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Saan viettää joka kesä aikaa perheemme kesä-
mökillä Porvoon saaristossa. Merituuli soi, aallot 
pärskivät rantaan ja linnut kirkuvat. Rantakallio 
lämmittää paljaita varpaitani ja jossain kaukana 
näkyy purjevene. 

Ensimmäisen kerran astuin noille kallioille 
parikymmentä vuotta sitten, kun tuleva mieheni 
minut sinne johdatti. Meri oli minulle element-
tinä täysin vieras. Ulkosaaristo kuitenkin toivotti 
minut lempeästi tervetulleeksi. Ensimmäiset 
kunnon merituulet sain kokea vasta vuosia myö-
hemmin.

Lopulta Itämeri vei sydämeni. Tahdon tuntea 
sen tuoksun ja valtavan voiman, jolla se kertoo 
tarinoitaan menneestä ja tulevasta. Rakkaudes-
sani Itämereen en ole yksin. Joku purjehtii viik-
kokausia aavalla merellä, joku meloo saariston 
suojaisissa poukamissa. Joku sukeltaa tutkimaan 
merenpohjaa, joku opettaa ongen käyttöä lapsen-

lapselleen. Joku kalastaa ammatikseen, joku kuljettaa meitä lahden yli Viroon.
Kaikkia yhdistää yksi asia. Itämeri. Meidän yhteinen meremme. Meri, joka tarjoaa 

meille antimiaan. Meri, joka kuljettaa ihmisiä, eläimiä ja kaikenlaisia aarteita. Meri, 
joka kutsuu meitä elämyksiin. Meri, josta meidän on yhdessä pidettävä huolta.

Moni suomalainen tutkija ja asiantuntija tekee elämäntyönsä tutkimalla Itämerta. 
Tässä lehdessä saamme kurkistaa näihin tutkimuksiin useammastakin näkökulmasta. 
Miten kaavoituksella vaikutetaan Itämeren tulevaisuuteen? Missä ovat ekologisesti 
merkittävimmät merialueet? Mitä uusia havaintoja tehtiin Perämerellä? Miten yhteis-
käyttöinen sovellus voisi auttaa tutkimusyhteistyötä Itämeren rannoilla?

Emme kuitenkaan keskity vain meriluontoon. Monelle suomalaiselle se tärkein 
sielunmaisema on järvenranta. Siellä minunkin sydämeni lepää. Tuli räiskyy nuoti-
ossa, ikihongat huokailevat ja kuikka huutaa kirkasvetisellä järvellä. Tuhannet järvet 
ja metsät ovat kivijalka, jolle Suomen luonnon monimuotoisuus perustuu. Ekologiset 
verkostot, järvien vedenlaatu ja vieraslajien torjunta ovat tässä avainasemassa.

Luonnosta ja sen monimuotoisuudesta nauttiminen on meidän jokaisen oikeus 
– meillä ja maailmalla. Kaupungissakin lähiluontoon pääsee ihan kulman takana. 
Citynature.eu -sivusto antaa tähän vinkkejä Helsingistä ja Tallinnasta. Kaukana meren 
takana maailma voi olla ihan erilainen, mutta sielläkin luonto on läsnä. Niin myös 
Madagaskarilla, jossa on poikkeuksellisen paljon uhanalaisia lajeja, joista suurin osa 
on kotoperäisiä.

Olitpa sinä lukijani missä päin maailmaa tahansa toivon, että annat ajatuksesi palata 
siihen hetkeen, kun viimeksi nautit luonnosta jokaisella aistillasi. Hengitä syvään ja 
matkaa sielunmaisemaasi kaiken kiireen keskellä.

Kirpeän raikkaita syysretkiä luonnossa toivotellen,

Riikka Kivekäs
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Ihminen on monella tapaa riippuvai-
nen merestä. Terve ja monimuotoinen 
meriekosysteemi tarjoaa meille niin 
ravintoa kuin virkistäytymismahdol-
lisuuksiakin. Ihmisen toiminnasta 
aiheutuvat paineet meriympäristöön 
ovat kuitenkin kasvussa. Tämä on 
johtanut meren tilan ja toimivuuden 
heikentymiseen sekä luonnon moni-
muotoisuuden köyhtymiseen.

Kehityskulkua voidaan suitsia alue-
suunnittelun keinoin, jolloin tavoit-
teena on meriluonnon monimuo-
toisuuden turvaaminen. Ensin pitää 
kuitenkin tietää, missä ekologisesti 
merkittäviä alueita sijaitsee. 

Vedenalaiset kartoitusaineistot 

Vedenalaisen meriluonnon moni-
muotoisuuden inventointiohjelma 
(VELMU) on kartoittanut Suomen 
merialueita jo yli viidentoista vuoden 
ajan. Tietoa on kertynyt noin 160 000 

inventointipisteeltä. Laji- ja elinym-
päristötietoa on kerätty kahlaamalla, 
sukeltamalla, videoimalla ja erilaisilla 
pohjanäytteenottimilla. Suppilautakin 
on päätynyt osaksi kartoitusmenetel-
mäpalettia.

VELMUn suunnaton tietomassa 
on kuitenkin vaikeasti sulatettavassa 
muodossa. Yksinkertaisempaa tietoa 
tarvitaan varsinkin aluesuunnittelussa. 
Usein riittäisi vain tieto siitä, missä 
arvokkaat ja vähempiarvoiset alueet 
sijaitsevat.

Kuka se EMMA on?

S u o m e n  E ko l o g i s e s t i  M e r k i t t ä -
vät vedenalaiset Meriluontoalueet, 
EMMAt, on VELMUn alaisuudessa 
tuotettu, lukuisten asiantuntijoiden 
yhteisponnistus meren kestävän käy-
tön ja aluesuunnittelun tueksi. 

EMMA-alueet ovat luonnon moni-
muotoisuuden kannalta merkittäviä. 
Ne voivat olla esimerkiksi luonnontilai-
sia alueita tai alueita, joilta tunnetaan 

uhanalaisten lajien tai luontotyyppien 
esiintymiä, avainlajeja tai -elinympä-
ristöjä. 

EMMAt perustuvat vedenalaisen 
meriluonnon kartoitus-, asiantuntija-, 
kirjallisuus- ja mallinnustietoon. Lop-
putuotteeksi valmistui yksinkertainen 
paikkatietoaineisto ja sitä kuvaava 
raportti. EMMAt kokoavat yhteen 
tietoa merenpohjan geologiasta, meri-
luontotyypeistä, kasvi- ja levälajeista, 
selkärangattomista sekä kalojen lisään-
tymisalueista. Tärkeistä lintu- ja hylje-
alueista sekä rannikon maanpäällisistä 
luontoty ypeistä oli saatavilla vain 
sirpaleista tietoa, joten niitä ei yksinään 
käytetty EMMA-alueiden rajaamiseen.

Ympyröistä polygoneiksi 

EMMA-työn alussa jo olemassa ollut, 
massiivinen meriluontoa kuvaava paik-
katietoaineisto koottiin yhteen ja visu-
alisoitiin paikkatietopaketiksi. Paketti 
sisälsi alustavat aluerajaukset, jotka 
perustuivat pääosin mallinnukseen. 

EMMAt kertovat meremme 
arvokkaista alueista

Meren merkitys saattaa joskus unohtua, mutta meriekosysteemin toimivuus ja hyvinvointi on 
tärkeää meille kaikille. Meren hyvinvointia ja meriluonnon monimuotoisuutta voidaan ylläpitää 
vain, jos tiedämme mitä pinnan alla lymyää – ja missä.

Itämeren hiekkaisilla pohjilla voidaan tavata muun muassa meriajokasta, joka on rannikkomme ainoa valtamerestä lähtöisin oleva 
vedenalainen putkilokasvi.

LAURI KUISMANEN
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Lauri Kuismanen työskentelee tutkijana Suomen ympäristökeskuksen Merialueiden 
kestävän käytön ryhmässä. 
ETUNIMI.SUKUNIMI@YMPARISTO.FI .

Asiantuntijat arvioivat niiden mer-
kitystä kaikilla Suomen merialueil la 
lukuisissa työpajoissa. 

EMMA-rajaukset tarkentuivat työn 
edetessä. Esimerkiksi pelkät ympy-
röidyt suurpiirteiset alueet muuttuivat 
syvyyskäyriä myötäileviksi, tarkem-
miksi polygoneiksi. Lopputulokseksi 
muotoutui 87 ekologisesti merkittävää 
EMMA-aluetta.

Missä voit törmätä EMMAan?

EMMAn voi tavata siellä täällä pitkin 
Suomen rannikkoa. 

Hieman yleistäen alueet sijoittuvat 
matalille merialueille, usein joko ran-
nikon lähelle sisälahtiin tai ulkosaaris-
toon. Tämä kuvaa arvokkaiden meri-
alueiden kahtiajakoa ja myös sitä, että 
rannikkomme ekologisesti arvokkaat 
alueet voivat olla samalla myös kaikista 
kuormitetuimpia. Hyvä esimerkki tästä 
ovat sameavetiset sisälahdet, jotka 
toimivat esimerkiksi kalojen lisäänty-
misalueina. 

EMMAn hyödyntäminen 
päätöksenteossa

EMMA-rajauksia voidaan hyödyntää 
aluesuunnittelun eri tasoilla ja toimin-
talupaprosesseissa. EMMAt ovatkin 
jo kansallisen merialuesuunnittelun 
käytössä, kun ensimmäisen kansalli-
sen merialuesuunnitelman on määrä 
valmistua vuonna 2021. 

Meriluonnolle haitallisia toimin-
toja voidaan EMMA-rajauksien avulla 
kohdentaa toisaalle ja huomioida näin 
myös vedenalaiset luontoarvot. On kui-
tenkin muistettava, että luonto ei seu-
raa ihmisen kartalle piirtämiä rajoja, 
vaan EMMA-rajausten ulkopuolellakin 
saattaa piillä arvokasta meriluontoa. 

Jokainen voi tutustua merialu-
eemme arvoalueisiin lataamalla aineis-
ton SYKEn Avoin tieto -palvelusta tai 
VELMU-karttapalvelussa.

