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Kun tämä lehti kolahtaa postilaatikkoosi, on 
kesäkuun ensimmäinen päivä. Koululaiset ovat 
kirmanneet kesälaitumille, aurinko paistaa ja 
suvituuli soi. Ainakin haavekuvissamme. 

Tulevaisuutta ei voi koskaan ennustaa. Kukapa 
olisi vuosi sitten arvannut, että aloitamme kesän 
etätöissä muistuttaen toisiamme turvaväleistä 
ja miettien, milloin saamme taas halata muualla 
asuvia vanhempiamme. 

Korona on tänä keväänä ollut kaikkien huu-
lilla ja ei tämäkään lehti siltä kokonaan säästy. 
Kokosimme juttuun ”Paikkatieto auttaa poikkeus-
olossa” pieniä uutisia paikkatietoalalta koronaan 
liittyen. Kaiken keskellä on innostavaa nähdä, 
kuinka yhdistämme voimamme ja jokainen 
haluaa auttaa pandemian hillitsemisessä.

Nyt on kuitenkin aika hetkeksi unohtaa poik-
keusolot. Mistä sinä haaveilet?  Uneksitko rakentavasi talon merenrantatontille? 
Haaveiletko löytäväsi unelmiesi kartan, joka saa sinut oivaltamaan jotain aivan uutta? 
Onko unelmissasi bongata tänä vuonna sata lintulajia? Vai haluaisitko kenties löytää 
tietokonepelissä aarteen ja voittaa kaikki vastustajasi? 

Paikkatieto voi tuoda nämä haaveet todeksi. Siitä kerromme tässä lehdessä – ainakin 
välillisesti. Kunnissa visioidaan helpommasta tavasta saada rakennuslupa. Professoria 
ilahduttaa, kun kartta paljastaa salaisuuden. Tutkija innostuu kuullessaan uusista 
kansalaishavainnoista. Pelien kehittäjät riemuitsevat, kun pelimaailma kohtaa reaa-
limaailman. 

Osa haaveista koskettaa pienempää väkijoukkoa. Heikkönäköinen ilahtuu, kun 
karttapalvelussa on huomioitu hänen tarpeensa. Kylähistorian tutkija kiljuu riemusta, 
kun hän saa tietää kylän nimen historiasta. Paikkatietoja harrastava tilastonikkari 
innostuu, kun hän pääsee yhdistämään paikkatietoja tilastotietoihin.

Minä haaveilen paljaista varpaista mökkilaiturilla, liplattavasta vedestä ja laulavista 
linnuista keskellä Suomen kesää. Lisäksi toivon, että juuri sinä – Positio-lehden lukija 
– pääset lukemaan lehteä terveenä auringon kanssa kilpaa hymyillen.

Leppoisaa kesää kaikille!
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Kartografia 
muutoksen kourissa

Kartografia on ottanut jättiloikkauksia 2000-luvulla. 
Paperikarttoja käytetään yhä vähemmän, ja verkkokartat 
ovat tulleet jäädäkseen. Miten se on muuttanut suhdettamme 
karttoihin?

Päätimme toimituksessa kysyä tätä 
professori Juha Oksaselta. Hän johtaa 
geoinformatiikan ja kartografian osas-
toa Maanmittauslaitoksen Paikkatie-
tokeskuksessa. Miten hän näkee muu-
toksen ja mitä muutos vaatii meiltä 
kaikilta?

Lukija luo oman karttansa

Karttoja näkee kaikkialla ja internet 
on pullollaan palveluja, joissa kuka 
tahansa voi tehdä oman kartan. Koo-
daajat löytävät työkaluja valmiista 
ohjelmakirjastoista ja avointa dataa on 
kaikkien saatavilla avointen rajapinta-
palvelujen kautta. Kartat ovat dynaami-
sia ja interaktiivisia. 

Tämä kaikki on mullistanut sen, 
miten kartan tekemiseen tulisi suhtau-
tua. Kun karttaa voi zoomata eri mit-
takaavatasoille ja siirtää haluamaansa 
kohtaan, suhtautuminen kohteiden 
sijoittelun ja yleistyksen yksityis-
kohtiin muuttuu, eikä luettavuuden 
näkökulmasta tuloksen tarvitsekaan 
enää olla niin loppuun asti hiottua kuin 
staattisissa painotuotteissa.

Otetaan esimerkiksi Maanmittaus-
laitoksen maastokartta. Ennen van-
haan se tehtiin kahdessa mittakaa-
vassa (1:20 000 / 1:25 000 ja 1:50 000). 
Jokaisen kohteen kohdalla mietittiin, 
kannattaako se esittää tässä mittakaa-

vassa, ja kartan yksityiskohtia hiottiin 
loppuun asti. Nyt karttatiiliä tuotetaan 
jatkuvasti neljällätoista mittakaavata-
solla, joiden välillä käyttäjä voi siirtyä 
ja zoomailla vapaasti. 

”Kartan tekijä ei voi enää syventyä 
jokaiseen yksityiskohtaan samalla 
tarkkuudella, eikä hänen tarvitse-
kaan. Kartan lukija voi valita, mitä hän 
haluaa nähdä. Yksittäinen painotuote 
on muuttunut monimittakaavaiseksi 
karttapyramidiksi, jota pitäisi arvioida 
kokonaisuutena”, Oksanen toteaa.

Kriittisyys on kaiken ydin

Karttoja syntyy joka niemeen ja not-
koon ja kenen tahansa toimesta. Oksa-
nen painottaa, että se on tehnyt kartan-
lukutaidosta tärkeämpää kuin koskaan.

Kun kartan lukija näkee kartan, 
hänen on kysyttävä itseltään: mitä tässä 
kuvassa todella esitetään ja mitä on 
haluttu kertoa. Pelkkä intuitio ei riitä, 
vaan on tutkittava kartan selitettä. Mitä 
eri väreillä on kuvattu ja miten luokat 
on valittu? Pienillä valinnoilla samaan 
aineistoon perustuvista kartoista voi 
saada ihan eri käsityksen ilmiöstä.

Kriittisyys ei ole koskaan pahit-
teeksi. Mieti vaikka pistesymboleilla 
esitettäviä ilmiöitä. Kun symbolin koko 
on usein jopa monituhatkertainen 
suhteessa ilmiön todelliseen kokoon, 
kartasta syntyy lukijalleen väärä vai-
kutelma ilmiön yleisyydestä. 

”Kooltaan hehtaariluokassa oleva 
metsäpalo voi kartalla näyttää satojen 
hehtaarien laajuiselta ja kun niitä on 
samassa maassa useampi, kartasta 
saa kuvan, että koko maa olisi tulessa, 
vaikka todellisuudessa näin ei tieten-
kään ole”, Oksanen havainnollistaa.

Sama tiheysharha toistuu lento-
reittejä havainnollistavissa palveluissa. 
Kun kaikki lentokoneet ja niiden reitit 
esitetään valtavilla symboleilla, näyttää 
siltä, että taivaalla ei olisi yhtään koh-
taa, jossa ei olisi lentokoneita. 

Kolmas ajankohtainen esimerkki 
löyty y koronaviruksen leviämistä 
visualisoivalta videolta, jossa henkilö 
aivastaa kaupassa, ja virukset leviävät 
paksun myrkkypilven lailla kaikkialle 
supermarketin hyllyjen yli ja välissä.
Todellisuudessa kyse on nanometri-
luokan aerosolihiukkasista, jotka vievät 
murto-osan ympäröimästään ilmati-
lasta. Näiden esimerkkien valossa on 
hyödyllistä pohtia, miten voimakkaita 
mielikuvia visualisoinnit synnyttävät.

Visualisoinnilla on merkitystä – niin 
kartoilla kuin muuallakin viestinnässä. 
Myös kartan tekijä voi aina liioitella. 
Siksi jokaisen on aina oltava kriittinen 
näkemäänsä kohtaan.

Kuka tahansa voi tehdä karttoja

Kukaan ei voi enää olla kaiken kartta-
tiedon haltija. Kukaan ei voi määritellä, 
millaisia karttoja kansa saa nähdä. 

RIIKKA KIVEKÄS
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Pienillä valinnoilla samaan aineistoon perustuvista kartoista voi saada hyvin eri käsityksen ilmiöstä. Kaikki kolme karttaa 
visualisoivat kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen muutoksia vuosina 2011–2017. Vasemmalla oleva esimerkki on Pohjoismaiden 
ministerineuvoston julkaisemasta ja Nordregion tuottamasta julkaisusta State of the Nordic Region 2020. Keskimmäinen kartta on 
Helsingin Sanomien kyseistä raporttia käsittelevästä uutisesta ”Suomi pitää perää Pohjoismaiden vertailussa”. Oikeanpuoleisessa 
kartassa (© EuroGeographics: Hallinnolliset rajat) luokituksen ja väriasteikon nollakohdat on asetettu vastaamaan toisiaan.

Juha Oksanen (prof., dos., FT) on 
geoinformatiikan ja kartografian 
osastonjohtaja Maanmittauslaitoksen 
Paikkatietokeskuksessa. Hänen 
intohimonaan on jo vuosikymmenten 
ajan ollut paikkatiedon analysointi ja 
visualisointi 
ETUNIMI.SUKUNIMI@
MAANMITTAUSLAITOS.FI

Kartanteko ei ole enää pienen piirin 
salatiedettä, jota vain kartografien eliitti 
harrastaa, vaan kartanteosta on tullut 
demokraattisempaa. Kuka tahansa 
voi luoda ja julkaista oman karttansa 
sosiaalisessa mediassa, ja saada sille 
maailmanlaajuisen yleisön.

Kartografit eivät voi hirttäyt yä 
kartanteon traditioon, vaikka välillä 
haikailisivatkin historiallisten käsin 
piirrettyjen karttojen perään. Maailma 
muuttuu ja hyvä niin.

Oksasen mielestä on hyvä asia, että 
karttojen tekemisestä on tullut demo-
kraattisempaa ja yhä useammalla on 
siihen mahdollisuus. Kuitenkin juuri 
siksi kaikkien karttoja tekevien olisi 
hyvä tietää ja muistaa tietyt perusasiat 
kartografiasta.

”Kaikkien karttojen tekijöiden tulisi 
suhtautua karttojen tekemiseen riit-
tävän vastuuntuntoisesti. Pitäisi olla 
ainakin perusymmärrys siitä, millainen 
on hyvä kartta ja millainen ei”, Oksa-
nen toteaa.

Kartta myös vaikuttaa aina ihmisen 

ajatteluun. Se heijastaa aina tekijäänsä. 
Siksi kartantekijän on aina tiedostet-
tava, miltä kartta näyttää lukijastaan. 
Olenko huomaamattani valinnut sel-
laiset värit ja luokkarajat, että kartta 
kertoo poliittisen suuntaukseni?

Kartografian tulevaisuus 
huolettaa ja ilahduttaa

Kartografialla on edelleen paikkansa 
ja sitä ei ole unohdettu. Erityisesti tie-
teenä se kuitenkin joutuu kilpailemaan 
muiden tieteiden kanssa alati vähene-
vistä resursseista. Tutkimukseen on 
äärettömän haastavaa saada rahoitusta 
ja se vaikuttaa myös perusopetukseen. 

Kartografian osaamisella on kuiten-
kin suuri merkitys nykyajan jatkuvassa 
mediavirrassa. Jotta pystymme jaka-
maan karttojen avulla oikeaa tietoa, 
kartografian perusasiat on oltava kun-
nossa. Oksanen näkee, että ala ansaitsi-
sikin profiilin noston. 

”Vähintään valtakunnallisilla toi-
mijoilla ja viranomaisilla pitäisi olla 

riittävä ymmärrys kartografiasta, jotta 
lukijoita ei johdeta vahingossa har-
haan. ”

Vaikka ala on murroksessa, hyviäkin 
esimerkkejä löytyy. Kartografin mieltä 
ilahduttaa aina, kun vastaan tulee 
kartta, joka saa oivaltamaan, tuo jotain 
uutta ajateltavaa ja kertoo ilmiöistä, 
eikä vain kikkaile teknisillä yksityis-
kohdilla. Hyvä kartta ei jätä kylmäksi ja 
antaa ajateltavaa myös kartografiakup-
lan ulkopuolella. 
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Paikkatieto avuksi 
turvetuotannosta vapautuvien 
suopohjien jälkikäytön 
suunnitteluun

Turvetuotannon ympäristövaikutuksista käy-
dään tällä hetkellä paljon keskustelua, sillä 
turpeen energiakäyttö on merkittävä kasvi-
huonekaasujen lähde.

Turvesuon tuotantokäyttö kestää yleensä 
15–30 vuotta, jonka jälkeen suoalue valjaste-
taan uuteen käyttötarkoitukseen. Vuosittain 
vapautuu tuhansia hehtaareja suopohjaa, jol-

le nykyisin yleisimmät jälkikäyttömuodot ovat 
metsitys, maatalous tai kosteikko. Suopohjilla 
on kokeiltu myös ruokohelven kasvattamista 
voimalaitosten polttoaineeksi, mutta ruoko-
helven poltto koettiin haasteelliseksi.

Kari Laasasenaho selvitti ympäristötek-
niikan väitöskirjassaan ruokohelven poltolle 
muita vaihtoehtoja ja tutki sen biokaasutusta.

Tutkimuksessa selvisi, että ruokohelven 
bioenergiakäytössä on potentiaalia, mutta 
olennaista on viljelyn optimointi. Väitöksessä 
rakennettiin malli, jossa suopohjien energia-
kasvipotentiaali yhdistettiin muiden alueel-
listen biokaasutukseen soveltuvien massojen 

paikkatietoon. Biokaasulaitoksille etsittiin op-
timaaliset sijainnit paikkatieto-ohjelmaa hyö-
dyntäen.

Malli auttoi löytämään laitosten potenti-
aaliset paikat, mutta suopohjien käyttöä bio-
kaasuntuotannossa kuitenkin rajoittivat niiden 
syrjäiset sijainnit. Suopohjien rooli biokaasun-
tuotannon kokonaiskuvassa jäi kohdealueen 
laskelmissa pieneksi. Tutkijan mukaan tarvit-
taisiin lisätutkimusta turvesoiden erilaisten 
jälkikäyttömuotojen ilmastovaikutuksista

Laasasenaho väitteli Tampereen yliopiston 
tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa.

