POSITIO 4/2019

Laserkeilausta
maalla ja
kaupungissa

PAIKKATIEDON
KÄRKIHANKKEET

PAIKKATIETOIKKUNAN
MERKKIVUOSI

PELIMOOTTORIT
KAUPUNKIMALLEIHIN

2 positio 4/2019

KUVA: EMMA MARTTILA

Unelmilla on siivet

Maanmittauslaitoksessa reilu 10
vuotta sitten unelmoitiin alustasta,
jonne eri paikkatietoa tuottavat
tahot voisivat viedä aineistonsa
ilmaiseksi muiden käyttöön. Yllä
pidosta vastaisi jokainen tiedon
tuottaja itse. Uskomatonta. Tuskin
onnistuu. Haihattelua. Maanmit
tauslaitoksen Karttapaikka oli siinä
vaiheessa ollut jo 10 vuotta käy
tössä, joten kritiikki talon sisällä
kin oli vahvaa. Onneksi tekijöiden
Positio-lehden päätoimittaja ja toimitussihteeri
usko tuotteeseen oli vahva ja syntyi
vaihtuvat ensi vuoden alussa.
Paikkatietoikkuna. Samalla syntyi
Kuvassa Maria Vilppola, Riikka Kivekäs ja
monenlaisia yhteistyöverkostoja
Pirkko Yliselä.
ja alustoja, joista vasta paljon myö
hemmin ymmärrettiin olla ylpeitä ja joiden tarpeellisuus tunnustetaan edelleen.
Nyt 10 vuoden jälkeen juhlitaan Paikkatietoikkunaa ja haaveillaan toisenlaisesta
alustasta ja yhteistyöstä. Siinä tietoa tuottavat tahot voisivat viedä aineistonsa ilmai
seksi muiden käyttöön. Ylläpidosta vastaisi jokainen tiedontuottaja itse. Eikö jo nyt
yhteistyö, verkostoituminen ja alustat luulisi olevan tuttua kaikille paikkatiedon
kanssa työskenteleville. Miksi kaikkien pitäisi saada oma hiekkalaatikkonsa, kun
samalla laatikolla saataisiin yhdessä aikaan komea hiekkalinna. Eikä pienten tarvitsisi
kiukuspäissään käydä potkimassa linnaa rikki.
Paikkatietoalusta yhdessä muiden Sipilän hallituksen kärkihankkeiden kanssa on
täynnä unelmia. Jaksakaa uskoa hyvään tekemiseenne ja puskekaa eteenpäin. 2030luvun koittaessa ihmetellään (taas), miksi kaikki eivät nähneet sen hyötyjä heti. Mitä
veikkaatte, onko Laatuvahti jo silloin a) tehnyt itsensä tarpeettomaksi b) jatkuvassa
käytössä c) ai, mikä Laatuvahti?
Pidetään huolta meidän osaamisestamme. Teemu Saloriutan sanoin suomalaisten
ratkaisuja paikkatietojen yhteentoimivuuden ja saatavuuden parantamiseksi pidetään
kansainvälisesti kiinnostavina.
Tässä vuoden ja vuosikymmenen viimeisessä lehdessä lähes jokainen sivu kertoo
unelmista. FinnRef, Lidar, laserkeilaus, julkisen hallinnon digitaaliset palvelut. Kuka
tiesi näistä 2000-luvun alussa yhtään mitään? Uskon, että unelmoijat, kehittäjät kyllä,
mutta käyttäjät tuskin ymmärsivät tai osasivat edes haikailla.
Viimeisen lehden kohdalla on kiitosten aika. Kiitos teille lukijat tästä mielenkiintoi
sesta matkasta paikkatiedon monipuoliseen maailmaan. Luovutan päätoimittajuuden
Riikka Kivekkäälle, paikkatiedon moniosaajalle Maanmittauslaitoksen Paikkaosastolta.
Lupasin tuurata häntä kaksi vuotta ja aika tuli nyt täyteen.
Kiitos myös Position pitkäaikaiselle tuottajalle Katri Isotalolle. Katri oli tekemässä
sitä ihka ensimmäistä Positiota ja lyhyttä taukoa lukuun ottamatta Katri on ollut toi
mittamassa lehteä lähes koko ajan. Maria Vilppola Maanmitt auslaitoksen viestinnästä
ottaa toimitussihteerin tehtävät.
Hienoa, että Positio on ollut mukana niin monissa unelmissa ja saa edelleen todistaa
niin monia unelmia.
Pirkko Yliselä
Päätoimittaja
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Parempaa palvelua muotoillen

KUVA: KATRI ISOTALO

KIRSI MÄKINEN

Vain tuntemalla käyttäjät ja heidän tarpeensa voidaan suunnitella palveluita todellisiin käyttötilanteisiin.

KIRSI MÄKINEN
Vaikka paikkatiedon mahdollisuudet olisivat
rajattomat, saatamme silti tuskailla, kuinka pieni
osa paikkatiedon potentiaalista on hyödynnetty
tai kuinka palvelut eivät tavoita potentiaalisia
käyttäjiään.
Toimivan palvelun resepti on yksinkertai
nen: kuuntele asiakasta ja ota selvää, mitä hän
tarvitsee. Kaikkien aikaa säästyy, kun asiointi
sujuu jouhevasti eikä asiakasta yritetä väkisin
mukauttaa toimintatapoihin, jotka eivät ole
hänestä luontevia.
Hankalaksi koettu palvelu voi jäädä käyt
tämättä tai näkyä lisääntyvinä tukipyyntöinä.
Tästä huolimatta turvaudumme palvelujen
kehittämisessä ratkaisuihin, joissa luulemme tie

tävämme asiakkaan tarpeet – tai haluamme asi
akkaan toimivan niin kuin meille on helpointa.

Kaiken takana on asiakas
Palvelumuotoilu tarjoaa keinot asiakkaiden
toiveiden luotaamiseen ja kehitysideoiden tes
taamiseen käytännössä.
Palvelumuotoilun avulla suunnittelussa voi
daan ottaa huomioon sekä asiakkaan tarpeet että
liiketoiminnan tavoitteet. Tarpeiden ja tavoittei
den yhteensovittamisen keskeisiä periaatteita
ovat asiakkaan käyttämän palveluketjun tunnis
taminen sekä asiakkaan toiveiden ja tarpeiden
kuunteleminen.
Tuntemalla käyttäjät ja heidän tarpeensa
voimme suunnitella sovelluksen, jossa on otettu
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PALVELUMUOTOILU (engl. Service Design) tarkoittaa palvelujen innovointia,
kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetelmin.
Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on palvelukokemuksen (engl. service
experience) käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu vastaa sekä
käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita.
Asiakkaan palvelukokemuksen rakennuspalikoita ovat palvelun kontaktipisteet
(engl. service touchpoints), palvelutuokiot (engl. service moments) ja
palvelupolku (engl. service string, customer journey).
Lähde: Wikipedia
huomioon todelliset asiakkaat ja käyttötilanteet
kuviteltujen sijaan.

Käyttäjäpersoonat avuksi
Asiakasymmärrys on hyvän palvelun perusta ja
sen keräämiseen kannattaa varata aikaa. Käyttä
jäkyselyt, asiakastyytyväisyystutkimukset, kävi
jäseurannasta saatavat tiedot sekä asiakkaiden ja
asiakaspalvelussa työskentelevien haastattelut
ovat hyviä asiakastiedon lähteitä. Yhdistämällä
eri lähteistä saatava tieto tarkentuu kuva asiak
kaista ja heidän tarpeistaan.
Myös silloin, kun palvelulla on laaja käyt
täjäkunta (kuten usein on julkishallinnossa),
monenkirjavasta käyttäjien joukosta voi erottaa
tyypillisimmät käyttötilanteet ja käyttäjäryhmät.
Käyttäjäpersoonat on yksi tapa dokumentoida
käyttäjistä keräämämme tieto. Persoona kuvaa
keskivertokäyttäjän tarpeet ja toiveet, hänen
palvelusta saamansa hyödyn sekä mahdolliset
huolet.
Kun Maanmittauslaitoksen uusia verkkosi
vuja suunniteltiin, apuna oli seitsemän erilaista
käyttäjäpersoonaa. Toki sivuston käyttäjät ovat
paljon kirjavampi joukko, mutta persoonien
avulla meidän, sivuston kehittäjien, oli helpompi
miettiä, kenelle palvelua teemme ja miten sano
mamme muotoilemme.

Palvelupolut kuntoon
Jotta palvelusta saadaan mahdollisimman sujuva,
on hyvä tuntea asiakkaan koko palvelupolku.
Polku alkaa siitä hetkestä, kun asiakas huomaa
tarvitsevansa palvelua ja päättyy vasta kun hän
on saanut asiansa hoidettua.
Palvelupolku koostuu kontaktipisteistä ja
palvelutuokioista. Miten asiakas löytää palvelun?
Mitä hän on tehnyt ennen sitä? Mitä asiakkaan
pitää tietää tai olla tehnyt ennen palveluun siir
tymistä? Entä minne hän jatkaa palvelussa käy
tyään? Saiko hän asiansa hoidettua kokonaan vai
jatkaako esimerkiksi jonkin toisen viranomaisen
palveluun?
Asiakkaan saama palvelu rakentuu palve
lutuokioista, jotka tarjotaan kontaktipisteiden
kautta. Kontaktipisteet voivat olla sekä fyysisiä
että digitaalisia, kuten asiakaspalvelu, verk

kosivuilla oleva ohje tai toiminto, vaikkapa
reittihaku.
Kun olet kuvannut palvelupolun, kulje se läpi
asiakkaana. Voisitko tehdä kokemuksesta vielä
paremman? Ymmärtääkö asiakas, mitä häneltä
odotetaan? Saako hän helposti kaiken asiansa
hoitamiseen tarvittavan tiedon?
Palvelusta voi myös tehdä prototyypin, jota
testataan oikeilla asiakkailla, tai antaa palvelun
betaversion asiakkaiden arvioitavaksi. Mitä var
haisemmassa vaiheessa palautetta saa, sitä hel
pompi suunnitelmia on vielä muuttaa ja vaihtaa
tehtyjä ratkaisuja.

Paikkatiedon palvelumuotoilu –
mahdoton tehtävä?
Palvelumuotoilu tarjoaa viitekehyksen, jota voi
soveltaa hyvin erilaisiin tilanteisiin palvelujen
tuotteistamisesta sovelluskehitykseen ja viestin
nän suunnitteluun. Olisiko sillä annettavaa myös
paikkatiedon parissa toimijoille?
Asiakasnäkökulman vahvistaminen on tuskin
haitaksi kenellekään. Prototyypit, testaus ja käyt
täjiltä saatu palaute on arvokasta raaka-ainetta
palvelujen kehittäjille. Toki edellyttäen, että
kehittäjillä on mahdollisuus reagoida annettuun
palautteeseen. Palvelumuotoilu voi myös antaa
välineitä selkeyttää ja yksinkertaistaa asioita –
paikkatietohan mielletään usein monimutkai
seksi tai hieman vaikeaselkoiseksi.
Mikään menetelmä ei kuitenkaan yksin takaa
hyvää lopputulosta. Menetelmiä tärkeämpää on
asenne. Halu kuunnella asiakasta, ottaa asiakkaan
toiveet huomioon ja toteuttaa palvelut mahdolli
simman sujuviksi.
Sujuvan palvelun rakentaminen ei välttämättä
tarkoita valtavia investointeja. Joskus pienilläkin
muutoksilla voi olla iso merkitys. Edellyttäen
että tiedät mitä teet – ja miksi.