Jospa omassa mökkirannassa lymy-
ääkin yksi EMMA? Lisätietoja: 

Lappalainen, J., Kurvinen, L. & Kuismanen, L. (toim.) (2020).  
Suomen ekologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet (EMMA) 
– Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer (EMMA). 
Suomen ympäristökeskuksen raportteja 8/2020. 1-290. URL: http://hdl.handle.
net/10138/312221

Tutustu

SYKEn Avoin tieto -palvelu:  
syke.fi/avointieto

VELMU-karttapalvelu:  
paikkatieto.ymparisto.fi/velmu

EMMA-alueet Suomen ja Ahvenanmaan merialueilla. Mustat polygonit kuvaavat EMMA-
alueita ja siniset rajat maakuntien rajoja. 
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Kyläläiset mukaan maankäytön 
suunnitteluun Tansaniassa

Paikalliset tietävät parhaiten, miten maata 
käytetään milläkin alueella sekä missä sijait-
sevat erilaiset luonnonvarat ja ihmisten hy-
vinvoinnille tärkeät paikat ja maisema-arvot. 
Tämä tieto pysyy kuitenkin salassa ja sitä ei 
voida hyödyntää maankäytön suunnittelussa, 

jos paikallisia ei oteta mukaan suunnitteluun.
Salla Eilola (FM) tutki väitöskirjassaan, 

miten osallistavia paikkatietomenetelmiä voi-
si hyödyntää tansanialaisissa kylissä. Työhön 
otettiin mukaan myös paikalliset asiantuntijat. 
Näin menetelmästä saatiin mahdollisimman 
hyvin paikalliseen arkeen soveltuva.

Menetelmässä kyläläiset merkitsevät A3-
kokoisille papereille tulostetuille korkeare-
soluutioisille satelliittikuville kylän nykyiset 

maankäyttöalueet. ”Kuva toimii keskustelun 
apuna, sillä sen avulla on helppo ymmärtää, 
mistä paikoista milloinkin on kyse”, Eilola tote-
aa. Kyläläiset voivat jatkossa hyödyntää kuvia 
neuvotteluissa ja aluesuunnittelussa.

Maantieteen alan väitöskirja tarkastettiin 
Turun yliopistossa 25.6.2020.

Tulvien ja roudan kartoitus 
onnistuu myös metsissä

Metsän latvusto vaikuttaa sähkömagneetti-
sen säteilyn etenemiseen ja estää näkyvyyttä 
maanpinnalle. Juval Cohenin (DI) väitöstut-
kimuksessa luotiin malli, jossa hyödynnettiin 
mikroaaltotaajuuksilla toimivia tutkasatelliit-

teja maanpinnan kuvaamisessa. Tällöin ku-
vauksia voidaan tehdä pimeässä, pilvien läpi 
ja suhteellisen tarkalla alueellisella erotus-
kyvyllä. 

Käytännössä menetelmää sovellettiin ke-
vättulvien kartoittamiseen ja maaston rou-
tatilanteen seurantaan Suomessa. Uuden lä-
hestymistavan ansiosta tulva-alueet saatiin 
selville ja routaantunut maa erottui sulasta 

maasta myös metsissä.
Tulosten perusteella on jo kehitetty tul-

vakartoitustuote Suomen Tulvakeskukselle ja 
jatkossa on suunnitteilla tuote myös routati-
lanteen seuraamiseen.

Geoinformatiikan alan väitöskirja tarkas-
tettiin Aalto-yliopistossa 12.6.2020.

Saavutettavuusanalyysi 
paljastaa luonnon 
mahdollisuudet ja riskit eri 
alueilla

Luonto tarjoaa ihmiselle hyötyjä tai haitto-
ja suoraan tai välillisesti. Luonnosta löytyy 
raaka-aineita, ravintoa ja virkistäytymismah-
dollisuuksia, joita tarjotaan meille ekosys-
teemipalvelujen kautta. Toisaalta esimerkiksi 
puutiaisten puremat uhkaavat ihmistä. 

Terhi Ala-Hulkon (FM) väitöskirjassa ar-
vioidaan paikkatietopohjaisten saavutettavuu-

sanalyysien avulla, millainen mahdollisuus 
ekosysteemipalveluilla on tulla hyödynnetyk-
si, ja toisaalta, miten todennäköisesti ihminen 
pystyy välttämään luonnon aiheuttamat terve-
ysriskit.

Tutkimus paljasti, että saavutettavuus 
vaihtelee paljon alueittain esimerkiksi väestön 
keskittymisen ja punkkien esiintymistiheyden 
vuoksi. Tuloksista voidaankin päätellä, missä 
riskit ja toisaalta mahdollisuudet ovat suuria, 
ja näin hyödyntää niitä päätöksenteossa.

Maantieteen alan väitöskirja tarkastettiin 
Oulun yliopistossa 21.8.2020. 

Tunturipaljakalla maaperän 
vesi vaikuttaa kasvillisuuteen

”Vesi on välttämätöntä elämälle, myös kas-
veille. Vesi vaikuttaa kasvillisuuden kasvuun, 
eloonjääntiin ja alueelliseen esiintyvyyteen”, 
sanoo Julia Kemppinen (FM).

Väitöstutkimuksessaan Kemppinen tut-
ki kosteuden vaikutusta paljakkakasvillisuu-
teen ja mallinsi kosteuden ajallista ja alu-
eellista vaihtelua varvuissa ja pensaissa. 
Tutkimusmatkat suuntautuivat eri puolille 
arktista aluetta Länsi-Grönlannista Kilpisjär-
ven kautta Huippuvuorille.

Loppupäätelmänä voidaan todeta, että 

vesi säätelee monin tavoin paljakkakasvilli-
suutta, jossa ympäristö on erityisen haavoit-
tuva ja muutoksia tapahtuu nopeasti. Seuraa-
vana Kemppisen tutkimuskohteena on, miten 
ilmaston lämpeneminen vaikuttaa pohjoisiin 
ekosysteemeihin.

Luonnonmaantieteen alan väitöskirja tar-
kastettiin Helsingin yliopistossa 14.5.2020.
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TAPAHTUMAKALENTERIAJANKOHTAISTA

Vanhat Suomen kartat löytyvät 
nyt helpommin
Maanmittauslaitoksessa on toteutettu selvi-
tys, jonka avulla Suomen vanhojen karttojen 
saatavuutta ja tiedonhakua on parannettu. 

Suurin osa Suomen vanhoista kartoista 

löytyy Kansallisarkiston, Kansalliskirjaston 
ja Maanmittauslaitoksen arkistoista. Kart-
toja löytyy myös Ruotsin valtionarkistosta, 
Ruotsin kuninkaallisesta kirjastosta, Ruotsin 
maanmittauslaitoksen arkistosta sekä mo-
nista muista kirjastoista Euroopasta.

Selvitystyössä koostettiin karttaluette-
lot, jotka auttavat hahmottamaan, mitä kart-
toja ja karttasarjoja on olemassa ja mistä ne 
löytyvät. Karttoja voi etsiä luetteloista kartan 
nimen, tekijän ja tekoajan perusteella. Kartat 
on jaettu luokkiin karttatyypeittäin.  Tieto on 
saatavilla Excel-taulukoina.

Tietoa voivat hyödyntää kaikki vanhoista 
kartoista kiinnostuneet kansalaiset ja esimer-
kiksi tutkijat.

Karttaluettelot ja tietoa vanhoista Suo-
men kartoista löytyy osoitteesta www.maan-
mittauslaitos.fi/suomenvanhatkartat

20.-21.10.2020 
EUROPEAN FORUM FOR GEOGRAPHY 
AND STATISTICS (EFGS) 2020 -WEBINAR
Verkkotapahtuma
Lisätietoja: www.efgs.info/efgs-2020-
webinar

12.11.2020
LBS AND COVID-19 
Verkkotapahtuma
Lisätietoja: www.lbsconference.org 

3.-4.12.2020 
GEOBIM 2020
Verkkotapahtuma
Lisätietoja: www.geo-bim.org 

Koronatilanne vaikuttaa edelleen 
tapahtumien järjestämiseen. Seuraa 
ilmoittelua sosiaalisessa mediassa ja 
tapahtumien verkkosivuilla.

Geoforum kirjattu 
yhdistysrekisteriin
Paikkatietoalan yhteisen foorumin Geoforum 
Finland ry:n perustaminen etenee myötätuu-
lessa. Perustamisasiakirjat allekirjoitettiin 
kesäkuussa ja elokuussa Geoforum liitettiin 
mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen yllä-
pitämään yhdistysrekisteriin.

Yhdistykselle perustettiin väliaikainen 
hallitus, jossa on jäseniä paikkatietoalan eri 
organisaatioista. Puheenjohtajana toimii Mari 

Laakso maa- ja metsätalousministeriöstä. 
Varsinainen hallitus valitaan myöhemmin 
syksyllä yhdistyksen ensimmäisessä yleiskok-
ouksessa.

Seuraavaksi laaditaan yhdistykselle 
strategia, tavoitteet ja indikaattorit, joilla ta-
voitteiden toteutumista seurataan. Tässä 
työssä ovat mukana ohjausryhmän jäsenet, 
jotka edustavat yhdistyksen siemenrahoitta-
jia.

Lue lisää: www.geoforum.fi

Paikkatietomarkkinoita ei 
järjestetä tänä vuonna

Paikkatietomarkkinoita ei järjestetä tänä 
vuonna vallitsevan koronatilanteen takia. 

Tämä on varmasti monelle paikkatie-
toalan toimijalle pettymys, mutta ”tapah-
tuman ja Maanmittauslaitoksen prioriteet-
tina on taata läsnäolijoiden turvallisuus, 
eikä se ole välttämättä tänä vuonna mah-
dollista”, kuten Maanmittauslaitoksen 
viestintä- ja vastuullisuusjohtaja  Maija Il-
vonen toteaa.

Toivottavasti näemme taas ensi vuon-
na! Sitä ennen voimme tavata virtuaalisesti 
esimerkiksi Positio-lehden kanavilla Face-
bookissa ja Twitterissä.