Työkaluja ruokakauppojen 
suunnitteluun
Ruokakaupan vähittäismyynti on ollut viimeis-
ten vuosikymmenten ajan suurten muutosten 
kourissa. Muutokset näkyvät siinä, mihin uu-
sia kauppoja sijoitetaan kuten myös ylipäänsä 
kauppojen ominaisuuksissa.

James Cullen tutki väitöstyössään ruoka-
kauppojen määrän, tyypin ja sijaintien muut-
tumista pääkaupunkiseudulla vuosien 1980–
2008 aikana. 

Kuten muuallakin maailmassa, ruokaos-
tosten teko on Suomessa keskittymässä yhä 
enemmän suuriin marketteihin pikkukauppo-
jen sijasta. Sijainnin ohella myös esimerkiksi 
brändiuskollisuus ja kaupan hinnoittelu vai-
kuttavat siihen, missä kaupassa kuluttaja asi-
oi. Muutokset eivät kuitenkaan ole tapahtu-
neet tasaisesti tai samanaikaisesti eri alueilla.

Sen lisäksi, että väestön rakenne vaihte-
lee alueiden sisälläkin, tutkimuksessa havait-
tiin myös eri paikkojen välillä suuria eroja sii-
nä, minkä perusteella kauppa valitaan. Pelkät 

alueelliset tilastot ja analyysit eivät tämän 
mukaan tarjoa riittävää tietoa palveluiden 
suunnitteluun, vaan päätökset tulisikin tehdä 
yhä enemmän paikallisten ominaispiirteiden 
perusteella.

Tutkimuksen tulokset voivat auttaa vähit-
täiskaupan päätöksentekijöitä ymmärtämään 
paremmin markkinoitaan ja tekemään käytös-
sään olevan datan avulla parempia ja tietoon 
perustuvia päätöksiä.

Väitös valmistui Aalto-yliopistossa geoin-
formatiikan alalta.

Asuinalue vaikuttaa 
diabeteksen hoidon laatuun ja 
esiintyvyyteen

Suomessa sairauksien hoito perustuu valta-
kunnallisiin Käypä hoito -suosituksiin. Suosi-
tusten noudattamisesta eri alueilla ja potilas-
ryhmissä on vähän käytännön tietoa. 

Maija Toivakka Itä-Suomen yliopistosta 

vertaili maantieteen väitöksessään, miten tyy-
pin 2 diabeteksen hoitotuloksia ja esiintyvyyttä 
eroja Siun sote -sairaanhoitopiirin eri kunnis-
sa. Tutkimuksessa yhdistyivät terveyskerto-
mukset ja paikka- ja rekisteritiedot.

”Rekisteri- ja paikkatiedon avulla luotu-
jen tilannekuvien jälkeen hoitoa voidaan muo-
kata ja kohdistaa tehokkaammin eniten apua 
tarvitseville sosioekonomisille ryhmille, pien-
alueille tai aluetyypeille”, Toivakka toteaa.

Tutkimuksen tuloksena selvisi, että hoi-
don laadussa ja sairauden esiintyvyydessä 
on alueellisia eroja. Sosioekonominen asema 
vaikuttaa paljon. Alueilla, joilla koulutustaso 
on alhaisempi, diabetesta esiintyy enemmän 
ja hoitotulokset ovat heikompia. Nuorilla po-
tilailla ja naisilla hoito toteutuu paremmin. 
Etäisyydellä kotoa terveysasemalle ei ole mer-
kittävää vaikutusta.

Satelliittihavainnot auttavat 
rannikkovesien tilan 
seurannassa

Rannikkovesien tilaa seurataan jatkuvasti. 
Tutkijat arvioivat, kuinka paljon vedessä on 
levää ja kuinka sameaa vesi on, seuranta-ase-
milta ottamiensa vesinäytteiden perusteella. 
Jenni Attila Suomen ympäristökeskuksesta 
tutki geoinformatiikan väitöksessään, saa-
daanko satelliittihavainnoilla vastaavia tu-
loksia.

Tutkimus osoitti, että satelliittihavaintoja 
voidaan hyödyntää kattavasti. Ne ovat erityi-

sen hyödyllisiä uloimmilla rannikkoalueilla ja 
avomerellä, jossa muita havaintoja tehdään 
vain vähän. Havainnoista tehdyt arviot osoit-
tivat, että vertailuaineistoihin nähden satel-
liittihavainnot ovat tarkkoja sekä alueellisesti 
ja ajallisesti kattavia.

Tutkimuksen perusteella satelliittihavain-
not ovat hyödyllisiä Euroopan Unionin (EU) 
vesipuitedirektiivin ja Suomenlahden avo-
merialueen tila-arviota ajatellen. Tutkimus 
antaa myös hyvän pohjan EU:n Copernicus-
ohjelman Sentinel-satelliittisarjojen hyödyn-
tämiseen.

Attilan väitös tarkastettiin Aalto-yliopis-
tossa rakennetun ympäristön laitoksella.KU
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TAPAHTUMAKALENTERI

Tapahtumakalenteria ei julkaista tässä lehdessä, kos-
ka poikkeusolojen takia tapahtumien järjestäminen on 
epävarmaa. Seuraa ilmoittelua sosiaalisessa medias-
sa ja tapahtumien verkkosivuilla. 

Tekoälymalli auttaa 
löytämään parhaat sijainnit 
pelastuslaitoksille

LUT-yliopiston tutkijoiden kehittämä teko-
älymalli auttaa hahmottamaan, minne pe-
lastustoimen ja ensihoidon yksiköitä kannat-
taa Etelä-Karjalassa sijoittaa. Tekoälymalli on 
ensimmäinen laatuaan pelastusalalla Suo-

messa, ja sen kehitystyö on herättänyt myös 
valtakunnallista kiinnostusta.

Mallinnuksessa hyödynnettiin erilaista 
dataa, kuten pelastuslaitoksen vasteaikoja, 
karttatietoja ja julkisista rekistereistä saata-
via tietoja sekä koneoppimista.

Tekoälypohjainen mallinnus mahdollis-
taa eri aineistojen joustavan hyödyntämisen 
ja palveluverkkojen tehokkuuden testaami-
sen ennakoivasti. Sen avulla voidaan testata, 
montako minuuttia pelastuslaitoksella kes-
tää saapua kohteeseen tietystä sijainnista. 
Opetettu tekoälymalli laskee vasteaikoja kiin-
teistöjen sijainteihin, reitteihin ja rakennetun 
ympäristön tietoihin perustuen. Tietoa voi-
daan hyödyntää tulevaisuudessa pelastuslai-
tosten sijaintien optimointiin.

Mallinnus luotiin Kotona Asumisen Tur-
vallisuus 3 -hankkeessa, jonka toteuttivat yh-
dessä Etelä-Karjalan pelastuslaitos, LUT-yli-
opisto, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 
(Eksote) sekä Pelastusopisto. 

Nyt syntyy uusi rakennetun 
ympäristön tietojärjestelmä

Ympäristöministeriö on käynnistänyt RYH-
TI-hankkeen, jonka tavoitteena on luoda ra-
kennetun ympäristön valtakunnallinen tie-
tojärjestelmä. Se poistaa tulevaisuudessa 
maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvän tie-
don päällekkäisyyttä. Keskeistä on, että tietoa 
kerätään vain kerran. Tieto virtaa rajapintojen 
kautta ja yhteentoimivuus varmistetaan yh-
teisesti sovituilla tietomalleilla. 

Tietojärjestelmä syntyy yhteistyössä muun 
muassa kuntien ja muiden julkishallinnon or-
ganisaatioiden kanssa. Prosessi on pitkä, sillä 
edessä on massiivinen digiloikka. Tämä vuosi 
keskitytään määrittelyprosessiin, ensi vuonna 
testataan järjestelmää ja käyttöönottoa suun-
nitellaan vuodelle 2022. Tietojärjestelmän 
edellyttämät muutokset lainsäädäntöön on 
tarkoitus viedä eduskuntaan MRL-uudistuk-
sen kanssa vuoden 2021 lopussa.

Varsinaisia vastuutahoja eli organisaati-

oita, jotka huolehtivat käytännössä esimer-
kiksi järjestelmän ylläpidosta ei ole vielä ni-
metty. Yksityiskohdat tarkentuvat hankkeen 
edetessä. 

RYHTI-hankkeen webinaariin osallistui 
toukokuussa lähes 500 kiinnostunutta. Kysy-
myksiä herätti muun muassa se, kuinka kun-
nat selviytyvät muutoksesta. Ilman lisärahoi-
tusta kunnat eivät pysty uudistamaan omaa 
toimintaansa siten, että yhteinen visio toimi-
vasta, kestävästä ja merkityksellisestä raken-
netusta ympäristöstä voisi toteutua. Ratkai-
suna haasteisiin voidaan nähdä esimerkiksi 
ketterä eteneminen pienissä palasissa sekä 
se, että panostetaan siihen, mistä on ilmei-
simmin hyötyä kuntien, yritysten ja julkishal-
linnon näkökulmasta. 

Hanketta voi seurata YM:n verkkosivujen 
kautta. Osallistumiseen kannustetaan kaikkia 
keskeisiä toimijoita. 

AJANKOHTAISTA
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luontohavainnot

Yhdysvalloissa perustettu iNaturalist on 
verkossa toimiva yhteisö ja palvelu, jonka 
avulla luonnosta kiinnostuneet voivat ver-
kostoitua ja jakaa luontohavaintojaan kuvi-
na ja äänitteinä. Jatkossa sovellus edistää 
myös suomalaisen luonnon tuntemusta ja 
tutkimusta, sillä Suomen Lajitietokeskus 
on aloittanut yhteistyön havaintopalvelun 
kanssa. Samalla iNaturalist-mobiilisovel-
luksen käyttöliittymä on käännetty suo-
meksi ja palveluun on lisätty lajien suo-
menkieliset nimet.

Sovelluksen idea on, että käyttäjät voi-
vat ehdottaa tunnistuksia tai vahvistaa tois-
tensa ilmoittamia havaintoja. Lajien tunnis-
tuksen apuna on myös tekoäly, joka kehittyy 
paremmaksi sitä mukaa, kun palveluun tu-
lee enemmän havaintoja suomalaisista la-
jeista. Palvelun avulla tuotetut havainnot 
tallentuvat lopulta Suomen Lajitietokes-
kukseen ja ovat sitä kautta tutkijoiden, vi-
ranomaisten ja harrastajien käytettävissä. 
Havainnot auttavat selvittämään esimer-
kiksi eri lajien levinneisyyksiä. 

Suomen Lajitietokeskuksesta vastaa 
Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, 
joka on osa Helsingin yliopistoa.
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AJANKOHTAISTA

Älykkään liikkumisen 
kokeiluista uusia palveluja 
pääkaupunkiseudulle

Hiljattain päättyneessä 6Aika Perille asti 
-hankkeessa testattiin ja kehitettiin erilaisia 
älykkään liikkumisen palveluja ja ratkaisuja 
Espoossa, Vantaalla ja Helsingissä. Osa hank-
keessa kehitetyistä palveluista jää elämään ko-
keilun jälkeenkin.

Espoossa Nuuksion alueen luontomatkai-
lua sujuvoittavat jatkossa Parkkihaukka.fi- ja 
Nuuksioon.fi-palvelut. Parkkihaukka.fi kertoo 
reaaliaikaista tietoa alueen pysäköintitilan-
teesta, ja Nuuksioon.fi puolestaan auttaa eri-

laisia retkeilijöitä löytämään julkisella liiken-
teellä saavutettavia retkivaihtoehtoja. 

Espoossa kokeiltiin myös Bout-nimistä 
“veneiden uber” -palvelua sekä venepaikkojen 
vuokrausta Satamapaikka.com-palvelun avul-
la. Molemmat palvelut jatkavat toimintaansa 
alueella.

Helsingissä kokeiltiin perheiden arkea 
helpottavaa pelikyytipalvelua. Kokeilussa jal-
kapalloa harrastaville lapsille ja nuorille tar-
jottiin yhteiskuljetusta peliharjoituksiin.  Ko-
keilusta tuotettiin malli ja julkaisu, jonka 
avulla muut harrastusryhmät voivat suunni-
tella ja toteuttaa kyydit optimaalisesti. 

Vantaalla puolestaan toteutettiin työ-
matkaajille suunnattu kimppakyytikokei-

lu, jossa alueen yritysten työntekijöillä oli 
mahdollisuus tarjota ja pyytää kimppakyytiä 
työmatkalle selainpohjaisen ratkaisun avulla. 
Kimppakyyti herätti työmatkaajissa kiinnos-
tusta, mutta palvelussa on vielä kehitettävää.

Perille Asti -hanke sai rahoitusta Euroo-
pan aluekehitysrahastosta osana 6Aika-stra-
tegiaa. Kokeiluja tehtiin Helsingissä, Espoossa 
ja Vantaalla, ja yhteiskehittämiseen osallistui 
yhteensä lähes 200 organisaatiota. Hankkeen 
osatoteuttajina olivat myös Metropolia AMK, 
Aalto-yliopisto ja Demos Helsinki.

Valmiuksia robottilaivojen 
aikaan
Helmikuussa käynnistyneessä DIMECCin Sea 
for Value -ohjelmassa kehitetään edellytyksiä 
itseohjautuvalle meriliikenteelle. Ohjelmassa 
on muun muassa tarkoitus luoda valmiudet 
erilaisten autonomisten toimintojen ja navi-
goinnin, kuten laivojen etäluotsauksen, käyt-
töön.

Ohjelmassa tuotetaan myös tutkimukseen 
perustuvia suosituksia alan sääntelyyn, liike-
toimintaan, datan käyttöön ja jakamiseen sekä 
standardisointiin. Ohjelma koostuu useasta 
projektista. Näistä ensimmäinen, Fairway, kes-
kittyy tulevaisuuden väyläpalvelujen kehittä-
miseen ja testaamiseen sekä etäluotsaukseen.

Ensimmäisessä projektissa ovat mukana 
teollisuuskumppaneina Awake.ai, Brighthou-
se Intelligence, Finnpilot Pilotage, Ericsson, 

Meyer Turku ja Tieto. Tutkimusta toteuttavat 
Aalto-yliopisto, Novian ammattikorkeakoulu, 
Tampereen yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja 
Turun yliopisto. Lisäksi mukana ovat Liiken-
ne- ja viestintävirasto Traficom, Väylävirasto, 
Suomen rajavartiolaitos, ESL Shipping, Nes-
te, Ilmatieteen laitos, Suomen Varustamot ry, 
Rauman, Turun ja Helsingin satamat sekä Bu-
siness Finland.