Kirsi Mäkinen on Position ex-päätoimittaja,
joka nykyisin kehittää Maanmittauslaitoksen
verkkosivuja.
ETUNIMI.SUKUNIMI@MAANMITTAUSLAITOS.FI
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Foss4g yhdisti avoimen
maailman paikkatieto-osaajat
Bukarestissa
Teksti: Sanna Jokela, Gispo
Kuva: Anniina Kovalainen

KUVA: MAANMITTAUSLAITOS

OSGeo Foundationin alainen FOSS4G-tapahtuma järjestettiin tänä vuonna elokuussa Romanian Bukarestissa. Vastaavia vuotuisia avoimen
lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistojen käyttäjien ja kehittäjien kokoontumisajoja on järjestetty jo vuodesta 2004. Yhteisöllisyys olikin parasta antia myös Romaniassa. Jokaisella osallistujalla oli tarina siitä, miten oli alalle päätynyt, ja
vaikka polut olivat välillä hyvinkin erilaisia, yhteinen ajatus hyödyntää ja kehittää paikkatietoalaa avoimesti yhdisti eri puolelta maailmaa
tulleita paikkatietoalan ammattilaisia. Osallistuja oli yli 1000 yli 70 maasta. Suomalaisia oli
42.
FOSS4G on usein ainakin viikon kestävä
megatapahtuma. Tapahtuman aloitti intensiiviset ja hikiset työpajat, joissa pääsi työntämään
kätensä avoimen lähdekoodin pullataikinaan.
Sen jälkeen oli vuorossa kolme päivää esitelmiä maailman parhailta QGIS-, PostGIS-, GeoServer-, OpenLayers-, Leaflet-, Oskari- jne.
guruilta. Nörttifanit tapasivatkin innolla OSGeo-supersankareitaan ja Twitteristä tuttuja
megastaroja. Jopa Suomen oma visualisoinnin
osaaja Topi Tjukanov sai huomata, että hänellä
on oma faniklubi.
Ohjelmistojen ominaisuuksista parhaita
olivat QGISin 3D-maailman taklaaminen ja
QGISiin kytkeytyvän kenttätyökalu QFieldin
kehittyminen kunnon tuotteeksi. Yleisöön ve-

Droonikisassa ratkottiin
viljelyn, ympäristön ja
kiinteistöhuollon haasteita
Ultrahackin syyskuussa järjestämässä Drone
Tournamentissa mitattiin drooniteknologian
tasoa ja pyrittiin löytämään innovatiivisia rat-

OpenStreetMap-yhteisössä kehitetty Geochicas-konsepti on paikka, jossa naiset voivat
rauhassa tavata ja keskustella alasta keskenään. Suomen gismuiduille päätettiin tämän
jälkeen perustaa oma WhatsApp-ryhmä. Kuvassa Malena Libman Argentiinasta nauraa
yhdessä OSGeon puheenjohtajan María Araias de Reynan ja OSgeon hallituksen jäsenen
Astrid Emden kanssa GeoChicas tapaamisessa.

tosi myös QGISin mahdollisuus visualisoida
mesh-aineistoja todella monipuolisesti. Sisällön puolesta mielenkiintoisempia tarinoita
olivat tansanialaisen kaupungin kaupunginosien määrittely kyläpäälliköiden kautta sekä
miten heatmapit pitäisi heittää romukoppaan,
sillä ne ovat hankalia tiedon esittelyn kannalta. Ja vaikka avoimen lähdekoodin paikkatietoala on iloinen ja innostunut, varoiteltiin myös
siitä, että supersankaritkin tarvitsevat lepoa ja

kehittämistä pitää tukea. “Free” ei ole oikeasti ilmainen.
Tunnelmallisessa loppuseminaarissa järjestäjät eivät selvinneet ilman kosteita silmäkulmia ja keynote-puheenvuoroissa (Four little
words) puhuttiin lopulta rakkaudesta ja avoimuudesta. Ensi vuonna Calgaryyn!
Kaikki FOSS4G 2019 esitykset löytyvät videoituna täältä: https://media.ccc.de/c/foss4g2019

kaisuja niin ympäristön suojeluun kuin kiinteistöhuollon tarpeisiinkin.
Espoon kaupungin ja Maanmittauslaitoksen Building Care -tehtävässä piti tutkia Tapiolan koulun ja lukion rakennuksen katto ja
toimittaa loppuraportti, jossa on eriteltynä
kohteet, jotka tarvitsevat huoltoa tai tarkempaa tutkimista. Tiimejä oli saapunut ympäri
Suomen, ja voittajaksi valittiin HOLTANsähkö.
Voittajatiimi teki analyysin tehokkaasti, kuvien
ja videoiden laatu oli erinomainen ja se löysi
kaikki tärkeimmät korjausta tai lisätarkastusta
vaativat kohteet. Lisäksi voittaja käytti turvallisuutta parantavia ropelisuojia.
Count the grass -haastetta ratkovien joukkueiden tehtävänä oli arvioida muutaman
hehtaarin peltolohkolta nurmen kokonaisbiomassa kilogrammoissa sekä tuottaa alueesta
kartta, joka kuvaa biomassan määrän vaihtelua eri osissa lohkoa.

Flowering Forest -haasteessa selvitettiin
hehtaarin laajuisesta kuusen siemenviljelyä
koskevasta data-aineistosta emikukkien esiintyvyys ja arvioitiin alueella esiintyvien puiden
kuntoa.
Hazardous Chemical Problem -haasteessa
piti etsiä ja paikantaa Harakan saaren rannalle
ajautuneet jätekanisterit, havaita mahdolliset
vuodot sekä bonustehtävänä ottaa näyte rannalle valuneesta tuntemattomasta nesteestä
ja toimittaa se tuomaristolle.
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TAPAHTUMAKALENTERI

Inspire Helsinki 2019 kehotti
katsomaan paikkatietokuplan
ulkopuolelle

kaistu, niin monta byrokratian estettä on vielä
ylitettävänä. Useissa maissa tietoja ei ole vielä avattu ja moni vaatii lisenssien maksamista
aineistojen käyttämiseksi.
Haasteet muistuttivat käytännön elämästä

Teksti ja kuva: Riikka Kivekäs, Maanmittauslaitos
Inspire Helsinki 2019 -tapahtuma toi noin 160
paikkatietoasiantuntijaa ympäri maailmaa lokakuiseen Helsinkiin. Ilmassa väreili kysymys,
miten saisimme paikkatiedot laajemmin hyötykäyttöön.
”Paikkatieto ei ole enää erityistä. Siitä on
tullut IT-alan valtavirtaa”, käynnisti OGC:n
johtaja Bart de Lathouwer (OGC) keskustelun. Esimerkiksi paikkatiedon yhdistämisessä
muun tiedon kanssa tarvitaan valmiita rakennuspalikoita, kuten OGC API Features -moduuleja.
Jotta paikkatieto voidaan yhdistää muuhun tietoon, sen on oltava saatavilla ja käytettävissä. Hanna Niemi-Hugaerts (Forum Virium) toi esille, miten tiedon avaaminen luo
mahdollisuuksia hyödyntää sitä innovaatioissa ja liike-elämässä.
Thorsten Reitz (wetransform) haastoi
osallistujat miettimään, miten paikkatieto olisi kaikkien saatavilla yhtenäisessä muodossa
muutamasta helposti löydettävästä paikasta.
Yhtenä malliesimerkkinä hän mainitsi kotimaisen Paikkatietoalustan.
Puheenvuoroissa, työpajoissa ja viimeisen
päivän paneelikeskustelussa nousikin pääkysymykseksi, miten paikkatietoa voisi enemmän ja paremmin hyödyntää oman paikkatietokuplamme ulkopuolella.
Vaikka moni tekninen kysymys on jo rat-

Inspire Helsinki Data Challenge -haasteessa osallistujat etsivät innovatiivisia ratkaisuja
Inspire-datan hyödyntämiseen.
Euroopan komission (Joint Research
Centre JRC) haasteessa kaksi tiimiä Kanadasta pohti, miten Inspire-dataa voisi hyödyntää
luonnonkatastrofien vaikutusten ennustamisessa. Minerva Intelligence mallinsi maanvyöryherkkyyttä Venetossa Italiassa, ja ”West
Coast Surfers” (Safe Sotfware) loi Britanniaan
reaaliaikaisia tulvavaroitusraportteja.
Tiimit Tilastokeskuksesta ja Ruotsista (Kungliga Tekniska Högskolan) tarttuivat
HELCOM:n haasteeseen etsiä Itämeren parhaat lomakohteet. Lomakohteen valinnassa yhdistyivät useat eri paikkatietoaineistot,
kun etsittiin missä on vähiten saasteita, mikä
paikka sopii uimiseen tai kalastukseen ja minne pääsee ilman autoa.
Hollantilainen ”Better Sweat from Wet”
pohti Ilmatieteen laitoksen, Vaisalan ja Spatineon haasteessa, miten sääolot voitaisiin
huomioida työmatkareittien suunnittelussa.
Lopputuloksena syntyneen reittioppaan avulla käyttäjä voi välttää pahimmat sadekuurot.
Parhaana työnä raati päätti palkita Minerva Intelligence -tiimin. Onnea voittajille ja
kaikille muille mukaan lähteneille tiimeille!
Haasteet toivat tapahtumalle piristysruiskeen ja muistutuksen käytännön elämästä, kuten tuomariston jäsen toimitusjohtaja
Sampo Savolainen Spatineo Oy:sta tiivisti:
”Tärkeintä tapahtumassa oli, että mukaan
otettiin datan hyödyntämisen näkökulma data-haasteiden muodossa. Inspire-konferenssi on keskittynyt datan tarjoajien haasteisiin,
mm. tietomalleihin, politiikkaan ja työkaluihin. Mitä pidemmälle Euroopan paikkatietoinfrastruktuuri kehittyy, sitä tärkeämmäksi tulee ottaa mukaan käyttäjät ja huolehtia
vuoropuhelusta datan hyödyntäjien ja tuottajien välillä.”
Tutustu tapahtuman materiaaleihin:
www.inspire-helsinki.fi

12.12.2019
PAIKKATIETOVERKOSTON SEMINAARI JA
VUOSIKOKOUS
Epicenter, Mikonkatu 9, Helsinki
Lisätietoja: https://www.maanmittauslaitos.fi/
kartat-ja-paikkatieto/paikkatietojen-yhteiskaytto/
osallistu
2020
28.-29.1.2020
3RD INTERNATIONAL WORKSHOP ON SPATIAL
DATA QUALITY
Valletta, Malta
Lisätietoja: https://eurogeographics.org/calendarevent/3rd-international-workshop-on-spatialdata-quality/
5.-6.2.2020
KUNTALIITON PAIKKATIETO- JA
KAUPUNKIMALLINNUSSEMINAARI 2019
Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki
Lisätietoja: https://tapahtumat.fcg.fi/kuntienpaikkatieto-ja-kaupunkimallinnusseminaari/
tapahtumapaikka
11.-12.2.2020
KUNTIEN PAIKKATIETO- JA
KAUPUNKIMALLINNUSSEMINAARI
Kuntatalo, Hakaniemi, Helsinki
Lisätietoja: https://tapahtumat.fcg.fi/kuntienpaikkatieto-ja-kaupunkimallinnusseminaari
7.-9.4.2020
GEOSPATIAL WORLD FORUM
Amsterdam, Alankomaat
Lisätietoja: https://geospatialworldforum.org/
12.-15.5.2020
INSPIRE CONFERENCE 2020
Dubrovnik, Kroatia
Lisätietoja: https://inspire.ec.europa.eu/
conference2020
14.7.-20.7.2020
XXIVTH ISPRS CONGRESS
Nizza, Ranska
Lisätietoja: http://www.isprs2020-nice.com/
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Erilainen lumi heijastaa valoa
eri tavoin
SnowAPP-mittauskampanja kokosi Ilmatieteen
laitoksen Arktiseen avaruuskeskukseen Sodankylään viime talvena kansainvälisen ryhmän
kuukauden tutkimustyöhön. Eri menetelmillä
tehtyjen havaintojen avulla pyritään ymmärtämään paremmin lumen ja sähkömagneettisen
säteilyn vuorovaikutusta. Havainnot auttavat
siis kehittämään entistä parempia menetelmiä
lumen tarkkailuun satelliittien avulla.
Tieto lumesta on yhä tärkeämpää, kun pyritään hallitsemaan makean veden saatavuutta ja

ProGIS palkitsi erinomaisia
opinnäytetöitä
ProGIS ry jakaa vuosittain paikkatietoalan
opinnäytetyöpalkinnon Paikkatietomarkkinoiden yhteydessä pidettävässä seminaarissa yhdelle tai useammalle paikkatietotekniikkaa ja
sen hyödyntämistä edistävälle opinnäytteelle.
Tänä vuonna useiden erinomaisten vuoden aikana valmistuneiden opinnäytteiden joukosta
palkittaviksi valittiin Claudia Bergrothin, Hertta Sydänlammin ja Vili Virkin opinnäytteet.
Claudia Bergrothin gradu “Uncovering population dynamics using mobile
phone data: the case of Helsinki Metropolitan Area” valmistui Helsingin yliopistolle. Bergroth käytti verkkopohjaisia matkapuhelinaineistoja ihmisen läsnäolon kuvaajana
selvittäessään, kuinka väestöjakauma vaihtelee pääkaupunkiseudulla tavallisen arkipäivän aikana. Tutkimustuloksia voidaan käyttää
mm. palvelujen kohdentamisessa tiettyihin
paikkoihin ja kellonaikoihin. Lisää Bergrothin
opinnäytetyöstä voi lukea Positiosta 1/2019, ja
tutkimuksesta on valmisteilla myös tieteellinen artikkeli.
Myös Hertta Sydänlammin gradu
”Strategic districting for the mitigation of educational segregation: A pilot

