
              
 
 
 
 
 

 
Karttapalvelu Viherkehän luontoon 
 
 
 
 
Geodeettisen laitoksen MenoksiMetsään! WDC Helsinki 2012 -hankkeessa on tutkittu ja kehitetty uusia 
menetelmiä paikkatietojen hyödyntämiseksi retkeilijän tarpeisiin. Hankkeessa kehitetty karttapalvelu 
kattaa Nuuksion kansallispuiston lisäksi koko pääkaupunkiseudun Viherkehän alueen. Uutta 
innovatiivista muotoilua on sovellettu karttojen graafiseen ulkoasuun ja sisällön esittämiseen sekä 
karttapalvelun käyttöliittymiin.  
 
MenoksiMetsään! -hankkeessa on hyödynnetty tuloksia Geodeettisen laitoksen ja 
yhteistyökumppaneiden yhteisistä tutkimusprojekteista: MenoMaps (Tekes/ Vapaa-ajan palvelut -
ohjelma), UbiMap (Suomen-Akatemia/Motive-ohjelma) ja HaptiMap (EU/IST-ohjelma). 
 
YHTEISTYÖKUMPPANIT 
Aalto yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Muotoilun laitos • Nuuksiokeskus Oy • Folkhälsan 
Utbildning Ab • UpCode Ltd. • Tunturilatu ry • Karttakeskus • Espoon kaupunki • Helsingin kaupunki • 
Metsähallitus • Maanmittauslaitos • AtlasArt Ltd. • Tracker Software Inc. • Sito • Arbonaut Oy • Helsingin 
yliopisto, Kognitiotiede • HaptiMap konsortio • MultiTouch Oy (monikosketusnäyttö) 
 
TEKIJÄT 
Hanna-Marika Halkosaari, Pyry Kettunen, Janne Kovanen, Jaakko Kähkönen, Mari Laakso, Juha 
Oksanen, Mikko Rönneberg, Tapani Sarjakoski, Tiina Sarjakoski, Susanne Suvanto, Salu Ylirisku 
 
YHTEYSTIEDOT 
Geodeettinen laitos, Geoinformatiikan ja kartografian osasto 
Tapani.Sarjakoski@fgi.fi 
www.fgi.fi ja www.menoksimetsaan.fi 
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Geodeettisen laitoksen MenoksiMetsään! -hankkeessa
tutkitaan ja kehitetään uusia menetelmiä paikkatietojen hyö-
dyntämiseksi retkeilijän tarpeisiin. Karttapalvelu kattaa tällä hetkellä Nuuksion
kansallispuiston alueen, mutta toteutetaan myöhemmin koko pääkaupunkiseudun
Viherkehän alueelta. 

Uutta innovatiivista muotoilua sovelletaan karttojen graafiseen ulkoasuun ja
sisällön esittämiseen sekä karttapalvelun käyttöliittymiin. Hankkeen keskeinen
konsepti on monikanavapalvelu. Tällöin retkeilijä voi käyttää karttapalvelua eri
kanavien kautta, kuten Internet-selaimessa, kännykkäsovelluksessa tai moni-
kosketusnäytöllä riippuen omasta käyttötarpeesta.

MenoksiMetsään! -hankkeessa hyödynnetään tuloksia Geodeettisen laitoksen
ja yhteistyökumppaneiden yhteisistä tutkimusprojekteista: MenoMaps (Tekes/
Vapaa-ajan palvelut -ohjelma), UbiMap (Suomen-Akatemia/Motive-ohjelma) ja
HaptiMap (EU/IST-ohjelma).

TULOKSET
Monikanavakarttapalvelu on esillä vuoden 2013 maaliskuussa avattavan
Suomen luontokeskus Haltian näyttelyssä Nuuksion Solvallassa. 

YHTEISTYÖKUMPPANIT
$DOWR�\OLRSLVWR��7DLWHLGHQ�MD�VXXQQLWWHOXQ�NRUNHDNRXOX��0XRWRLOXQ�ODLWRV���
1XXNVLRNHVNXV�2\���)RONKlOVDQ�8WELOGQLQJ�$E���8S&RGH�/WG����7XQWXULODWX�U\���
.DUWWDNHVNXV���(VSRRQ�NDXSXQNL���+HOVLQJLQ�NDXSXQNL���0HWVlKDOOLWXV���
0DDQPLWWDXVODLWRV���$WODV$UW�/WG����7UDFNHU�6RIWZDUH�,QF����6LWR���$UERQDXW�2\��
Helsingin yliopisto, Kognitiotiede ��HaptiMap konsortio (haptimap.org)

LUONTO- JA KOHDETIEDOT
Lähteet: Ahola, J., 2009. Nuuksio retkeilyopas ja kartta, Karttakeskus. Lisäksi
Metsähallituksen sivut ja Helsingin kaupungin liikuntaviraston sivut.

YHTEYSTIEDOT
Geodeettinen laitos, Geoinformatiikan ja kartografian osasto
Tiina.Sarjakoski@fgi.fi
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