Itämeri.fi kokoaa meritiedot 
yhteen palveluun
Haluatko kurkistaa pinnan alle ja päästä kä-
siksi kaikkeen meritietoon? Nyt se on mahdol-
lista. Itämeri.fi -verkkosivusto kokoaa yhteen 
eri tutkimuslaitoksissa tuotetut meritiedot.

Sivuilla voit tutustua Itämeren luontoon, 
merentutkimukseen ja Itämereen liittyviin yh-
teiskunnallisiin kysymyksiin. Sivusto tarjoaa 
myös materiaalia ympäristökasvatukseen ja re-
aaliaikaisia tietoja Itämeren tilasta. Olitpa sit-
ten opettaja, tutkija, merialueiden suunnittelija 
tai muuten vain meristä kiinnostunut, sivuilta 
löytyy varmasti tietoa sinulle.

Paikkatietokin näkyy vahvasti sivustolla. 
Esimerkiksi Ilmatieteen laitos kiinnitti erityistä 

huomiota siihen, miten merihavaintoja visuali-
soidessa näkyy ajalliset ja paikalliset vaihtelut.

Meritietojen tuottamisessa ovat olleet mu-
kana Suomen ympäristökeskus, Geologian tut-
kimuskeskus, Ilmatieteen laitos, Luonnonva-
rakeskus, Metsähallitus, Museovirasto, Turun 
yliopiston Brahea-keskus, Merialuesuunnitte-
luyhteistyön koordinaatioryhmä ja Ahvenan-
maan maakuntahallitus. Hankkeen rahoitti 
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, ja sitä 
koordinoi Suomen ympäristökeskus.

”Uutta palvelua varten meritietoa tuotta-
vat suomalaiset laitokset yhdistivät voimansa, 
ja nyt se on lopultakin kaikkien merestä kiin-
nostuneiden saatavilla”, iloitsee merikeskuk-
sen johtaja Paula Kankaanpää Suomen ympä-
ristökeskuksesta.

Käy sukeltamassa Itämereen osoitteessa 
itämeri.fi
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Vanhat kartat -palvelu yhdistää 
kartat ja historian 

Vanhat kartat -palvelu tuo Maanmittauslai-
toksen vanhat painetut kartat kaikkien ulottu-
ville. Voit selailla vanhoja karttoja eri puolilta 
Suomea ja vertailla vanhoja karttoja nykykart-
toihin. Miten kotiseutusi on muuttunut vuosi-
kymmenten saatossa?

Palvelu on Mikko Kutilaisen (Shingle Oy) 
kehittämä. Kartat ovat Maanmittauslaitoksen 
vanhoja painettuja karttoja. Mukana on yli 
10 000 karttalehteä vuosilta 1928 – 1997. Kaik-

kia karttoja ei ole saatavilla kaikkialta Suo-
mesta. Kartat on kohdennettu skannaamalla 
paperikartoista. Siksi niiden laatu ja tarkkuus 
vaihtelevat.

Sukella karttojen historiaan osoitteessa 
vanhatkartat.fi. Voit myös ladata sovelluksen 
puhelimeesi, jos sinulla iPhone.
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Hallitus ja viranomaiset pohtivat 
näitä kysymyksiä koko ajan. Paik-
katieto on pohdinnassa merkit-
tävässä roolissa. Karttojen avulla 
voidaan esittää tilannekuva ja 
ennuste: missä on erityisen paljon 
koronatartuntoja ja miten virus 
leviää Suomessa ja maailmalla? 

Paikkatiedolla yhteisvoimin 
koronaa vastaan

Yhteiskunta on yhdistänyt voi-
mansa taistelussa koronaa vas-
taan. Paikkatietoala ei tee tässä 
poikkeusta. 

Tärkeässä roolissa tässä on Juha 
Saarentauksen  (Geowise Oy) 
maaliskuussa perustama Korona 
GIS -ryhmä. Ryhmässä on mukana 
alan tutkijoita, asiantuntijoita ja 
yrityksiä. He pohtivat yhdessä, 
miten paikkatieto voisi auttaa koro-
nan taltuttamisessa. Tarvittaessa he 
jakavat asiantuntemustaan ja antavat 
ohjelmistojaan viranomaisten käyttöön 
veloituksetta.

Ryhmä on myös kevään aikana jär-
jestänyt useita webinaareja, joissa tutus-
tutaan eri näkökulmiin paikkatiedon 
hyödyntämisestä koronatilanteessa. 

Tietoa ryhmän toiminnasta ja webi-
naarien tallenteet löydät georum.fi 
-sivustolta. 

THL:n karttapalvelu näyttää 
epidemian leviämisen Suomessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 
julkaisi huhtikuun alussa karttasovel-
luksen (thl.fi/koronakartta), josta jokai-
nen meistä voi käydä tarkistamassa, 
millainen koronatilanne on Suomessa 
tänään. 

Sovellukseen kirjataan kaikki labo-
ratoriovarmistetut koronatapaukset 
Suomessa. Vastauksia voi löytää muun 
muassa seuraaviin kysymyksiin: Missä 
päin Suomea on eniten koronatapauk-

sia? Missä ikäryhmissä korona esiintyy 
eniten? Miten koronatilanne on kehit-
tynyt päivien edetessä?

Karttasovellus on laadittu yhteis-
työssä Esri Finland Oy:n kanssa. Kartan 
tiedot ovat saatavilla myös avoimena 
datana.

Puhelinyhtiöiden data 
tutkijoiden apuna tilannekuvan 
laatimisessa
Puhelinyhtiöt ovat seuranneet asiak-
kaidensa käyttäytymistä mobiilidatan 
perusteella. Koronan myötä he ovat 
jakaneet tietoja tutkimuksen käyttöön. 
Tiedoista on piilotettu käyttäjien hen-
kilöllisyys.

Helsingin yliopiston maantieteen 
laitoksen Digital Geography Lab -tut-
kimusryhmä on tutkinut Telian aineis-
tojen perusteella, miten korona-ajan 
suositukset muuttivat ihmisten liikku-
mista Suomessa. Ryhmän tutkijat Olle 
Järv, Elias Willberg ja Tuuli Toivonen 
julkaisivat ensimmäiset tulokset tou-
kokuun alussa.

Liikkuminen väheni huomat-
tavasti eri kuntien välillä. Uuden-
maan sulkeminen ei tähän enää 
merkittävästi vaikuttanut. Kevät-
hanget houkuttelivat vielä maa-
liskuussa, mutta hiihtokeskusten 
sulkeuduttua Lappi hiljeni. Ihan 
kokonaan ihmiset eivät pysy-
neet kotonaan. Moni pakeni suu-
rista kaupungeista mökkikuntiin. 
Kaikkein merkittävin vaikutus oli 
kuitenkin laivaliikenteen pysäyt-
tämisellä Ruotsin suuntaan. Ahve-
nanmaan kuntien väkimäärä laski 
dramaattisesti.

Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiiri (HUS) hyödyntää 
tutkimuksissaan Elisan vastaavaa 
aineistoa. Mobiilidatan perusteella 
laaditun tilannekuvan avulla he 
voivat kartoittaa, missä päin pää-
kaupunkiseutua tartuntoja on 
enemmän ja missä vähemmän. 

”Elisan osaamiseen perustuva 
ja rakentama tilannekuvaratkaisu aut-
taa meitä varautumaan parhaalla mah-
dollisella tavalla koronaviruspotilaiden 
hoitoon ja tautihuippuihin”, kertoo 
HUSin kehitysjohtaja Visa Honkanen.

Ollaan Auki kertoo milloin 
lähiseutusi palvelut ovat auki 
korona-aikoina
Ollaan Auki (www.ollaanauki.fi) kerää 
korona-ajan palvelujen aukioloajat 
yhteen palveluun. Auki olevat palve-
lut on merkitty vihreällä, ja suljetut 
punaisella. 

Onko lähikauppa auki? Entäs pizze-
ria, josta saa mukaan ne makoisimmat 
pizzat? Ja hei, lapsen pitäisi päästä 
lääkäriin? Onkohan lähellä sijaitseva 
lääkäriasema auki?

Palvelun on toteuttanut Gispo Oy. 
Karttana on avoimen datan OpenStreet-
Map-aineisto. Idea on lähtöisin rans-
kalaisesta Ca Reste ouvert -palvelusta.

Paikkatieto auttaa poikkeusoloissa
Korona mullisti elämämme maaliskuussa 2020. Miten tämä kaikki on vaikuttanut arkeemme 
ja liikkumiseemme? Mitä ennusteet kertovat nyt, kun koulut ovat avautumassa ja olemme 
hiljalleen palaamassa kohti normaalia? 

Isot kaupungit ja Lapin hiihtokeskukset hiljentyivät 
poikkeusoloissa. Ihmiset lähtivät mökkikuntiin 
suosituksista huolimatta. 

RIIKKA KIVEKÄS
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Yksi haaveilee suloisesta mummonmö-
kistä, toinen modernia arkkitehtuuria 
henkivästä arvotalosta, kolmas metsäs-
tää kiinnostavaa remonttikohdetta ja 
neljäs haluaa vaivattoman valmistalon. 
Monelle meistä oman talon rakenta-
minen on yksi elämän suurimmista ja 
tärkeimmistä projekteista. 

Oma tupa, oma lupa, sanotaan. 
Ennen kuin omaan tupaan päästään, on 
kuitenkin edessä pitkä, vähintään kuu-
kausia kestävä rakennuslupaprosessi 
kunnan rakennusvalvonnan kanssa. 
Minkä kokoisen ja muotoisen talon 
tontille voi rakentaa ja mihin kohtaan 
tonttia? Saako tuvan todella maalata 
punaiseksi? Salliiko kaava leikkimö-
kin? Valoisten aamujen ystävä haluaisi 
taloonsa lattiasta kattoon olevat ikku-
nat – onnistuukohan se?

Asemakaava antaa usein hyvinkin 
selkeät raamit sille, mitä tontille tai 
rakennukselle saa tai ei saa tehdä. 
Ongelma on vain siinä, että tavallisen 

pesänrakentajan tai remonttiunel-
moijan voi olla sitä vaikea selvittää. 
Tarvitaan paljon tiedon kaivamista, 
puhelinsoittoja, neuvotteluita ja käyn-
tejä kunnan rakennusvalvonnassa. 

Kaavan tulkinta käy ammattilais-
työstä. Aina ei ole edes selvää, mitkä 
osat teknisesti asemakaavasta ovat 
voimassa ja onko alueelle myönnetty 
poikkeuslupia, jotka eivät kaavasta näy. 
Erilaiset prosessissa tarvittavat tiedot 
ovat hajallaan, eikä niiden yhdistely 
käy vaivattomasti.

Entäpä jos kaikki sujuisikin 
helpommin?

Tiina ja Pekka ovat toteuttaneet pitkäai-
kaisen haaveensa ja ryhtyneet toimiin 
oman talon rakentamiseksi. Sopiva 
tontti löytyi muutaman kuukauden 
etsiskelyn jälkeen. Unelmien sovitta-
minen realismiin kävi helposti, sillä 
pariskunta oli jo etukäteen tutustunut 
kaupungin karttapalvelussa voimassa 
olevaan asemakaavaan. Helppo ja 

visuaalinen käyttöliittymä kertoi parilla 
klikkauksella, mitä tontille saa ja ei saa 
rakentaa. 

Tiina ja Pekka ovat valinneet kodik-
seen mahdollisimman vaivattoman 
talopaketin. Suunnitelmasta luodaan 
jo varhaisessa vaiheessa 3D-malli. 
Rakennusvalvonnan työntekijän on 
helppo verrata sitä visuaalisesti korkea-
tasoiseen kaupunkimalliin ja tarkistaa, 
että rakennus on kaavan mukainen ja 
soveltuu ympäristöönsä. Samalla hän 
voi tarkistaa, että kaikki on kunnossa 
energiatodistusten ja muiden säädös-
ten osalta. Kaikki etenee niin kuin 
valtakunnallisesti on yhdessä sovittu.

Kunta saa tiedot automaattisesti 
rajapintapalveluiden kautta. Raken-
nuslupaprosessin kesto kutistuu kuu-
kausista jopa vain muutamiin päiviin ja 
talon rakentaminen saadaan rivakasti 
käyntiin. 

Entä sitten kun talo on valmis?

Pekan haaveena on rakentaa taka-

Unelmana huvila ja huussi – 
mahdollisimman helposti
Digitalisaatio voi tulevaisuudessa tehdä rakennusvalvonnan prosesseista huomattavasti 
nykyistä nopeampia ja sujuvampia. 

MARIA VILPPOLA
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pihalle kasvihuone chilinkasvatusta 
varten. Suunnitelmissa on tehdä se heti 
kesällä talon valmistuttua. Kotipuu-
tarhurilla on mielessään monta kysy-
mystä. Pitääkö kasvihuonetta varten 
anoa lupa? Saanko kaataa viljelysten 
tieltä puun? 

Pihasuunnitelmatkin etenevät vai-
vattomasti ja rakennusvalvontaan ei 
tarvitse ottaa yhteyttä. Kaupungin 
karttapalvelusta selviää myös pihaa 
koskevat säännöt. Kaadetun puun 
tilalle pitää tällä tontilla istuttaa uusi 
puu – tämä tieto helpottaa kotipuutar-
han suunnittelussa.

Kaikki on jo mahdollista – 
periaatteessa 

Monen asian hoitaminen käy nykyään 
helpommin kuin ennen, kiitos digitali-
saation. Tehtävät, jotka vaativat ennen 
asiointia kasvokkain, hoituvat nykyään 
verkossa parilla klikkauksella.

Voisi kuvitella, että yllä kuvattu 
skenaario olisi jo tätä päivää, mutta 
kaavoitusprosessin digitalisaatiota 
odotellaan vielä. Kaavatietoja käsitel-
lään manuaalisesti ja eri kunnissa eri 
tavoin. Jotta Tiinan ja Pekan unelma-
kodin rakentaminen kävisi todellisuu-
dessakin näin sujuvasti, maankäytön 
suunnittelu- ja toteutustietojen tulisi 
olla tietomallimuodossa ja yhteisellä 
tavalla kuvattuna. 

Mitä tämä kaikki käytännössä 
tarkoittaisi? 