Suomigrammi visualisoi ja
auttaa päätöksenteossa
Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristön valikoimaan on lisätty maastotietojen tilastotyökalu Suomigrammi. Suomigrammi luo tilastoja maastotiedosta ja visualisoi Suomeen liittyviä
paikkatietoja. Sen avulla voi tutkia esimerkiksi
loma-asuntojen sijoittumista tai havainnollistaa
Suomen järvisimmät kunnat. Suomigrammi näyt-

model for school district optimization
in Helsinki” valmistui Helsingin yliopistolle. Sydänlammi kehitti koneoppimiseen perustuvan GIS-sovelluksen, jolla voidaan määrittää oppilasalueet siten, että niiden väliset
sosiaaliset erot olisivat mahdollisimman pienet. Alueiden sosiaalisen eriarvoistumisen
vähentäminen on yhteiskunnallisesti tärkeä
aihealue, ja Sydänlammin työ onkin kiinnostanut sekä mediaa että ulkomaisia tutkimusryhmiä. Myös tästä työstä on valmisteilla tieteellinen artikkeli.
Vili Virkin Aalto-yliopistoon tehdyn diplomityön aiheena oli “The value of opensource river streamflow estimation in
Southeast Asia”. Virkin tutkimusalue oli
maantieteellisesti kaukana muista palkituista, sillä hänen tutkimuksensa liittyi vesivarojen hoitoon Kaakkois-Aasiassa, Mekong-joen
alueella. Virkki haki kyselytutkimuksella ja
puolistrukturoiduilla haastatteluilla käyttökohteita avoimeen lähdekoodiin perustuvalle
jokivirtaaman mallinnustyökalulle ja tutki työkalussa käytettävää lähtöainestoa Monte Carlo
-simulaatioon perustuvilla spatiaalisilla epävarmuusanalyyseillä.

tää tiedon joko kartalla tai diagrammina. Tällä
hetkellä Suomigrammi sisältää 18 kohdeluokkaa,
muun muassa rakennukset, autotiet ja järvivedet.
Suomigrammia pilotoidaan betavaiheessa Maanmittauslaitoksen maastotietokannan
aineistolla. Tulevaisuudessa, kun Kansallisen
maastotietokannan (KMTK) mukaista aineistoa
on saatavilla, palvelu voi tarjota reaaliaikaista
tilannekuvaa esimerkiksi siitä, minne Suomessa
rakennetaan uusia rakennuksia.

sopeutumaan uusiin ilmasto-olosuhteisiin. Tietoa tarvitaan myös, kun arvioidaan lumeen ja
sen sulamiseen liittyviä riskejä, esimerkiksi lumivyöryjä, tulvia ja ikiroudan sulamisesta johtuvaa maaperän epävakautta.
Mittauksissa havainnoitiin viittä eri lumityyppiä, jotka ovat uusi lumi, tuulen muokkaama lumi, moottorikelkan jälki, tallattu lumi ja
liattu lumi. Ne kaikki heijastavat valoa eri tavalla. Tuloksia käytetään parantamaan lumenpinnan heijastavuuden eli albedon simulointia numeerisissa sääennusteissa ja ilmastomalleissa.

KUVA: NIKU KIVEKÄS

KUVA: ROBERTA PIRAZZINI, ILMATIETEENLAITOS

Metsähallitukselta uusi
retkikompassi
Metsähallitus on rakentanut karttapalvelun,
jonka tavoitteena on avata Metsähallituksen
paikkatietoa sosiaalisen median ominaisuuksien kera kaikkien metsässä liikkujien käyttöön. Karttapalvelua testikäytetään parhaillaan Ruunaan ja Evon retkeilyalueilla.
Palvelussa käyttäjät voivat antaa palautetta Metsähallitukselle, alueen yrittäjille tai
muille harrastajille. Palvelu on suunniteltu
mobiilikäyttö edellä.
Palvelua kehittävät yhdessä Metsähallituksen ja Tietotemput Oy:n kanssa Suomen Latu,
Suomen Partiolaiset sekä Retkinikkari.fi. Palvelu löytyy osoitteesta: www.retkikompassi.fi.

Suomigrammi on tilastotyökalu kenelle tahansa Suomen maastotiedoista kiinnostuneille.
Nyt julkaistu versio on Suomigrammin ensimmäinen versio, jolla konseptin toimivuutta kokeillaan. Testaa ja anna palautetta!
Paikkatietoalusta.fi>kunnille>tiedontuottajien
ohjeet>Suomigrammi
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Digitalisoidaan julkiset
palvelut

KUVA: ILARI RÄSÄNEN

KATRI ISOTALO
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• yhtenäistää ja parantaa julkisen hallinnon sähköisiä
palveluita
• parantaa ja tehdä läpinäkyvämmäksi tietopohjaista
päätöksentekoa
• säästää kustannuksia julkisessa hallinnossa
• tuoda julkishallinnon keskeiset paikkatietoaineistot
saataville alustaan, jonka varaan yksityissektori voi
rakentaa oman palveluekosysteemin.
K

U

K

Yksi Juha Sipilän hallitusohjelman kärki
hankkeita oli Digitalisoidaan julkiset palvelut.
Tavoitteena oli rakentaa julkiset palvelut käyt
täjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi. Toi
mintamallien uudistusten rinnalla luotiin mm.
tiedonhallintaa koskevaa lainsäädäntöä.
Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärki
hankkeen 100 miljoonalla eurolla rahoitettiin
hallituskaudella 16 hanketta. Vahvasti paikkatie
topohjaisia niistä olivat julkisen hallinnon yhtei
nen paikkatietoalusta sekä rakennetun ympä
ristön ja rakentamisen digitalisaatio (KiraDIGI).
Paikkatietoalustan tavoite on yhtenäistää
valtion, maakuntien ja kuntien paikkatiedot ja
tuoda ne myös yritysten ja yhteisöjen saataville.
Alusta yhtenäistää ja parantaa julkisen hallinnon
sähköisiä palveluita, parantaa tietopohjaista pää
töksentekoa ja säästää kustannuksia julkisessa
hallinnossa. Paikkatietoalusta-hankkeen toteu
tus aloitettiin syyskuussa 2017 ja ensimmäi
nen vaihe päättyy kuluvan vuoden lopussa. Sen
vastuutaho on maa- ja metsätalousministeriö
ja hankepäällikkö Antti Jakobsson. Keskeisinä
toteuttajina ovat olleet Maanmittauslaitos,
ympäristöministeriö, Suomen ympäristökes
kus, Ilmatieteen laitos ja maakuntien liitot.
Kuntayhteistyö on ollut monen osahankkeen
kannalta olennaista. Yhteistyötä on tehty myös
ELY-keskusten, sisäministeriön, puolustusminis
teriön ja Geologian tutkimuskeskuksen kanssa.
Rahoitusta hanke sai 8 miljoonaa euroa.
Rakennetun ympäristön ja rakentamisen
digitalisaatio (KiraDIGI) -kokonaisuuden tavoit
teena oli saada rakentamisen ja kaavoituksen
julkinen tieto kaikkien helposti käytettäväksi,
kehittää sujuvasti yhteen toimivia järjestelmiä
ja yhtenäisiä toimintatapoja sekä käynnistää
joukko kokeiluhankkeita luomaan uusia inno
vaatioita ja liiketoimintaa. Tavoitteena oli myös
kehittää lainsäädäntöä niin, että se tukee alan
digitalisaatiota. KiraDIGI:n vastuutaho oli ympä
ristöministeriö ja rahoitus 16 miljoonaa euroa,
josta puolet tuli valtiolta ja puolet kiinteistö- ja
rakentamisalalta.
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Miten Paikkatietoalusta-hankkeessa
onnistuttiin, Antti Jakobsson:
Kuinka hyvin hankkeen alkuperäinen tavoite
mielestäsi saavutettiin?
- Yhteisten spesifikaatioiden osalta onnistuttiin,
eli osahankkeissa Kansallinen maastotietokanta
KMTK (rakennukset ja rakennelmat, liiken
neverkot, hydrografia ja maasto), Osoitteet ja
Maankäyttöpäätökset saatiin aikaa yhteiset käsi
temallit. Lisäksi saatiin aikaan yhteiset laatu- ja
elinkaarisäännöt, joita ei käsittääksemme ole
vielä muualla maailmassa.
Palvelujen osalta onnistuttiin luomaan yleinen
laatuvahtipalvelu, joka on testattu ja toimi
vaksi havaittu rakennusten, liikenneverkon ja
maakuntakaavojen osalta. Lisäksi sitä testattiin
maankäyttöpäätösten ja osoitteiden osalta.
Samalla luotiin tiedon tallennuspalvelu, jolla
tiedontuottajat voivat tallentaa tiedot koonti
tietokantaan. Tässä hallitaan tiedon elinkaari
asettamalla jokaiselle kohteelle yksikäsitteinen
tunnus. Palvelussa rakennustiedon osalta hal
litaan 3D-geometria ja myös kolmiulotteisen
kappaleen laatu voidaan testata. Kokonaisuutena
palvelu on ainutlaatuinen maailmassa.
Osoite-osahankkeessa kehitettiin Osoitehaavisovellus, jonka avulla voi kerätä hankkeessa kehi
tettyyn valtakunnalliseen osoitetietojärjestel
mään rakennuksen sisäänkäynnit ja kulkupisteet
rakennukselle sekä ilmoittaa havaitsemistaan
virheistä. Lisäksi tehtiin PoC osoitekorjaussovel
luksesta kunnille.
Maankäyttöpäätökset-osahankkeessa pilotoitiin
tulevaisuuden tietomallipohjaisen asemakaavan
prosessia ja uutta kaavan pohjakarttaa.
Teknisesti paikkatietoalustan avulla voidaan
tuottaa yhteiset ja yhtenäiset tietoaineistot. Vielä
aineistot eivät sitä ole, mutta edellytykset on nyt
luotu. Jatkokehittämiseen on ehdotettu raken
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nusten ja osoitteiden perusparannusohjelmaa.
Tällä saataisiin hyvät edellytykset myös raken
netun ympäristön tietoalustalle ja rekisterille,
jota ympäristöministeriö lähtee uuden hallitus
ohjelman mukaisesti kehittämään.

Paikkatie

monesti syntyvät ekosysteemissä eri toimijalle
kuin sille, joka rakentaa yhteentoimivuuden.

toalustan

Entä suurimmat ilonaiheet ja edistysaskeleet?

Satelliittikuva-osahankkeessa rakennettiin val
miita kuvamosaiikkeja sekä yksittäisen satelliit
tikuvan tilauspalvelu.
Yhteisistä käyttäjäpalveluista saatiin aikaan
uusi älykkäämpi paikkatietojen haku, jossa
nimistö tarjoillaan myös linkitettynä datana, ja
seuraavaksi tulevat tarjolle muut tiedot.
Geokoodauspalvelu mahdollistaa sijainnin
löytämisen paikannimellä, osoitteella tai kiin
teistötunnuksella. Sama toimii käänteisesti.
Hankkeessa kehitetty Suomigrammi vastaa
esim. kysymykseen paljonko Suomessa on
rakennuksia ja tulevaisuudessa myös kysymyk
seen paljonko Suomessa on järviä. Aluejakoon
perustuvasta tilastosta voi jo tehdä tiedon
yhdistämispalvelussa automaattisesti kartan.
Lisäksi tehtiin viranomaisille suunnatut Inspirevalidointipalvelu, luettelopalvelu ja uudelleen
ohjauspalvelu.
Karttakuva- ja kyselypalvelut uudistettiin, ja
ne perustuvat nyt uusiin käyttäjäystävällisempiin
avoimiin rajapintaratkaisuhin. Ensimmäisenä
saataville on tullut rakennusten vektoritiilipal
velu sekä OGC API Features -rakennukset.
Kaikki nämä palvelut tulevat automaattisesti
niiden käyttöön, jotka tuovat tietonsa osaksi
palvelua.

avulla

Mitkä olivat hankkeen suurimmat haasteet?
- Yhteentoimivan paikkatiedon ekosysteemi
perustuu ajatukseen siitä, että rakennetaan
yhteisesti parempaa tulevaisuutta. Toimijoiden
on ollut vaikea joskus hahmottaa, mitä hyötyä
tästä on heille. Haasteena on se, että hyödyt

voidaan
tuottaa
yhteiset ja
yhtenäiset
tieto
aineistot.

