuksessa. Monitilaympäristössä tilaa
tarvitaan työntekijää kohden aiempaa vähemmän, koska
omista huoneista on luovuttu ja työpisteet ovat yhteiskäyttöisiä. Toimitilojen uudistaminen jatkuu edelleen.
132 UUTTA TYÖNTEKIJÄÄ
Vuonna 2018 Maanmittauslaitos työllisti 132 henkilöä
palvelukseensa. Henkilöstön sisäinen liikkuvuus on myös
ollut aktiivista, sillä 65 työntekijää siirtyi sisäisesti uusiin
tehtäviin. Kesäkaudelle 2018 Maanmittauslaitokseen rekrytoitiin 94 kesätyöntekijää. Opiskelijoiden näkökulmasta
kesätyöpaikka tuo arvokasta kokemusta alalta ja auttaa
työllistymisessä opintojen jälkeen.
20 UUTTA TYÖNTEKIJÄLÄHETTILÄSTÄ
Maanmittauslaitos pyrkii aktiivisesti levittämään tietoa
maanmittaus- ja paikkatietoalasta nuorille, jotta alan oppilaitosten hakijamäärät saataisiin kasvuun. Vuonna 2018
työntekijöiden joukosta haettiin halukkaita maanmittauslaitoslaisia työntekijälähettiläiksi, jotka kiertäisivät
kouluissa ja tapahtumissa kertomassa työstään ja maanmittausalan monipuolisista mahdollisuuksista. Pestiin valittiin 20 erilaisissa työtehtävissä olevaa työntekijää eri
puolilta Suomea.
www.maanmittauslaitos.fi/
yhteiskuntavastuuraportti2018

Taloyhtiöiden siirtyminen huoneistotietojärjestelmään on
käynnistynyt vähitellen Maanmittauslaitoksessa. 1.1.2019
jälkeen uudet taloyhtiöt on perustettu suoraan sähköisesti Patentti- ja rekisterihallituksen palvelussa. Huoneistotietojärjestelmään on siirtynyt jo yli 300 yhtiötä, joissa
on yhteensä yli 5 000
osakehuoneistoa.
Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelussa on vastattu yli
400 asiakaskysymykseen.
Myös ensimmäiset osakehuoneistojen omistukset,
panttaukset ja rajoitukset
on rekisteröity järjestelmään.
Vanhat, ennen 1.1.2019
perustetut yhtiöt siirtyvät
huoneistotietojärjestelmään kahdessa vaiheessa.
Ensimmäisenä taloyhtiön
osakeluettelo
siirretään
huoneistotietojärjestelmään. Osakeluettelon siirto on alkanut toukokuussa, mutta taloyhtiöiden
kannattaa kuitenkin vielä
odottaa. Osakeluettelon siirto huoneistotietojärjestelmään
on taloyhtiölle huomattavasti helpompaa lokakuusta alkaen, jolloin Maanmittauslaitos tarjoaa siirtoa varten sähköisen palvelun.
Huoneistotietojärjestelmän käyttöönotto ei aiheuta välittömiä toimenpiteitä osakehuoneiston omistajalle. Yksittäinen osakas toimii kuten ennenkin siihen saakka, kunnes
taloyhtiö on tehnyt osakeluettelon siirron. Taloyhtiöllä on
aikaa siirron tekemiseen vuoden 2022 loppuun asti.
Kun osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään, voidaan yhtiön osakehuoneistoille tehdä sähköisiä
omistuksen, panttauksen ja rajoituksen rekisteröintejä.
Kaikkiin taloyhtiön kysymyksiin osakeluettelon siirrosta
vastaa Maanmittauslaitoksessa osakeluettelon siirron tuki
puhelinnumerossa 029 530 1144. Tuki on avoinna arkipäivisin klo 9–16.
Lisätietoja osakeluettelon siirrosta
osakehuoneistorekisteri.fi/osakeluettelon-siirto
Lisätietoja osakkeenomistajille
www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteistot

INNOVATIIVINEN HANKINTA
TUPLASI ILMOITTAUTUMISET
OSOITEKILPAILUUN
Maanmittauslaitoksen innovatiivinen hankintailmoitus tuplasi ilmoittautumiset ja toi lähelle uusia toimittajakumppaneita. Uusi toimintatapa toi 29 hakemusta Osoitteet kuntoon -innovaatiokilpailussa
ja jatkoon valittiin neljä
yritystä: Digia, Gispo, Honkio ja Tieto.
Hallitusohjelman
tavoitteena oli nostaa innovatiivisten hankintojen
osuus viiteen prosenttiin
julkisten hankintojen kokonaisarvosta. Osoitteiden
kunnostamisen hankinnan
myötä Maanmittauslaitokselle tuli tilaisuus harjoitella innovatiivisten hankintojen toimintatapaa.
–
Paikkatietoalustan
Osoitteet-osahankkeessa
tunnistimme erilaisia vaihtoehtoja, miten Suomen
osoitteet voitaisiin laittaa
kuntoon. Lähdimme avoimesti selvittämään markkinoilta, tulisiko joku meidän kanssamme kehittämään osoitteiden hankintaan jotain uutta,
sanoo toimittajahallinnan asiantuntija Kimmo Perttilä
Maanmittauslaitoksesta.
Perinteisesti Maanmittauslaitoksen hankintaa tehtäessä
hankinnan kohde määritellään tarkasti ja toteuttaja kilpailutetaan. 2017 vuoden alusta voimaan tullut laki julkisista
hankinnoista mahdollistaa ongelman määrittämisen kumppanin kanssa. Maanmittauslaitos otti mukaan innovatiiviseen
hankintaan erikoistuneen start up -yritys Industryhackin.
HAKEMUSTEN JOUKOSSA UUSIA TUTTAVUUKSIA
Innovatiivisten hankintojen hankintailmoitus tavoitti selvästi paremmin kuin tavalliset Hilman tai Hanki-palvelun hankintailmoitukset, kertoo Maanmittauslaitoksen Kimmo Perttilä.
Pitkälle toista sataa tutustui ja perille tuli lopulta 29 hakemusta. Tavallisiin hankintakilpailuihin Maanmittauslaitokselle tulee tavallisesti noin 15 ilmoittautumista.
– Tuplaantuneen hakemusmäärän lisäksi merkittävää oli
uudet toimittajakumppanit. Ihan vieraita nimiä, vaikka olen
tehnyt IT-painotteisia hankintoja 20 vuoden ajan, Perttilä
iloitsee.
Osoitteet kuntoon -innovaatiokilpailun etenemistä voi
seurata osoitteessa osoitteet.paikkatietoalusta.fi. Kilpailu
käynnistyi 5.3.2019 Helsingissä. Innovaatiokilpailun myötä
syntyy konkreettisia keinoja, joiden avulla voidaan parantaa
osoitetietoja Suomessa.
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KUVITUS: MARIA VILPPOLA / MAANMITTAUSLAITOS

HUONEISTOTIETOJÄRJESTELMÄN
KÄYTTÖÖNOTTO ETENEE

KAHDEKSAN LUKUA
YHTEISKUNTAVASTUURAPORTISTA
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TUTKIMUSTA MAASTA

MAAILMA VENYY JA PAUKKUU
KARTALLA
Karttaa pidetään luotettavana tapana esittää Maan eri alueita. Maapallo
kuitenkin kieltäytyy yhteistyöstä, kun se litistetään kahteen ulottuvuuteen
paperikartalle tai älypuhelimen näytölle.
TEKSTI:
JADE LEHTINEN & PYRY KETTUNEN