Kaupungingeodeetti Anna Mustajoki 
Tampereen kaupungilta, tonttipääl-
likkö Kimmo Sulonen Hämeenlinnan 
kaupungilta sekä Järvenpään ja Hyvin-
kään kaupunkeja edustava, johtava 
rakennustarkastaja Jouni Vastamäki 
löivät kehittämismyönteiset päänsä 
yhteen, ja lähtivät yhdessä kokeile-
maan, miten tulevaisuuden asiakasläh-
töinen prosessi ja tietojen virtaaminen 
voisi kunnissa onnistua.

Kokeilussa testattiin käytännössä: 
Miten prosessi kaavasta rakennus-
lupaan sujuisi, jos kaava olisi aidosti 
paikkatietomuodossa ja tiedot olisivat 
saatavilla rajapintapalveluiden kautta? 
Missä määrin automaattitarkastuksia 
voisi hyödyntää? Miten tieto voisi vir-
rata esimerkiksi eri organisaatioiden 
välillä? Mitä tämä kaikki tarkoittaisi 
asiakkaan kannalta? 

Tiedot vietiin tietokantaan, julkais-
tiin rajapinnalle ja tuotiin tarkastelta-
vaksi Oskari-karttapalvelun kautta.

”Yhtenä tavoiteltavana vaiku-
tuksena meillä oli asiakaslähtöisyys. 
Sujuva ja viivytyksetön prosessi, jossa 
asiakkaan kanssa oltaisiin vuorovai-
kutuksessa mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Tiedon automaattitarkas-
tukset vahvistaisivat yhdenmukaista 
kohtelua ja jouduttaisivat prosessia”, 
kolmikko kuvailee.

Kokeilu näytti, että Tiinan ja Pekan 
skenaario on teknisesti suhteellisen 
helppo toteuttaa, mutta monen asian 
täytyisi vielä muuttua, että se olisi 
oikeasti tätä päivää.

”Tarvitsemme yhtenäiset kansalliset 
käytännöt, jotka kuitenkin mahdollis-
tavat kuntakohtaiset lisäsäännökset. 
Tähän tarvitaan uudenlaista näkemystä 
kehittämiseen. Muutoksia tarvitaan 
niin lainsäädännössä, tietojärjestel-
missä, tiedon mallintamisessa ja laa-
dussa kuin myös toimintatavoissa, jotta 
uudenlaiset prosessit saadaan koko-
naisvaltaisesti käyttöön.”

Joustavaa palvelua yli 
organisaatiorajojen

Kokeilun tuloksia esiteltiin vuoden 
2019 lopussa ympäristöministeriön 
Maankäyttöpäätökset-hankkeiden 
loppuseminaarissa. Kehitystyö on jat-
kunut sen jälkeen aktiivisesti yhdessä 
yli organisaatiorajojen myös kansalli-
sella tasolla.

Järvenpään rakennusvalvonta on 
jatkanut rakennusmalleille asetettavien 
vaatimusten määrittelyä yhteistyössä 
Hyvinkään ja Vantaan rakennusval-
vonnan kanssa. Rakennuslupavaiheen 
tarkastussäännöt asuinrakennuk-
sille on suurelta osin jo tehty. Muiden 
rakennustyyppien tarkastussääntö-
jen pohdinta ja kehittäminen jatkuu 
tunnistettujen tarpeiden pohjalta. 
Rakenne- ja talotekniikkamalleille 
asetettavien sisältövaatimusten määrit-
telytyö on alkanut tietomallintamisen 
yhteistyöfoorumi BuildingSmart Fin-
landin johdolla.

Samaan aikaan ympäristöministeriö 
on ryhtynyt toimiin valtakunnallisen 
rakennetun ympäristön tietojärjestel-
män rakentamiseksi. Tietomallipoh-
jainen suunnittelu yhdessä tietojär-
jestelmän kanssa mahdollistaa, että 
tarvittavat tiedot saadaan kattavasti, 

havainnollisesti ja helposti niin talon-
rakentajien kuin viranomaistenkin 
saataville. Yhteinen tietoalusta luo 
puitteet kunta- ja organisaatiorajat 
ylittävälle kehittämiselle ja asiakkaiden 
joustavammalle palvelulle.

Hyötyä kunnille ja kuntalaisille

Talonrakentajan tai remppaajan näkö-
kulmasta rakennusvalvonnan prosessit 
saattavat joskus tuntua tuskastuttavan 
pitkiltä, mutta yhtä lailla kunnalle on 
tärkeää pystyä palvelemaan asiakkai-
taan parhaalla mahdollisella tavalla, oli 
sitten kyse pienistä tai suurista raken-
tajista. Kokeilussa mukana olleiden 
kuntien edustajat näkevät, että kehit-
tämisen kannalta suunta on loistava, 
ja he kaikki ovat tahoillaan valmiita 
edistämään uudenlaisten palveluiden 
käyttöönottoa.

”On tärkeää, että Tiina ja Pekka, tai 
kuka tahansa muukin, saa omistaa ja 
rakentaa sujuvasti ja turvallisesti tässä 
maassa ja hyödyntää myös julkisissa 
prosesseissa asiakaslähtöisiä palveluja, 
jotka nykytekniikka mahdollistaa. 

Julkinen sääntely muun muassa 
kaavoista, kiinteistöistä ja rakentami-
sen lainsäädännöstä sekä järjestyksestä 
tulee jatkuvasti aina paremmin saa-
taville ja myös paremmin sähköisesti 
hallittavaksi. 

On mahdollista, että jo lähitulevai-
suudessa pääsemme vihdoin pape-
riin tai pdf-tiedostoihin perustuvasta 
käsittelytavasta ja tiedonhallinnasta 
eroon”, Mustajoki, Sulonen ja Vasta-
mäki toteavat.

Anna Mustajoki toimii 
kaupungingeodeettina Tampereen 
kaupungilla.
ETUNIMI.SUKUNIMI@ 
TAMPERE.FI

Kimmo Sulonen työskentelee 
tonttipäällikkönä Hämeenlinnan 
kaupungilla.
ETUNIMI.SUKUNIMI@
HAMEENLINNA.FI

Jouni Vastamäki toimii Järvenpään 
ja Hyvinkään kaupunkien johtavana 
rakennustarkastajana.
ETUNIMI.SUKUNIMI@
JARVENPAA.FI
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Paikkatietoanalyysiä tehdään nykyään 
laajalla rintamalla yhteiskunnan ja 
ympäristön eri aloilla. Esimerkiksi kau-
pan alalla, logistiikassa ja ympäristön 
tilan seurannassa paikkatietoanalyysi 
on lyönyt itsensä läpi. Paikkatieto 
näk y y myös arjessamme. Kukapa 
meistä ei olisi joskus käyttänyt paikan-
nusta älypuhelimen sovelluksissa?

Melkein kaikki reaalimaailman asiat 
ja ilmiöt voidaan sitoa sijaintitiedon 
avulla spatiaaliseksi tiedoksi ja paik-
katiedoksi. Tarvitaan vain sijaintitieto 
ja jokin siihen liittyvä ominaisuustieto. 

Paikkatietoa myös 
pelimaailmassa?

Paikkatietoanaly ysi on arkipäivää 
myös pelimaailmassa. Vaikka kaikki 
fysiikan lait eivät välttämättä päde eikä 
pelimaailma ole todellisen maailman 
kopio, pelimaailmassakin voi usein 
liikkua kolmiulotteisessa maailmassa 

ja määrittää asioille sijainti.
Mitä paremmin pelaaja tuntee peli-

maailman, sitä paremmin hän tie-
tää, missä siellä kannattaa liikkua ja 
mitä paikkoja välttää. Pelaaja analysoi 
vaistomaisesti pelimaailmaa, usein 
tiedostamattaan. Näin hän tekee paik-
katietoanalyysia pelimaailmasta ja sen 
riskialueista. 

Mitä taitavampi pelaaja, sitä enem-
män hän tekee paikkatietoanalyysia 
tiedostaen ja tavoitteellisesti. Pelaajat 
tyypillisesti lataavat pelinsä sijainti-
tiedot ja analysoivat, missä ovat pelin 
vaarallisimmat paikat, missä on eniten 
riskejä ja missä tapahtuu eniten kuole-
mia. He tutkivat pelimaailmaa tarkas-
telemalla sitä visuaalisesti, mutta hyö-
dyntävät myös paikkatietoanalyysin 
menetelmiä, kuten lämpökarttoja (heat 
map), joilla kuvataan ominaisuustiedon 
arvon vaihtelua eri alueilla. 

Paikkatietoanaly ysit korostuvat 
e-urheilussa, jossa pelaajat ja joukkueet 
analysoivat tarkkaan pelikentät ja peli-
maailmat palkinto- ja sponsorirahojen 

toivossa. Rahasummat kasvavat, kun 
e-urheilu on lyönyt itsensä läpi suurelle 
yleisölle esimerkiksi televisoitujen 
Counter Strike -turnauksien myötä. 
Pelaajat saavat arvokasta tietoa peleistä 
ja pelimaailmoista hyödyntämällä 
paikkatietoanalyysin työkaluja. 

Sijaintitieto samanlaista 
kaikkialla

Sijaintitiedot reaalimaailmassa eivät 
poikkea pelimaailman sijaintitiedoista. 
Koordinaatit ilmaistaan samalla tavoin, 
olivatpa ne Suomesta, mistä tahansa 
muusta maailman kolkasta tai ihmisen 
rakentamasta ja luomasta pelimaail-
masta. Ne ainoastaan on määritelty 
sen maailman mukaan, jonka sisäistä 
sijaintia ne kuvaavat.

Toisaalta pelimaailma ja reaali-
maailma voivat myös yhdistyä. Joku 
on jo luonut suosittuun Minecraft-
peliin 1:1-mittakaavaisen maapallon 
todellisen korkeusmallin pohjalta. 
Minecraft-maapallon pinnalle kerätään 

Paikkatietoanalyysiä myös 
pelimaailmoissa
Olet varmaan joskus pelannut pelikonsolilla, tietokoneella tai mobiililaitteella jotakin peliä, 
jossa pelihahmosi seikkailee mitä mielikuvituksellisemmissa paikoissa tai pelimaailmoissa. 
Onko mieleesi tullut, että myös tuosta pelimaailmasta voi saada paikkatietoa?

PETTERI MUUKKONEN & TIMO IJÄS

Lapsia, nuoria ja aikuisiakin ympäri maailman jo vuodesta 
2016 asti liikuttanut, huippusuosittu Pokemon GO -peli 
hyödyntää lisättyä todellisuutta (augmented reality eli 
AR). GPS seuraa pelaajan liikkeitä ja luo pelimaailman 
Pokemon-hahmoineen todellisen kartan päälle.
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joukkoistamalla rakennuksia, teitä ja 
maanpeitekuvioita vastaavasti kuin 
reaalimaailmassa.

Sijaintitiedoista apua pelien 
kehitykseen

Pelaajat eivät ole ainoa ryhmä, joka 
analysoi pelimaailman sijaintitietoa. 
Myös pelikehittäjät hyödyntävät tietoa 
pelaajien liikkeistä, reiteistä ja sijain-
neista pelimaailmassa. 

Maantiedettä Helsingin yliopistossa 
opiskeleva Timo Ijäs haastatteli pelien 
kehittäjiä kandidaatintutkielmaansa 
ja havaitsi, että kehittäjille on tärkeää 
tietää, miten pelaajat todella käyttäyty-
vät ja miten pelimaailma toimii pelien 
aikana. Kehittäjät hyödyntävät tietoja 
kehittäessään peleistä laadukkaampia 
ja usein optimoidessaan pelien sisäisiä 
maksuja.

Pelit eivät useinkaan ole täysin vir-
heettömiä tai lopullisia julkaisuhet-
kellä. Kovan kilpailun ja sen vuoksi 
kiivaan julkaisutahdin myötä pelejä ei 
aina ehditä viimeistellä loppuun asti. 
Siksi peliyhtiöt korjaavat, kehittävät 
ja päivittävät niitä vastaantulleiden 
virheiden ja analyysien pohjalta. Tässä 
tieto pelaajien toimista sijainteinen on 
tärkeää.

Peliyhtiöt ansaitsevat pelien sisäi-
sillä maksuilla. Vaikka pelin lataaminen 
on usein ilmaista, maksuilla pelaaja 
voi vauhdittaa esimerkiksi pelihah-
monsa tai rakentamansa kaupungin 
kehitystä. Maksujen optimointiin peli-

yhtiöt tarvitsevat pelin sisäistä tietoa 
esimerkiksi sijanneista. Mihin pelaajat 
rakentavat mielellään linnansa? Mitä 
reittejä pelaajat mieluiten käyttävät 
kulkiessaan?

Pelejä pelimaailman ja 
todellisuuden välissä

Osa suosituista peleistä liikkuu peli-
maailman ja todellisuuden välimaas-
tossa. Esimerkiksi 2016 julkaistu suo-
sittu Pokemon GO hyödyntää lisättyä 
todellisuutta (augmented reality, AR). 

Pelissä on taustakarttana todelli-
nen OpenStreetMap ja mobiililaitteen 
GPS seuraa oikeasti pelaajan liikkeitä 
kaduilla ja maastossa. Peli luo todelli-
sen kartan päälle pelimaailman Poke-
mon-hahmoineen ja -kohteineen. 

Peliyhtiön keräämä sijaintitieto 
pelaajien liikkeistä on siis todellista 
sijaintitietoa reaalimaailmasta. Tiedon 
avulla peliyhtiö voi kehittää peliään ja 
sen ansaintalogiikkaa.

Peleistä paikkatiedoille uusi 
mahdollisuus

Peliala kehittyy ja kasvaa nopeasti. 
Peliyhtiöt joutuvat yhä enemmän jo 
suunnitteluvaiheessa ottamaan huomi-
oon, miten pelien sisällä voidaan kerätä 
ja jakaa sijaintitietoa. Kehitystyössä on 
myös huomioitava se, miten pelaaja 
pääsee helpommin käsiksi tuohon 
tietoon.

Erityisesti e-urheilu ja sen ympä-

rillä liikkuva raha tulevat lisäämään 
tarvetta pelien sisäisen paikkatiedon 
analysoinnille. Aika näyttää, millaisia 
kasvavia mahdollisuuksia tämä avaa 
paikkatietoasiantuntijoille.