- Yllättävät onnistumiset ja kun huomaa, että
sanoma on mennyt perille. Yllättäviä onnistumi
sia on esimerkiksi maakuntien laatuvahti, jota ei
alun perin ollut suunniteltu, mutta koska HAMEhankkeessa oli tehty yhteinen käsitemalli, oli se
lopulta helppo toteuttaa ja viedä käyttöön.
Hankkeessa panostettiin viestintään, ja sen
tärkeys on tullut huomattua. Kuntien kanssa on
päästy hyvään yhteistyön alkuun ja uskon, että
se kantaa hedelmää jatkossa.
Tärkeä edistysaskel on myös turvallisuus, jota
kehitettiin yhteistyössä puolustusministeriön ja
sisäministeriön kanssa.
Hankkeen tärkein lopputulos ja seuraavat
askeleet?
- Hanke nosti Suomen paikkatietoinfrastruktuu
rin uudelle tasolle. Sen varaan voi nyt rakentaa
esimerkiksi yritysten kansainvälistymistä mutta
myös tuoda paikkatiedot vihdoin tehokäyttöön!
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Paikkatieto polttoaineena monessa
moottorissa
Paikkatietoa hyödyntävät ekosysteemit hallitsivat Business Finlandin kasvumoottorikilpailuja.
KATRI ISOTALO
Hallitus ohjasi Business Finlandin
kautta kasvumoottoreiden rahoituk
seen yhteensä 60 miljoonaa euroa
lainamuotoista pääomarahoitusta vuo
sina 2018 ja 2019. Kasvumoottoreiksi
määriteltiin yli miljardin euron uuteen
liiketoimintaan tähtäävät liiketoimin
taekosysteemit.
Business Finland ohjasi kasvumoot
toreille lainamuotoista pääomarahoi
tusta alustayhtiöiden pääomittami
seen ja ekosysteemien orkesterointiin.
Pääomarahoitus on Business Finlandin
uusi rahoitusmuoto. Toisin kuin pro
jektirahoitus, se on niin sanottua kär
sivällistä rahoitusta yrityksen kehittä
miseen. Laina maksetaan takaisin siinä
vaiheessa, kun yrityksellä on jaettavaa.
Se ei laimenna omistusta ja valtion
omistuksesta pääsee eroon maksamalla
lainat pois.
Kasvumoottorihankkeet perustuvat
yritysvetoisiin yritysten, tutkimusor
ganisaatioiden ja julkisten toimijoiden
kumppanuusmalleihin.
Rahoituspäätökset tehtiin kilpai
lutuksen perusteella. Sen voittivat
tarjoukset, joiden vaikutukset arvioi
tiin merkittävimmiksi. Rahoitetuista
hankkeista suurin osa hyödyntää paik
katietoja.
Pääomalainaa saivat ensimmäisellä
kierroksella viisi alustayritystä, joista
suurimman potin nappasi kaukokar
toitusyritys Iceye. Muita ensimmäisellä
kierroksella rahoitettuja kasvumoot
toreita olivat Kyyti Groupin kutsulii
kennealusta, Suomen Tilaajavastuun
data-alusta, Vediafin tavaralogistiikan
digitalisointihanke sekä Griffin Refine
ries Oy:n kiertotalousalusta.
Toisella kierroksella pääomalainaa
saivat päästökompensointialustaa
kehittävä Compensate, älyä satamien
ja meriliikenteen toimintaan kehittävä
Awake.AI, tekoälyn markkinapaikka
silo.AI ja uusiutuvan energiantuotan
non alustaa kehittävä Flexens.
Orkesterointirahoitusta saivat lisäksi
Merituulivoimaekosysteemiä koordi

noiva Gaia Consulting Oy ja itseohjau
tuvan meriliikenteen One Sea -ekosys
teemiä koordinoiva DIMECC Oy – näis
säkin paikkatiedot vahvasti mukana!
Orkesterointirahaa sai myös Helsingin
yliopistollisen sairaalan HUSin koordi
noima CleverHealth Network.
Iceye Oy: Internet of Locations
Iceyen Internet of Locations -hank
keen tavoitteena on luoda ja johtaa
ekosysteemiä, jossa satelliiteilla kerä
tystä datasta jalostetaan uusia pal
veluita. Lainalla rahoitetaan uusien
tutkakuvantavien SAR-satelliittien
valmistusta.
Ky yti Group Oy: Smart Mobility
Ecosystem
Kyyti Group Oy kehittää edistyksel
listä MaaS- eli liikkuminen palveluna
-alustaa, joka kokoaa yhteen liiken
neoperaattoreita, yrityksiä ja julkisia
tahoja. Alusta tarjoaa tulevaisuudessa
kuluttajille aiempaa tehokkaampia,
helpompia ja ympäristöystävällisempiä
liikkumisen palveluita. Tavoitteena on
edistää esimerkiksi julkista liikennettä
kaupunkikeskusten ulkopuolelle.
Suomen Tilaajavastuu Oy: Trust
Platform
Suomen Tilaajavastuun Platform of
Trust tavoittelee kiinteistö- ja raken
nusalan tuottavuusloikkaa yhteisellä
data-alustalla, markkinapaikalla ja
toimijoiden yhteisöllä. Alan digita
lisaatiota on jarruttanut erityisesti
luotettavan datan puute ja datan sii
loutuminen. Platform of Trustin avulla
ekosysteemi voi tuottaa luotettavaa,
digitaalista dataa rakennus- ja kiin
teistöalalle.
Vediafi Oy: Vedia CaaS
Corridor as a Service -ekosysteemissä
muodostetaan Suomeen pohjoismaista
hubia, jossa tavaralogistiikkaa sujuvoi
tetaan toimintoja digitalisoimalla. Yksi
konkreettisista tavoitteista on saada
kuntoon läntisen Kiinan ja Euroopan
välinen kuljetuskäytävä, Nordic Silk
Road.

Griffin Refineries Oy: Plastic Waste
Refining Ecosystem
Plastic Waste Refining Ecosystem
kokoaa yhteen tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiotoimintaa, jätteen keräystä ja
kierrätystä, teknologiakehitystä, kier
rätysmuovin käyttöä ja insinööritoi
misto- ja rahoituspalveluja. Kotimais
ten yritysten lisäksi mukana on suuria
kansainvälisiä yrityksiä, jotka helpot
tavat ekosysteemin pääsyä globaaleille
kierrätysmuovin markkinoille.
Compensate-säätiö: kansainvälinen
päästökompensoinnin ekosysteemi
Compensate-säätiö kehittää ekosys
teemiä, jossa päästökompensointi on
sisäänrakennettu kaikkeen päästöjä
aiheuttavaan toimintaan. Business
Finlandin pääomalainan avulla säätiö
kehittää alustaa, jolla päästökompen
sointia voidaan helpottaa kansainväli
sesti ja samalla luodaan bisnesmahdol
lisuuksia suomalaisyrityksille.
Awake.AI: Älyä satamien ja meriliikenteen toimintaan
Awake.AI kehittää erikokoisiin satamiin
skaalautuvaa ohjelmistoalustaa, joka
tehostaa logistiikkaketjuja tekoälyn
avulla. Tekoälyllä parannetaan tiedon
kulkua ja mallinnetaan eri toimijoiden
muodostamaa ketjua. Läpinäkyvyyden
ja ennakoinnin myötä odotusajat sata
missa lyhenevät.
Silo.AI: Tekoäly yritysten käyttöön
Tekoälylaboratorio Silo.AI kehittää
ekosysteemiä, joka tuo tekoälyn tar
joajat, työkalut ja tekoälyä tarvitsevat
yritykset yhteen.
Flexens: Uusiutuvan energiantuotannon kokonaisratkaisu
Flexens on alusta, joka tarjoaa ratkai
suja edulliseen uusiutuvan energia
tuotannon integrointiin eri toimijoi
den kesken. Alkuvaiheessa ratkaisuja
kehitetään ja testataan Ahvenanmaalle
rakennettavassa yhteiskuntakokoluo
kan demossa, Smart Energy Ålandissa.
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Metsäinen paikkatieto
kattaa nyt koko maan

KUVA: METSÄKESKUS.

Metsätieto ja sähköiset palvelut -kärkihanke loi suunnan metsätiedon hyödyntämiselle
tulevaisuudessa ja vauhditti sähköisten palveluiden kehittämistä.

Tiedon korkea hyödyntämisaste takaa
tiedonkeruun kehittymisen.

KUVA: KEIJO PENTTINEN, METSÄKESKUS
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Hakkuukoneen leimikosta keräämä tieto päivittyy ehkä jo lähitulevaisuudessa reaaliaikaisesti metsätietokantaan.

JORMA JYRKILÄ

Avoimet metsätiedot löytyvät nyt myös
suositusta Metsaan.fi-osoitteesta.

Julkisen metsävaratiedon hankinnassa,
ylläpidossa ja jakamisessa on edistytty
merkittävästi tällä vuosikymmenellä.
2020-luku tuo tullessaan taas paljon
uutta, josta kaikesta ei toivottavasti ole
edes aavistusta.
Perusta näkyvissä oleville uudis
tuksille luotiin maa- ja metsätalous
ministeriön johdolla vuosina 2016–19
Metsätieto ja sähköiset palvelut -kärki
hankkeessa. Metsätieto ja sähköiset pal
velut oli osa hallituksen Puu liikkeelle
ja uusia tuotteita metsästä -kärkihan
ketta. Tavoitteena oli tehostaa metsäva
ratiedon hyödyntämistä parantamalla
tiedon laatua ja liikkuvuutta sekä kehit
tämällä sähköisiä palveluita.
Olennainen osa kärkihanketta oli
ympäristötiedoksi katsottavien metsä
tietojen avaaminen kaikkien käyttöön.

Laserkeilausta jo 10 vuotta
Suomen metsäkeskus hoitaa lakisää
teisesti metsätietoon liittyviä tehtäviä.
Tietojen keruussa siirryttiin kaukokar
toituksen hyödyntämiseen tämän vuo
sikymmenen alussa. Sitä ennen tiedot
metsän kasvupaikoista, puustosta ja
hoitotarpeesta kerättiin maastotyönä
metsäsuunnittelun yhteydessä.
Laserkeilauksella kerättävä kolmi
ulotteinen pistepilvi kuvaa metsän piir
teitä hyvin varsinkin korkeussuunnassa
ja mahdollistaa maastossa mitattavien
koealojen tiedon yleistämisen laajoille
alueille kerrallaan. Menetelmällä saa
vutetaan kattavaa maastotyötä vastaava
tarkkuustaso merkittävästi kustan
nustehokkaammin. Kokonaispuuston
määrän arvio on jopa parempi kuin

maastossa mitaten. Puulajiosuuksien
ja puuston iän määrittäminen on taas
hankalampaa. Lisäksi taimikot on yhä
tarkistettava maastossa tai käytettävä
metsänhoitotöiden toteutustietoa.
Ensimmäinen kaukokartoitukseen
perustuva inventointikierros on val
mistumassa, ja metsätietokanta kattaa
käytännössä koko Suomen. Yksityis
metsistä tieto on saatavissa sekä 16
metriä kertaa 16 metriä hilaruuduilta
että toimenpidekuvioilta. Muiden
omistajaryhmien metsistä on saatavissa
hilatietoa.

Tiheämpi pistepilvi
parantaa laatua
Kärkihankkeessa kartoitettiin laajasti
mahdollisuuksia hyödyntää uutta tek
nologiaa seuraavalla inventointikier
roksella. Lopputuloksena päädyttiin
parantamaan nykyistä tiedonkeruun
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menetelmää. Tiheämpi laserkeilaus,
tarkemmat koealamittaukset ja kehit
tyneemmät puustotulkinnan mallit
tarjoavat polun tiedon laadun paran
tamiseen.
Metsäkeskus on tehnyt pitkään
yhteistyötä Maanmittauslaitoksen
kanssa erilaisten paikkatietoaineisto
jen hankinnassa. Väärävärikuvien ja
pistepilvien hankinta yhdessä on kus
tannustehokasta ja laatu kohdallaan,
kun eri organisaatiot keskittyvät niihin
tehtäviin, jotka parhaiten osaavat.
Ensi vuonna yhteistyössä kirjoite
taan taas uusi luku, kun Kansalliset
laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelmat
käynnistyvät. Ohjelmien rahoituksesta
ja hallinnasta vastaa yhteistyöelin
KALLIO, jonka toimintaan osallistuvat
maa- ja metsätalousministeriö, ympä
ristöministeriö, puolustusministeriö,
Suomen metsäkeskus, Metsähallitus,
Ruokavirasto, Suomen ympäristökes
kus ja Maanmittauslaitos.
Aikaisempaa kymmenen kertaa
tiheämpi pistepilvi (5 pistettä/m2) kerä
tään koko maasta kuudessa vuodessa
eli lähes kaksi kertaa nopeammin kuin
ensimmäinen. Ilmakuvauksissa on
kolmen vuoden kierto.
Aika näyttää kuinka paljon parem
paa metsävaratietoa uusista aineis
toista saadaan irti, mutta odotukset
tiedon laadun paranemisen osalta ovat
korkealla. Tiheämpi pistepilvi auttaa
puulajiosuuksien määrittämisessä, ja
varttuneimpien taimikoiden tiedon
taso paranee.