Lue lisää: www.paikkatietomarkkinat.fi

Drooneilla ja tekoälyllä 
pelastetaan lintujen pesiä

Helsingin yliopiston tutkimuksessa tutkittiin, 
miten maataloudessa voitaisiin havaita lintu-
jen pesät paremmin, jotta ne eivät jäisi työko-
neiden alle. Silmämääräisesti pesiä on vaikea 

löytää ja koneisiin asennettavat lämpökame-
rat olivat epätarkkoja kasvillisuuden ja mui-
den näkyvyyttä haittaavien esteiden takia.

Tutkijat päättivät ottaa käyttöön lintu-
perspektiivin ja kiinnittivät lämpökamerat 
drooneihin. Tekoälyn avulla lämpökamerat 
opetettiin tunnistamaan töyhtöhyyppien pe-
sät.

”Menetelmä todella toimii ja löytää pesät. 
Tosin tässä vaiheessa tarkkuus on parhaim-
millaan pilvisenä, viileänä päivänä ja tasai-
silla mailla”, toteaa tutkija Andrea Santangeli 
Luonnontieteellisestä keskusmuseosta.

Seuraavaksi tutkijat laajentavat kokeiluja 
muihin lintulajeihin ja uusiin ympäristöihin. 
Toiveena on, että lintujen pesien tarkkailus-
ta tulisi osaksi maatalouden uudistuvaa tek-
nologiaa.
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Citynature-verkkopalvelu on mobiili-
laitteilla toimiva luonto-opas Helsingin 
ja Tallinnan kaupunkiluontokoh-
teisiin. Valmiita reittiehdotuksia on 
helppo seurata oman matkapuhelimen 
kartalta. Palvelu auttaa näkemään 
lähiluonnon uusin silmin tuomalla 
esiin uusia reittejä tutuilta alueilta. 
Se osuu ihmisten tarpeeseen liikkua 
lähiluonnossa, erityisten korona-ajan 
poikkeusoloissa.

Vartissa luontoon

Citynature-verkkopalvelu esittelee 
Helsingistä yksitoista ja Tallinnasta 
kymmenen suosittua lähiluontokoh-
detta, joihin kaikkiin pääsee joukkolii-
kennettä käyttäen.

Helsingistä kohteiksi on valittu 
Harakka, Kallahdenniemi, Keskus-
puisto, Lauttasaari, Mustavuori, Pih-
lajasaari, Seurasaari, Uutela, Vallisaari, 
Vanhankaupunginlahti ja Vasikkasaari. 
Tallinnassa kohteita ovat Aegnan saari, 
Astangu, Kadriorgin puisto, Maarja-
mäe, Nõmme-Mustamäen luonnon-
suojelualue, Pääskülan räme, Pal-
jassaare, Piritan jokilaakso, Rocca al 
Mare ja Tallinnan vanhankaupungin 
puistoalueet.

Palvelusta löytyy valmiita reittieh-
dotuksia, joita voi seurata puhelimen 
GPS-toiminnon avulla. Reittien var-
relta löytyvät tietopisteet kertovat 
alueen luonnosta, eläin- ja kasvila-
jeista, nähtävyyksistä, historiasta ja 
palveluista. Lukemisen sijaan reitti-
pisteiden tiedot voi myös kuunnella, 

jolloin luonnossa liikkujan ei tarvitse 
keskittyä puhelimen näyttöön.

”Koronakevät osoitti, kuinka tärkeitä 
virkistyksen ja hyvinvoinnin keitaita 
helposti saavutettavat lähiluontokoh-
teet ovat kaupungeissa. Ennakoimme 
tätä matalan kynnyksen luontokoke-
muksen tarvetta jo Citynature-verk-
kopalvelun kohdevalinnassa vuonna 
2016”, toteaa tiimipäällikkö Kaisa 
Pajanen Helsingin kaupungin ympä-
ristöpalveluista.

Helsingin kaupungin ympäristö-
palveluiden ja Tallinnan kaupungin 
ympäristökeskuksen yhteinen verk-
kopalvelu julkaistiin keväällä 2018, ja 
se toteutettiin EU-rahoituksen avulla.

Citynature palvelee myös 
turisteja ja koululaisia

Kaupunkilaisten lisäksi turistit ja kou-
lut on huomioitu Citynature-palvelun 
suunnittelussa. 

Koska verkkosivusto on optimoitu 
mobiililaitteille, se toimii hyvänä 
mobiilioppaana Helsingin ja Tallinnan 
lähiluontoon. Turisteja varten luon-
tokohteiden opastukset on laadittu 
useilla kielillä. Helsingissä opastus on 
saatavilla suomeksi, ruotsiksi, englan-
niksi ja viroksi. Tallinnassa kielivaih-
toehdot ovat viro, suomi, englanti ja 
venäjä. 

Kouluja varten palvelussa on valmis 
työkalu ulkona tapahtuvaa oppimista 
varten. Opettajia voisi kiinnostaa esi-
merkiksi Helsingin Vanhankaupungin-
lahdelta löytyvät ilmiöoppimisrastit. 
Ne on laadittu uuden opetussuun-
nitelman mukaisesti. Myös palvelun 

Mobiilireitit opastavat lähiluontoon 
Helsingissä ja Tallinnassa

Mistä päin Helsinkiä löytyisi kaupunkipyörällä saavutettavia, rauhallisia luontokohteita? Miten 
löydän parhaat reitit sokkeloisesta Keskuspuistosta? Millaisia lähiluontokohteita Tallinnasta 
löytyy? Citynature-verkkopalvelu opastaa lähiluontoon Suomenlahden molemmin puolin.

Citynature-verkkopalvelusta löytyy valmiita 
reittiehdotuksia esimerkiksi Kaivopuiston edustalla 
sijaitsevasta Harakan saaresta. Puhelimen GPS-
toiminnon avulla käyttäjä pystyy seuraamaan, 
missä kohtaa reittiä hän kulloinkin kulkee.

ANNIKA HARLIO
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vieraskielisiä sisältöjä voi hyödyntää 
opetuksessa.

Avoin rajapinta mahdollistaa 
mobiilireittien jakamisen

Projektin alussa molemmilla kaupun-
geilla oli paljon tarpeita ja toiveita, niin 
teknisiä kuin sisällöllisiäkin. Palvelua 
kehitettäessä nämä tarpeet ja toiveet 
piti sovittaa yhteen.

Molempien kaupunkien yhteinen 
toive oli, että visuaalisesti houkuttele-
via kuvia eri luontokohteista ja lajeista 
voisi selailla myös suurikokoisina tieto-
koneen näytöltä. Kaupungit halusivat 
myös jakaa yleistä tietoa kaupunki-
luonnosta karttapalvelun lisäksi. 

Siksi palvelu päätettiinkin toteuttaa 
selainpohjaisena mobiilisovelluksen 
sijaan. Avoimella lähdekoodilla toteu-
tetun selainpohjaisen palvelun ylläpi-
toon ja jatkokehittämiseen löytyy myös 
parempi valmius kaupunkien omilta 
asiantuntijoilta projektin rahoituk-
sen kattaessa ainoastaan kehitystyön 
osuuden.

Selainpohjainen ratkaisu johti 
kompromisseihin palvelun karttakäyt-

töliittymässä. Sen käyttöominaisuudet 
eivät ole aivan yhtä korkeatasoisia kuin 
vastaavissa, pelkästään karttapohjai-
sissa palveluissa. 

Näitä puutteita paikkaa kuitenkin 
se, että palveluun tallennetut reitit ovat 
kenen tahansa ladattavissa Helsinki 
Region Infoshare -rajapintapalvelun 
kautta. Reittitiedot löytyvätkin nyky-
ään muun muassa suositusta Retki-
paikka.fi-karttapalvelusta ja Helsingin 
kaupungin MyHelsinki.fi-sivustolta. 

Uusia luontokohteita tulossa

Molemmista kaupungeista olisi löy-
tynyt enemmänkin kuin kymmenen 
luontokohdetta valittavaksi verkko-
palveluun. Helsinki onkin julkaissut 
palvelussa uutena kohteena Vasikka-
saaren osana merelliseen Helsinkiin 
liittyvää Urban Eco Islands -projektia. 
Loppuvuodesta palveluun lisätään vielä 
asukkaiden toiveesta uusi kohde Länsi-
Helsingistä.

Kallahdenniemi Itä-Helsingissä on helposti metrolla ja kaupunkipyörällä saavutettava lähiluontokohde. 

Annika Harlio työskentelee 
projektipäällikkönä Helsingin 
kaupungin ympäristöpalveluissa 
Urban Eco Islands -projektissa. 
Hän työskenteli myös nyt jo 
päättyneessä NATTOURS-projektissa, 
jossa Citynature-verkkopalvelu 
luotiin. Molemmat projektit saavat 
rahoitusta EU:n Interreg Central Baltic 
-aluerahastosta.
ETUNIMI.SUKUNIMI@HEL.FI
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Tutustu palveluun osoitteessa 
Citynature.eu
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Kurtturuusuja 
kiinteistölläni –  
mitä minun pitää tehdä?
Oletko kuullut jättipalsamista tai lupiinista? Tiesitkö, että maanomistajan on kesäkuuhun 2022 
mennessä poistettava kurtturuusut kiinteistöltään? 

RIIKKA KIVEKÄS

Kurtturuusu, lupiini eli komealupiini ja 
jättipalsami ovat vieraslajeja. Ne ovat 
kulkeutuneet uusille alueille ihmisen 
toiminnan vaikutuksesta. Niitä on istu-
tettu puutarhoihin ja pelloille ja kasva-
tettu tarhoissa. Myös meille niin tutut 
peruna ja viljat ovat kauan sitten tuotu 
Suomeen vieraslajeina! Lisäksi joitakin 
lajeja on kulkeutunut tahattomasti esi-
merkiksi rahtilaivojen mukana.

Osa lajeista ylittää valtakunnan rajat 
ihan omia aikojaan. Ne tassuttelevat, 
lentävät tai vaikkapa kulkeutuvat tuu-

len mukana uusille alueille. Näitä lajeja 
kutsutaan tulokaslajeiksi. 