Petteri Muukkonen toimii Helsingin 
yliopiston Geotieteiden ja maantieteen 
osastolla yliopistonlehtorina ja 
dosenttina. Hänen erikoisalojaan 
ovat geoinformatiikka ja maantieteen 
opetus.
ETUNIMI.SUKUNIMI@ 
HELSINKI .FI

Timo Ijäs opiskelee maantiedettä 
Helsingin yliopistossa, ja hän on 
erikoistunut geoinformatiikkaan. Hänen 
kandidaatintutkielmansa ”Spatiaalisen 
analyysin metodit ja työkalut pelialalla” 
valmistui vuonna 2018. Pro gradu 
-tutkielmassaan hän aikoo tutkia 
aihetta lisää.
ETUNIMI.SUKUNIMI@ 
HELSINKI .FI

Pelidesignin
kehitys

Maailman
luonti

Virheiden
kartoitus

Vaatii
resursseja

Isot yhtiöt
hyödyntävät

Analyysi
alkeellista

Kiinnostus
kasvussa

Tehdään itse
omalle

projektille

Käytetään
erikoisalan
ohjelmia

Analyytikot
tekevät

analyysin

Ei käyttäjä-
ystävällisiä
työkaluja

Pelaaja-
käyttäytymisen

tutkiminen

Vaativat paljon
taustatietoja

Riippuu kuitenkin
työkalusta

Työkalut

Hyödyntämis
aste

Käyttö-
mahdollisuudet

Spatiaalinen
analytiikka

pelinkehityksessä

Lähde: Timo Ijäs (2018). Spatiaalisen analyysin
metodit ja työkalut pelialalla. Helsingin yliopisto.

Lähde: 

Ijäs, Timo (2018). Spatiaalisen 
analyysin metodit ja työkalut 
pelialalla. Kandidaatintutkielma. 
Geotieteiden ja maantieteen osasto, 
Helsingin yliopisto. 33 s.

Paikkatietoanalyysi 
luo mahdollisuuksia 
peleihin. Hyödyntämi-
nen vaatii työkalujen 
kehittämistä ja on 
vasta suurissa yrityk-
sissä todella käytössä. 
Kiinnostus kasvaa 
kuitenkin koko ajan.
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Rakennustiedoilla tarkoitetaan ominaisuustie-
toja, jotka kuvailevat reaalimaailmassa olevia 
rakennuksia. Tällaisia ominaisuustietoja ovat 
esimerkiksi rakennuksen tyyppi eli käyttötar-
koitus, kerrosala, kerrosluku ja geometria, joka 
voi olla piste (koordinaatit), alue (2D tai 2,5D) 
tai kappale (3D). 

Geometria on ominaisuustieto muiden 
ominaisuustietojen joukossa. Samalla se on kui-
tenkin erityisasemassa. Geometria kertoo, mitä 
reaalimaailman rakennusta muut rakennustie-
toihin sisältyvät ominaisuustiedot kuvailevat. 
Lisäksi vähintään kaksiulotteinen geometria 
sisältää tietoa myös rakennuksen muodosta ja 
ulottuvuuksista.

Rakennustietoja käytetään hyvin laajasti 
erilaisissa tehtävissä. Yksi esimerkki on kiin-
teistön verotusarvon määrittely. Tarkat tiedot 
kiinteistöllä sijaitsevien rakennusten koosta, 
iästä, rakennustyypistä ja elinkaaren vaiheesta 
mahdollistavat oikeudenmukaisen verotuksen, 
ja myös verotettava voi varmistua verotuksen 
oikeellisuudesta. 

Rakennustietoja tarvitaan lisäksi esimerkiksi 
maankäytön suunnittelussa, lentoliikenteessä 
(tiedot lentoesteistä), logistiikassa ja turvalli-
suusalalla. Rakennustietoja hyödynnetään myös 
useissa väestötietoihin liittyvissä käyttötapauk-
sissa, kuten esimerkiksi vaalien järjestämisessä.

Ominaisuustiedot 
Väestötietojärjestelmässä, geometriat 
Maastotietokannassa
Kansallisesti kattavia rakennustietovarantoja 
kootaan Suomessa kahteen järjestelmään: 

Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään Väes-
tötietojärjestelmään ja Maanmittauslaitoksen 
Maastotietokantaan. 

Väestötietojärjestelmä sisältää kuntien raken-
nusvalvonnassa syntyvät rakennusten omi-
naisuustiedot, mukaan lukien sijaintipisteiden 
koordinaatit. Tietojen laatu vaihtelee: sijainnin 
tarkkuuksissa on ongelmia ja osa rakennustie-
doista saattaa myös puuttua. Sijaintitiedon puut-
teiden vuoksi ominaisuustiedoista katoaa tieto, 
mistä reaalimaailman rakennuksesta on kyse. 
Näin laadukkaatkin ominaisuustiedot muuttuvat 
merkityksettömiksi. Tämä on kriittistä monessa 
käyttötarkoituksessa.

Maanmittauslaitoksen ylläpitämään Maasto-
tietokantaan puolestaan on tallennettu raken-
nusten 2,5D-geometriat ja kaukokartoituksen 
menetelmin havaittavia ominaisuustietoja, 
kuten käyttötarkoitus ja kerrosluku. Geometriat 
syntyvät Maanmittauslaitoksen maastotiedon 
tuotannon prosesseissa. Jos kunta tuottaa geo-
metriatietoja, niitä hyödynnetään päällekkäisen 
työn vähentämiseksi.

Geometriat ovat laadukkaita ja aineiston täy-
dellisyys on huippuluokkaa. Geometrian sijainti-
tarkkuus on riittävä moniin käyttötarkoituksiin, 
erityisesti harvemmin rakennetuilla alueilla. Toi-
saalta Maastotietokannan kartoitusprosessissa ei 
havaita rakennusta kuvaavia ominaisuustietoja, 
kuten pinta-alatietoja tai verkostoliittymiä.

Linkitys lisää yhteentoimivuutta

Rakennustiedot ovat siis saatavilla laadukkaina 
koko Suomesta, ominaisuustiedot Väestötieto-
järjestelmästä ja geometriatiedot Maastotieto-
kannasta. 

Ongelma on kuitenkin siinä, että tiedot eivät 

Rakennustiedot kuntoon koko 
Suomen alueella
Kunnat, Maanmittauslaitos ja Digi- ja väestötietovirasto parantavat yhdessä rakennustietojen 
laatua Suomessa. Työ keskittyy erityisesti sijaintitietojen parantamiseen, mutta samalla 
korjataan myös muiden ominaisuustietojen virheitä ja lisätään puuttuvia rakennustietoja.

PEKKA LUOKKALA Yhteentoimi-

vuusongelman 

ratkaisemiseksi 

Maanmittauslai-

tos on aloittanut 

koko Maastotieto-

kannan kattavan 

rakennustietojen 

linkityksen Väes-

tötietojärjestel-

män rakennustie-

toihin.

14   positio 2/2020



KU
VA

: I
LA

RI
 R

ÄS
ÄN

EN

Pekka Luokkala työskentelee 
Maanmittauslaitoksessa johtavana 
asiantuntijana. 
ETUNIMI.SUKUNIMI@
MAANMITTAUSLAITOS.FI 

toimi riittävän hyvin yhdessä, eikä niitä siksi 
voida hyödyntää täysimääräisesti. Esimerkiksi 
verotettava ei voi olla varma, onko häntä vero-
tettu oikeudenmukaisesti, jos verotusarvon 
laskennassa käytettyjä rakennustietoja ei voi 
sijoittaa kartalla reaalimaailman rakennuksia 
vastaaviin sijainteihin.

Yhteentoimivuusongelman ratkaisemiseksi 
Maanmittauslaitos on aloittanut koko Maastotie-
tokannan kattavan rakennustietojen linkityksen 
Väestötietojärjestelmän rakennustietoihin. 
Linkitystyössä Maastotietokannan rakennusten 
tietoihin tallennetaan pysyvä rakennustunnus, 
joka kyseisellä rakennuksella on Väestötietojär-
jestelmässä.

Raportti auttaa tietojen korjaamisessa

Linkityksessä edetään keskitetysti yksi kunta 
kerrallaan. Maanmittauslaitos käy läpi kaikki 
kunnan alueella sijaitsevat rakennukset. Yksi-
selitteiset linkitykset voidaan tehdä automaat-
tisesti, mutta muut rakennukset käydään läpi 
yksitellen manuaalisesti. Kun kaikki rakennus-
tiedot on linkitetty kunnan alueella, kunta saa 
paikkatietomuotoisen raportin linkityksestä. 

Maanmittauslaitos ja Digi- ja väestötietovi-
rasto (DVV) suosittelevat, että kunnat tekisivät 
raportin perusteella korjaukset sekä kunnan 
omaan järjestelmään että Väestötietojärjestel-
mään. Tätä varten DVV tarjoaa kunnille raken-
nusten sijaintien massapäivitysmenetelmän, 
jossa kaikki korjatut sijainnit voi päivittää 
yhdellä ajolla.

Rakennustietojen linkitystyö aloitettiin 
keväällä 2019. Tähän mennessä linkitykset on 
saatu valmiiksi jo kymmenissä kunnissa, mutta 
työtä riittää myös tuleville vuosille. 

Tarkoitus on, että kaikki Suomen kunnat käy-
dään läpi rakennus kerrallaan.

Rakennusten linkitys osana  
JHS 210 -suosituksen käyttöönottoa

Rakennusten linkitystyö liittyy myös Kansalli-
sen maastotietokannan kehittämiseen ja JHS 210 
"Paikkatiedon mallintaminen: Rakennukset ja ra-
kennelmat" -suosituksen käyttöönottoon. Se jul-
kaistiin tammikuussa 2020.

Suosituksen mukaan rakennuksen paikka-
tietokohteet sisältävät sekä rakennusvalvonnan 
prosessissa syntyvät ominaisuustiedot että maas-
totiedon tuotannossa syntyvät geometriatiedot. 
Rakennusten linkitystyö ja sitä seuraava sijaintien 
korjaus on ensimmäinen askel edettäessä kohti 
suosituksen mukaista paikkatietoa. 

Linkitystyö tukee myös Ympäristöministeriön 
rakennetun ympäristön tietojärjestelmähanketta, 
sillä se parantaa nykyisten rakennustietovaranto-
jen yhteentoimivuutta.

Tutustu JHS 210 suositukseen: www.jhs-suosi-
tukset.fi/suomi/jhs210.

Lue lisää linkitystyöstä: maanmittauslaitos.fi > Kartat 
ja paikkatieto > Asiantuntevalle käyttäjälle > Raken-
nus- ja osoitetiedon parantaminen
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Onko lähellä koirapuistoja? Mikä patsas tämä on? 
Milloin lähimmältä bussipysäkiltä menee seu-
raava bussi? Pääsenkö asioimaan lastenrattaiden 
tai rollaattorin kanssa?

Koulut, päiväkodit, terveysasemat, kierrä-
tyspisteet, kirjastot, liikunta- ja ulkoilupaikat 
sekä -reitit, ulkotiloissa olevat taideteokset… 
Julkisen hallinnon palvelut ovat monen muo-
toisia, monikanavaisia ja monenlaisille ihmisille 
tarkoitettuja. 

Pääkaupunkiseudun Palvelukartta 
auttaa saavuttamaan julkiset 
palvelut

Jos paikkatietopalvelu kertoo palvelujen esteettömyydestä, on sen itsekin oltava esteetön. Tai paremminkin 
saavutettava, kuten vuonna 2019 voimaan tullut laki sanoo. Karttasisältöihin laki ei ulotu, mutta 
Palvelukartta-palvelussa karttakin on suurikontrastinen.

Tietoa julkisista palveluista
Missä on kotini osoitteen perusteella oma ter-
veysasemani? Missä sijaitsee sairaala, johon sain 
lähetteen ja miten pääsen joukkoliikenteellä 
sinne? Mihin kouluun lapseni tästä osoitteesta 
kuuluvat? Mistä löydän pyörätuolin käyttäjänä 
esteettömän uimahallin? Missä olisivat lähimmät 
ulkokuntoilupaikat, luontopolut ja uimapaikat? 

OUTI HERMANS 
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Sibelius-monumentti on monelle tuttu, mutta Pääkaupunkiseudun palvelukartta tuntee liki 500 muutakin veistosta ja julkista taideteosta 
pääkaupunkiseudulta. Se kertoo kohteiden sijainnin lisäksi myös lisätietoa esimerkiksi teosten historiasta ja tekijöistä.
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Avoimen datan ja avoimen 
lähdekoodin palvelu
Palvelukartta on rakennettu mahdollisimman 
paljon avointa dataa ja avointa lähdekoodia käyt-
täen. Kartan lähdekoodi löytyy GitHubista ja sen 
kehittämiseen voivat kaikki osallistua.

Karttatiedot haetaan avoimesta OpenStreet-
Mapista ja niiden tekijänoikeus kuuluu OpenStree-
tMapin tekijöille. Reittitiedot tuodaan palveluun 
HSL:n reittioppaasta. 

Palvelukartan tietoja voi muuten käyttää va-
paasti, mutta veistosten ja julkisen taiteen pistei-
den valokuvat ovat tekijänoikeussuojattuja, eikä 
niitä voi käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Rekis-
teriselosteet löytyvät kootusti hel.fi-sivustolta. 

Pääkaupunkiseudun Palvelukartalta löytyvät 
Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan julki-
set toimipisteet ja niiden palvelut. Myös Turun 
seutu on ottanut käyttöönsä avoimella lähde-
koodilla tarjotun Palvelukartan ja tehnyt uuteen 
Palvelukarttaan suurikontrastisen kartan.

Keskitetty tiedonhallinta antaa 
laatutakuun ja vaatii hyvää yhteistyötä

Palvelukartan takana on laaja tietovarastokoko-
naisuus Toimipisterekisteriperhe (TPR-perhe). 

Tieto rekisteriin luetaan joko kuntien jär-
jestelmien rajapinnoista, tai päivittäjät voivat 
viedä tiedot suoraan tietokantaan ylläpito-
käyttöliittymän kautta. Jokainen taho vastaa 
omien tietojensa ajantasaisuudesta ja myös 
esteettömyystiedon tuottamisesta. Tietoja on 
kerätty ja harmonisoitu TPR-perheen parissa jo 
yli kymmenen vuotta. 

TPR vie pääkaupunkiseudun kuntien puo-
lesta kuntien toimipiste- ja palvelutiedot sekä 
asiointikanavat kansalliseen Palvelutietova-
rantoon. Sieltä ne näkyvät sijainteineen myös 
Suomi.fi-palvelussa ja Maanmittauslaitoksen 
tuottamalla Suomi.fi-kartalla. Samalla hoituvat 
KaPA-lain (laki kansallisesta palveluarkkiteh-
tuurista) velvoitteet.