Ajantasaisuus avainasemassa
Tiedon ajantasaisuus on yhtä tärkeää
kuin sen kattavuus ja sisältö. Siihen tar
vitaan tietoa metsässä tehdyistä hoitoja hakkuutoimenpiteistä inventointien
välillä. Tähän asti tiedon päivitystä on
tehty Metsäkeskuksen saamilla lakisää
teisillä ilmoituksilla, metsänomistajien

tekemillä päivityspyynnöillä ja kasvun
laskennalla.
Kärkihankkeessa metsäalan toi
mijat asettivat kunnianhimoiseksi
tavoitteeksi sen, että hakkuukoneen
leimikosta keräämä tieto päivittää lähes
reaaliaikaisesti metsätietokantaa hak
kuutavan ja ajankohdan osalta. Kyseessä
on tiedon avaamiseen verrattavissa
oleva edistysaskel. Myös satelliittien
erotuskuvat ja metsänhoitotöiden
omavalvontatieto ovat osoittautuneet
lupaavaksi tietolähteeksi metsätiedon
ajantasaistukseen. Näiden uudistusten
kehittäminen on käynnissä.

Luontotiedon merkitys korostuu
Metsäkeskus kehittää kärkihankkeen
tulosten pohjalta uutta paikkatietojär
jestelmää metsä- ja luontotiedon hal
lintaan. Nykyisen Aarni-järjestelmän
teknologia on vanhentumassa.
Tietojärjestelmän kehittämisen
suuntaviivat saadaan tiedonkeruun ja
ajantasaistuksen menetelmien kehi
tyksestä ja uusista tietotarpeista, joita
on selvitetty yhteistyössä tiedon hyö
dyntäjien kanssa. Ilmastonmuutoksen
torjunnan ja luonnon monimuotoi
suuden säilyttämisen vuoksi luonto
tiedon merkitys korostuu tulevassa
järjestelmässä.

Hyödyntämisaste
ratkaisee kaiken
Metsätiedon hankintaan ja ylläpitoon
käytetään vuosittain lähes 10 miljoonaa
euroa verovaroja. Tiedon hyödyntä
misaste ratkaisee, onko investointi
kannattava.
Metsäkeskuksen metsätieto ja sii
hen pohjautuvat palvelut ovat tarjolla
metsänomistajille, alan toimijoille ja
kansalaisille Metsään.fi-verkkosivujen
kautta.
Metsänomistaja tai hänen valtuut

tamansa toimija on päässyt hyödyntä
mään omia tilakohtaisia metsätietojaan
jo vuodesta 2012. Alan toimijoilla on
pääsy vain niiden metsänomistajien
tietoihin, joihin metsänomistaja on
antanut suostumuksensa. Käyttäjiä
palvelulla on ollut jo yli 100 000 met
sänomistajaa ja yli 400 toimijaa.
Metsätietolakia uudistettiin viime
vuoden maaliskuussa. Metsään.fiverkkosivujen kautta pääsee nyt käsiksi
myös avoimeen metsätietoon, mikä on
nostanut tiedon hyödyntämisastetta
ratkaisevasti.
Metsätietoihin liittyviä ympäristö
tietoja voidaan selata, ladata ja käyttää
rajapintojen kautta, ei kuitenkaan
metsänomistajien nimiä ja yhteystie
toja tai kiinteistörajoja ja -tunnuksia.
Puolentoista vuoden aikana palvelusta
on ladattu yli 11 miljoonaa tiedostoa ja
rajapintojen käyttö on ollut vilkasta.
Tiedon päälle on syntynyt ilah
duttavasti myös erilaisia kaupallisia
mobiilisovelluksia rikastamaan met
sätietoinfrastruktuuria tai metsätie
toekosysteemiä – miksi kokonaisuutta
halutaankin kutsua.
Metsätieto on Metsäkeskuksen stra
tegian ytimessä. Oikeastaan kaikki sen
palvelut perustuvat metsästä kerättyyn
ja ajantasaistettuun tietoon. On ilo
todeta, että tiedon hankinnassa, ylläpi
dossa ja hyödyntämisessä tehdään yhä
enemmän yhteistyötä. Se luo hyvän
pohjan kehittämiselle myös jatkossa.

Jorma Jyrkilä on metsätiedon puolesta
puhuja ja metsätiedon palvelupäällikkö
Suomen metsäkeskuksessa.
ET U NIMI. SU KU NIMI @
MET SAK ESKU S. FI
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Tulevaisuuden teknologiat:
korkean erotuskyvyn laserkeilaus

Laserkeilauksen merkittäviä sovelluksia ovat mm. sähköverkkojen ja muiden kriittisten rakenteiden ja toimintojen kartoitus ja seuranta.

Laserkeilauksen yhä monimuotoisemmat sovellukset
muuttavat tapaa, jolla keräämme ja jalostamme topografista
tietoa. Monilähteisten laserkeilausaineistojen käyttö
lisääntyy sensoriteknologian kehittymisen ansiosta.
ANTERO KUKKO & HARRI KAARTINEN
& JUHA HYYPPÄ
Pistepilvidataa tuotetaan maa-, ilma- ja
avaruussovelluksin auttamaan päätök
sentekijöitä ja kansalaisia ymmärtä
mään ympäröivää todellisuutta kiven
murusta aina globaaliin yleiskuvaan.
Kansalliset topografiset tietokannat
sisältävät maastomittauksista sekä
kuva- ja laserkeilaustiedoista jalostet
tua ja yleistettyä paikkatietoa, mutta ne
soveltuvat huonosti jatkuvasti muut
tuviin tietotarpeisiin ja tilannetie

toisuuden ylläpitoon dynaamisissa
ympäristöissä. Kolmiulotteisuus, spekt
ritieto, semanttiset pistepilvet, ajallinen
kattavuus, monilähteiset tietovarannot
ja automatisoitu käsittely muodostavat
puitteet tulevaisuuden topografiselle
kartoitukselle.

Yksifotonitekniikka on uusi
läpimurto
Laserkeilaus perustuu optisesti suun
nattujen laserpulssien käyttöön koh
teiden mittaamiseksi kolmiulotteisesti.

Paikannukseen käytetään satelliitti- ja
inertiamittauksiin perustuvaa suora
paikannusta. Tämä mahdollistaa mit
tausjärjestelmän hetkellisen sijainnin
ja asennon tuottamisen. Valtakun
nallisten GNSS-tukiasemaverkkojen
rakentaminen on myös merkittävästi
myötävaikuttanut laserkeilauksen käyt
töönottoon ja käytettävyyteen.
Kyky suunnata mittaukset tiheästi
ja tarkasti kohteeseen, sekä lasersäteen
tunkeutuminen kasvillisuuden läpi
tekevät laserkeilauksesta tehokkaan
topografisessa kartoituksessa. Yleinen
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Laserkeilaukseen käytettyjä
etäisyysmittaustekniikoita. Täyden
aaltomuodon (Digitized Waveform)
tekniikalla kerätään talteen koko
sironnut signaali analyysia varten.
Reaaliaikaprosessointi- (on-the-fly) ja
yksifotonitekniikat tuottavat diskreetin
näytteenoton. Keilauskulman muutos
vaikuttaa havaittuun signaaliin latvustossa
valon muuttuvan kulkureitin takia. (Kuva:
mukaillen G. Glennie, 2017).

tapa pitkän kantaman mittaamiseen
on lähettää voimakkaita, kapeita ja
suhteellisen lyhyitä laserpulsseja kohti
kohdetta sekä havaita takaisin siron
nut valosignaali pulssin kulkuaikaan
perustuvia etäisyyshavaintoja varten.
Kasvillisuuden läpi kulkeva valoaal
torintama tuottaa sivutuotteena tietoa
kasvillisuuden tiheydestä ja raken
teesta kolmiulotteisesti.
Yksifotonitekniikka on uusi tekno
loginen läpimurtosovellus laserkei
laukseen. Yksifotonisensori tarvitsee
periaatteessa vain yhden tai muutaman
fotonin energian etäisyysmittauksen
tekemiseen verrattuna satoihin tai
jopa tuhansiin fotoneihin, joita tar
vitaan tavanomaisessa laseretäisyys
mittauksessa. Ilmaisimen herkkyys
mahdollistaa suuremman mittaus
etäisyyden samalla pulssienergialla,
jolloin voidaan mitata korkeammalta.
Jos käytetään samaa korkeutta, voidaan
käyttää matalampaa lähetystehoa,
jolloin saavutetaan parempi energia
tehokkuus ja toisaalta parempi silmä
turvallisuus. Kennomaisen detektorin
käytöllä voidaan saavuttaa jopa sata
kertaa suurempi mittaustiheys tavan
omaisiin antureihin verrattuna samalta
etäisyydeltä.
Teknologiaa on kehitetty satelliit
tikaukokartoituksen tarpeisiin, eri
tyisesti IceSAT2:n laserpohjaiseen
ATLAS-sensoriin, jonka dataa käytetään
maailmanlaajuiseen jäätikköjen ja kas
villisuuden seurantaan. Ilmalaserkei
laussovellukset ovat tämän kehityksen
jatkumo. Yksifotonitekniikkaa tulta

neen ennen pitkää käyttämään myös
autonomisten ajoneuvojen ja droonien
sovelluksissa.
Pilvisy ys rajoittaa usein täyden
tehokkuuden saavuttamista käytän
nössä, eikä yksifotoni-ilmaisin myös
kään havaitse kaikkia palautuvia yksit
täisiä fotoneita vaan toimii ilmaisimelle
ominaisella todennäköisyydellä (luok
kaa 10 %). Lisäksi laserlähteen lähet
tämien fotonien lisäksi tunnistetaan
myös muita fotoneita (esim. aurinko).
Näistä syistä osa kennoilmaisimen
tehokkuudesta, eli pistetiheydestä ja
erotuskyvystä, menetetään kohinan
tunnistamiseen ja poistoon.
Yksifotonimittaukseen on saata
villa kaksi toisistaan hieman poikkea
vaa perustekniikkaa. Harris’n Geigerjärjestelmässä jokaiselle lähetetylle
pulssille yksittäinen ilmaisimen pikseli
havaitsee vain ensimmäisen saapuvan
fotonin. Lisäksi detektorin tehokkuus
on vain alle 10 % (Photon Detection
Efficiency, PDE). Suuri ilmaisin (4069
pikseliä) kompensoi näiden kahden
ominaisuuden vaikutusta, ja saatavilla
olevat perusdatatuotteet ovat 8 tai 32
pistettä neliömetriä kohti.
Maan pinnan havaitseminen kas
villisuuden alta on haaste. Kartio
mainen keilaustapa lisää todennäköi
syyttä nähdä latvuston aukoista kas
villisuuden peittämään maanpintaan
saakka. Leican SPL100:n sensori (100
erillistä lasersädettä ja 100 pikseliä)
havaitsee useita kohteita eri etäisyyk
sillä jokaista lähetettyä pulssia kohti.
Ilmaisin kuitenkin tarvitsee jokaisen

fotoni-ilmaisun jälkeen lyhyen (n. 1,6
ps) palautumisajan. Tämä antaa tun
keutuvuuskykyä samaan tapaan kuin
perinteinen aaltomuotoinen laseretäi
syysmittaus, mutta rakenteellinen ana
lyysi on todennäköisesti haastavampaa
em. etäisyysmittauksen stokastisuuden
vuoksi. Tarvitaankin vielä lisää analyy
sia näiden tekniikoiden suorituskyvyn
ja tarkkuuden luotettavaksi selvittä
miseksi.

Multispektrikeilaus – värinäkö
laserilla
Monikanavainen laserkeilaustekniikka
on parhaillaan tekniikan käyttöön
ottovaiheessa, eritoten ilmalaserkei
lauksessa. Teknologia tuottaa aktiivista
spektritietoa kartoittamiseen, kohtei
den havaitsemiseen ja tunnistamiseen
kaukokartoituksen menetelmin kolmi
ulotteisesti. Ensimmäiset kaupallisten
sovellusten (Optech Titan ja Riegl
VQ-1560i-DW) toteutukset eivät kui
tenkaan ole optimaalisia pisteittäisten
multispektritietojen hankkimiseksi
kunkin aallonpituuskanavan erillisten
keilauskulmien ja -kuvioiden vuoksi.
Tästä syystä pisteittäinen spektridata
on interpoloitava analysointia varten,
jolloin erotuskyky jää heikommaksi
kuin pistepilvessä sellaisenaan on.
Liikkuvalla kartoituksella mitattuja
tiheitä laserkeilausaineistoja voidaan
käyttää kiinteistö-, kaavoitus- ja kartoi
tusmittauksiin. Heijastuvuustietoja voi
daan hyödyntää kohteiden tulkinnassa
ja automaattisessa mallinnuksessa.