Kaikki meille muualta tulleet lajit 
eivät siis ole haitallisia, vaan niistä 
on jopa hyötyä meille. Osa kuitenkin 
lisääntyy ja leviää voimakkaasti, ja val-
taa elintilaa alkuperäisiltä lajeilta. Siksi 
niitä on torjuttava.

Lainsäädäntö määrää

Euroopan unionin vieraslajiasetuksessa 
säädetään toimenpiteet, joilla jäsenval-
tiot pyrkivät estämään haitallisten vie-
raslajien tuonnin ja leviämisen unionin 

alueella. Asetuksen toimeenpanosta 
Suomessa säädetään laissa vierasla-
jeista aiheutuvien riskien hallinnasta 
(1709/2015).

Asetuksen mukaisesti on laadittu 
luettelo EU:n alueella haitallisista vie-
raslajeista, joihin asetuksessa määritel-
tyjä kieltoja ja rajoituksia sovelletaan. 
Listaa päivitetään tarpeen mukaan. 
Kansallinen vieraslajiluettelo täyden-
tää tätä luetteloa Suomessa haitalli-
sina pidetyillä lajeilla, jotka eivät ole 
mukana EU:n luettelossa. 

Alussa mainitut kurtturuusu, kome-
alupiini ja jättipalsami kuuluvat näihin 

Jättipalsami (iso kuva) ja kurtturuusu (pieni kuva) kukkivat kauniisti pihoilla ja pientareilla. 
Samalla ne valtaavat tilaa alkuperäisiltä kasveilta ja niiden leviäminen on estettävä. 
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J U T T UA  VA R T E N  O N  H A A S TAT E LT U :

Johanna Niemivuo-Lahti työskentelee neuvottelevana virkamiehenä maa- ja metsätalousministeriössä. Hän on puheenjohtajana 
vieraslajiasioiden neuvottelukunnassa. Sähköposti: ETUNIMI.SUKUNIMI@MMM.FI .

Lauri Urho työskentelee erikoistutkijana Luonnonvarakeskuksessa. Hän on yksi Vieraslajit.fi-sivuston ylläpitäjistä ja jäsenenä 
vieraslajiasioiden neuvottelukunnassa. Sähköposti: ETUNIMI.SUKUNIMI@LUKE.FI .

Mats Wikström työskentelee pihayksikön johtajana Innogreen Oy:ssa. Hän kutsuu itseään puutarhavelhoksi ja edustaa eksoottisia 
lajeja kansallisessa vieraslajityöryhmässä. Sähköposti: ETUNIMI.SUKUNIMI@INNOGREEN.FI.

Tuomas Lahti työskentelee Helsingin kaupungin ympäristöpalveluissa. Hän vastaa Helsingin kaupungin vieraslajirekisterin 
ylläpidosta. Sähköposti: ETUNIMI.SUKUNIMI@HEL.FI.

Kokeile tunnistaa 

vieras lajeja ja kir

jaa havainto Vieras

lajit.fisivustolle.

lainsäädännössä torjuttaviksi määritel-
tyihin lajeihin. Olet ehkä kuullut myös 
isopiiskusta? Se on vieraslaji, mutta ei 
ainakaan toistaiseksi mukana vierasla-
jiluetteloissa. 

Maa- ja metsätalousministeriö tukee 
ja ohjaa lainsäädännön toimeenpanoa 
hallintasuunnitelmilla, joissa määri-
tellään torjuntakeinoja ensisijaisille 
torjunta-alueille. Elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskukset (ELY) valvo-
vat lain noudattamista. Ensisijaisina 
keinoina ovat viestintä ja neuvonta 
ilman viranomaisten pakkokeinoja. 
Jos hävittämättä jätetty laji kuitenkin 
pääsee laiminlyönnin takia leviämään 
kiinteistön ulkopuolelle, omistaja voi-
daan määrätä hävittämään ympäris-
töön karanneet esiintymät. Tarvittaessa 
voidaan myös asettaa uhkasakkoja. 

Tullin tehtävänä on valvoa, ettei 
vieraslajeja tuoda maahan.

Yhteinen vastuu torjunnasta

Vieraslajien torjunnasta on vastuussa 
meistä jokainen. Kukaan meistä ei saa 
kasvattaa lainsäädännössä haitallisiksi 
määriteltyjä vieraslajeja omalla tai 
taloyhtiön pihalla. Myöskään muita 
vieraita lajeja ei saa päästää leviämään 
luontoon. Naapurustossa leviävät vie-
raslajit olisi kitkettävä maanomistajan 
luvallatalkoovoimin. Tien ylläpitäjät 
vastaavat siitä, että teiden varsilla tai 
pientareilla ei kasva vieraslajeja.

Kunnat ovat myös alueidensa omis-
tajia. Siksi niiden on poistettava hai-
talliset vieraslajit yleisiltä alueiltaan, 
kuten puistoista, jokien varsilta ja 
muilta viheralueilta. Esimerkiksi Hel-
singin kaupunki on osallistanut tor-
juntatyöhön kuntalaisia järjestämällä 
kaikille avoimia vieraslajitalkoita use-
amman kerran vuodessa. Kaupunki 

myös kitkee vieraslajeja itse alueiltaan 
resurssien sallimissa rajoissa. Tällä 
hetkellä tavoitteena on kitkeä jättiputki 
kokonaan Helsingistä.

Aina vieraslajeja ei voida hävittää 
kokonaan tai se on kustannusteho-
tonta, jos esimerkiksi kasvit ovat pääs-
seet leviämään liian laajalle. Tällöin 
riittävä toimenpide voi olla leviämisen 
estäminen, esimerkiksi katkaisemalla 
kasvit keväällä ennen siementen syn-
tymistä. Luonnonsuojelun kannalta 
merkittävillä alueille leviämistä on 
kuitenkin rajoitettava erityisen tarkasti.

Havainnot yhteen paikkaan

Jokainen meistä voi bongata vieraslajeja 
ja käydä kirjaamassa havaintonsa kan-
salliseen vieraslajiportaaliin Vieraslajit.
fi-sivustolla. Havainnosta kirjataan laji, 
sijainti kartalla tai koordinaatteina ja 
vapaaehtoisina tietoina määrä alueella 
ja alueen koko. Liitä mukaan myös 
lähikuva havaitusta lajista ja yleiskuva 
alueesta. Tiedot tallentuvat suoraan 
Suomen lajitietokeskuksen, Ruoka-
viraston ja Luonnonvarakeskuksen 
tietokantoihin. 

Kasvien tunnistamisessa kannattaa 
kiinnittää huomiota kasvin korkeu-
teen ja esiintymisalueeseen. Kukinto 
on hyvä tuntomerkki, joten kukinta-

aikana kasvit on helpointa tunnistaa.
Samalta sivustolta löydät myös 

paljon tietoa sekä eurooppalaisista että 
kansallisista vieraslajeista ryhmiteltynä 
elinpaikan mukaan. Jokaisesta lajista on 
kerrottu alkuperä, luonne, tunnistamis-
tiedot, leviämistapa, esiintymisalue, 
haitallisuus ja torjuntakeinoja. 

Lisäksi löydät sivuilta tietoa lain-
säädännöstä, ajankohtaisia uutisia ja 
ohjeita lajien tunnistamiseen.

Luonnonvarakeskus vastaa sivus-
ton sisällöstä ja Luonnontieteellinen 
keskusmuseo LUOMUS teknisestä 
ylläpidosta. Sivustolla hyödynnetään 
Laji.fi-palvelun paikkatietoja ja levin-
neisyyskarttoja.

Seuraavassa päivityksessä lajitietoja 
täydennetään ja palveluun lisätään 
muun muassa uusia lajikortteja ja 
uusimpia havaintoja kaloista, ravuista 
ja nisäkkäistä. Näitä tietoja ei ole vielä 
saatavilla suoraan Suomen lajitietokes-
kukselta. Lisäksi kehitetään edelleen 
käyttöliittymän helppokäyttöisyyttä 
ja selkeyttä. Tulossa on esimerkiksi 
toiminnallisuus, jolla vieraslajilistat voi 
ladata taulukkolaskentaohjelmaan tai 
tekstitiedostoon.

Haastan sinut mukaan

Olitpa sitten viranomainen, puutar-
huri, retkeilijä, maanviljelijä, mökkeilijä 
tai vaikkapa luokan opettaja, ota haaste 
vastaan. Kokeile tunnistaa vieraslajeja 
ja kirjaa havintosi Vieraslajit.fi-sivus-
tolle. Voit vaikka lähteä iltalenkille ja 
kirjata kaikki tunnistamasi lajit matkan 
varrelta! 

positio 3/2020   11



KU
VA

: T
EE

M
U

 U
U

TE
LA

Perämerta halkoo  kahden valtion 
rajaviiva, mutta meriluonto ei sitä 
tunnusta. Vesi velloo ja lajit liikkuvat 
Suomen ja Ruotsin välillä. 

Suomalais-ruotsalainen rajajoki-
komissio hoitaa yhdessä Tornionjoen 
asioita, mutta merellä naapurimaiden 
yhteistyö on ollut hiljaisempaa. Suo-
men ympäristöviranomaisten kartat 
pysähtyvät rajalle, sen jälkeen näkyy 
vain valkoista – ja kuitenkin yhteistä 
pohjoista Perämerta pitäisi hoitaa rajat 
ylittävän tiedon avulla. 

Kahden maan yhteistyö

Kolmivuotinen Saumaton Perämeri 
-hanke (SEAmBOTH) näki päivänvalon, 
kun Norrbottenin lääninhallituksen 
meribiologi otti yhteyttä Metsähal-
lituksen meribiologiin ja ihmetteli, 
miksei maidemme välillä ole enempää 
yhteistyötä, vaikka hoidamme samaa 
merta. Päätettiin käynnistää hanke, 
jossa kerättäisiin yhteen kaikki saata-
villa olevat tiedot pohjoisen Perämeren 

vedenalaisesta meriluonnosta. Kolmen 
maastokauden aikana tietoja täyden-
nettäisiin niin, että projektin lopussa 
kartat kattaisivat koko projektialueen 
saumattomasti. 