TPR-perheen avointen rajapintapalvelujen 
tiedot on löydetty ja ne luetaan mielellään 
luotettavasta lähteestä, kuten Palvelukartasta. 
Julkinen hallinto tiedon tuottajana koetaan luo-
tettavaksi. Tämä onkin tärkeää, koska tietovaras-
tokokonaisuuden tarjoamien rajapintapalvelu-

jen on tarjottava luotettavaa tietoa, jota voidaan 
käyttää useiden eri sovellusten kehittämisessä.

Tiedon tuottajia ja päivittäjiä ei saa unohtaa, 
vaikka digitalisaatiossa he jäävätkin helposti 
vähemmälle huomiolle. Ilman näitä mahdol-
listajia tietoa ei olisi. Tämä kaikki vaatii tiedon 
tuottajien ja ylläpitäjien kanssa hyvää, joustavaa 
yhteistyötä. Tuloksena on monella tapaa luo-
tettavaa ja laadukasta tietoa sekä saavutettavaa 
palvelua.

Palvelukartta osana verkkopalvelujen 
kokonaisuutta

Palvelukartta toimii itsenäisenä verkkopalvelu-
naan, mutta myös osana kaupunkien sivustoja. 
Kartan upotus toimipisteen nettisivulle avaa 
tietoväylän, jolla voi olla useita digitaalisen asi-
oinnin ulottuvuuksia. Palvelujen etsijät liikkuvat 
verkkosivuilla, joille upotettu kartta tuo lisä-
arvona hyppäyksen paikkatiedon runsauteen. 
Samalla tavalla verkkokarttapalvelu voi toimia 
portaalina erilaisiin palveluihin. 

Palvelukartta on siellä missä käyttäjä liik-
kuu. Käyttö onnistuu kaikilla iOS- ja Android-
puhelimilla, kuten myös tietokoneen selaimessa 
kaikenkokoisilla näytöillä. Palvelukartan käyttö 
ei vaadi käyttäjätunnusta tai kirjautumista, 
mikä on osa saavutettavuutta ja tiedon helppoa 
löydettävyyttä.

Erityistarpeita monenkirjava joukko 

Digitaalisen verkkopalvelun rakentamisessa 

Osallistu palvelun kehittämiseen

Palvelukartta on jatkuvasti käyttäjien tarpeiden 
myötä muokkautuva palvelu. Tämän vuoden aika-
na palveluun pyritään lisäämään esteettömyyteen 
liittyvää tietoa ja parantamaan Palvelukartan ha-
kuja paremmin toimiviksi. 

Voit auttaa palvelun kehittämisessä lähettä-
mällä palautetta osoitteessa hel.fi/palaute. Toimi-
pisteisiin liittyvää palautetta voi lähettää suoraan 
palvelukartan toimipistesivuilta.

Palvelu-

kartta on 

siellä, missä 

käyttäjä  

liikkuu.
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Artikkelissa on hyödynnetty Palvelukartan 
kehityksen aikana pidetyn blogin kirjoituksia, 
joita ovat kirjoittaneet seuraavat henkilöt: 
Otso Hannula, Nina Kannisto, Aleksi Peiponen 
ja Mikko Saarinen (Nitor Creations), Pekka 
Toivanen (Muotohiomo Oy), Sanna Rauhala, 
Anni Linturi ja Katri Koskinen (CGI Finland), 
Tero Pesonen (Annapura Oy), Sanna Moisala 
(Turun kaupunki), Timo Tuominen, Mirjam 
Heikkinen ja Henna Niemi (Helsingin kaupunki).

Outi Hermans työskentelee 
erityissuunnittelijana Helsingin kaupungilla.
ETUNIMI.SUKUNIMI@HEL.FI 

Pääkaupunkiseudun Palvelukartta: 
palvelukartta.hel.fi
Turun Palvelukartta:  
palvelukartta.turku.fi
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huomioitavien asioiden määrä saavutettavuuden 
kannalta ei ole mahdoton. Palveluja käyttävien 
erityisryhmien määrä on kuitenkin valtava ja 
tarpeita on joka lähtöön.

Käyttäjällä voi olla esimerkiksi hahmotta-
misen tai luetun ymmärtämisen vaikeuksia, 
tai hänen haasteenaan voi olla jumiutuminen 
johonkin ohjelman yksityiskohtaan. Käyttäjä voi 
olla esimerkiksi monipuolisen palvelukeskuksen 
tai nuorisotalon asiakas.

Näkövammatkin voivat olla laadultaan hyvin 
erilaisia. Yhdellä on heikko näkö, toinen taas 
on kokonaan sokea. Yksi pärjää Windows-
suurennuslasilla, toinen tarvitsee ruudunlu-
kuohjelman. 

Ääripäät saavutettavuuden kannalta ovat 
hyvin kaukana toisistaan. Silti on huomioitava 
myös tekstisisältöjen luettavuutta ja ymmärret-
tävyyttä. Miten tämä kaikki onnistuu?

Saavutettavuutta kestävällä tavalla

Saavutettavien verkkopalvelujen rakentamisessa 
auttaa kansainvälinen ohjeisto WCAG 2.1 (Web 
Content Accessibility Guidelines). Se asettaa 
saavutettavuudelle kolme eri tavoitetasoa: A, AA 
ja AAA. Euroopan Unionin saavutettavuusdirek-
tiivi ja kansallinen laki digitaalisten palvelujen 
saavutettavuudesta perustuvat ohjeistuksen 
AA-tasoon. 

Saavutettavuuden huomiointi on prosessi 
koko verkkopalvelun kehittämisen ajan, ei 
erillinen tehtävä tai erikseen aikataulutettava 
työvaihe. Nykyaikaisen palvelun kehitystyö ei 
varsinaisesti lopu koskaan, jolloin saavutetta-
vuuttakaan ei voi varmistaa vain yhden kerran 
”ennen julkaisua”. 

Onko saavutettavan verkkosivuston tekemi-
nen vaikeaa ja kallista, kun käyttäjillä voi olla 
erilaisia näkö-, liikunta-, kuulo-, puhe- tai kog-
nitiivisia vaikeuksia jopa yhtäaikaisesti? Ei ole. 
Kun perustaan panostetaan, niin jälkeenpäin ei 
tarvitse korjailla. 

Miten tämä kaikki koskee minua?
Monet meistä pitävät itsestäänselvyytenä sel-
laisia asioita, kuten värien erottamista käyttö-
liittymässä, mahdollisuutta katsella kuvia tai 
lukea opasteita, hissinoven aukaisemista käsin 
vetämällä tai työntämällä, oviaukosta läpi kul-
kemista, portaikon kautta siirtymistä seuraavaan 
kerrokseen tai mukavia istuimia odotustilassa. 

Tuhansille ihmisille nämä asiat eivät kuiten-
kaan ole mahdollisia, jos esimerkiksi pyörätuoli 
ei mahdu oviaukosta sisään, tarjolla ei ole hissiä 
tai kuvan värit eivät erotu toisistaan. Ei siis ole 
yhdentekevää, miten saavutettavuus on huomi-
oitu palveluissa. Moni ymmärtää tämän vasta, 
kun oma näkökyky heikkenee tai liikuntakyky 
rajoittuu jalan tai käden katkeamisen myötä. 

Tietoa kaikille saavutettavista palveluista 
tulee olla saavutettavissa helposti ja saavutet-
tavasti.
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Vesi on keskeinen elämää ylläpitävä 
aine. Sen merkitys korostuu erityi-
sesti, jos siitä on puute tai kun sitä 
on liikaa. Vesi ei kuitenkaan noudata 
hallinnollisia rajoja, mikä mutkistaa 
vesivarojen hallintaa. Vesien käyttöön 
liittyy kansallisia ja kansainvälisiä int-
ressiristiriitoja.

Vesivarojen hallinnan tueksi tarvi-
taan tieteellistä tietoa ja ympäristömal-
lintamista erityisesti silloin, kun arvioi-
daan saatavilla olevan veden määrää. 

Tuotetun ja jaetun tiedon tulisi 
olla mahdollisimman luotettavaa par-
haan hyödyn saavuttamiseksi. Tiedon 
mallinnusprosessissa, jakamisessa ja 
hyödyntämisessä on kuitenkin vielä 
parannettavaa. 

Miten epävarmuus ja avoimuus 
tulisi huomioida?

Käsittelin Aalto-yliopiston Vesi ja kehi-
tys -tutkimusryhmässä tekemässäni 
diplomityössä tätä ongelmaa kahdesta 
näkökulmasta: miten datan spatiaa-
linen epävarmuus vaikuttaa jokivir-
taaman arviointiin ja miten tiedon 
tuotantoprosessi ja siinä tuotettu tieto 
olisivat mahdollisimman saavutettavia, 
avoimia ja tasapuolisia eri toimijoille.

Ympäristömallintamisen tulokset 
ovat aina jonkin verran epävarmoja, 
koska mallinnustyökalut eivät lähtö-
kohtaisesti pysty toistamaan fyysisen 
maailman loputonta monimutkai-
suutta. Siksi epävarmuus täytyy ottaa 
huomioon mallinnusprosessin tulosten 
pohjalta tehtävissä johtopäätöksissä. 

Tuotetun tiedon avoimuuteen ja 
saavutettavuuteen ei vaikuta ainoas-
taan se, ovatko lopputulokset julkisia. 
Myös mallinnusprosessin, käytettyjen 
työkalujen ja datan avoimuus sekä tie-

Avoin data ja työkalut jokivirtaaman 
mallinnuksessa – tapaustutkimus 
Kaakkois-Aasiassa
Miten avointa tietoa ja avoimia työkaluja voi hyödyntää tieteelliseen tietoon perustuvan 
päätöksenteon tukena? Aalto-yliopistossa valmistunut diplomityö käsittelee tätä tärkeää 
kysymystä ympäristömallintamisen prosessin kautta.

Yleiskatsaus tapaustutkimusalueeseen.

VILI VIRKKI 
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don loppukäyttäjältä vaadittava asian-
tuntemus vaikuttavat merkittävästi.

Spatiaalisen epävarmuuden 
arviointia Mekong-joella

Diplomit yöni tapaustutkimuksen 
kohdealueena oli niin kutsuttu 3S-joki-
laakso Mekong-joen sivuhaarassa. Joki-
laakson jakavat kolme valtiota: Laos, 
Kambodža ja Vietnam. 

Paineet jokien veden valjastamiseksi 
ihmisten käyttöön, pääosin vesivoiman 
kautta, ovat kovat. Päätöksentekoon 
tarvittavaa avointa ja tarkkaa virtaa-
matietoa ei kuitenkaan ole saatavilla 
alueelta. 

Jokivirtaaman mallinnuksessa käy-
tin ohjaajani Marko Kallion luomaa 
Hydrostreamer-mallinnustyökalua. 
Se hyödyntää globaalia valumadataa 
(maan pinnalta virtauksien mukana 
poistuva vesimäärä) ja jokiverkkoa 
halutulla resoluutiolla. Työkalun käyttö 

kohdealueella oli tarkkaan harkittua, 
koska sillä pystyimme tuottamaan 
helposti avointa tietoa alueesta, jolla 
on vain vähän hydrologisia mittaus-
pisteitä. 

Arvioimme paikallisen virtaaman 
STRM90-korkeusmallin pohjalta luo-
tujen jokiverkkojen ja globaalin hyd-
rologisen PCR-GLOBWB-mallin (0,5 
asteen resoluutio) avulla. 

Spatiaalista epävarmuutta arvioimme 
todennäköisyyslaskentaa ja tilasto-
tiedettä hyödyntävällä Monte Carlo 
-simulaatiolla. Jokainen Monte Carlo 
-iteraatio tuotti jokaiselle kohdealueen 
jokisegmentille virtaama-arvon. Arvo 
vaihtelee korkeusmalliin simuloidun 
spatiaalisen epävarmuuden funktiona. 
Valumadata pysyi prosessissa vakiona. 

Tapaustutkimuksen perusteella 
näyttää vahvasti siltä, että spatiaalinen 
epävarmuus käyttäytyy käänteisesti 
jokien hierarkialuokituksessa yleisesti 
käytetyn Strahlerin luvun suhteen. On 

kuitenkin muistettava, että spatiaalisen 
epävarmuuden lisäksi myös valumada-
tassa on omat epävarmuutensa, joita ei 
tässä työssä huomioitu lainkaan.

Vahvuutena yksinkertaisuus

Tutkimuksessani haastattelin kohde-
alueen toimijoita, pääosin mallintajia, 
tiedon avoimuudesta ja ymmärrettä-
vyydestä. 

Haastatteluissa kävi selväksi, että 
kohdealueella olisi käyttöä avoimelle 
ja saavutettavalle hydrologiselle mal-
linnukselle. Lisäksi erilaisia kehitys-
projekteja kohdealueella rahoittavat 
ylikansalliset toimijat saattavat vaatia 
– ja näin ollen myös edistää – avoimien 
menetelmien käyttöä.

Esittelemäni mallinnusprosessin 
vahvuus oli yksinkertaisuus. Moni-
puoliset, paikalliset hydrologiset mallit 
mahdollistavat tarkemmat tulokset, 
mutta ne vaativat myös paljon kalib-

Tutkimuksessa simuloitujen jokivirtaama-arvojen (discharge) jakauma eräillä hydrologisilla mittausasemilla. Kuvasta voidaan simuloidun 
virtaaman suuruusluokkien lisäksi havaita, että estimaattien suhteellinen hajonta pienenee alavirtaan päin tultaessa.
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Simuloidun virtaaman suhteellinen spatiaalinen epävarmuus (Monte Carlo -estimaattien keskihajonnan suhde keskiarvoon) 
jokisegmenteissä luokiteltuna Strahlerin luvun ja hydrostreamerin käyttämän interpolointimenetelmän mukaan. Kuvasta havaitaan, 
että jokaisen jokisegmentin todellisen valuma-alueen huomioiva interpolointi (basin weighting) tuottaa vähiten epävarman tuloksen.

DI Vili Virkki työskentelee 
tohtorikoulutettavana Aalto-yliopiston 
Vesi ja kehitys -tutkimusryhmässä. 
Diplomityön valvojana toimi prof. Olli 
Varis ja ohjaajina tohtorikoulutettavat 
DI Marko Kallio ja MSc. Amy Fallon. 
ETUNIMI.SUKUNIMI@AALTO.FI

Lue lisää:

The value of open-source 
river streamflow estimation in 
Southeast Asia: aaltodoc.aalto.fi/
handle/123456789/36357 
Hydrostreamer: github.com/
mkkallio/hydrostreamer

rointia. Koska kohdealueella ei ole 
paljon dataa saatavilla, huolellista 
kalibrointia vaativat mallit eivät ole-
kaan välttämättä tarkkoja. 