Tiheiden laserkeilausaineistojen
merkitys
Nykyiset topografiset tietokannat
perustuvat yleensä ilmakuviin ja pis
tetiheydeltään harvoihin laserkeilaus
aineistoihin. Näitä ylläpitävät kansal
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Optech Titan -keilaimella tuotettu monikanavainen laserpistepilvi kaupunkiympäristöstä. Yhdistetty data eri aallonpituusalueilla auttaa
suuresti kohteiden luokittelussa ja tunnistamisessa. Eri kanavien toisistaan poikkeavat keilauskuviot tulevat näkyviin raakapistepilvien
visualisoinnissa. Pisteittäisen monikanavatiedon tuottaminen vaatii interpolointia.

liset kartoitusvirastot huomattavalla
henkilöstöresurssilla. Laserkeilauksen,
digitaalisten kuvien ja pistepilvien
prosessoinnin kehitys tarjoavat mer
kittäviä kustannussäästöjä automati
soidun kartoitusprosessin myötä. Laa
dukkaammat aineistot ja laskennalliset
prosessit parantavat sekä tuotantote
hokkuutta että tuotetun paikkatiedon
ajantasaisuutta, monipuolisuutta ja
laatua. Ihannetapauksessa muutok
sen havaitseminen, kartoittaminen ja
mallintaminen tulisi yhdistää sään
nölliseen, muutaman vuoden välein
toistuvaan 3D-tiedonkeruuseen.
Monilähteisiä laserkeilausaineis
toja käytetään tulevaisuudessa yhä
enemmän suorituskykyisten sensori
teknologioiden ansiosta. Kehittyvällä
yksifotonitekniikalla on eniten poten
tiaalia, kun tarvitaan tiheitä pistepilviä
alhaisilla yksikkökustannuksilla kan
sallisen tason tiedonkeruutarpeisiin.
Monikanavakeilaimet lisäävät laser
keilausdatan soveltuvuutta ja käyttöä
kaukokartoitusmenetelmin kuvatuot
teiden ja -tulkinnan lähtöaineistoina.

Monilähteisiä laseraineistoja ilmasta
ja maasta voidaan käyttää yksityiskoh
taisemman tiedon hankkimiseksi vali
tuilta alueilta. Tiheät monikanavaiset
pistepilvet tarjoavat tulevaisuudessa
peruslähtökohdan automatisoidun
mallintamisen prosesseille ja visuali
sointisovelluksille. Ne muodostavat
tulevaisuuden topografisen kartoituk
sen pohja-aineiston. Pistepilvet edusta
vat merkittävää aineetonta pääomaa lii
ketoiminnalle älykkäässä metsätalou
dessa ja infrastruktuurin hallinnassa ja
tarjoavat monipuolisen alustan uusien
sovellusten kehittämiselle.
Artikkeli on tiivistelmä englannin
kielisenä GIM International Business
Guide 2019 -julkaisussa ilmestyneestä
jutusta: https://www.gim-international.
com/business-guide-2019

Tutkimusprofessori, TkT Antero
Kukko johtaa Liikkuvan kartoituksen
ja autonomisen ajamisen
tutkimusryhmää Maanmittauslaitoksen
Paikkatietokeskuksessa erityisalanaan
laserkeilausjärjestelmät.
Tutkimusprofessori, TkT Harri
Kaartinen johtaa Strategisen
tutkimuksen neuvoston myöntämää
pistepilviteknologioihin keskittyvää
COMBAT-hanketta.
Professori, TkT Juha Hyyppä
johtaa Suomen Akatemian
Laserkeilauksen huippuyksikköä sekä
Kaukokartoituksen ja fotogrammetrian
osastoa Maanmittauslaitoksen
Paikkatietokeskuksessa.
ETUNIMI.SUKUNIMI@
MAANMITTAUSLAITOS.FI
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Oulunkylän Patolan ensimmäisen
maailmansodan aikainen tukikohta XXI:6 eri
tavoin esitettynä.

Lidar-kaukokartoitus
arkeologien apuna
OULA SEITSONEN

Laserkeilausaineisto on
avuksi niin kivikauden kuin
toisen maailmansodan
sotilasleirienkin
tutkimuksessa.
Lidar-kaukokartoitusaineistoista on
tullut monille arkeologeille jokapäi
väinen työväline. Suomessa Maan
mittauslaitoksen aineistot tarjoavat
mainion lähtökohdan arkeologisten
tutkimusten suunnitteluun ja toteutta
miseen. Korkeusmalliaineisto on ensi
arvoisen tärkeä esimerkiksi kivikautta
tutkittaessa, koska muinaisrannoilla
sijainneet kohteet voivat maanko
hoamisen takia olla kymmeniä metrejä
nykyrantaa korkeammalla. Lisäksi
Lidar-aineiston pohjalta on mahdol
lista löytää uusia muinaisjäännöksiä jo
ennen maastoon lähtöä.

Näe metsä puilta
Arkeologiassa käyttökelpoisimpia
aineistoja ovat digitaaliset pinta- ja
maastomallit eli niin sanotut paljaan
maan mallit, joista suodatetaan maan
pinnan yläpuolinen kasvillisuus pois.
Lidar-aineiston visualisoimiseen
on monia lähestymistapoja. Tavalli
simmin käytetyllä analyyttisellä vino
valovarjostuksella on rajoituksensa.
Niissä mallin valonlähde määritetään
Saksalaisten
useimmiten luoteeseen, mikä tuottaa
toisen
realistisen illuusion kolmiulotteisesta
maailman-
topografiasta. Jos valonlähde sijoite
sodan
taan kaakkoon, ihmismieli tulkitsee
aikainen
tuloksen päinvastaisena, eli kuopista
tukikohta
tulee kumpuja ja päinvastoin. Lisäksi
Enontekiöllä
valonlähteen suunnassa olevat linja
visualisoituna
maiset kohteet usein häviävät näky
pistepilvestä
vistä. Ongelmien ratkaisemiseksi on
tarkempiin
kehitetty menetelmiä erityisesti Lidaranalyyseihin.
Alla tukikohdan aineistojen tulkitsemiseen, kuten
paikallinen reliefimalli ja taivasnä
jäänteitä
syyskuussa.
kymä. Reliefimalli korostaa taustastaan
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Yllä muinaisilla rantatörmillä helminauhamaisina riveinä erottuvia
kivikautisia asumuspainannejonoja ja alla Pattijoen Kastellin jätinkirkko eri
menetelmillä esitettynä.

eroavia korkeita tai matalia kohteita,
ja taivasnäkymä tarkastelee jokaisesta
pisteestä potentiaalisesti nähtävän tai
vaankaaren pinta-alaa – rautalangasta
vääntäen kuopan pohjalta näkyy sup
peampi ala taivasta kuin kumpareen
laelta.

Kivikauden rannoilla:
Kuoppataloja ja kivivalleja
Suomessa asuttiin kivikaudella monin
paikoin kuoppataloissa, niin sanotuissa
asumuspainanteissa. Ne erottuvat met
sissä edelleen matalina painaumina.
Kooltaan painanteet vaihtelevat parista
metristä aina parikymmenmetrisiin ja
rivitalomaisiin kohteisiin.
Kuoppatalot ovat edullisia lidaraineistosta paikannettaviksi, sillä ne
erottuvat usein yksinkertaisellakin
vinovalovarjostuksella visualisoituina.
Esihistorianharrastajat ovatkin paikan
taneet Maanmittauslaitoksen korkeus
malleista satoja kuoppataloja, mikä on
mahdollistanut harrastajien osallista
misen kenttätöiden kohdentamiseen.
”Jätinkirkot” ovat toinen kivikauti
nen kohdetyyppi, jota on tarkasteltu
Lidar-aineiston avulla. Jätinkirkot ovat
Pohjanmaan rannikolla mäkien laelle
rakennettuja kivivallikohteita. Niiden
koko vaihtelee paristakymmenestä
useisiin kymmeniin metreihin. Ne
ovat noin 5000–4000 vuotta van
hoja, mutta niiden käyttötarkoitus on
epäselvä. Lidar-aineistosta on myös

Pirkkolan alueen ensimmäisen maailmansodan rakenteita usean
suunnan vinovalovarjostuksella visualisoituina.

paikannettu Pieliseltä, aiemmin tun
netun levintäalueen ulkopuolelta, yksi
mahdollinen jätinkirkkokohde.

1900-luvun arkeologiaa:
Juoksuhautoja ja natseja
Lidar-aineistoista on hyötyä myös myö
hempien kohteiden tarkastelussa.
Suomessa 1900-luvun konfliktiarkeolo
giaa on tutkittu erityisesti Helsingissä,
Hangossa ja Lapissa. Hangossa ja Lapissa
on pureuduttu yhteen Suomen lähihis
torian vaikeaan teemaan: Natsi-Saksan
armeijan läsnäoloon Suomessa, mistä
tein väitöskirjani Helsingin yliopis
toon. Itse olen keskittynyt sotilasleirien
sisäisen organisaation tutkimiseen.
Muut projektit ovat kartoittaneet sak
salaisten puolustusasemia esimerkiksi
Enontekiöllä.
Helsingin alueella olemme kokeil
leet myös puoliautomaattista kohteen
tunnistusta, mistä on saatu kannustavia
tuloksia. Viime aikoina myös droonella
toteutetut Lidar-kartoitukset ovat yleis
tyneet: esimerkiksi Rapolan rautakauti
sesta linnavuoresta on tuotettu tarkka
korkeusmalli. Lapin saksalaiskohteista
on tuotettu fotogrammetrisesti droonevalokuviin perustuvia malleja.

Tulevaisuudessa arkipäivää
Lidar-aineistot tarjoavat mainion
työkalun arkeologisten tutkimusten
suuntaamiseen ja kulttuuriperinnön

suojeluun. Lidar-aineistojen käyttöä
Suomessa voisi edistää Maanmittauslai
toksen aineistoille räätälöidyillä, avoi
mesti saatavilla analysointipalveluilla.
Tämän voisi toteuttaa automatisoituna
verkkopalveluna.
Kaiken teknologian keskellä täytyy
muistaa, että Lidar-aineistojen analy
sointi on vain yksi esityövaihe. Ammat
tiarkeologien tekemät maastokäynnit
ovat jatkossakin välttämättömiä tut
kimuksen, muinaismuistohallinnon
ja maankäytön suunnittelun kannalta.

Oula Seitsonen on arkeologi ja
maantieteilijä, joka työskentelee
Oulun yliopiston Domestication
in Action -hankkeessa ja johtaa
Helsingin yliopiston Mannerheimlinjan arkeologiaa -projektia. Seitsosen
väitöskirja ”Digging Hitler’s Arctic War.
Archaeologies and Heritage of the
Second World War German military
presence in Finnish Lapland” löytyy
osoitteesta https://helda.helsinki.fi/
handle/10138/231761.
ET U NIMI. SU KU NIMI @ OULU.FI
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Umbra sulattaa
kaupunkimallin
vaikka
puhelimeen

KUVA: MANU RAIVIO

”Huomasimme, että pelimaailman optimointiosaamistamme tarvitaan myös oikeassa
maailmassa”, kertoo Umbra Softwaren perustaja ja toimitusjohtaja Otso Mäkinen.
”Kolmiulotteista dataa on yhä enemmän ja se on
yhä tarkempaa. Esimerkiksi kaupunkimalleissa
on jo niin paljon 3D-dataa, että malleja on usein
vaikea pyörittää. Ja aineistohan vain tarkentuu
koko ajan. Umbran 3D-teknologia saa grafiikan
pyörimään sulavammin.
Meidän optimointiteknologiamme ansiosta
esimerkiksi Helsingin kolmiulotteista kaupun
kimallia voi tarkastella vaikka kännykällä tai
sen voi liittää pelimoottoreihin. 3D-optimointi
teknologiamme pyörittää 60 kuvaa sekunnissa.
Yritystoiminta lähti peliharrastuksesta noin
20 vuotta sitten. Aluksi meitä oli kaksi mutta
vuonna 1994 perustetussa Hybrid Graphicsissa
jo seitsemän. Olimme ensimmäisten joukossa
kehittämässä peligrafiikkaa yhdessä maailman
parhaiden videopeliyhtiöiden kanssa. Siitä
saimme etumatkaa ja pian asiakkaitamme oli
vat peliyhtiöiden lisäksi mm. Nokia, Ericsson,
Philips, Samsung ja Symbian. Huippuosaamisen
taustalla on siis vuosien työ.
Vuonna 2006 myimme Hybrid Graphicsin
yhdysvaltalaiselle Nvidialle. Samana vuonna
perustimme Umbran.
Umbrakin keskittyi aluksi pelimaailmaan,
mutta aloimme pikku hiljaa saada yhteyden
ottoja myös pelimaailman ulkopuolelta. Onnis
tuimme saamaan rahoitusta teknologian edel
leen kehittämiseen pääomasijoittajilta, joista
isoimpia ovat suomalaiset Inventure ja Lifeline
Ventures sekä brittiläinen Initial Capital.
Oikean maailman asiakkaitamme ovat muun
muassa arkkitehtitoimistot ja rakennuttajat.
Umbran teknologialla voidaan sijoittaa esimer
kiksi uuden rakennuksen tietomalli olemassa