Projektiin kerättiin mukaan par-
haat meriluonnon asiantuntijat rajan 
molemmin puolin. Kummankin maan 
Geologisissa tutkimuskeskuksissa 
mitattiin syvyyksiä ja etsittiin tietoa 
pohjasedimenteistä. Metsähallituk-
sessa, Norrbottenin lääninhallituksessa 
ja ELY-keskuksissa kerättiin biologisia 
tietoja. Suomen ympäristökeskuksessa 
(SYKE) analysoitiin kaukokartoitus-
tietoja. Tarkemmista tietotarpeista ja 
muista määrittelyistä keskusteltiin 
yhdessä. 

Kartan valkoiset kohdat

Projektin alussa tarkkoja geologisia 
tietoja oli kummastakin maasta suun-
nilleen saman verran, mutta biologis-
ten tietojen määrässä ero oli valtava. 
Suomen valtakunnallinen vedenalais-
kartoitus (VELMU) aloitettiin vuonna 
2004, ja vedenalaista luontotietoa oli 

kertynyt jo sadoilta tuhansilta näyte-
pisteiltä. Ruotsissa vastaavaa kansal-
lista kartoitusta ei ole tehty, ja pohjoi-
simman Itämeren vedenalaiskartoituk-
set olivat muutenkin jääneet vähäisiksi. 

Perämerellä, kuten muuallakin 
Itämerellä, otetaan säännöllisesti vesi-
näytteitä, joista voidaan määrittää 
muun muassa klorofylli a -pitoisuus, 
lämpötila ja happipitoisuus. Näytteitä ei 
kuitenkaan voi ottaa kaikista paikoista, 
eikä myöskään koko ajan. 

Kun vesinäytteisiin yhdistetään 
samana päivänä yli kulkevan satelliitin 
ottama kuva ja tietoja analysoidaan 
yhdessä, saadaan koko Perämeren 
kattavia ympäristömuuttujakarttoja. 
Mitä useampia näytteitä eri paikoilta 
yhdistetään saman päivän satelliitti-
kuvaan, sitä tarkemmaksi muodostuu 
algoritmi, jolla satelliittikuvia voidaan 
tulkita. Koska Perämeren soilta valunut 
vesi on humuspitoisempaa kuin vedet, 
joissa algoritmeja on kehitetty, hanke 
oli samalla hyvä tilaisuus kehittää 
humuspitoisten alueiden algoritmeja. 

Hankkeessa päätettiin kerätä mah-
dollisimman paljon mahdollisim-

Saumattomia karttoja Perämerelle
Suomalais-ruotsalainen yhteistyö toi esiin 
Perämeren alueen ennestään tuntemattomia 
luontoaarteita.

ESSI KESKINEN

Tällä kertaa kamera hoiti sukeltamisen. Niin kutsuttu drop-video 
(esimerkiksi GoProlla tai muulla vedenkestävällä videokameralla) 
on nopea ja halpa menetelmä laajojen alueiden kartoittamiseen. 
Videokamera riittää hyvin luontotyyppien kartoittamiseen, mutta 
tarkkaan lajistokartoitukseen se ei kuitenkaan taivu.
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man tarkkoja syvyys- ja pohjatietoja 
sekä biologisia tietoja vedenalaisesta 
maailmasta vesinäytteiden ja kauko-
kartoituksen avulla. Tietoja kerättiin 
erityisesti alle kuusi metriä syviltä 
merialueilta ja ympäristömuuttujista. 
Lisäksi ilmakuvista analysoitiin ihmi-
sen toiminnan vaikutuksia, kuten 
ruoppauksia, rantarakentamista, pen-
gerryksiä ja siltoja. 

Hankkeessa laadittiin yhteensä 
112 ekologista levinneisyysmallia, 23 
ympäristömuuttujamallia ja 22 ihmis-
painemallia. Näiden perusteella asian-
tuntijat pystyivät laatimaan kartan, 
jolla näkyvät kaikki pohjoisen Peräme-
ren merkittävimmät luontoarvot.

Uutta kartalle

Biologisissa kartoituksissa keskityttiin 
erityisesti jokisuistoihin. 

Jokisuistot eivät ole makeaa joki-
vettä, mutta eivät varsinaisesti merialu-
ettakaan. Siksi ne ovat jääneet väliinpu-
toajan asemaan aiemmissa tutkimuk-
sissa. Niissä on kuitenkin valtavasti 
uhanalaisia lajeja ja ”direktiivilajeja” 
eli EU:n luonto- ja lintudirektiiveissä 
tärkeiksi määriteltyjä lajeja. Ne ovat 
tärkeitä lisääntymisalueita kaloille ja 
levähdys- ja pesimäpaikkoja vesilin-
nuille. Hankkeen aikana jokisuistoista 
myös löydettiin lukuisia alueelle uusia 
vesikasveja ja vesisammalia, joista osa 
oli Perämerelle kokonaan uusia. Tätä 
uhanalaista luontotyyppiä uhkaavat 
kuitenkin ihmisen toiminnan aiheut-
tamat paineet, kuten maankohoami-
sesta ja jokien keräämästä siltistä joh-
tuvat ruoppaustarpeet. 

Hankkeessa päätettiin ehdottaa 
kokonaan uutta luontotyyppiä Suo-

SEAmBOTH-hankkeen projektialue oli Itämeren pohjoisin osa eli pohjoinen Perämeri, jonka 
Suomi ja Ruotsi jakavat lähes kahtia.

Ihmisten toiminta näkyy usein taivaalle saakka. SEAmBOTH-hankkeessa hyödynnettiin 
ilmakuvia ihmispaineiden analysointiin. Ilmasta käsin voidaan havainnoida muun 
muassa rantarakentamista, ruoppausta, laitureita ja siltoja.
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• Hankkeen kotisivut: seamboth.
com

• VELMU-karttapalvelu: 
paikkatieto.ymparisto.fi/velmu

• TARKKA-karttapalvelu: syke.fi/
tarkka
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Kirjoittaja on filosofian tohtori, 
Metsähallituksen meribiologi 
ja tutkimussukeltaja. Hänen 
vastuualueenaan ovat Perämeri, 
Merenkurkku ja pohjoinen Selkämeri. 
SEAmBOTH-hankkeessa hän toimi 
projektikoordinaattorina.
ETUNIMI.SUKUNIMI@METSA.FI 

men luontotyyppien listalle: matalaa 
mutarantaa. Mutarantoja kartoitettiin 
ilmakuvien ja asiantuntija-analyysien 
avulla. 

Arvokkain meriluonto löytyy laa-
joista matalista lahdista, jokisuistoista 
ja ulkosaariston luonnontilaisilta saa-
rilta. Lähes kaikki (96 %) luontoarvoista 
ja hieman yli puolet (57 %) ihmisen toi-
minnan vaikutuksista ovat keskittyneet 
alueelle, joka kattaa vain kymmenes-
osan hankealueesta. Vain 39 % alueesta 
on ihmistoiminnan ulkopuolella. 

Merenpohjasta löytyi muun muassa 
kymmeniä kilometrejä pitkiä kan-
joneja, jotka toimivat vedenalaisina 
jokina kuljettaen ravinteita ja kiinto-
aineita pitkin merenpohjaa. Meren-

pohjasta löytyi myös glasiaalisavesta 
muodostuneita savilabyrintteja ja 
-seinämiä, jotka ovat muodostuneet 
jääkauden perintönä. Ne lisättiin eko-
logisesti merkittävien merialueiden 
joukkoon Ne lisättiin ekologisesti mer-
kittävien merialueiden joukkoon. (Lue 
lisää ekologisesti merkittävistä meri-
alueista tämän lehden sivulta 4.).

Tiedot vapaasti 
hyödynnettävissä

Kaikki SEAmBOTH-hankkeessa kerä-
tyt tiedot ovat avoimesti saatavilla. 
VELMU-karttapalvelusta löytyy veden-
alaista meriluontoa kuvaavia piste-
aineistoja ja karttatasoja. Suomen 

ympäristökeskuksen TARKKA-pal-
velussa ovat saatavilla maastoero-
tuskyvyn satelliittikuvista työstetyt 
tosivärikuvat ja vedenlaatutuotteet. 
Uhanalaisista lajeista löytyy lisätietoa 
Metsähallituksen LajiGIS-tietokan-
nasta. 

Tietoja hyödyntävät ympäristö-
viranomaisten ja konsulttien lisäksi 
kaavoittajat, tutkijat sekä esimerkiksi 
tuulivoima- ja kalankasvatushankkeita 
merialueille suunnittelevat yritykset 
ja satamat. Aineistoja voi kuka tahansa 
hyödyntää myös esimerkiksi oman 
mökkirannan tai veneilyreittien veden-
alaisen luonnon tutkimiseen.

Sukeltaja tekee linjakartoitusta glasiaalisaviseinämällä. 
Pinseteillä poimitaan näytteiksi esimerkiksi leviä, joita 
ei veden alla pysty tunnistamaan. Näytteet sujautetaan 
filmipurkeista tehtyyn ”leväpatteriin”, ja lajintunnistus 
tarkistetaan pinnalla mikroskoopilla.
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• SEAmBOTH (Seamless maps and management of the Bothnian Bay) -hanke oli 
käynnissä 1.5.2017–30.4.2020. 

• Hankkeen rahoittajina toimivat Interreg Nord, Lapin liitto sekä Swedish Agency 
for Marine and Water Management (SWAM). Hankkeen budjetti oli 2,4 miljoonaa 
euroa.

• Mukana hankkeessa olivat Metsähallitus (projektikoordinaattori), Lapin ja 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset, Suomen ympäristökeskus (SYKE), Geologian 
tutkimuskeskus (GTK), Sveriges geologiska undersökning (SGU) ja Norrbottenin 
lääninhallitus.
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Merialuesuunnitelma on niin kutsutun 
sinisen talouden strateginen kehittä-
misasiakirja, jonka keskeisenä tavoit-
teena on meriympäristön hyvän tilan 
tukeminen. 

Suunnitelmaa havainnollistetaan 
kartalla. Karttamerkinnöillä kuvataan 
symbolisesti merellisten arvojen ja 
toimintojen merkittäviä paikkoja ja 
tulevaisuuden potentiaaleja sekä nii-
den sijoittumista Suomen merialueilla. 