Länsimainen kulttuuri on hyvin matemaattis-luonnontieteellinen, ja karttoja on pitkään pidetty tarkkoina ja objektiivisina tapoina kuvata maailmaa.
Ellipsoidin muotoisesta Maasta voidaan tehdä periaatteessa loputon määrä erilaisia projektioita, ja täten
hieman erilaisia karttoja.
Ensiksikin eri projektioissa mittasuhteet muuttuvat, mutta toisekseen myös kuvakulma vaikuttaa
siihen, miten karttaa tulkitaan, ja millaisia mieli-
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Nykyisin erilaisilla tietokoneohjelmilla on teknisesti
helppoa tuottaa näyttäviä ja tieteellisen oloisia karttoja. Tämä saattaa johtaa sekä tahattomiin että tahallisiin tiedon vääristelyihin. Jos jokin tunteisiin vetoavasti tehty, mutta faktoja vääristävä kartta saa paljon
huomiota, jälkeenpäin tehty objektiivisempi kartta
voi vaikuttaa ihmisten mielestä jopa epäuskottavalta.
Haastava tilanne on myös silloin, kun karttoja
tuottaa henkilö, jolla ei ole osaamista karttojen tekemiseen. Tällöin voi vahingossa antaa vääriä mielikuvia
esimerkiksi silloin, kun halutaan visualisoida kansalaisiin liittyvää tilastotietoa kartalla. Kartalla suuri alue
saattaa olla vain parintuhannen ihmisen koti, jolloin
se saa visualisoinnissa tahattomasti suuremman merkityksen, kuin tiheään asuttu pienempi alue.

Tissot'n ellipsit Robinsonin projektiolla auttavat hahmottamaan projektion
vääristymiä. Mitä ympyrämäisempi ellipsi on, sitä vähemmän sen kohdalla
on vääristymää.

kuvia se katsojassaan herättää. Yleisesti käytetyssä
maailmankartassa Australia on kuvattu oikeaan alareunaan, melkein piiloon. Samalla karttaprojektiolla
Venäjä ja Pohjois-Amerikka ovat huomattavan suuria,
kun taas Afrikka ja Etelä-Amerikka näyttävät todellista pienemmiltä. Mercatorin kartassa Uraliin rajoittuva Eurooppa näyttää olevan lähes Afrikan kokoinen,
vaikka on oikeasti kolmasosa Afrikan pinta-alasta.
– Karttaprojektio tulisi aina valita tarkoituksen
mukaan. Jos kuvataan pelkkää Suomen aluetta, ei
ole mitään syytä ottaa käyttöön maailmankartoille
tyypillistä Mercatorin projektiota, jossa Suomi on
vääristynyt ja venynyt, toteaa Pyry Kettunen.
Karttojen koordinaattijärjestelmistä ETRS-TM35FIN on Suomelle suunniteltu, jotta se kuvaisi
maa-aluetta mahdollisimman oikein.

KAIKISSA PROJEKTIOISSA ON HAASTEENSA
KUVA: ERIC GABA / WIKIMEDIA COMMONS

KARTTA EI OLE OBJEKTIIVINEN

TIEDON VISUALISOINTI KARTOILLA EI OLE
HELPPOA

Mercatorin projektion lisäksi on useita muita kehittäjänsä mukaan nimettyjä karttaprojektioita. Mercatorin projektiossa (vuodelta 1569) pituus- ja leveyspiirit
ovat suoria, kun taas useimmissa myöhemmissä
projektioissa pituuspiirit näyttäytyvät enemmän tai
vähemmän kaarevina. Tällaisia projektioita ovat esimerkiksi Van der Grintenin projektio (1904) ja Robinsonin projektio (1963).
Van der Grintenin projektiossa myös leveyspiirit
kaartuvat, ja maailmankartta esitetään ympyrän
muodossa. Vaikka napa-alueet ovat pallon reunoilla,
ne näyttävät silti suhteettoman suurilta tässä karttaprojektiossa.

Robinsonin projektiossa on pyritty minimoimaan
sekä maa-alueiden muotojen vääristyminen että
niiden kokoerojen vääristyminen. Projektiossa leveyspiirit ovat suoria, mutta pituuspiirit kaartuvat. Projektiossa napa-alueet ovat vääristyneet enimmäkseen
leveyssuuntaan, ja päiväntasaajalla olevat alueet ovat
saaneet hieman enemmän pituutta. Algerian kohdalla ja Etelä-Atlantilla olevalla alueella kartan mittasuhteet ovat kaikkein tarkimmat, mutta kun samalla
leveyspiirillä matkataan enemmän itään tai länteen,
alkavat muodot taas vääristyä. Australia on esimerkiksi venähtänyt hieman koillis–lounas-akselilla.
Web Mercator on Googlen luoma ja kehittämä
projektio internetpohjaisille kartoille. Projektio on
yleistynyt myös muiden yritysten kartoissa sen
jälkeen, kun Google otti sen vuonna 2005 käyttöön
Google Maps -palvelussa. Web Mercatorissakin
alueet kuvautuvat voimakkaasti vääristyneinä kartan
reunalla. Nykyään Google Maps -palvelussa kartta
muuttuu kaksiulotteisesta projektiosta 3D-visualisaatioksi Maasta, jos käyttäjä haluaa tarkastella tarpeeksi suurta aluetta.
Vuonna 2018 Bojan Šavrič, Bernhard Jenny ja
Tom Patterson kehittivät uuden Equal Earth -nimisen projektion. Se on hyvin lähellä Robinsonin projektiota, mutta säilyttää mantereiden pinta-alat yhdenmukaisessa mittakaavassa. Vaikka karttaprojektio
on nimetty tasa-arvoiseksi Maaksi, senkin uloimmat
alueet ovat hieman vääristyneet. Eivät kuitenkaan
yhtä pahasti, kuin muissa koko Maata esittävissä
projektioissa. ■
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arttaprojektio on kaksiulotteinen esitys kolmiulotteisesta Maasta. Kun kolmiulotteinen
asia litistetään vain kahteen ulottuvuuteen,
välimatkat vääristyvät kartan reunoilta. Kuuluisimpia ja käytetyimpiä karttaprojektioita on Mercatorin
projektio. Se on koulusta tuttu lieriömäinen esitys
maailmankartasta. Mercatorin karttaprojektio tuli
käyttöön silloin, kun eurooppalaiset alkoivat tutkia
muita mantereita.
– Löytöretkien aikaan oli erittäin oleellista, että
pystyttiin navigoimaan merten yli yhtä suuntaa seuraten. Siksi käytettiin projektioita, joissa merireitti näyttäytyy paperilla suorana viivana, vaikka etäisyydet ja
maa-alueiden pinta-alat vääristyvät, kertoo karttaprojektioita tutkinut vanhempi tutkija Pyry Kettunen
Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.
Löytöretkien aikaan maailma niin sanotusti
kasvoi, ja karttaprojektion valinnalla alkoi olla merkitystä. Euroopan valtioiden omilta alueilta tehdyt
kartat eivät esittäneet niin suuria alueita kerralla,
että vääristymää kertyisi samalla mitalla.
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YHTEISTYÖLLÄ TULOKSIIN