Aineistojen
tarkkuuden
parantuminen
on haaste
visualisoin
nille.

olevaan kaupunkimalliin. Pilvipohjainen tek
nologiamme soveltuu myös karttasovelluksiin.
Peliympäristöjen ja oikeiden kaupunki
mallien kolmiulotteisuus on samankaltaista,
joten koordinaattien käyttö ja tulkinta on tässä
mielessä tuttua. Suurin haaste oikeiden kaupun
kimallien käytössä on tiedon valtava määrä ja
tarkkuus. Kuinka saada tämä valtava datamäärä
näkymään yksityiskohtaisesti ja hyvälaatuisena,
on se haaste, jonka Umbra pyrkii ratkaisemaan.
Umbrassa on henkilöstöä tällä hetkellä noin
30, ja suurimmalla osalla on pelitaustaa. Aaltoyliopiston 3D-tietokonegrafiikan opinnot on
erinomainen pohjakoulutus näihin töihin.
Uskon, että kaupunkimallien markkina kas
vaa lähivuosina merkittävästi. Samaan aikaan
kasvaa myös aineiston tarkkuus, joten opti
moinnille on tarvetta.
Kehitämme nyt optimointi-osaamistamme
yhdessä asiakkaiden kanssa ja teemme ratkai
suamme tunnetuksi kaupunkien keskuudessa.
Tavoitteemme on olla lähivuosina johtava rat
kaisun tarjoaja siihen, miten isoista 3D-aineis
toista saadaan helppokäyttöisiä malleja. Näen,
että asiakkainamme on silloin jo suurin osa
niistä maailman kaupungeista, joilla on kolmi
ulotteinen kaupunkimalli. ”
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FinnRefsatelliittipaikannusasemien
merkitys Suomelle

HANNU KOIVULA

Satelliittipaikannus elää tällä hetkellä
suurta murrosvaihetta, jossa odotusar
vot luotettavammalle paikannukselle
ovat suuret. Amerikkalaisten GPS:n,
venäläisten Glonass:n, kiinalaisten
Beidoun ja eurooppalaisten Galileon
yhteiskäyttö tarjoaa enemmän pai
kannussatelliitteja ja -signaaleja kuin
koskaan aikaisemmin. Näille järjes
telmille on yhteinen lyhenne GNSS
(Global Navigation Satellite Systems,
maailmanlaajuiset satelliittipaikan
nusjärjestelmät). Maanmittauslaitok

sen FinnRef-verkon 47 tukiasemaa
vastaanottavat kaikkien näiden järjes
telmien dataa. FinnRef-verkko on osa
Euroopanlaajuista GNSS-verkkoa, jolla
ylläpidetään EU:n Inspire-direktiivin
velvoittamaa eurooppalaista koordi
naattijärjestelmää.

FinnRef ja EUREF-FIN
Moni muistaa vielä kolmiomittauksiin
perustuneen kartastokoordinaatti
järjestelmän. 1990-luvulla GPS alkoi
yleistyä maanmittareiden työkaluna
tuoden kiintopisteiden mittaamiseen
uudenlaista tehokkuutta. GPS:n koor
dinaatisto poikkesi kuitenkin merkit

KUVA: SIMO MARILA, FINNREF-ASEMA OLOSTUNTURILLA.

Inspire-direktiivin mukainen EUREF-FIN ei ole tehnyt
FinnRef-verkkoa tarpeettomaksi.
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maailmanlaajuisessa koordinaatistossa,
jossa Suomi liikkuu koilliseen 25 cm
kymmenessä vuodessa. Jääkaudenjäl
keinen maankohoaminen muuttaa kor
keuksia jopa 10 cm vuosikymmenessä.
FinnRef-asemien koordinaatteja
lasketaan päivittäin, ja pitkistä koordi
naattien aikasarjoista näemme EUREFFIN:n sisäisen tarkkuuden ja sen kuinka
paljon se poikkeaa maailmanlaajuisesta
järjestelmästä. Geodeettinen laitos
uudisti FinnRef-verkon 20 aseman
GNSS-verkoksi vuosina 2012–2013.
Samassa yhteydessä avattiin maksuton
DGNN-korjauspalvelu, jolla päästään
0,5 m tarkkuuteen.

Parempaa tarkkuutta
korjauspalveluilla

Harmaat FinnRef asemat kuuluvat
eurooppalaiseen GNSS-verkkoon ja
tähdellä merkityt maailmanlaajuiseen
verkkoon.
tävästi kkj:stä ja aiheutti hankaluuksia
erityisesti valtakunnallisessa mittaus
toiminnassa. Oli selvää, että Suomeen
tarvittiin uusi satelliittipaikannusyh
teensopiva koordinaatisto.
Geodeettinen laitos rakensi 1990luvun alussa 12 GPS-aseman FinnRefverkon. Asemista neljä kuului myös
kansainvälisiin verkkoihin, ja tätä
kautta FinnRef-verkolle saatiin euroop
palaiset koordinaatit. Vuonna 1996–
1997 Geodeettinen laitos mittasi sadalla
vanhalla kolmiopisteellä koordinaatit
ja liitti tulokset FinnRef-verkon avulla
eurooppalaiseen koordinaatistoon.
Inspire-direktiivin mukainen EUREFFIN oli nähnyt päivänvalon. Uudessa
järjestelmässä koordinaattien osalta
tilanne jäädytettiin vuoden 1989 tilan
teeseen ja korkeuden osalta mittausten
keskiepookkiin 1997.0.

Maa liikkuu, koordinaatit eivät
muutu
FinnRef-verkosta ei suinkaan tullut tar
peeton, kun EUREF-FIN oli määritelty.
Vaikka viralliset EUREF-FIN -koordi
naatit eivät muutu, niin todellisuus on
toisenlainen. Satelliittipaikannus toimii

Mikäli mittauksia tehtäisiin perintei
seen tyyliin sitomalla ne aina lähimpiin
kiintopisteisiin, EUREF-FIN toimisi
hyvin lähes kaikkeen mittaustoimin
taan. Tänä päivänä yhä useammin
tulokset halutaan nopeasti tosiajassa
käyttäen korjauspalveluita. Korjaus
palveluiden yhteisenä ominaisuutena
on paikannukseen liittyvien virheiden
mallintaminen ja korjausten lähettämi
nen asiakkaille.
Kotimaiset korjauspalvelut kuten
TrimNet VRS ja HxGN SmartNet tuot
tavat tukiasemaverkkojensa avulla
korjausta, jonka avulla asiakas saa
koordinaattinsa EUREF-FIN -järjestel
mässä. Maanmittauskaitos on laskenut
FinnRef-verkon avulla molempien
palveluiden tukiasemien EUREF-FIN
-koordinaatit ja seuraa jatkuvasti, että
ne pysyvät sallituissa rajoissa. Näin
voidaan taata, että palveluiden käyttä
jät saavat varmasti oikeita kansallisia
koordinaatteja.
Kansallisten toimijoiden lisäksi
on lukuisia maailmanlaajuisia kor
jauspalveluita, joilla vastaanottimen
koordinaatit voidaan määrittää alle 10
cm tarkkuudella. Näiden palveluiden
avulla saadaan kuitenkin yleensä glo
baaleja koordinaatteja, jotka eivät ole
yhteensopivia EUREF-FIN:n kanssa.
Myös eurooppalaiseen Galileo-järjes
telmään on lähivuosina tulossa Euroo
pan komission päätöksellä maksuton
korjaus (HAS; High Accuracy Service),
jolla päästään desimetrin tarkkuuteen.

FinnRef linkittää eri järjestelmät
yhteen
Geodeettinen laitos yhdistettiin Maan
mittauslaitokseen Paikkatietokeskuk
seksi vuonna 2015. Maanmittauslaitos
on edelleen tihentänyt FinnRef-verk
koa 47 aseman runkoverkoksi, joka
tulee mahdollistamaan tarkan tosiai
kaisen paikannuksen Maanmittaus
laitoksen omassa toiminnassa. Näistä
asemista 20 kuuluu eurooppalaiseen
ja 2 maailmanlaajuiseen verkkoon,
jota kautta tiedämme tarkasti GNSS:n
ja EUREF-FIN:n koordinaatistojen erot.
MML:n yhtenä tehtävänä on ylläpi
tää Suomen koordinaatti-, korkeus ja
painovoimajärjestelmiä. Tulevaisuu
dessa FinnRef tulee linkittämään nämä
järjestelmät yhteen. Kaikki FinnRefasemat tullaan tarkkavaaitsemaan
ja liki puolella tehdään toistettuja
painovoimamittauksia. Näin taataan,
että myös tulevaisuudessa Suomen jär
jestelmät ovat ajanmukaiset ja täyttävät
vaativimmatkin tarkkuusvaatimukset.
Paikkatietokeskus on aina käyttänyt
ja tulee käyttämään FinnRef-verkon
dataa tutkimustoiminnassa tuottaen
uutta tietoa satelliittipaikannuksen
alalla. Verkon datan avulla on tut
kittu mm. tarkkaa navigointia maalla,
merellä ja ilmassa, GNSS-signaalin laa
tua, antennien ja niiden kalibrointien
laatua, puhelimilla tehtävää paikan
nusta. Datan avulla on myös tutkittu
maannousua ja kehitetty pohjoismai
nen maannousumalli sekä menetelmät
globaalien koordinaattien muuntami
seksi kansalliseen järjestelmään.

Hannu Koivula toimii tutkimus
päällikkönä Maanmittauslaitoksen
paikkatietokeskuksessa. Hannun
tutkimusryhmä vastaa Suomen
koordinaatti- ja korkeusjärjestelmien
määrittelystä, kansainvälisistä
yhteyksistä ja ylläpidosta. Hannu
väitteli elokuussa Aalto-yliopiston
Insinööritieteiden korkeakoulussa
FinnRef-verkkoon liittyvästä
tutkimuksesta ja kehitystyöstä.
Hannu aloittaa 1.1.2020 Maanmittaus
laitoksessa geodesian ja geodynamiikan
osastonjohtajana.
ET U NIMI. SU KU NIMI @
MAANMIT TAU SL AITOS. FI
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Unelmista uusiin ulottuvuuksiin –
Paikkatietoikkuna 10 vuotta

KUVA: NIKU KIVEKÄS

Reilut kymmenen vuotta sitten meillä oli unelma. Unelma
karttapalvelusta, joka yhdistäisi eri organisaatioiden kartat yhteen
paikkaan ja olisi kaikkien saatavilla ja jota tehtäisiin yhdessä ja
avoimesti. Unelmasta syntyi Paikkatietoikkuna kesällä 2009.
RIIKKA KIVEKÄS & TEEMU SALORIUTTA
Unelman toteuttamiseksi tarvittiin Inspire-direk
tiivi, Paikkatietoikkunan (ja paikkatietoalan)
grand old man Antti Rainio tiimeineen sekä
roppakaupalla innostusta, periksiantamatto
muutta ja viisi vahvaa periaatetta, joihin voitiin
myrskyissäkin nojata.

Viisi periaatetta
Paikkatietoikkuna kokoaa yhteen. Paikkatietoikku
naan on koottu yli 1600 karttatasoa yli 60 orga
nisaatiosta. Käyttäjä voi yhdistää karttatasoja ja
tehdä niistä tasojen läpinäkyvyyksiä säätämällä

kokonaan uuden kartan. Kokeile vaikka yhdistää
rinnevarjostus (Maanmittauslaitos), uomaver
kosto (SYKE) ja maaperä 1:1 000 000 (Geologian
tutkimuskeskus)!
Paikkatietoikkuna avaa ovensa kaikille. Kuka
tahansa voi käyttää Paikkatietoikkunaa. Osa
toiminnoista vaatii kirjautumisen, mutta se on
mahdollista kaikille.
Paikkatietoikkuna on maksuton. Kaikki Paikka
tietoikkunassa olevat sisällöt ja toiminnot ovat
käyttäjien saatavilla ilman maksua. Tiedontuot
tajilta ei peritä maksua, kun heidän karttatasonsa
lisätään Paikkatietoikkunaan.
Paikkatietoikkuna säästää rahaa. Koska kart
tatasot ovat kaikkien saatavilla yhdestä paikasta,
karttatasoja ei tarvitse kopioida moneen paik
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kaan ja samaa aineistoa voidaan käyttää useassa
eri organisaatiossa. Näin samoja tietoja ei tarvitse
laatia jokaisessa organisaatiossa erikseen, ja kus
tannuksia säästyy.
Paikkatietoikkunaa tehdään yhdessä. Me tekijät
olemme aina olleet kiinnostuneita siitä, mitä
käyttäjät toivovat Paikkatietoikkunalta. Paikka
tietoikkunan lähdekoodi on aina jaettu avoimena
lähdekoodina kaikkien saataville. Paikkatietoik
kunasta on käynnistynyt Oskari-verkosto, jossa
avoimen lähdekoodin karttapalveluja kehitetään
yhdessä Oskari-ohjelmistolla.