Merestä kestävää hyvinvointia
Merelliset sidosryhmät yhdessä meri-
aluesuunnittelijoiden kanssa ovat 
rakentaneet merialueelle yhteisen 
vision: Merestä kestävää hyvinvoin-
tia. Hyvinvoiva Itämeri ja hyvinvoiva 
ihminen kulkevat rinnakkain riip-
puvuussuhteessa toisiinsa ja tukevat 
kestävää sinistä kasvua. Alueellisten 
tavoitekuvien ja suunnitelmien avulla 
kenen tahansa toimijan on mahdollista 
tarkastella tarvittavia askeleita vision 
saavuttamiseksi.

Johtoajatuksena on, että merellisen 
ympäristön hyvinvointi ja merialuei-
den hyödyntäminen eivät voi olla ris-
tiriidassa keskenään, sillä kestävästä 
sinisestä kasvusta saadaan maksimaa-
linen hyöty vain silloin, kun merie-
kosysteemin toiminta on turvattu ja 
meriympäristön tila hyvä. Hyvinvoiva 
meri on tuottava meri.

Synergioita ja sallivaa 
merialueen monikäyttöä

Merialuesuunnitelman avulla tun-
nistetaan merellisten toimialojen ja 
meriympäristön merkityksellisiä paik-
koja ja prosesseja sekä tulevaisuuden 
mahdollisuuksia. Toimijoiden erilaiset 
tarpeet ja tulevaisuusnäkymät haasta-
vat suunnittelijoita pohtimaan perus-
teluita suunnitelmille ja sitä, miten ne 
esitetään kartalla. 

Esimerkiksi kalastusalueiden rajaa-
minen kartalle on haastavaa, sillä 
kalastajat käyttävät merialuetta hyvin 
laajasti. Myös mittakaava (1:750 000) 
asettaa omat rajoituksensa pistemäis-
ten kohteiden esittämiselle. Kalastu-
selinkeinon arvoketjun tunnistaminen 

Merialuesuunnitelma 2030  
– ikkuna tulevaisuuteen
Suomessa on valmisteilla uusi merialuesuunnitelma, joka raamittaa Suomen merialueiden 
kehitystä. Miltä tulevaisuus näyttää?

Ote merialuesuunnitelmaluonnoksesta. 
Voit tutustua luonnokseen 
Merialuesuunnitelma.fi-sivustolla. 
Lopullinen suunnitelma valmistuu 
vuoden 2020 aikana. 

MARI POHJA-MYKRÄ
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– ja sen näkyminen suunnitelma-
kartalla – on kuitenkin tärkeää, jotta 
elinkeinon merkityksellisyys voidaan 
osoittaa. Kalastus ja kalankasvatus ovat 
osa kotimaista elintarviketuotantoa, ja 
niiden hiilijalanjälki on varsin pientä 
esimerkiksi lihantuotantoon nähden. 

Suunnitelmaluonnoksessa osoite-
taan ammattikalastajien merkittävim-
mät verkko- ja troolikalastusalueet. 
Lisäksi rysäpaikat ja kalasatamat ovat 
saatavilla taustakartta-aineistona. 
Kalojen kuitupaikat on merkitty ”Mer-
kittävät vedenalaiset ekologiset luonto-
arvot” -merkinnällä. 

Energiantuotanto-merkinnällä puo-
lestaan osoitetaan tuulivoimalle tun-
nistettuja, tulevaisuuden kannalta 
potentiaalisimpia paikkoja. Suunnitel-
massa ennakoidaan jo nyt siirtymistä 
avomerelle suuriin tuotantolaitok-
siin. Strategiset kasvutavoitteet ja nii-
den vaatima tila on otettu huomioon. 
Alueiden määrittelyssä on käytetty 
SmartSea-hankkeessa valmisteltua 
sijainninohjausoptimointia, jossa on 
huomioitu taloudellisia, ekologisia ja 

yhteiskunnallisia tekijöitä. 
Merialuesuunnitelma ei kuitenkaan 

ole aluevaraus tai lupaus tulevasta. 
Tulevaisuudessakin tuulivoimalat tar-
vitsevat kaavoitukset, lupaprosessit ja 
ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyt kuten tähänkin saakka. 

Avointa suunnittelua

Suunnitelmaluonnos on luonteeltaan 
mahdollistava, ei poissulkeva. Alueita 
ei varata yksinomaan tietyn sektorin 
käyttöön, eikä toimintoja ole kiel-
letty merkintöjen ulkopuolisillakaan 
alueil la. Tavoitteena on tuoda näkyviin 
ja näin myös yhteisiin keskustelupöy-
tiin toimijoiden erilaiset ja usein pääl-
lekkäisetkin tarpeet.

Suunnitelmaluonnoksessa meri-
alueille on osoitettu runsaasti pääl-
lekkäisiä toimintoja. Tämä kertoo 
siitä, että eri toimijoilla on intressejä 
ja tulevaisuuden potentiaalia samoilla 
alueilla. Eri toimijat voivat löytää mah-
dollisuuksia yhteistyöhön, ja toisaalta 
mahdolliset ristiriidat voidaan välttää 

etukäteen keskustelemalla. 
Suunnitelmassa käsiteltyjä teemoja 

ei ole mahdollista tarkastella erillisinä 
karttatasoina. Tämä on tarkoituksen-
mukaista, sillä toimintoja ei voi suun-
nitella kestävästi, jos ei tunneta muiden 
merellisten toimijoiden tarpeita ja 
toimien sijoittumista. Merialue on raja-
ton kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa 
kaikkeen, eikä kaikkia kumulatiivisia 
vaikutuksia vielä edes tunnisteta.

Vaikuttavuutta 
yhteistoiminnallisen 
päätöksenteon kautta
Merialuesuunnittelua on tehty tiiviissä 
yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa 
jo vuosia. Näin merialueiden toimijoi-
den tarpeista on saatu runsaasti tietoa. 
Suunnitelman vaikuttavuus kasvaa 
prosessin aikana, kun sidosryhmät 
ymmärtävät toisiaan, sitoutuvat suun-
nitelmaan ja kokevat sen omakseen. 

Valmistuessaan merialuesuunni-
telmasta tulee tärkeä kansallinen ja 
alueel linen strategiapaperi, jolla ohja-
taan merialueiden kestävää käyttöä. 
Se ohjaa myös välillisesti. Aluesuun-
nittelun työkaluna suunnitelma tukee 
maakuntakaavoitusta ja aluekehitystä 
tuottamalla tietoa merellisten toimialo-
jen ja meriympäristön mahdollisuuk-
sista ja reunaehdoista.

Mari Pohja-Mykrä on Suomen 
merialuesuunnitteluyhteistyön 
koordinaattori. Hän työskentelee 
Varsinais-Suomen liitossa. 
ETUNIMI.SUKUNIMI@
VARSINAIS-SUOMI.FI
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Merialuesuunnittelussa tarkastellaan merellisten  
käyttäjien tarpeita

Merialuesuunnittelu perustuu EU:n merialuesuunnitteludirektiiviin (2014/89/
EU), joka on toimeenpantu kansallisesti maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 8a). 
Kahdeksan rannikkomaakuntaa laativat yhdessä kolme merialuesuunnitelmaa, 
jotka kattavat aluevedet ja talousvyöhykkeen. Suunnitelmien ajantasaisuus 
tarkistetaan kymmenen vuoden välein.

Merialuesuunnittelussa otetaan huomioon erityisesti energia-ala, meriliikenne, 
kalastus ja vesiviljely, matkailu ja virkistyskäyttö sekä ympäristön ja luonnon 
säilyttämiseen, suojeluun ja parantamiseen liittyvät tehtävät. Lisäksi suunnittelun 
kannalta olennaisia teemoja ovat kulttuuriperintö, meriteollisuus, kaivannaisala ja 
sininen bioteknologia. Huomiota kiinnitetään myös maanpuolustuksen tarpeisiin, 
merialueiden ominaispiirteisiin sekä maan ja meren vuorovaikutukseen.

16   positio 3/2020



JOHANNA EKLUND

Luonnonsuojelualueiden määrän kas-
vattaminen on ollut kansainvälisen 

biodiversiteettipolitiikan ytimessä 
viimeisen vuosikymmenen ajan. YK:n 
Biologista monimuotoisuutta koske-
vassa yleissopimuksessa tavoitteeksi on 

asetettu, että vuoteen 2020 mennessä 
17 % maapallon maa-alueista olisi suo-
jeltu. Tavoitteesta ei olla enää kaukana.

Emme kuitenkaan tiedä, kuinka 

Paikkatiedoista apua Madagaskarin 
sademetsien suojeluun
Trooppiset sademetsät ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta elintärkeitä. Ne toimivat 
myös merkittävinä hiilinieluina ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Yhä useammin niitä 
kuitenkin uhkaavat maatalous- ja tuotantokäytön aiheuttamat hakkuut. Miten nämä metsät 
voitaisiin parhaiten suojella?

Kruunusifaka (Propithecus diadema) 
on yksi Madagaskarin sademetsien 
kotoperäisistä puoliapinoista. Laji on 
kriittisesti uhanalainen.
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hyvin luonnonsuojelualueet toimi-
vat kasvavien maankäyttöpainei-
den keskellä. Vaarana on, että osa 
suojelualueis ta päätyy ”paperipuis-
toiksi” – alueet on suojeltu paperilla, 
mutta todelliseen suojeluun ei ole 
taloudellisia mahdollisuuksia. Näin 
metsäkatoa ei saada hillityksi.

Onkin tärkeää arvioida, mitä luon-
nonsuojeluverkoston laajentamisella 
on saavutettu. Mitkä tekijät mahdollis-
tavat, että suojelualueilla saavutetaan 
kestäviä tuloksia? Tämä olisi erityisen 
tärkeää tietää tropiikissa, jossa luonnon 
monimuotoisuus on valtavaa. 