Kartta
on
tehty
ihmiselle
Onko koordinaattitiedosto kartta? Entä kännykän ruudulla näkyvä
reittiopas, tietokonepelin virtuaalikaupunkia kuvaava pelialusta
tai autonavigaattori?
TEKSTI:
KATRI ISOTALO
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KUVAT:
RIKU NIKKILÄ

artan määrittelyn vaikeus on tuttua Pekka Sarkolalle ja Jurkka Tuokolle. Molemmat ehtivät
aloittaa uransa aikana, jolloin karttoja piirrettiin
käsin eikä niiden painamisesta ollut tarvetta edes
keskustella. Tällä hetkellä Pekka Sarkola tarjoaa
paikkatietokonsultointia
perustamassaan
Gispo
Oy:ssä. Jurkka Tuokko toimii Maanmittauslaitoksen keskushallinnossa kartta- ja
paikkatiedoista vastaavana johtajana.
– Kartta on tehty ihmisille, Sarkola määrittelee hetken pohdittuaan. Robotti ei tarvitse karttaa eikä tee peruskartalla mitään.
– Eikä robotti osaa lukea ilmakuvaa –
ainakaan toistaiseksi, Tuokko jatkaa.
Kartan tehtävä on välittää tietoa ja
luoda ymmärrystä. Pelkät koordinaatit tai
edes paikkatiedot eivät siihen riitä. Paikkatiedot visualisoituna kartaksi sen sijaan
havainnollistavat asioita usein paremmin
kuin mikään muu tiedonvälityksen keino.

Myös aineistojen käyttö
ennalta odotetusta poikkeavasti on lämpimästi
tervetullutta.
Esimerkiksi
GTK käyttää alun perin
tulvakartoitukseen suunniteltua laserkeilausaineistoa
geologisten muodostumien
etsimiseen.

LIIKENNE JA
RAKENNETTU
YMPÄRISTÖ UUSIA
SUURKULUTTAJIA

Ammattilaiskäyttöön tarkoitetun Maanmittauslaitoksen Avoimien aineistojen tiedostopalvelun käyttö
räjähti viime vuonna 12,5 miljoonaan ladattuun tiedostoon. Selitys löytyy lisääntyneestä laserkeilausaineistosta.
Liikenne ja rakennettu ympäristö ovat Jurkka
Tuokon mukaan yksi nopeimmin kasvavia paikkatiePERUSKARTTA ON VISUALISOINNIN
don sovellusalueita tällä hetkellä. Erilaisia autoilijan
STANDARDI
tiekarttoja on toki käytetty aina, ja niitä edelleen myös
Visualisointi tarkoitti pitkään paperikarttaa, mutta dipainetaan eri mittakaavoissa. Lisääntyvä paikkatietogitaalinen kartta on vienyt visualisointimahdollisuudet
aineistojen käyttö kohdistuu nyt erityisesti logistiikkaan ja tulevaisuudessa liikenteen automaatioon.
uusiin sfääreihin. Kun Maanmittauslaitos luopui karttojen
painamisesta
– Rakennetun ympäristön ongelma on
vuonna 2017, valitukKARTAN TEHTÄVÄ ON VÄLITTÄÄ
sia ei juuri kuultu.
se, että asemakaavaa
Kun
kartta
TIETOA JA LUODA YMMÄRRYSTÄ. tehdään edelleen vain
muodostetaan digiihmisille. Jotta asemataalisesta
tietokankaavakartta saataisiin
nasta, se on aina ajantasaisin lajissaan. Esimerkiksi
koko rakennetun ympäristön toimijaketjun käyttöön,
Maanmittauslaitoksen Karttapaikan tai Avoimien
myös sen tulisi olla koneluettavaa, Sarkola muistuttaa.
aineistojen tiedostopalvelun aineisto päivittyy kerPAIKKATIETOIKKUNA AVATTIIN YLI
ran vuorokaudessa. Painetun kartan aikoina sisällön
MILJOONA
KERTAA VIIME VUONNA
ajantasaistusten väli laskettiin vuosissa.
Eri tiedontuottajien tarjolla olevia aineistoja voi tarYhdistämällä eri tiedontuottajien aineistoja voidaan räätälöidä juuri tiettyyn käyttöön parhaiten
kastella Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä Paikkatietoikkunassa. Kukin kartta tai aineisto muodostaa
istuva kartta. Kartta voi toimia reittioppaan käyttöliittymänä, tai maastokartan päälle voidaan lisätä
portaalissa oman karttatasonsa, jolloin niitä voi asettaa päällekkäin samaan näkymään. Palvelussa on yli
autiotuvat, tai aineistoa voidaan käyttää toimipisteverkon optimointiin. Usein lopputulos muokataan vä1 600 karttatasoa, ja ne näytetään reaaliajassa yli 50
reiltään ja fonteiltaan oman organisaation näköiseksi.
tiedontuottajan tietokannoista.
– Yllättävän moni haluaa silti peruskartalta
Paikkatietoikkunassa on maakuntakaavoja ja opaskarttoja, suojelualueita ja metsävaratietoja, muinaisnäyttävän kartan. Vastaavasti verkkokartat halutaan
jäännöksiä ja maaperäkarttoja. Tiedontuottajia ovat erinäyttämään samalta kuin Google Maps, kertoo Sarkola, jonka yritys kouluttaa organisaatioita erityisesti
tyisesti valtion viranomaiset, kunnat ja maakuntaliitot.
avoimen lähdekoodin karttatyökalujen käyttöön. Tie– Paikkatietoikkuna on nimensä mukaisesti näydon tulkitsemiseen ei haluta ylimääräistä kuormaa, ei
teikkuna siitä, millaisia aineistoja on olemassa, Tuokko määrittelee.
siis vihreitä vesistöjä tai pinkkejä puita.
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– Sen käyttö vaatii aika lailla
osaamista, mutta kyllä aineistosta
sellaisenaankin voi tehdä analyysejä, Sarkola jatkaa.
Paikkatietoikkuna
avattiin
viime vuonna yli miljoonaa kertaa,
mikä tarkoittaa noin 3 000 kävijää
päivässä.

TAIDETEOS SEINÄLLE
– Painetusta kartasta tulee nykyään
mieleen lähinnä seinälle laitettava
taideteos, Sarkola heittää. Teos,
jonka kohteella ja ajankohdalla
on omistajalleen jokin erityinen
merkitys.
Itselle tärkeän kartan hankkiminen onnistuukin Karttapaikalta
helposti. Kartan tai ilmakuvan
voi tulostaa tai tilata tulosteena
vapaasti valitulla aluerajauksella.
Mittakaava- ja kokovaihtoehtoja
on useita, ja maastotietojen lisäksi
karttaan voi sisällyttää rajamerkit,
kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset. Kansalaiskäytön lisäksi palvelua hyödyntävät muun muassa
kiinteistönvälittäjät.
Karttapaikalle tehtiin viime
vuonna keskimäärin lähes 14 000
käyntiä joka päivä.
Vanhoja perus- ja topografikarttoja sekä vanhoja Karjalan
karttojakin voi tarkastella ja ladata
Maanmittauslaitoksen sivuilta. Painettuja perus- ja maastokarttoja voi
edelleen myös ostaa karttalehdittäin.