Näin yksinkertaisemmat työkalut 
voivat johtaa suhteellisesti parem-
piin tuloksiin. Toisaalta äärimmilleen 
yksinkertaistettu ja esimerkiksi patojen 
operoinnin mallista pois jättävä pro-
sessi ei tuota tarpeeksi tarkkoja tuloksia 
konkreettiseen päätöksentekoon, vaan 
se rajaa käyttökohteet pääosin nopeaan 
ja alustavasti tutkivaan mallinnukseen.

Kompromisseja 
sovellettavuuden ja tarkkuuden 
välillä
Mallintamist yökalujen valitsemi-
sessa ja käytössä tulisi ottaa huomioon 
kompromissit sovellettavuuden ja tark-
kuuden välillä.

Yksinkertaistetuilla malleilla mal-
linnusprosessista tulee aidosti avoi-
mempi ja saavutettavampi, ja yhä 
useampi voi ymmärtää ja soveltaa sitä. 
Toisaalta vaativassa vesivarojen hallin-
nassa tarvitaan edelleen edistynyttä 

Ympäristömallinta-

misen tulokset ovat 

aina jonkin verran epä-

varmoja, koska mal-

linnustyökalut eivät 

lähtökohtaisesti pysty 

toistamaan fyysisen 

maailman loputonta 

monimutkaisuutta.

asiantuntemusta ja vaativia mallinnus-
työkaluja. 

Tässäkään työssä ei siis kehitetty 
patenttiratkaisua tarkkojen ja helppo-
jen tulosten saavuttamiseksi. Avoimuus 
itsessään on joka tapauksessa ehdotto-
masti tavoittelemisen arvoista. 
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Kansalaishavainnoinnilla tarkoitetaan tietojen 
keräämistä vapaaehtoisesti siihen osallistu-
vilta. Tyypillisesti kansalaishavainnot liittyvät 
ihmisten lähiympäristöön, kuten esimerkiksi 
säätilaan, lähijärven jäidenlähtöön tai jokien 
kevättulviin. 

Pelkkä tieto vaikkapa rannan roskaisuudessa 
tai haitallisista vieraslajeista ei tee autuaaksi, 
vaan usein samalla on tarkoituksena myös innos-
taa rantojen siivoamiseen ja vieraslajien torjun-
taan. Osa aiheista kukoistaa vuodesta toiseen. 
Kukapa ei olisi tehnyt havaintoja vuodenaikojen 
vaihtelusta? Valitettavan usein uusien lupaavien 
aiheiden seuranta kuitenkin hiipuu, kun kokei-
lun mahdollistanut hanke loppuu. 

Kansalaistieteessä kansalaiset osallistuvat 
tieteen tekemiseen eri tavoin, esimerkiksi 
havaintoja keräämällä. Vapaaehtoiset ovat 
etenkin eläinten ja kasvien havainnoinnissa 
usein tärkeässä roolissa. Lintujen tarkkailu 
on oikea menetystarina tällä saralla: Valtaosa 
lintuhavainnoista on harrastajavoimin tehtyjä. 
Harrastajat myös julkaisevat tutkimustuloksiaan 
ja havainnointitarinoitaan järjestöjensä lehdissä. 
Lajihavainnoinnissa myös laadunvarmistusta on 
ansiokkaasti joukkoistettu. 

Joukkoistamisen mahdollisuudet

Joukkoistamisessa jokin tehtävä järjestetään laa-
jan osallistujakunnan yhteiseksi tekemiseksi. Itse 
itseään järjestävä ja edistävä tiedonkeruu, joka 
tuottaa luotettavia tuloksia, olisi monelle alalle 
kiinnostava mahdollisuus. Voisiko pihojen ja 
teiden auraustarpeesta tai lumien lähdettyä sii-
vous- ja korjaustarpeesta saada tietoa muutenkin 
kuin palautteina jälkikäteen? 

Tiedosta toimintaan on usein kuitenkin 
pitkä matka. Osallistujien motivaatio ei aina 
riitä pohtimaan, miten kerätyn tiedon laatua 
voisi parantaa tai miten tietojen keräystä voisi 
organisoida paremmin. Jos osallistujia ei saada 

Joukkoistamalla kerätyt kansalaishavainnot ovat tärkeitä monessa ympäristön seurantaan 
liittyvässä tehtävässä. Suomen ympäristökeskus on ottanut käyttöön kansalaishavaintojen 
yhteiskäyttöä edistävän palvelun. 

sitoutettua, joukkoistettu tiedonkeruu muuttuu 
vain laatupalautteiden kanavaksi. 

Motivaatio kärsii, jos osallistuja ei tunne 
toimintaa omakseen vaan kokee olevansa orga-
nisaation asialla. Uusi osallistuja harvoin lähtee 
mukaan yksinäiseltä tuntuvaan puuhaan, jos 
muita osallistujia tai heidän havaintojaan vai-
kuttaa olevan vain vähän. 

Ladattaisko taas uusi äppi kännykkään?

Kun tiedonkeräys on teknisesti helppoa, käy 
kuten usein digitaalisessa liiketoiminnassa. Pal-
veluita on paljon, mutta palveluiden ylläpitäjiä ja 
rahoittajia alkuinnostuksen jälkeen vähemmän. 
Harva haluaa maksaa kansalaishavainnointiin 
osallistumisesta kuin korkeintaan nimellisen 
latausmaksun. 

Maksuttomista palveluistakin käyttäjiä kiin-
nostavat eniten ne, joita muutkin käyttävät ja 
jotka toimivat tutuilla palvelualustoilla. Jonkin 
palvelun käyttö voi kuitenkin lisääntyä har-
rastajien piirissä kuin kulovalkea, jos se vastaa 
aktiiviporukan tarpeisiin sopivalla hetkellä. 

Sitoutuneidenkin osallistujien innostus 

Yhteentoimivat  
kansalaishavainto palvelut

Avoin ja käy-

tettävissä 

oleva tieto on 

arvokkaam-

paa, ja myös 

tiedon kerää-

minen on sil-

loin mielek-

käämpää.

Keväällä 2020 SYKE:n ja 
Avoimen yhteisessä demo-
palvelussa havainnollistettiin 
kartalla, mistä paikoista olisi 
vähälumisen ja ohutjäisen 
talven jälkeen kiinnostavaa 
saada havaintoja jäiden 
lähdöstä.

TIMO PYHÄLAHTI
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laantuu ennen pitkää, jos toiminta on huonosti 
järjestettyä, havainnoinnin jatkamiseen ei moti-
voida millään tavoin tai osallistujia ei muisteta 
kiittää ja palkita. Moni osallistuja ajattelee, että 
”joku toinen” hoitaa ja kehittää asioita jatkossa-
kin. Hankkeen päättyessä tämä johtaa helposti 
siihen, että uusien osallistujien neuvonta ja muu 
ylläpito saattaa päätyä yllättävänkin kuormitta-
vina hieman satunnaisestikin eri tahoille.

Samalla hankkeella voi olla useita eri mobii-
lisovelluksia ja verkkosivuja. Päällekkäiset palve-
lut ovat usein olemassa hyvästä syystä ja niillä on 
vakiintunut käyttäjäjoukkonsa. Liiketaloudelli-
sesti kiinnostavista aiheista syntyy luonnollisesti 
keskenään kilpailevia palveluja. Vaikka palvelut 
olisivat kilpaileviakin, käyttäjien olisi hyvä nähdä 
muiden palvelujen havainnot. Avoin ja käytet-
tävissä oleva tieto on arvokkaampaa, ja myös 
tiedon kerääminen on silloin mielekkäämpää. 
Kansalaisten näkökulmasta tärkeintä on usein 
nykyhetkeen liittyvä havaintotieto.

SYKEn ratkaisuja yhteiskäyttöön

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on ottanut 
käyttöön CitobsDB-kansalaishavainnointipalve-
lun. Sen avulla SYKE:n omat ja muut samaa pal-
velua käyttävät organisaatiot saavat käyttöönsä 
samat havaintokysymykset ja tietosisällön 
määrittelyn Open311-rajapintapalvelun kautta.

Palveluun voidaan määritellä kerättävän 
tiedon malli, jonka avulla tietojen syöttämiseen 
voidaan luoda käyttöliittymä jopa ”lennosta”. 
Ilmoitustiedot havainnoista saavat pysyvän ja 
muuttumattoman havaintotunnuksen, ja tieto-
mallin palvelutunnuksen (service code) avulla 
havaintokysymykset voidaan kääntää eri kielille. 

Ilmoituslomakkeet ja kartat voidaan upottaa 
mille tahansa verkkosivulle CitobsDB Open311 
-pienoisohjelman (widget) avulla. Malli ja 
havainnot voidaan jakaa avoimena tietona 
(Creative Commons 0 -lisenssi), mutta myös 
tietojen suljettu käsittely on mahdollista. Silloin 
tiedot ovat vain ilmoituksen toimittaneen API-
avaintunnuksen haltijan ja itse alustan nähtävillä 
Open311-rajapintapalvelussa.

Avoimet havaintotiedot ovat käytettävissä 
Web Map Service (WMS) ja ESRI:n REST -raja-
pintapalvelujen kautta, ja periaatteessa koko jär-
jestelmä on otettavissa käyttöön EUPL-lisenssin 
avulla julkaistuna. Käytännössä on kuitenkin 
helpompi hyödyntää SYKE:n kansalaishavain-
topalvelua.

Palvelujen suunnittelussa on hyvä tehdä 
yhteistyötä ja suunnitella yhdessä, miten ylläpi-
toa tehdään pidemmällä aikavälillä. Esimerkiksi 
SYKE:ssä kaikille havaitsijoille on yhteinen 
neuvontasähköposti (havaitsemaan@ympa-
risto.fi), jolloin annettavat ohjeet ovat kaikille 
samanlaisia.

CitobsDB-palvelussa uusiin havaintoilmoi-
tuksiin voidaan myös annotoida eli tehdä lisä-
merkintöjä. Merkinnät voivat olla esimerkiksi 
linkityksiä aiempiin havaintoihin tai koordinaat-
titiedoilla varustettuja viittauksia satelliittikuviin 
tai pitkäaikaisesti seurattaviin paikkoihin. 

Keväällä 2020 SYKE on toteuttanut yhdessä 
Avoimen (www.avoin.org) kanssa demopalve-
lun, jossa karttamerkinnöin osoitetaan, kuinka 
kiinnostavaa tietystä paikasta olisi saada uusia 
havaintoja. Havaitsijat voivat myös itse osoittaa 
itseään kiinnostavia havaintoaiheita ja -paikkoja 
muille.

Lisätietoa verkossa: 

SYKE:n kansalaishavainnot:  
www.kansalaishavainnot.fi 

Open311-rajapintapalvelu:  
www.open311.org

Kansalaishavaintopalvelun hyödyntäjäksi? 
Ota yhteyttä: kansalaishavainnot@ympar-
isto.fi. 

Kiinnostavat havaintopaikat:  
seuranta.avoin.org

Timo Pyhälahti on erikoissuunnittelija 
Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE). Hänen 
vastuualueenaan ovat kaukokartoitus- ja 
kansalaishavaintojärjestelmät.
ETUNIMI.SUKUNIMI@YMPARISTO.FI
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Linkitetystä tiedosta (engl. linked data) 
on kohistu paikkatietoalalla enemmän 
tai vähemmän jo 2000-luvun alusta 
saakka. Linkitetyllä tiedolla tarkoite-
taan sitä, että eri tietoaineistoja yhdis-
tetään toisiinsa linkkien avulla. Kuu-
lostaa yksinkertaiselta, mutta suurta 
läpimurtoa on saatu odotella jo vuosia. 
Edistystä kuitenkin on tapahtunut sekä 
meillä että maailmalla.

Linkitetyn tiedon ylivoimaisena 
hyötynä voi pitää tiedon helppoa saa-
tavuutta ja yhdisteltävyyttä yli orga-
nisaatiorajojen. Aineistojen yhdistely 
toisiinsa onnistuu linkitysten avulla, 
kun tietokohteille luodaan pysyvä ja 
yksilöivä URI-tunnus. Maanmittauslai-
toksessa linkitys on nyt luotu nimistö-
rekisterin kohteille. Tiedon käyttäjille 
tämä näyttäytyy kohdetta kuvaavina 
tietokortteina.

”Kun tietoaineistoissa on linkityksiä 

ristiin rastiin, muodostuu verkko, jossa 
käyttäjä löytää helposti tiensä aineis-
tosta toiseen. Myös hakukoneet, kuten 
Google, löytävät tietokorttien tiedot 
paremmin, kun ne on esitetty haku-
koneiden ymmärtämässä muodossa”, 
kuvailee Maanmittauslaitoksessa paik-
katietoasiantuntijana työskentelevä 
Kai Koistinen.

Hakukone löytää tietokortit

Nimistön tietokortit on julkaistu osana 
Paikkatietoalustan palveluvalikoimaa. 
Käytännössä lähes kaikki kävijät pää-
tyvät tietokorttien pariin nimenomaan 
Google-haun kautta. 

Kuukausittain tietokortteja on kat-
seltu jopa kymmeniä tuhansia ker-
toja. Aiemmin nimistörekisterin tiedot 
ovat olleet tarjolla rajapintapalveluna 
lähinnä vain ammattikäyttäjille, mutta 
tietokorttien myötä yhä useampi on löy-
tänyt luotettavan nimistötiedon äärelle. 

Nimistötiedot ovat saatavilla Maan-
mittauslaitoksen rajapintapalveluissa 
tietokortteina. Kyselyillä rajapintapal-
veluihin ne ovat siis saatavilla mihin 
tahansa verkossa toimivaan palveluun 
tai sovellukseen. Kysely palauttaa aina 
kohteen pysyvän yksilöivän tunnuk-
sen, johon tietokorttikin perustuu. 
Tällä tavoin tietokortit aiotaan linkittää 
muun muassa Karttapaikkaan.