Madagaskarin suojelualueet

Madagaskar on Afrikan kaakkoiskul-
massa sijaitseva saari, jossa elää uhan-
alaisia lajeja enemmän kuin missään 
muualla maailmassa. Suurin osa lajeista 
on kotoperäisiä eli niitä asuu vain 

Madagaskarilla. Siksi Madagaskar on 
maailmanlaajuisesti hyvin merkittävä 
alue luonnon monimuotoisuuden 
kannalta.

Madagaskarin luonto ei ole tur-
vassa. Metsäkato on saarella yleistä 
ja sen metsäpeitteestä on hävinnyt 
jo lähes puolet (44 %) vuoden 1953 
jälkeen. Tällä hetkellä saarella on 171 
luonnonsuojelualuetta, jotka kattavat 
7,5 % sen maa-alueesta. Madagaskar on 
maailman köyhimpiä maita, ja samalla 
se kamppailee myös epävakaan poliit-
tisen ympäristön ja laajalle levinneen 
korruption kanssa. 

Vaikutusten arviointi 
paikkatietojen avulla

Luonnonsuojelualueen tehokkuutta 
arvioidaan vertaamalla nykytilannetta 
tilanteeseen, joka vallitsisi, jos suo-
jelualuetta ei olisi perustettu. Tutki-

Osalla Madagaskarin suojelualueista oli tänä 
vuonna enemmän metsäpaloja kuin viime 
vuonna. Vertailu on tehty 1.3-17.5.2020. 

Kaskiviljely on edelleen tavallista Madagaskarilla. Metsän palautuminen siitä kestää 
kauan.
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musmenetelmä on hieman sama kuin 
esimerkiksi lääketieteessä, jossa hoidon 
vaikutusta verrataan verrokkiryhmään, 
joka ei ole saanut hoitoa. 

Luonnonsuojelussa sopivaa vertailu-
kohtaa on kuitenkin vaikea löytää eikä 
kokeita voida järjestää. Monet suojelu-
alueet on perustettu jo kauan sitten tai 
ne sijaitsevat alueilla, joilla maankäyttö 
ei rasita luontoa yhtä paljon. 

Maankäytön muutoksia voidaan 
erityisen hyvin seurata satelliittien 
keräämien tietojen avulla. Satelliittien 
kautta on kerätty tietoa jo useiden 
vuosikymmenien ajan sekä suojelu-
alueiden sisäpuolelta että ulkopuolelta.

Viime vuosina niin sanottujen mat-
ching-menetelmien käyttö suojelu-
alueiden arvioinnissa on lisääntynyt. 
Niistä on paljon kokemuksia talous-
tieteissä ja epidemiologiassa, mutta 
soveltaminen paikkatietoihin on vasta 
alkutekijöissään. 

Luonnonsuojelualueet osittain 
toimivia mutta haasteita riittää

Tutkimuksemme on osoittanut, että 
Madagaskarin suojelualueilla on kapa-
siteettia metsien hävittämispaineiden 
tehokkaaseen vähentämiseen, mutta 
tehokkuus kuitenkin vaihtelee metsä-
tyyppien ja ajanjaksojen välillä. Myös 
yksittäisten suojelualueiden tehokkuus 
vaihtelee paljon. 

Tehokkuus ei aina riipu vain suoje-
lualueen vakiintuneesta hallinnasta. 
Myös toiminta suojelualueen ulkopuo-
lella vaikuttaa. Kun metsää on hävinnyt 
tarpeeksi helposti saavutettavilta alu-
eilta, paineet metsien hävittämiseksi 
lisääntyvät syrjäisemmillä alueilla, 
joilla suojelualueet usein sijaitsevat. 
Näin suojelualueista tulee yhä haavoit-
tuvampia.

Myös yhteiskunnallinen tilanne vai-
kuttaa suojelualueiden tehokkuuteen. 
Madagaskarin poliittinen tila on ollut 
epävakaa vuonna 2009 tapahtuneesta 
vallankaappauksesta lähtien. Samaan 
aikaan tarve metsähakkuille on kas-
vanut. Tämä on johtanut siihen, että 
luonnonsuojelualueiden tulevaisuus 
on epävarma.

Johanna Eklund toimii tutkijatohtorina 
Helsingin yliopiston geotieteiden 
ja maantieteen osastolla. Hän on 
kiinnostunut käyttämään paikkatietoja 
luonnonsuojelu- ja kestävyysongelmien 
ratkaisemiseksi. 
JOHANNA.F.EKLUND@HELSINKI.FI.

Madagaskarin 

metsäpeitteestä 

on hävinnyt jo 

lähes puolet  

(44 %) vuoden 

1953 jälkeen.

Korona romahdutti talouden

Keväällä 2020 COVID-19-pandemia 
iski maailmaan, ja se on vaikuttanut 
yhteiskuntaamme ennennäkemättö-
mällä tavalla. 

Globaalien liikkumisrajoitusten 
myötä Madagaskarin luontoturismi 
lakkasi dramaattisesti lähes kokonaan. 
Kun kansainväliset turistit katosivat, 
vaikutukset näkyivät hyvin selvästi 
myös luonnonsuojelussa. Luontomat-
kailulla on rahoitettu luonnon moni-
muotoisuuden säilymistä. Lisäksi suo-
jelualueiden lähellä asuvien yhteisöjen 
tulojen menetysten on pelätty johtavan 
lisääntyneisiin paineisiin luonnonsuo-
jelualueilla. 

Tilanteen kehittymistä on seurattu 
kevään aikana VIIRS-satelliittitiedon 
avulla. Osalla suojelualueista aktii-
visia tulipaloja on ollut enemmän 
kuin samalla ajanjaksolla vuonna 
2019. Osalla suojelualueista tulipalo-
jen määrä sen sijaan ei ole kasvanut. 
Paikallisten asiantuntijoiden kanssa 
yritetäänkin nyt selvittää, mitkä tekijät 
parantaisivat suojelualueiden kestä-
vyyttä kriisiaikoina.

Luontoa ei voida suojella 
paperilla

Kaiken kaikkiaan työmme osoittaa 
tehokkaan luonnonsuojelualuehal-
linnan merkityksen. Pelkkä päätös 
luonnonsuojelualueen perustamisesta 
ei suojele luontoa. Luonnonsuojeluun 
on sitouduttava pitkäaikaisesti, siihen 
on oltava poliittista tahtoa ja sitä on 
rahoitettava kestävästi. 

Toivottavasti asia saa enemmän 
huomiota, kun YK:n biodiversiteetti-
sopimukselle määritellään ensi vuonna 
uusia tavoitteita.
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Uusi työkalu helpottaa 
aluesuunnittelun yhteistyötä 
Itämerellä
Merialuesuunnittelu vaatii monien eri toimijoiden yhteispeliä ja näkökulmien 
yhteensovittamista. Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa on kehitetty työkalu, joka 
tuo uusia mahdollisuuksia Itämeren aluesuunnitteluun.

Miten Itämeren aluesuunnittelua voisi 
kehittää yhteiskäyttöisellä paikka-
tietojärjestelmällä? Tätä on tutkittu 
Maanmittauslaitoksen Paikkatietokes-
kuksessa EU:n rahoittamassa BONUS 
BASMATI (Baltic Sea Maritime Spatial 
Planning for Sustainable Ecosystem 

Services) -tutkimusprojektissa. 
Projektissa kehitettiin uusi verkossa 

toimiva ja karttapohjainen Baltic Ex-
plorer -niminen paikkatietosovellus, 
joka tarjoaa yhteiskäyttöisen ja alus-
tariippumattoman työkalun meri-
aluesuunnittelun eri toimijoille. Sen 
tavoitteena on helpottaa yhteistyötä 
merialuesuunnittelun usein ristiriitai-
sessakin toimintaympäristössä.

Yhteiskäytöllä kaikkien 
näkemykset ymmärretyiksi
Paikkatietoja syntyy ja niitä käsitellään 
monilla eri aloilla. Ne voivat liittyä 
monien, keskenään hyvin erilaisten-
kin organisaatioiden toimintaan, ja ne 
vaikuttavat laaja-alaisesti päätöksen-
tekoon. 

Paikkatietoja käsittelee kuitenkin 
tyypillisesti vain pieni joukko ihmisiä 
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PYRY KETTUNEN, CHRISTIAN KOSKI, 
MIKKO RÖNNEBERG, JUHA OKSANEN 

Baltic Explorer on tutkimuslähtöinen 
paikkatietojärjestelmä, jota moni  
käyttäjä voi käyttää yhtä aikaa samassa 
työtilassa erilaisilla laitteilla Itämeren 
merialuesuunnittelussa.
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tai jopa vain yksi asiantuntija. Yhteis-
työryhmät käsittelevät työn tulokset, 
ja ryhmissä syntyneet kehitysajatukset 
päätyvät asiantuntijoille takaisin muo-
kattaviksi paikkatietomuotoon.

Tällaisessa prosessissa paikkatie-
don ubiikkius eli kaikkeen liittyvyys 
on haaste. Kaikkien eri näkemysten 
esiintuominen ja tallentaminen voi olla 
yksittäisille käyttäjille liian monimuo-
toinen tehtävä, ja viestit voivat myös 
vääristyä. Pahimmillaan epäselvyyk-
sistä seuraa erimielisyyksiä, jotka voi-
vat vähentää toimijoiden luottamusta 
ja hidastaa koko prosessia.

Yhteiskäyttöiset paikkatietojärjes-
telmät tarjoavat ratkaisun yhteistyötä 
vaativiin paikkatietoprosesseihin. Eri 
osapuolet pääsevät mahdollisimman 
suoraan esittämään näkemyksiään digi-
taalisessa muodossa, ja samalla ymmär-
retään myös, miten muut toimijat 
näkevät suunnittelualueen tilanteen.

Baltic Explorer digitalisoi 
merialuesuunnittelun

Merialuesuunnittelun työpajoissa 
suunnittelijat ja sidosryhmät taval-
lisesti kokoontuvat fyysisesti saman 
pöydän ääreen. Aluesuunnitelmia 
tutkitaan suurilta kartoilta, joihin teh-
dään merkintöjä perinteisesti kynin ja 
tussein.