VAIHTOEHTO
KISSAVIDEOILLE

Jurkka Tuokko (vas.) ja Gispo Oy:n Pekka Sarkola keskustelivat kartan uusista muodoista.

Vaikka Pekka Sarkola pitääkin painettua karttaa
seinälle sopivana taideteoksena, on tilanteita, joissa
paperikartta on voittamaton. Esimerkiksi pelastuspartion hälyttäminen maastoon vain siksi, että
kännykästä hyytyi akku, on vähintäänkin noloa. Siksi
retkikarttoja, samoin kuin merikarttojakin, painetaan edelleen. Retkeilyyn, matkailuun ja ulkoiluun
liittyvien karttojen suurin kustantaja ja jakelija on
Karttakeskus, jonka juuret juontavat historialliseen
maanmittaushallituksen karttapainoon.
Moni pakkaa paperikartan myös kaupunkilomalle

tai automatkalle laajemman kokonaiskuvan hahmottamiseksi siitä huolimatta, että kävelyreitti katsottaisiinkin kännykältä ja ajo-ohjeet kuunneltaisiin
autonavigaattorista.
On silti jotain, mihin paperikartta ei taivu.
– Muutoksen esittäminen liikkuvana kuvana kartalla on kiehtovaa, sanoo Sarkola. Liikettä ei paperikartalle saa. Sen sijaan verkosta löytyy jo monenlaisia
mielenkiintoisia kartta-animaatioita.
– Kartta voi siis olla myös video, herrat summaavat. ■
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Maanmittauslaitoksen
maastotietoaineistot ovat olleet
avointa ja maksutonta dataa
1.5.2012 lähtien. Karttasovellus
metsästykseen, sota-arkeologiset
löydöt Lapissa ja automaattinen
suunnistuskartan teko olisivat
ehkä jääneet syntymättä, jos
maastotietoja ei olisi avattu.
TEKSTI:
SUVI STAUDINGER

K

KUVA: © TRACKER OY

un
Maanmittauslaitos
avasi
kartta-aineistonsa
maksuttomiksi
vuonna 2012, toivottiin avaamisen
mahdollistavan karttojen laajan käytön ja
liiketoiminnan rakentamisen karttojen ja
paikkatietoaineistojen päälle.
Avoimia aineistoja rajapinnalta käyttäessä tai itselleen ladatessa Maanmittauslaitos ei kysy lataajan taustatietoja.
– Emme kysy, mihin kukakin aineistojemme lataaja käyttää avointa dataamme,
joten aina nämä käyttökohteet ilahduttavat,
kun niitä tulee vastaan, sanoo Maanmittauslaitoksen innovaatiojohtaja Antti
Kosonen, joka oli avaamassa aineistoja
seitsemän vuotta sitten.
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METSÄSTÄJÄT REAALIAJASSA
KARTALLA
Suomalainen Tracker Oy myy paikannuslaitteita ja niihin liittyviä ohjelmistoja.
Trackerin Jussi Lahdenniemi esitte-
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lee paikannusjärjestelmän idean: kaikilla
metsästysseuran jäsenillä on älypuhelin
ja niihin ladattuna Tracker-karttasovellus. Metsällä mukana olevilla koirilla on
paikanninlaite kaulassaan, joka paikantaa
itsensä GPS:n avulla. Paikannin lähettää
sijaintitietonsa GSM-verkon välityksellä
pilvipalvelimelle, josta se siirretään metsästysseuran jäsenen puhelimen karttanäkymään. Karttasovelluksessa siis näkee
metsästyskoirien ja muiden metsästäjien
sijainnin lähes reaaliajassa.
Tracker lataa maastotietokannan ja
kiinteistöjen rajat Maanmittauslaitoksen
tiedostopalvelusta,
prosessoi
karttaa
muun muassa siten, että maaston muodot
ilmenevät kartalta selkeämmin ja ylläpitää
muuttuneita karttalehtiä.
– Maanmittauslaitoksen aineisto on
tarkkaa ja ajantasaista, ja rajapintapalvelu
ja tiedostolataus on ilmaista. Laatu on erittäin hyvää, kertoo Jussi Lahdenniemi.

KUVAT: EMIL SILLANPÄÄ
& ALEKSI RIKKINEN

SEITSEMÄN
VUOTTA
AVOINTA
DATAA

KUVA: KIMMO HIRVONEN

AINEISTOT KÄYTÖSSÄ

Emil Sillanpää (vas.) ja Aleksi Rikkinen löysivät sotahistoriallisesti merkittäviä kohteita laserkeilausaineiston pohjalta.

Jarkko Ryyppö on aktiivisuunnistaja, joka itsekin käyttää
tuottamiaan aineistoja.

SOTA-ARKEOLOGIAA PINTAMALLEILTA

MapAntin takana ovat Jarkko Ryypön lisäksi
ruotsalaiset maajoukkuetason suunnistajat Joakim
Svensk ja Mats Troneg.
– Karttapullautin syö laserkeilausaineistoa ja maastotietokantaa zip-muodossa. Haen aineistot Maanmittauslaitoksen tiedostopalvelusta, Karttapullautinta ja
MapAntia harrastuksenaan tekevä Ryyppö kertoo.
– Latauspalvelu on tehty ihmiskäyttäjälle. Meidän
piti kiertää ja rakentaa ohjelma, joka latailee aineistoja
itsestään, Ryyppö sanoo.
Ryypöllä on tapana seurailla tiedostopalveluun
ilmestyviä aineistoja. Tänä kesänä hän odottaa lähinnä
Saarijärven tiedostojen tuloa.
MapAntin maksutonta kartta-aineistoa pääsee
käyttämään suoraan rajapinnoilta (WMS ja WMTS).
MapAntin dataa hyödyntävät omissa karttapalveluissaan esimerkiksi kunnat (mm. Helsinki, Turku, Lohja,
Paimio, Uusikaupunki), metsäammattilaisille suunnattu Tapio Oy:n Forest Kit sekä maastopyöräilysovellus
Bikemap. MapAnt julkaisee dataa, eikä Ryypöllä ole
loppukäyttäjistä tietoa kuin niistä, joihin sattumalta
törmää – aivan kuten ei Maanmittauslaitoksellakaan.
– Itsekin olen osa ketjua, joka lähti liikkeelle Maanmittauslaitoksen datan avaamisesta. ■

Sotahistorian harrastajat Emil Sillanpää ja Aleksi
Rikkinen ovat kartoittaneet Lapissa natsi-Saksan
aikaista tuhansien sotavankien rakentamaa Sturmbock-puolustuslinjaa.
Maantiedon opiskelija Rikkinen tiesi opintojensa
pohjalta mitä laserkeilausaineistoja Lapista on saatavilla. Hän latasi laserkeilausaineiston ja teki siitä
metrin pintamallin. Kohteiden tulkinnassa Rikkinen
ja Sillanpää käyttivät apuna myös ortoilmakuvia ja
kahden metrin vinovalovarjostetta.
– Aineistot on helposti ladattavissa ja metatiedot
ovat hyvät, mutta mitään ohjeita aineiston prosessointiin ei vielä teiltä löydy, Aleksi Rikkinen kertoo kehittämisterveisenä Maanmittauslaitokselle.
Nuoret menevät tänä kesänä kartoittamaan Sturmbock-linjan taka-alueita ja etsimään linnoituskohteita
aina Norjan rajalle saakka.
– Näistä ei ole vielä mitään tietoa saatavilla muualla kuin ilmavoimien sotapäiväkirjoissa. Toivottavasti
meidän tuottaman aineiston perusteella historiallisten
kohteiden suojelu on helpompaa, nuoret opiskelijat
Sillanpää ja Rikkinen sanovat.
– Tuomme Sturmbock-aineistot avoimelle karttapohjalle nettiin tämän kesän kartoitusten jälkeen.