Ammattilaisille kokonaiskuva alueesta
Paikkatietoikkuna on vakiinnuttanut asemansa
hyödyllisenä työkaluna silloin, kun asiantuntija
tarvitsee kokonaiskuvan alueesta. Työtehtävät,
joissa asiantuntijat käyttävät Paikkatietoikku
naa, vaihtelevat paljon. Keväällä 2019 tehdyn
käyttäjäkyselyn vastaajien yleisimpiä ammatteja
olivat maa- ja metsätalous sekä tutkimus- ja
asiantuntijatehtävät. Ammatillista käyttöä tuli
esiin myös avoimissa kysymyksissä.
Jo aiemmin on ollut tiedossa, että Paikkatie
toikkunaa käytetään paljon kiinteistöjen omi
naisuuksien ja metsätietojen tarkasteluun. Tällä
kertaa kyselyssä nousi esiin paljon muitakin
ammatillisia käyttötarkoituksia. Useita mainin
toja saivat esimerkiksi erilaiset rakentamiseen,
maankäytön ja infran suunnitteluun, ympä
ristölupiin ja teiden kunnossapitoon liittyvät
työtehtävät.
Vastauksista näkyy, että Paikkatietoikkuna
säästää useiden ammattilaisten aikaa ja rahaa,
kun paikkatietoaineistoja ei tarvitse keräillä
kymmenistä eri lähteistä omaan GIS-ohjelmaan.
Toiminnoissa kolmen kärki erottui selvästi:
karttatasojen katselu päällekkäin, osoitteiden
ja paikkojen haku, matkojen ja pinta-alojen
mittaus.
Yllättävintä oli teemakarttojen vähäinen
suosio: vain 4 % käyttää teemakarttatoimin
toa säännöllisesti. Sillä voi luoda muutamalla
klikkauksella havainnollisen teemakartan
valitsemastaan ilmiöstä. Valittavana on satoja
tilastollisia indikaattoreita.
Ylivoimaisesti yleisin vapaa-ajan käyttötar
koitus on reittien suunnittelu retkeilyä, pyöräi
lyä tai muuta urheilua varten. Myös metsästys,

kalastus, marjastus ja sienestys saivat useita
mainintoja. Moni käyttää Paikkatietoikkunaa
myös ihan vain katsellakseen mielenkiintoisia
paikkoja.

Kohti kolmiulotteisuutta ja
mobiilikäyttöä
Yhä useammat paikkatietoaineistot sisältävät
kolmiulotteista tietoa. Esimerkiksi Maanmit
tauslaitoksen yhteistyössä muiden maastotie
don tuottajien kanssa rakentama Kansallinen
maastotietokanta sisältää 3D-kohteita, kuten
rakennuksia ja rakenteita. Myös laserkeilauksella
tuotetut pistepilvet ja korkeusmallit voidaan
esittää kolmiulotteisina.
Jotta 3D-aineistoja voidaan esittää kartalla,
on Paikkatietoikkunaan kehitetty erillistä
3D-näkymää. Sen on tarkoitus tulla käyttöön
keväällä 2020.
Paikkatietoikkunan suurimmaksi puutteeksi
on pitkään tunnistettu heikko mobiilitoimivuus.
Käyttäjäkysely vahvisti tätä käsitystä: mobiilituki
oli ylivoimaisesti eniten toivottu kehityskohde.
Ratkaisuja on jo alettu suunnitella: tavoitteena
on rakentaa yksinkertaistettu mobiiliversio, joka
sisältäisi vain tärkeimmät toiminnot, kuten paik
kahaun, karttatasovalikon ja mittaustyökalut.
Kymmenen vuoden takaisista unelmista
on tullut totta. Nyt on aika lentää kolmanteen
ulottuvuuteen. Mitä kaikkea se ja siirtyminen
mobiiliaikaan tuokaan tullessaan? Sen näemme
tulevien vuosien aikana. Paljon onnea Paikka
tietoikkuna!

TU TU STU PALVE LU U N:
www.paikkatietoikkuna.fi.

Riikka Kivekäs ja Teemu Saloriutta työskentelevät
Maanmittauslaitoksella. Teemu Saloriutta on
Paikkatietoikkunan palvelupäällikkö ja Riikka
Kivekäs paikkatietoasiantuntija vastuualueenaan
viestintä.
ETUNIMI.SUKUNIMI@MAANMITTAUSLAITOS.FI
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Kolme keskeistä JHS-suositusta päivitetty

KUVA: KATRI ISOTALO, PUOLAN JA SLOVAKIAN RAJA TATRA-VUORISTOSSA

Uusi OGC-API mullistaa
paikkatietojen rajapintapalvelut

Syksyn 2019 aikana JUHTA on hyväksynyt kol
men paikkatietoja koskevan JHS-suosituksen
päivitetyt versiot. JHS 163 Suomen korkeusjärjestelmä N2000 -suosituksen päivityksessä yhden
mukaistettiin suosituksen terminologiaa ja lisät
tiin muunnokset vanhoista korkeusjärjestelmistä
(NN, N43 ja N60). Myös JHS180 Paikkatiedon
sisältöpalvelut -suosituksen päivityshankkeessa
yhdenmukaistettiin terminologiaa. Lisäksi päi
vityksessä määriteltiin karttatiiliruudukot erityi

sesti kuntien käyttämille koordinaattijärjestel
mille sekä laadittiin ohjeet paikkatietopeitteiden
kyselypalvelujen (WCS) toteuttamiseksi. JHS 178
Kunnan paikkatietopalvelurajapinta -suosituk
sen päivityksen yhteydessä suosituksen sisältö
muuttui oleellisesti, ja tuloksena syntyi JHS 211
Kuntien teknisen ja ympäristötoimen sisältöpalvelut -suositus. Suosituksessa kuvataan kuntien
tuottamien aineistopalvelujen määritykset ja
tietosisällöt.
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Viimeisen vuoden aikana JHS Paikkatiedon
ohjausryhmä on käynyt useita keskusteluja
tulevista JHS-suosituksista: erityisesti Open
Geospatial Consortiumin (OGC) ns. WFS3-suosi
tustyö on ollut mielenkiintoisessa vaiheessa. Nyt
tuon suosituksen suuntaviivat ovat selvinneet
ja uuden sukupolven paikkatietorajapintojen
toteuttaminen alkaa.
JHS 163 Suomen korkeusjärjestelmä N2000
-suosituksessa määritellään Suomen valtakun
nallinen korkeusjärjestelmä N2000. Edellinen
versio suosituksesta oli valmistunut vuonna
2008. Päivityksen keskeisenä teemana oli
yhdenmukaistaa suosituksen terminologia
muiden paikkatietoja koskevien JHS-suositusten
(erityisesti JHS196 ja JHS197) sekä Geoinformatii
kan sanaston ja Inspire-direktiivin kanssa.
Suomen aiemmat valtakunnalliset korkeus
järjestelmät NN, N43 ja N60 on sidottu Helsingin
keskivedenpintaan. N2000 on sidottu yleiseu
rooppalaisen EVRS-korkeusvertausjärjestelmän
määrittelyjen mukaisesti Normaal Amsterdams
Peil (NAP) -lähtötasoon, joka viittaa merenkor
keuteen Amsterdamissa. N2000 täyttää EU:n
Inspire-direktiivin toimeenpanoasetuksen
vaatimukset.
Suosituksen liitteisiin lisättiin kuvaukset
miten korkeusjärjestelmä voidaan muuntaa
vanhoista järjestelmistä N2000-järjestelmään.
Muunnosten avulla voidaan muuan muassa
paremmin hyödyntää vuosikymmenten aikana
kerättyjä vedenkorkeustietoja.
JHS180 Paikkatiedon sisältöpalvelut -suo
situksessa kuvataan erilaisten paikkatietojen
rajapintapalvelujen (WMS, WFS, WMTS ja WCS)
käyttöä ja kansallisia suosituksia. Päivityshank
keessa suosituksen terminologiaa korjattiin ja
täydennettiin.
Suosituksen liitteeseen 1 (Karttakuvapalvelut)
lisättiin määritykset ETRS-GK-koordinaattijär
jestelmien mukaisille karttatiilimalleille. Nämä
koordinaattijärjestelmät ovat erityisesti kuntien
käytössä, ja nyt kunnat voivat toteuttaa ja käyttää
WMTS-rajapintapalveluja ilman erillisiä koordi
naattimuunnoksia.
Suositukseen lisättiin liite 5 (Paikkatieto
peitteen kyselypalvelu). Paikkatietopeitteen
kyselypalvelulla tarkoitetaan rajapintapalvelua,
joka mahdollistaa peitemuotoisen paikkatiedon
kopioimisen käyttäjän tietovälineelle. Käytän
nössä liitteessä 5 kuvataan kuinka OGC:n määrit
tämän Web Coverage Service (WCS) -standardin
mukainen palvelurajapinta voidaan toteuttaa.
WCS-palveluita toteutetaan yleensä alueen
kattaviin paikkatietoaineistoihin (coverages),
joita ovat esimerkiksi korkeusmallit tai lämpö
tilajakaumat.

Kuntien
koordinaatti
järjestelmiä
tukevat WMTSrajapintapal
velujen suo
situkset ovat
valmistuneet.

JHS 211 Kuntien teknisen ja ympäristötoimen
sisältöpalvelut -suositus korvaa JHS 178 Kunnan
paikkatietopalvelurajapinta -suosituksen. Suosi
tuksen terminologiaa on yhtenäistetty JHS180:n
ja Geoinformatiikan sanaston 4. laitoksen
kanssa. Suosituksen liitteissä on kuvattu kun
tien karttakuvapalvelujen teknisiä määrityksiä
(liite 1) ja vektorimuotoisten kyselypalvelujen
tietotuotteita (liite 2). Tietotuotteiden tekniset
kuvaukset ovat saatavilla Kuntaliiton ylläpitä
mässä Github-varastossa.
Suosituksessa kuvattujen rajapintapalvelujen
kehittäminen tapahtuu avoimen rajapinnan hal
lintamallin mukaisesti. Hallintamallista vastaa
ympäristöministeriö. Kuntaliitto ry on mukana
hallintamallin ja sen mukaisten rajapintapalve
lujen kehittämisessä.
Open Geospatial Consortium (OGC) on aloit
tanut seuraavan sukupolven paikkatietojen raja
pintastandardien laatimisen. Nykyiset, laajasti
käytössä olevat OGC-palvelut (WMS, WFS, WCS,
WMTS) perustuvat XML/GML-merkintäkieliin
ja pohjautuvat 2000-luvun alun teknologiseen
ajatteluun. Uudet rajapintapalvelut tulevat
pohjautumaan OpenAPI-spesifikaatioon, jonka
teknologisena perustana on REST-arkkitehtuuri
ja JSON (GeoJSON)-tietoformaatit.
Uudet rajapintastandardit eivät tule olemaan
taaksepäin yhteensopiva, joten OGC:n aiemmin
käyttämä työnimi (WFS3) oli enemmän kuin
harhaanjohtava. Uusi standardiperhe tulee
olemaan paremmin yhteensopiva yleisten webstandardien kanssa ja täten voidaan olettaa
paikkatietojen rajapintojen käytön yleistyvän.
Inspire-direktiivin toimeenpanoasetukset
edellyttävät perinteisten OGC-palvelujen tuotta
mista. Direktiivin ylläpidossa on jo aloitettu työ
uusien modernien rajapintastandardien käytön
mahdollistamiseksi.
Suomessa tiedonhallintalaki (TiHL 906/2019)
edellyttää viranomaisilta rajapintapalvelujen
tuottamista. Tarkempia teknisiä määrityksiä
rajapintapalvelujen teknisestä toteutuksesta ei
ole vielä saatavilla, mutta lienee selvää, että ylei
set OpenAPI-spesifikaation mukaiset rajapinnat
olisivat tarkoituksenmukaisin toteutustapa.

Pekka Sarkola toimii konsulttina perustamassaan
Gispo Oy:ssä. Hänellä on kokemusta
paikkatietojen hyödyntämisestä yli 20 vuoden
ajalta sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.
ETUNIMI.SUKUNIMI@GISPO.FI
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