Paikkatiedot.fi ohjaa aina 
oikeaan paikkaan

Jos tutkit tietokortteja, huomaat, että 
kaikki URI-tunnukset ovat paikkatie-
dot.fi-alkuisia. Tunnuksia ylläpidetään 
kansallisessa paikkatiedot.fi-uudel-
leenohjauspalvelussa, jota Maanmit-
tauslaitos ylläpitää. Tämä takaa tiedon 
pysyvyyden. Tietokorttiin voi linkit-
tää miltä tahansa verkkosivulta tai 
aineistosta, ja linkki ohjautuu oikeaan 
paikkaan, vaikka tiedon alkuperäisen 

Linkitettyä paikannimitietoa 
kaikkien saataville
Maanmittauslaitoksen nimistörekisterin tiedot ovat nyt saatavilla tietokortteina, jotka 
perustuvat linkitettyyn tietoon. Hakukoneet löytävät ne paremmin ja pysyvien tunnusten 
avulla linkit eivät hajoa yhtä helposti.

MARIA VILPPOLA

Paikkatietoalustan nimistön tietokortti kertoo paikkojen tarkistetut nimet suomeksi, ruotsiksi ja 
saamenkielisillä alueilla saameksi. 
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sijainti muuttuisi. Näin tieto ei siis 
katoa, vaikka ylläpitäjäorganisaatiossa 
tapahtuisi muutoksia. 

Kun tiedolle on yhteinen esittämis-
tapa ja kohteilla pysyvät tunnukset, 
tietokohteiden välille voidaan luoda 
linkkejä. Tässä piileekin koko jutun 
ydin: Linkityksillä voidaan esimerkiksi 
rikastaa aineistoja toisten aineistojen 
tiedoilla, ja päällekkäisen tiedonkeruun 
ja ylläpidon tarve vähenee. Tietoa ei 
tarvitse kopioida aineistosta toiseen, 
vaan tarvittavat tiedot voidaan hakea 
aineistojen välille luotuja linkityksiä 
seuraamalla.

Pysyvien tunnusten ja tietokorttien 
lisäksi tiedon saatavuutta ja yhdisteltä-
vyyttä parannetaan yhteisillä toimiala-
riippumattomilla tietomalli- ja kysely-
standardeilla, joita ovat tietomallistan-
dardi RDF ja kyselykieli SPARQL. 

”SPARQL-kyselyn avulla voidaan 
yhdistellä RDF-tietoja, kun niitä hae-
taan samanaikaisesti useasta tieto-
lähteestä. Yksi kysely voisi hakea esi-
merkiksi kuntajaon geometriatiedot 
Maanmittauslaitokselta ja kuntatilastot 
Tilastokeskukselta, jos molemmat 
organisaatiot tarjoaisivat tiedon RDF-
muotoisena SPARQL-rajapintapalve-
lusta”, Koistinen kertoo.

Tutustu nimistötietoon

Mitä tietoa nimistörekisteri sisältää?

”Nimistörekisterin 800 000 nimestä noin 66 % on luonnonpaikkojen, 33 % asuin-
paikkojen ja loppu prosentti muiden kulttuuripaikkojen nimiä. Paikat on luokiteltu 
yhdeksän teeman mukaan ja kaikkiaan paikan lajeja on noin 150. 

Tietosisällön täydentämisessä keskitytään tällä hetkellä rakennetun ympäristön 
nimistöön, keskeisiin julkisiin palveluihin sekä erilaisiin toiminnallisiin kohteisiin 
ja tapahtumapaikkoihin.”

Millaista yhteistyötä Maanmittauslaitos ja Kotimaisten kielten keskus 
tekevät nimistöasioissa?

”Teemme päivittäistä yhteistyötä. Kotuksen nimistönhuoltajat selvittävät paikoista 
käytettyjä nimiä ja pohtivat niiden kirjoitusasua Maanmittauslaitoksen toimeksian-
nosta. Saamenkielisen nimistön tarkistus tilataan Oulun yliopistosta. 

Kotuksen ylläpitämään Asutusnimihakemistoon on viety nimistörekisterin 
vastinkohteiden pysyvät tunnukset, mikä mahdollistaa esimerkiksi tietokorttien 
liittämisen osaksi palvelua. Suunnitelmissa on toteuttaa linkitys myöhemmin myös 
Kotuksen Nimiarkiston ja nimistörekisterin välillä.”

Mihin kaikkeen paikannimitietoa käytetään?

”Paikannimet ovat tärkeitä kaikessa viestinnässä. Hahmotamme ja jäsennämme 
maailmaa ja lähiympäristöämme nimien avulla. Kaikki nimetyt paikat ovat jollekin 
yhteisölle tärkeitä paikkoja, koska niistä on tullut tarve puhua ja kirjoittaa tehok-
kaasti. Kun käytössä ovat yhteiset nimet, sanoma menee oikein perille. 

Kartoissa ja hakupalveluissa nimet auttavat paikkojen löytämisessä. Pelastus-
toimessa paikannimissä on kyse jopa ihmishengistä. Tarkistettua nimilähdettä tar-
vitsevat myös muut viranomaiset, tietoinfrastruktuurin rakentajat ja hyödyntäjät, 
paikkatiedon jatkojalostajat, median ja viestinnän ammattilaiset – tai kuka tahansa, 
jolla on tarve selvittää tietyn paikan nimi ja sen oikea tai suositeltu kirjoitusasu.”

Asiantuntijana Teemu Leskinen, Maanmittauslaitos

Ison-Britannian karttalaitos Ordnance 
Survey on ollut edelläkävijänä paik-
katiedon linkitetyn datan julkaisuissa. 
Tässä esimerkkinä nimistön tietokortti 
Britteinsaarilta. Tutustu tarkemmin 
osoitteessa data.ordnancesurvey.co.uk.

Maria Vilppola työskentelee viestintäasiantuntijana Maanmittauslaitoksessa. 
ETUNIMI.SUKUNIMI@MAANMITTAUSLAITOS.FI 

Nimistön tietokortit

• Nimistön tietokortit sisältävät tietoa noin 800 000 Suomessa nimetystä paikasta 
ja niiden suomen-, ruotsin ja saamenkielisistä nimistä. 

• Tietokortti kertoo nimen lisäksi muun muassa paikan lajin sekä sijainnin korttiin 
upotetussa karttaikkunassa. 

• Tiedot haetaan Nimistön kyselypalvelun OGC API Features -rajapintapalvelusta 
(maanmittauslaitos.fi > Asiantuntevalle käyttäjälle > Kartta- ja paikkatietojen 
rajapintapalvelut > Paikkatiedon kyselypalvelu).

• Tietokortit perustuvat Maanmittauslaitoksen nimistörekisterin paikkojen ja 
paikannimien pysyviin URI-tunnuksiin, jotka mahdollistavat myös tietojen 
linkittämisen. 

• Toistaiseksi tietokortit on luotu vain nimistölle, mutta samaa teknologiaa voisi 
hyödyntää myös muiden paikkatietojen esittämiseen.

• Tutustu nimistön tietokortteihin osoitteessa beta.paikkatietoalusta.fi/tietokortit/
nimisto.
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Table Joining Service (TJS) on standardi, jonka 
avulla käyttäjä voi yhdistää erilaisia attribuutteja 
sisältäviä aineistoja, kuten tilastotietoja, paikka-
tietoaineistoihin. Yhdistetyt aineistot voidaan 
visualisoida Web Map Service -rajapintapal-
velun (WMS) avulla, tai ne voidaan ladata eri 
tiedostomuodoissa hyödynnettäväksi erilaisissa 
paikkatieto-ohjelmistoissa. 

Open Geospatial Consortium (OGC) määritti 
TJS-standardin alun perin vuonna 2010. Sen on 
havaittu olevan päivityksen tarpeessa. Standardi 
uudistetaan OGC:ssa meneillään olevan laajan 
standardien päivitystyön yhteydessä. Uudis-
tuksen yhteydessä muun muassa päivitetään 
rajapintapalvelustandardit uusien OGC API 
-rajapintapalvelustandardien mukaisiksi. OGC 
API -rajapintapalveluista voit lukea lisää Positio-
lehdestä 1/2020.

Uusi standardi ei vaadi enää omia TJS-
palveluja

TJS-standardin uusi versio tehdään muiden OGC 
API -rajapintapalvelujen tapaan modulaarisena. 

Ensin palvelulle määritellään niin kutsuttu 
core-moduuli, joka sisältää TJS-palveluiden ydin-
toiminnallisuudet. Näille voidaan myöhemmin 
määritellä laajennusmoduuleita, joiden avulla 
standardiin voi lisätä uusia toiminnallisuuksia 
tai esimerkiksi tuki useampiin tiedostoformaat-
teihin. 

Ydinmoduulissa attribuuttiaineistot ovat 

Tilasto- ja paikkatiedot yhteen Table 
Joining Service -standardin avulla
Kymmenenvuotiasta TJS-standardia ollaan parhaillaan päivittämässä uuteen OGC API -aikaan.

CSV-formaatissa, kun ne aiemmin olivat XML-
pohjaisessa GDAS-formaatissa. Omia TJS-palve-
luita ei tarvitse enää perustaa, vaan yhdistettävä 
attribuuttiaineisto voidaan syöttää TJS-palvelulle 
joko palvelukyselyn mukana lähetettävänä 
CSV-tiedostona, tai siihen voidaan viitata URL-
osoitteen avulla.

Aiemmassa standardissa osa TJS-palveluista 
on attribuuttiaineistojen tarjoajan roolissa, 
jolloin ne toteuttavat tietyn osan standardissa 
määritellyistä toiminnallisuuksista ja jakavat 
GDAS-formaatin mukaisia attribuuttiaineistoja 
verkon yli standardissa määriteltyjen operaa-
tioiden kautta. Toiset TJS-palvelut puolestaan 
noutavat ja lukevat näitä GDAS-aineistoja ja 
yhdistävät ne omalla palvelimellaan sijaitseviin 
paikkatietoaineistoihin. Aineistojen yhdistämi-
nen tapahtuu molemmissa aineistoissa olevien 
yhteisten avainkenttien avulla.

Uusi TJS-versio suosittelee kuvaamaan palve-
lut Open API -spesifikaatiolla muiden OGC API 
-standardien tapaan. Yhdistetylle aineistoille 
on uuden version myötä myös mahdollista 
lisätä metatietoja yhdistämisen onnistumisesta. 
Metatiedoissa voidaan kertoa, mitkä kentät 
yhdistettiin onnistuneesti, mitkä jäivät yhdis-
tämättä ja mille kentille ei löytynyt vastinetta 
paikkatietoaineistossa.

Omiin aineistoihin vai kyselytiedostoon

Uuden TJS-standardiluonnoksen ydinmoduuli 
sisältää kaksi erilaista tietojen yhdistämistapaa. 
Attribuuttitiedot voidaan yhdistää joko palveli-

PEKKA LATVALA
TJS-esimerk-

kitoteutusta 

hyödynnetään 

Tiedonyhdistä-

mispalvelussa, 

joka kehitettiin 

Maanmittaus-

laitoksessa 

osana Paikka-

tietoalusta-

hanketta.
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Pekka Latvala toimii paikkatietoasiantuntijana 
Maanmittauslaitoksella. Hän on ollut mukana 
laatimassa uutta TJS-standardia ja kehittämässä 
TJS-esimerkkitoteutusta.
ETUNIMI.SUKUNIMI@
MAANMITTAUSLAITOS.FI

Tutustu tarkemmin:

TJS-standardin uuteen luonnosversioon on 
mahdollista tutustua osoitteessa:
github.com/opengeospatial/tjs

Paikkatietoalustan Tiedonyhdistämispalvelu 
löytyy osoitteesta:  
beta.paikkatietoalusta.fi/ 
tiedonyhdistamispalvelu

mella oleviin paikkatietoaineistoihin tai suoraan 
kyselyssä annettavaan GeoJSON-tiedostoon. 

Kun attribuuttitietoja yhdistetään palveli-
mella oleviin paikkatietoaineistoihin, haetaan 
lisäksi aineistojen metatiedot, avainkentät ja 
avainkenttien avainarvot, luodaan tehdyille 
yhdisteille metatiedot sekä päivitetään ja pois-
tetaan yhdisteitä. Tässä yhdistämistavassa vasta-
ukseen on mahdollista liittää metatietoja yhdis-
tämisen onnistumisesta ja yhdistetyt aineistot 
voidaan tarjota useissa tulosformaateissa.

Kun attribuuttitietoja yhdistetään suoraan 
kyselyssä annettavaa GeoJSON-tiedostoon, 
yhdistettävä CSV-tiedosto ja GeoJSON-muotoi-
nen paikkatietoaineisto annetaan joko palve-
lukyselyn mukana lähetettävinä tiedostoina tai 
URL-viittauksina. Attribuuttitiedot yhdistetään 
suoraan annettuun paikkatietoaineistoon ja 
kyselyn vastauksena palautetaan yhdistetyt 
tiedot sisältävä GeoJSON-tiedosto.

Testausta tiedonyhdistämispalvelussa

Maanmittauslaitos on kehittänyt standardipäivi-
tystyön yhteydessä esimerkkitoteutusta uudesta 
TJS-standardiluonnoksesta. 

Esimerkkitoteutuksessa attribuuttiaineisto 
luetaan PostgreSQL / PostGIS -tietokantaan, jossa 
se yhdistetään haluttuun paikkatietoaineistoon. 
Yhdistetty aineisto julkaistaan tasona GeoServer-
ohjelmistossa, jossa siitä luodaan Web Feature 
Service (WFS) - ja Web Map Service (WMS) 
-rajapintapalvelut. 

Yhdistetyt aineistot on mahdollista ladata 

GeoServerin tukemissa tiedostoformaateissa, 
kuten GeoJSON-, Shapefile- ja GML-tiedostoina. 
Ne voidaan myös visualisoida WMS-rajapinta-
palvelun kautta ja muotoilla Style Layer Descrip-
tion (SLD) -tyylitiedostojen avulla.

TJS-esimerkkitoteutusta hyödynnetään 
Tiedonyhdistämispalvelussa, joka kehitettiin 
Maanmittauslaitoksessa osana Paikkatietoalusta-
hanketta. Sen avulla käyttäjä voi yhdistää CSV-
muotoista aineistoa Suomen kunta-, maakunta- 
ja seutukunta-aineistoihin sekä eurooppalaisiin 
NUTS-aluejakoihin eri vuosilta.

TJS-standardia 
hyödynnetään 
Paikkatietoalustan 
Tiedonyhdistämispalvelussa, 
jossa paikkatiedot yhdistyvät 
tilastotietoihin. 
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Leppoisa kesää kaikille lukijoillemme!
Seuraava lehti ilmestyy 1.10.2020.
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