KARTTAPULLAUTIN PAREMPAAN
MAASTONAVIGOINTIIN
Suunnistuskarttojen tekeminen automaattisesti on
alallamme klassikkoesimerkki. Jarkko Ryypön Karttapullautin on tehnyt suunnistuskarttoja jo vuodesta
2012, ja sen käyttö on levinnyt jo pitkin Eurooppaa,
Australiaa ja Amerikkaa saatavilla olevan laserkeilausaineiston mukaan. Sen juju on tekijän mukaan maaston
muotoja selkeämmin kuvaava korkeuskäyrä. Pullauttimelle kehitetty jatkoidea – suunnistuskarttatasoisen
kartan tarjoaminen koko Suomesta – on MapAnt.
fi-verkkopalvelu.

AVOIN KARTTADATA
Maanmittauslaitoksen aineistoja voi ladata itselleen
Avoimien aineistojen tiedostopalvelusta tai käyttää
rajapinnan kautta. Rajapintapalveluiden käyttöä
varten tarvitsee sovelluksen, joka pystyy tekemään
tietohaut Maanmittauslaitoksen palvelimelle. Aineisto
on molemmilla tavoilla maksutonta, mutta rajapintapalveluiden käytöstä peritään ylläpitokustannukset.
www.maanmittauslaitos.fi/avoindata
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ELINIKÄISTÄ OPPIMISTA

kartalla. Käytät siis paikkatietosovellusta. Ei se sen
kummempaa ole.
– Paikkatietoa kannattaakin opiskella, koska se
voi vaikuttaa jatkokoulutussuunnitelmiin ja sen
ymmärryksestä voi olla apua työelämässä, Tarvainen
tiivistää.
– Lukiossa maantieteen peruskurssilla käydään
läpi perusasiat paikkatiedosta. Syventävissä opinnoissa meillä on tarjolla myös erikoiskursseja, esimerkiksi karttakurssi, jolla käydään läpi kartografian
perusteet ja siihen päälle paikkatietoasioita.
Tarvainen kertoo, että nuoret innostuivat erityisesti kurssista, jolla he keräsivät aineistoa lähimaastosta ilmaisella EpiCollect-sovelluksella. Kurssiin sisältyi opintokäynti Helsingin yliopiston Geopisteellä,
jossa alan opiskelijat näyttivät lukiolaisille, kuinka
laatia QGIS-alustalle karttoja oppilaiden keräämästä
aineistosta. Geopiste on nykyisin osa Helsingin yliopiston LumA-tiedekasvatuskeskusta.
Maantieteen lehtori Sirpa Tarvainen
valmistui opettajaksi ”aikana ennen
appseja”, mutta matkan varrella
tutuiksi ovat tulleet muun muassa
paikkatietosovelluksista QGIS ja MapInfo.

KARTTA.NYT OPETTAJIEN TIETOPANKIKSI

KAIKEN IKÄÄ KARTALLA
– PAIKKATIETO HALTUUN
Paikkatieto-oppia on nyt saatavilla. Niin työelämässä oleville kuin vielä
opintietä käyville on tarjolla mielenkiintoinen kirjo jopa maksuttomia
paikkatiedon käyttöön opastavia kursseja ja aineistoja.
TEKSTI:
SARI PUTKONEN

P

aikkatietokurssilla uusiin aatoksiin innostuu yhä useammin paikkatietoammattilaisen
rinnalla asiakaspalvelua suunnitteleva tai
organisaation johdossa työskentelevä. Tämä johtuu
siitä, että sijaintiin liittyvää tietoa osataan nykyään
hyödyntää aiempaa laajemmin esimerkiksi palveluverkoston suunnittelussa, asiakaspalautteen keruussa tai vaikkapa viestinnässä organisaation palveluista
kerrottaessa.
Kun jo työssä olevat tarvitsevat kurssitusta
osaamisen syventämisessä tai uuden työvälineen
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KUVA:
MAANMITTAUSLAITOS

haltuun ottamisessa, niin nuoret lukioissa tarvitsevat
paikkatieto-opetusta, jotta osaavat nähdä paikkatiedon yhtenä uravaihtoehtona tai työkaluna erilaisissa
työtehtävässä.

KARTTAKURSSILLA KERÄTÄÄN DATAA
Maantieteen lehtori Sirpa Tarvainen Sveitsin
lukiosta Hyvinkäältä toteaa, että jokainen käyttää
paikkatietoa, vaikkei sitä itse tietäisikään. Vilkaisepa
omaa kännykkääsi ja löydät melko varmasti Maps-sovelluksen, jolla voit katsoa ravintola-arvostelut

Tarvainen kertoo valmistuneensa opettajaksi vuonna
1996 ”aikana ennen appseja”. Kiinnostus karttoihin on
säilynyt ja matkan varrella Tarvainen on tutustunut
erilaisiin paikkatietosovelluksiin. Nyt omatoiminen
opiskelu on aiempaa helpompaa, sillä alkuvuodesta
opettajille ja muille kiinnostuneille avattiin uusi
paikkatietoaineistoja ja -sovelluksia kokoava palvelu:
Kartta.nyt.
Kartta.nyt-projektin projektikoordinaattorina toimii Virpi Hirvensalo Turun kaupungista. Sivusto ei
ole vielä valmis, mutta sieltä löytyy jo nyt linkkejä
useisiin eri kartta- ja paikkatietopalveluihin; palveluun, joissa kartalla voi esittää haluamansa luontotai historiakohteet, ja palveluun, jossa voi yhdistää
valitulta alueelta Ilmatieteenlaitoksen sääkartat
kuntarajat näyttävän karttatason päälle.
Erikseen kannattaa mainita TurfHunt-sovellus,
jossa opettaja voi luoda halutulle alueelle suunnistusreitin tai pelin. Pelissä oppilaat etsivät kartalle
merkittyjä kohteita ja kohteelle tullessa saavat tehtäviä tai tietoa esimerkiksi kohteen historiasta tai
alueen kasvistosta – opetettavan oppiaineen mukaan.

EI VAIN MAANTIEDETTÄ
Paikkatietoon liittyvät tarpeet vaihtelevat oppiaineittain. Kartta.nyt-sivustolla esitellään, kuinka eri oppiaineiden opetuksessa voidaan hyödyntää paikkatietoa.
– Sivuston idea on, että opettajat voivat täältä hakea vinkkejä opetukseen, Hirvensalo luonnehtii.
Hirvensalo on kiertänyt pitkään kouluissa kertomassa paikkatiedosta ja kouluille suunnatusta PaikkaOppi-sivustosta. Hän toteaa, että biologian, maantieteen ja teknologioihin orientoituneet opettajat ovat

hanakimpia käyttämään opetuksessa paikkatietoa ja
paikkatietosovelluksia.
– Sovellusten muuttuessa jatkuvasti helpommiksi
käyttää ja monipuolisemmin eri tarkoituksiin soveltuviksi, ne tulevat löytämään käyttäjäkuntaa muidenkin oppiaineiden opettajista, Hirvensalo uskoo.
Kehitystä tukee Kartta.nyt ja sen geomentorit samoin kuin Maanmittauslaitoksen työpaikkalähettiläät,
jotka vievät eteenpäin sanomaa maanmittauksen ja
paikkatiedon mahdollisuuksista ja osoittavat, että nykyaikaiset paikkatietosovellukset ovat helppokäyttöisiä.

KAIKEN IKÄÄ OPINTIELLÄ
Kun paikkatietopohjaisia esityksiä ja analyysejä
käytetään työelämässä, tarvitaan koulutettua henkilöstöä niitä laatimaan. Alan yritykset järjestävätkin
monenlaista paikkatietokurssitusta.
– Perinteisten lähiopiskelun kysyntä on ollut
laskussa, kun taas nousussa on verkkokoulutusten
ja räätälöityjen, jopa yhdelle hengelle rakennettujen
kurssien kysyntä, kertoo tiiminvetäjä Janne Saarikko Esrin Konsultointi-yksiköstä. Osa Esrin verkkokursseista on maksuttomia.
Koulutettavat voi jakaa Saarikon mukaan karkeasti kahteen ryhmään. Toisaalta on paikkatietoammattilaiset, jotka syventävät osaamistaan ja toisaalta muu
henkilöstö, jonka määrä koulutuksissa on kasvussa.
Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat paikkatietosovellusten loppukäyttäjät asiakaspalvelun ammattilaisista johtoon.
Valtionhallinnossa työskenteleville julkaistiin
maaliskuussa 2018 omatoimiseen opiskeluun oppimisalusta, eOppiva, jossa opiskelu on maksutonta.
Alustalla julkaistiin huhtikuussa 2019 myös Paikkatiedolla parempia päätöksiä -koulutus. Sen tavoitteena
on, että oppija saa kuvan paikkatiedon merkityksestä
sekä valmiudet sen käyttämiseen omassa työssään.
Myös kartta.nyt-hankkeessa mukana olevat opettajat
saavat osallistua verkkokoulutukseen. ■

LINKKIVINKIT
Opettajan työn tueksi tietoa sekä kootut linkit paikkatietosovelluksiin ja -aineistoihin:
blog.edu.turku.fi/karttanyt
Verkkokoulutus valtion työntekijöille:
www.eoppiva.fi/koulutukset/
paikkatiedolla-parempia-paatoksia
Esrin maksuttomat paikkatietokurssit verkossa:
www.esri.com/training/mooc
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LYHYESTI

MARKKU POUTANEN GEODEETTISEN
YHDISTYKSEN PÄÄSIHTEERIKSI
Osastonjohtaja, professori Markku Poutanen on valittu Kansainvälisen geodeettisen yhdistyksen (International Association of Geodesy, IAG) pääsihteeriksi.
IAG on 1860-luvulla perustettu tieteellinen järjestö, joka on geodesian
ja geodesiaan liittyvän tutkimuksen ja
tutkijoiden yhteisö.
Tällä hetkellä Poutanen toimii Geodesian ja geodynamiikan osaston johtajana Paikkatietokeskuksessa.

YHTEISMETSIEN MÄÄRÄ KASVUSSA
Viime vuonna perustettiin 36 uutta yhteismetsää. Jo usean vuoden
ajan yhteismetsien määrä on kasvanut noin 40 yhteismetsällä ja
noin 25 000 hehtaarilla vuosittain. Vuoden 2019 alussa Suomessa oli
460 yhteismetsää.
Kuluvana vuonna yhteismetsien pinta-ala on kasvanut jo 7 000
hehtaaria ja viime vuosien toteumaan päästään luultavasti tänäkin
vuonna. Syitä lisääntyneeseen kiinnostukseen ovat Maanmittauslaitoksen yhteismetsäasiantuntija Kari Tuppuraisen mukaan aktiivinen
tiedottaminen ja yhteismetsän hyvä konsepti.
Yhteismetsä on kiinteistöille yhteisesti kuuluva alue metsätalouden harjoittamiseen. Yhteismetsiä on perustettu Suomessa jo
1800-luvun lopulta alkaen, mutta uusien yhteismetsien syntyminen
ja olemassa oleviin liittyminen ovat yleistyneet vuonna 2003 tehdyn
yhteismetsälain uudistuksen jälkeen.
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Maatalousnäyttely OKRA 2019
Oripään lentokenttä, Loimaa
3.–6.7.2018

Tervetuloa Inspire Helsinki 2019  
-tapahtumaan! 22.–24.10.
kansainväliset puhujat ja workshopit johdattavat sinut uusien teknologioiden siivellä avoimen eurooppalaisen paikkatiedon saloihin. Tarkastelemme, mitä aineistoilla voidaan
tehdä nyt ja tulevaisuudessa, ja kuulemme kärkijoukon asiantuntijoiden ratkaisut ennalta työstettyihin haasteisiin. Paikkatieto kytkeytyy kaikkiin elämämme osa-alueisiin, ja pyrimme löytämään parhaat ratkaisut päätöksentekoa tukemaan.
Vielä ehdit jättää ratkaisuehdotuksesi haasteisiin tai ilmoittautua kävijäksi kuulemaan uusista tuulista!

SuomiAreena
Pori
15.–19.7.2019
Silva Metsänäyttely
Laulurinne, Joensuu
6.–7.9.2019

www.inspire-helsinki-2019.fi

ROBOTTIAUTO AUTTAA
KIINTEISTÖJEN MITTAAMISESSA

3D SUOMI -ESITTELYMATERIAALI VISUALISOI
MAANMITTAUSALAA NUORILLE
Pelimäinen 3D Suomi luotiin esittelymateriaaliksi Maanmittauslaitoksen työntekijälähettiläille, jotka tarvitsivat kouluvierailuille nuoria innostavan esittelymateriaalin
omien uratarinoidensa rinnalle. Materiaali on kuitenkin myös vapaasti saatavilla tietokoneelle Microsoft Storesta.
3D Suomi esittelymateriaalissa voi kierrellä ympäri Suomea ja tutustua siihen, mitä
Maanmittauslaitos tekee ja millaisia työtehtäviä maanmittausalalla on tarjolla. Pelimäinen tietokonesovellus on suunnattu erityisesti lukiolaisille, jotka miettivät tulevaisuuden
suuntautumisvaihtoehtojaan. Sovellusta voi käyttää sekä suomen että ruotsin kielellä.
LATAA 3D SUOMI MICROSOFT STORESTA
3D Suomi on kenen tahansa ladattavissa Microsoft Storessa. Sinne löytää esimerkiksi
laittamalla ”microsoft store” Google-hakuun, ja sitten storessa hakemalla hakusanalla
”3D Suomi”. Lataaminen edellyttää, että koneessa on Windows10-käyttöliittymä.
KUVA: JOSEF TAHER

LAINHUUTOJA MAANMITTAUSLAITOKSESTA
JO 10 VUOTTA
Kiinteistöjen kirjaamisasiat – eli lainhuutojen, kiinnitysten ja erityisten oikeuksien käsittelyprosessi – ovat olleet Maanmittauslaitoksen
palvelu jo pian 10 vuotta. Vuoden 2010 alussa kirjaamisasiat ja niitä
käsitelleet työntekijät siirtyivät käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen. Siirron tavoite oli tarjota kaikki kiinteistönmuodostamisen
palvelut samalta valtion luukulta.
Tekninen kehitys kirjaamisasioiden ympärillä on ollut valtavaa. Kymmenen vuoden aikana on otettu käyttöön uusi kirjaamisjärjestelmä
sekä sähköinen kiinteistövaihdanta ja sen palvelut, muutettu kirjalliset
panttikirjat sähköisiksi ja käynnistetty uusi osakehuoneistorekisteri.
Tällä hetkellä hakemusten käsittely on nopeampaa kuin koskaan.
Se edesauttaa ja nopeuttaa myös pankkien toimintaa, koska kiinteistöjä käytetään paljon velan vakuutena.
Kirjaamisasiat käsittävät vuoden 2019 alusta kiinteistökirjaamisen lisäksi myös osakehuoneistojen kirjaamista osakehuoneistorekisteriin. Rekisteri muodostaa tietopohjan huoneistotietojärjestelmään. Osakehuoneistorekisterin tietomäärä lisääntyy koko ajan ja
tavoite on, että vuoteen 2022 mennessä rekisterissä olisi jo kattavasti asunto-osakeyhtiöiden tietoja.
Tulevina vuosina kehitämme helpompia, nopeampia ja halvempia
tapoja kirjata omistus- ja muuta tietoa rekisteriin.

TAPAHTUMISSA TAVATAAN

VAUHTIA PAIKKATIETOJEN
HYÖDYNTÄMISEEN

Maanmittauslaitoksessa kehitetään tulevaisuuden kartoitusta suomalaisen yhteiskunnan tarpeisiin. Tulevaisuudessa kartoitus ja kiinteistömittaus voisivat olla robotisoituja
ja tapahtua autonomisten järjestelmien avulla. Tutkimusta
tehdään robottiautolla, jonka avulla kehitetään niin koneoppimisen menetelmiä kuin uudenlaisia sensoreita.
Tutkimusryhmä testasi huhtikuussa Lapin älytiellä syväoppimismenetelmää, joka pitää auton kaistallaan haastavassakin ympäristössä. Menetelmä käyttää auton etukameran kuvaa sekä laserkeilaimien dataa ympäristön
hahmottamiseen. Auto pysyi hyvin omalla kaistallaan sekä
lumisella tiellä että yöllä ajettaessa jopa 65 kilometrin tuntinopeudella. Robottiautoa kehitetään Kaukokartoituksen
ja fotogrammetrian osastolla Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa.

2020-LUVUN LASERKEILAUSTA – TÄLLAINEN ON
UUSI KANSALLINEN LASERKEILAUSOHJELMA

Kuntamarkkinat
Kuntatalo, Helsinki
11.–12.9.2019
Paikkatietomarkkinat
Messukeskus Siipi, Helsinki
18.–19.11.2019

Tutustu Paikkatietoalustan
palveluihin
Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristöön on julkaistu uusia ominaisuuksia
ja päivityksiä. Palvelussa on samalla myös
siirrytty Suomi.fi-tunnistuksen käyttöön.
www.paikkatietoalusta.fi/tiedontuottajille
beta.paikkatietoalusta.fi

Paikkatietomarkkinoiden
näyttelypaikat nyt myynnissä

Uuden, vuonna 2020 käynnistyvän valtakunnallinen laserkeilausohjelman tekniset
määrittelyt ja aikataulu ovat nyt valmiina.
Uudessa keilausohjelmassa Suomi tullaan keilaamaan kuuden vuoden syklissä
(2020–2025) lukuunottamatta pohjoisinta Lappia, jossa keilauskiertona pidetään 12
vuotta. Laserkeilauksen pistetiheys kymmenkertaistetaan puolesta pisteestä viiteen
pisteeseen neliöllä. Laserkeilausohjelman myötä myös ilmakuvausohjelman sykli tiivistyy nykyisestä viidestä vuodesta kolmeen vuoteen, ja se synkronoidaan keilausohjelman kanssa.
Laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelmia rahoittavat Maanmittauslaitos, Metsähallitus,
Suomen Metsäkeskus ja Suomen Ympäristökeskus. Rahoittajaorganisaatioiden kesken perustetaan yhteistyöelin, joka ylläpitää jatkossa keilaus- ja ilmakuvausohjelmia
sekä vastaa niihin tehtävistä muutoksista.
Vielä vuoden 2019 aikana saadaan laserkeilaukset kattamaan ihan koko Suomi ensimmäisen kerran. Viimeiset puuttuvat Pohjois-Lapin ja Saarijärven alueet keilataan
valmiiksi syksyllä 2019.
Laserkeilaus- ja ilmakuvaohjelmien aluejaot näet verkkosivuiltamme.

Maanmittauslaitos järjestää paikkatiedon
ammattilaistapahtuman Paikkatietomarkkinat 18.–19.11.2019 Messukeskuksessa
Helsingissä. Kiirehdi, sillä viimeiset
näytteilleasettajien osastopaikat ovat
varattavissa nyt.
Kävijälle tapahtuma on maksuton.
Ohjelmassa on mm. näyttely, luentoja,
näytteilleasettajien tietoiskuja, Paikkatietoalustan loppuseminaari sekä Maanmittauslaitoksen Digipäivä.
Ensimmäisen päivän teema on Katse
ilmastoon ja toisena päivänä Yhteentoimivan paikkatiedon Suomi. Ohjelma julkaistaan
myöhemmin.

www.maanmittauslaitos.fi/maastotiedonkeruu

@GIS_expo

paikkatietomarkkinat.fi
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FAKTA OM LANDET

Kartor är gjorda för människor

Geodatakurser inspirerar allt oftare utöver geodatafackmän
även personer som planerar kundservicen eller arbetar i organisationens ledning. Detta beror på att man i allt större grad
kan utnyttja lägesrelaterad information exempelvis i planeringen av ett servicenätverk, insamligen av kundrespons eller
inom kommunikation då man berättar om organisationens
tjänster.
Utöver dem som redan är i arbetslivet behöver unga
gymnasister undervisning i geografisk information. Sirpa
Tarvainen, lektor i geografi vid Sveitsin lukio i Hyvinge
konstaterar att det lönar sig att studera geografisk information, eftersom detta kan påverka planerna på fortsatta
studier och kunskap i ämnet kan vara till nytta i arbetslivet.
I gymnasiet ingår grunderna i geografisk information i de
allmänna studierna i geografi. Tarvainen säger att inom de
fördjupade studierna var ungdomarna särskilt intresserade av
en kurs där de fick samla in data från terrängen i närheten
med den avgiftsfria appen EpiCollect. I kursen ingick ett
studiebesök till Geopiste vid Helsingfors universitet, där
studerande i branschen visade hur gymnasisterna kan göra
kartor på underlaget QGIS utgående från de geodatamaterial
som eleverna samlat in. Geopiste ingår i dag i LumA-center
Finland, ett center för vetenskapsfostran vid Helsingfors
universitet.
I början av året öppnades en ny tjänst som samlar in
geodatamaterial och geodataappar som är avsedd för lärare
och andra intresserade: Kartta.nyt (endast på finska). På
webbplatsen visas också hur man i undervisningen av olika
ämnen kan utnyttja geodata.
När man i arbetslivet använder presentationer och
analyser som utnyttjar geodata behövs utbildad personal för att göra dem. Företag i branschen ordnar olika
slags kurser i geografisk information.

Geodata som visualiserats i form av en karta åskådliggör saker ofta bättre än
någon annan informationsförmedlingsmetod. Bara geodata räcker inte.

–K

artor är gjorda för människor, säger geodatakonsult och Gispo Oy:s verkställande direktör
Pekka Sarkola. En robot behöver ingen karta.
– En robot kan inte heller läsa en flygbild, åtminstone
inte tills vidare, fortsätter Jurkka Tuokko. Tuokko är
direktör vid Lantmäteriverkets centralförvaltning med
ansvar för kartdata och geografisk information.
Länge betydde visualisering en papperskarta, men den
digitala kartan har fört visualiseringsmöjligheterna till
nya sfärer. Genom att kombinera datamateria från olika
dataproducenter kan man skräddarsy en karta som är perfekt för ett visst ändamål. När Lantmäteriverket slutade
trycka kartor år 2017, fick vi knappt några klagomål alls.
Du kan titta på datamaterial från olika dataproducenter i Lantmäteriverkets geodataportal Paikkatietoikkuna.
Respektive karta eller datamaterial utgör ett kartlager i
portalen, vilket gör det möjligt att lägga dem på varandra i
samma vy. I tjänsten finns fler än 1 600 kartlager som visas
i realtid från fler än 50 dataproducenters databaser. I portalen finns landskapsplaner och guidekartor, naturskyddsområden och uppgifter om skogsresurser, fornminnen och
jordmånskartor. Paikkatietoikkuna är ett skyltfönster till de
datamaterial som finns.

En karta som baserar sig på en databas är också alltid den mest aktuella som finns. Exempelvis uppdateras
datamaterialen i Lantmäteriverkets karttjänst Kartplatsen
eller i nedladdningstjänsten en gång per dygn. Därifrån
kan du skriva ut eller beställa en utskrift av en karta eller
en flygbild med fritt vald områdesavgränsning. Det finns
flera storleks- och skalalternativ och utöver terrängdata
kan kartan även omfatta råmärken, fastighetsgränser och
fastighetsbeteckningar.
Användningen av Lantmäteriverkets filtjänst för öppna
data, en tjänst avsedd för yrkesmässigt bruk, ökade i fjol
explosionsartat till 12,5 miljoner nedladdade filer. En större mängd laserskannat material förklarar ökningen.
Pekka Sarkola tycker att en tryckt karta bäst passar
som ett konstverk på väggen, och även i terrängen är den
tryckta kartan fortfarande bäst. Den har inget batteri som
kan bli tomt.
Det finns dock en sak som en tryckt karta inte klarar av.
– Det är fascinerande att visualisera förändring som en
rörlig bild på en karta, säger Sarkola. Det är omöjligt att
visa rörelser på en tryckt karta. Däremot finns det många
olika typer av intressanta kartanimationer på webben.
– En karta kan alltså även vara en videosnutt, summerar
Sarkola och Tuokko.

FOTON: LANTMÄTERIVERKET

Undervisning i geografisk information för alla åldrar

– Efterfrågan på traditionella klassrumskurser har sjunkit,
medan efterfrågan på webbkurser och skräddarsydda kurser
har ökat, säger teamledare Janne Saarikko från konsultenheten vid Esri. En del av Esris webbkurser är avgiftsfria.
Enligt Saarikko kan kursdeltagarna delas in i två grupper:
Å ena sidan har vi geogdatafackmän som fördjupar sina
kunskaper och å andra sidan den övriga personalen. Andelen
av den senare håller på att växa. I denna grupp ingår slutanvändarna av geodataapplikationer från kundservice till
ledning.
För statsanställda publicerades våren 2018 en studieplattform för självstudier, eOppiva. På underlaget finns även
en geodatakurs, "Paikkatiedolla parempia päätöksiä" (på finska). Målet med denna kurs är att studerandena får en inblick
i betydelsen av geografisk information och en förmåga att
använda den i sitt eget arbete.

FOTON: RIKU NIKKILÄ

Många sätt att se världen med kartor
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En kartprojektion är ett tvådimensionellt sätt att visualisera
den tredimensionella Jorden. När Jorden plattas till förvrängs
avstånden i kanterna av kartan. Mercators projektion, bekant
från skolan, togs i bruk när européerna började utforska
andra världsdelar.
– Under upptäcktsresornas tid användes projektioner där
rutten till havs visas som en rak linje på papperet även när
detta förvränger avstånd och jordområdenas arealer, säger
äldre forskare Pyry Kettunen, som studerat kartprojektioner
vid Geodatacentralen FGI vid Lantmäteriverket.
I olika projektioner är proportionerna olika, men även
bildvinkeln påverkar hur kartan tolkas och vilka associationer
den väcker hos hen som tittar på den. På en ofta använd
världskarta visas Australien nere till höger, nästan i skymundan. På samma karta ser Ryssland och Nordamerika mycket
stora ut medan Afrika och Sydamerika ser mindre ut än de är
i verkligheten. På Mercators karta ser Europa ut att vara nästan lika stor som Afrika, även om Europas areal i verkligheten

endast är en tredjedel av Afrikas.
– Man bör alltid välja kartprojektionen enligt behov. Om
kartan endast ska visualisera Finland finns det ingen orsak
att använda Mercators projektion som är typisk för världskartor och där Finland har tänjts och förvrängts, konstaterar
Pyry Kettunen.

ALLA PROJEKTIONER ORSAKAR PROBLEM
I Mercators projektion (från år 1569) är longituderna och
latituderna raka, medan i de flesta senare projektioner är
longituderna mer eller mindre böjda. Sådana projektioner
är exempelvis Van der Grintens projektion (1904) och Robinsons projektion (1963).
År 2018 utvecklade Bojan Šavrič, Bernhard Jenny och
Tom Patterson en ny projektion, "Equal Earth". Den visar
världsdelarma i en enhetlig skala, men de yttersta områdena
är något förvrängda även på den.
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MAANMITTAUSLAITOS JA
MAAILMAPERINTÖKOHTEET
SUOMIAREENALLA PORISSA
⋆ keskustelutilaisuus ma 15.7. klo 13–14
Porin kaupungintalon pihalla
⋆ torivartti MTV-lavalla ti 16.7. klo 10.20
⋆ retki Sammallalahdenmäelle ke 17.7. klo 13
⋆ SuomiAreenaSuunnistus ke 17.7. klo 17
⋆ kohtaamisia Kansalaistorin teltalla
ma–pe 15.–19.7.
www.maanmittauslaitos.fi

KUVAT © 1. PETÄJÄVEDEN VANHA KIRKKO 2. RAUMAN KAUPUNKI 3. LASSI KUJALA 4. MAANMITTAUSLAITOS 5. SLHK / SUPER OTUS 6. RAUMAN KAUPUNKI 7. SEPPO LAMMI

www.maailmanperinto.fi
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Suomen maailmanperintökohteet:
1. Petäjäveden vanha kirkko
2. Vanha Rauma
3. Verlan puuhiomo ja pahvitehdas
4. Struven piste
5. Suomenlinna
6. Sammallahdenmäki
7. Merenkurkku Kvarken
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