Baltic Explorer -sovellus tarjoaa 
työskentelyyn ajasta ja paikasta riippu-
mattoman digitaalisen alustan. Sovellus 
on toteutettu avoimilla, standardien 
mukaisilla web-teknologioilla, ja myös 
käyttäjähallintaan on panostettu. Sovel-
luksen käyttäjät voivat tehdä samaa 
paikkatietotehtävää yhtä aikaa ja nähdä 
toistensa työn etenemisen – laitteesta ja 
käyttöliittymästä riippumatta. Sovellus 
toimii niin suurilla kosketusnäytöillä, 
perinteisellä näytöllä, hiirellä ja näppäi-

mistöllä kuin mobiililaitteillakin. 
Yhteistyö eri toimijoiden välillä 

Baltic Explorer -sovelluksessa tapahtuu 
työtiloissa, joihin voidaan määritellä 
eri tasoisia käyttäjärooleja, kuten hal-
linnoija, osallistuja tai katsoja. Jokai-
nen voi omien käyttöoikeuksiensa 
puitteissa luoda, tuoda ja muokata 
vektorikohteita. Karttatyötiloissa ovat 
tarjolla ajantasaiset paikkatietoaineis-
tot Itämeren alueen kansallisilta ja 
kansainvälisiltä toimijoilta.

Palvelun muotoilussa on panostettu 
helppokäyttöisyyteen, jolloin myös 
paikkatieto-ohjelmiin perehtymättö-
mät merialuesuunnittelijat pystyvät 
tuottamaan ja kommentoimaan paik-
katietosisältöä suunnittelutyöpajoissa. 

Datalähtöisempää suunnittelua 
ja päätöksentekoa

Baltic Explorer -sovelluksen käyt-
töä on tutkittu merialuesuunnitte-
lun ammattilaisten työpajoissa sekä 
aiheeseen liittyvillä yliopistokursseilla 
Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Lat-
viassa. Yhteiskäyttöiselle paikkatieto-
järjestelmälle on käyttötutkimuksessa 
noussut esiin vahva tarve. 

Selkein ja konkreettisin hyöty sovel-
luksessa on, että eri aineistontuottajien 
laajat aineistot ovat saatavilla yhden 
järjestelmän kautta. Suunnitteluun 
liittyviä ongelmia voidaan käsitellä 
työpajoissa monipuolisemmin ja data-
lähtöisemmin. Lisäksi esimerkiksi 
paikkatietokohteiden kommentoin-
timahdollisuus ja nopeakäyttöiset 
laskenta-analyysit ovat osoittautuneet 
hyödyllisiksi. 

Haasteeksi merialuesuunnittelun 
digitalisoitumisessa koetaan usein 
ulkoinen yhteistyö ja etenkin uusien 
teknologisten ratkaisujen kokeilemi-
nen. Kun omakin ydintehtävä vaatii 

tiivistä työskentelyä monitoimijaisessa 
ympäristössä, uudet kokeilut koetaan 
helposti raskaiksi ja aikaa vieviksi. 

Avoin lähdekoodi tarjolla

Paikkatietokeskuksen Geoinforma-
tiikan ja kartografian osasto on jul-
kaissut Baltic Explorer -sovelluksen 
avoimena lähdekoodina. Koodi on 
julkaistu AGPL-lisenssillä, joten se on 
vapaasti otettavissa käyttöön ja myös 
jatkokehitykseen merialuesuunnitte-
lun yhteistyön parantamiseksi. 

Visiona on, että yhteiskäyttöistä 
paikkatietojärjestelmää voisi tulevai-
suudessa kehittää edelleen muidenkin 
paikkatietopohjaista yhteistyötä tarvit-
sevien toimialojen käyttöön. 

Lisätietoa

• BONUS BASMATI -projekti: 
bonusbasmati.eu

• Baltic Explorer -web-GIS: 
balticexplorer.eu

• Baltic Explorer -lähdekoodi: github.
com/FGI-GEOINFO/Baltic-Explorer

• Tutustu projektin tieteellisiin 
julkaisuihin: bonusbasmati.eu > 
Results & Material

Kirjoittajat työskentelevät 
tutkijoina Maanmittauslaitoksen 
Paikkatietokeskuksen Geoinformatiikan 
ja kartografian osastolla.
ETUNIMI.SUKUNIMI@
MAANMITTAUSLAITOS.FI
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Satelliittihavainto kertoo usein varsin 
konkreettisesti erilaisista luonnon 
muutoksista ja myös ihmisen vaikutuk-
sista elinympäristöönsä. Maksutta saa-
tavilla olevat, tarkan maastoerotusky-
vyn satelliittihavainnot ovat nostaneet 
kiinnostuksen nykyiseen huippuunsa.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) 
on Euroopassa edelläkävijä satelliit-
tihavaintojen tehokkaassa käytössä. 
Satelliittihavaintoja hyödynnetään 
muun muassa maanpeitteen muutos-
ten ja lumen sulamisen seuraamiseen 
sekä meri- ja järvialueilla vesien tilan 
arviointiin. 

Avoin TARKKA-palvelu kehitettiin 
näiden havaintojen jakeluun. Asian-
tuntijat sekä yhä enenevissä määrin 
myös kansalaiset ja tiedotusvälineet 
seuraavat TARKKA-palvelusta alati 
muuttuvaa elinympäristöämme. 

Mikä satelliittien havainnoissa 
kiinnostaa?

Ympäristönseurannassa kiinnosta-
vat usein ajankohtaiset ja huomiota 

herättävät asiat, kuten sinileväaikaan 
veden pinnassa kelluvan levän määrä. 
SYKE hyödyntää kesäisin tiedotteissaan 
ja sosiaalisessa mediassa TARKKA-
palvelun levähavaintoja viikoittain. 
Tiedotusvälineet ovat ottaneet omak-
seen nämä dramaattiset kuvat, jotka 
kertovat paitsi hetkellisestä tilanteesta 
merialueella, myös liiallisten ravintei-
den pitkän aikavälin vaikutuksista.

Euroopan unionin vesipuitedirektii-
vikin velvoittaa seuraamaan muutoksia 
vesien tilassa ja vertaamaan niitä aiem-
piin havaintoihin. Siksi tasalaatuiset ja 
kustannustehokkaat pitkän aikavälin 
aikasarjat satelliittihavainnoista ovat 
tärkeitä. 

Satelliittihavainnoissa kiinnitetään 
usein huomiota huolta aiheuttaviin 
ilmiöihin, kuten sameisiin jokisuihin, 
tulviin ja ruoppauksiin. Satelliittiku-
vat kertovat kuitenkin paljon muu-
takin Suomen luonnosta ja ympä-
ristön tilasta. Siitepöly näkyy usein 
alkukesästä veden pinnalla valkeina 
kiehkuroina. Tänä vuonna TARKKA-
palvelussa oli ensimmäistä kertaa myös 
talviajan sameus- ja pintalämpötilatie-
toja. Jäättömänä talvena se oli kiinnos-

tavaa erityisesti rannikon jokisuissa, 
joissa tapahtuu paljon myös keväiseen 
sulamisaikaan.

Myös ihmisen toiminta erottuu 
satelliittihavainnoista. Talvisin luistin-
radat kaupunkien lähellä ja laivareitit 
jäiden keskellä erottuvat ja kesällä 
voi seurata, missä purjehduskilpailut 
etenevät. Myös hetkelliset vaikutukset 
näkyvät, kuten vuosittain tehtävät 
ruoppaukset Suomen rannikolla ja 
lähialueilla. Yksi kiinnostava kohde on 
Helsingin edusta, joka myös satelliit-
tihavainnoissa näyttäytyy eläväisenä.

Yhteiseurooppalaisia havaintoja 
käyttöön

Euroopan unionin Copernicus-ohjelma 
tarjoaa jatkuvaa maailmanlaajuista 
havaintoaineistoa ja takaa myös sen 
jatkuvuuden tulevaisuudessa. Coper-
nicus-ohjelma lähettää muutaman 
vuoden välein samankaltaisia Sentinel-
sarjan satelliitteja maata kiertämään. 
Siten ensimmäisen satelliitin ollessa 
elinkaarensa lopussa kaksi seuraavaa 
on jo kiertoradalla. 

Sentinel-sarjaan liittyvät sopimuk-

TARKKA-palvelu seuraa muuttuvaa 
ympäristöä 

Kansalaisten kiinnostus ympäristön tilasta on nykyään valtavaa. Ilmastonmuutos ja Itämeren 
tila huolestuttavat. Satelliittihavainnot ovat yksi viime vuosina kehittyneistä automaattisista 
seurantamenetelmistä, joilla kerätään ajankohtaista tietoa Suomen ja lähialueiden 
ympäristöstä. 

JENNI ATTILA, HANNA ALASALMI

Laivoja ja niiden reittejä jäässä Suomenlahdella 1.3.2018.
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Kirjoittajat työskentelevät Suomen 
ympäristökeskuksessa. Jenni Attila on 
erikoistutkija Geoinformatiikkatutkimus-
ryhmässä ja Hanna Alasalmi 
tutkijana Paikkatieto- ja 
kaukokartoitusjärjestelmät -ryhmässä. 
Kirjoittajat vastaavat TARKKA-palvelusta 
ja sen kehittämisestä.
ETUNIMI.SUKUNIMI@ 
YMPARISTO.FI

set on lyöty lukkoon vuoteen 2030 asti, 
ja jatkokin on jo suunniteltuna. Tämä 
luo vahvan pohjan vakaalle ympäris-
tönseurannalle ja sen menetelmien 
kehittämiselle. Myös Yhdysvaltojen 
avaruushallintovirasto NASA tar-
joaa Landsat-ohjelmallaan laadukasta 
ympäristönseurantaan soveltuvaa ja 
jatkuvasti kehittyvää havaintosarjaa. 

SYKE ja TARKKA-palvelu panostavat 
vahvasti näihin tulevaisuuden tietoläh-
teisiin ja niihin liittyvään kansainväli-
seen tutkimus- ja kehitysyhteistyöhön.

Aineistoja avoimesti 

TARKKA-palvelu hyödyntää yhteensä 
kuutta eri satelliittia. 2000-luvun alku-
puolelta alkavien aineistojen havain-
toalue kattaa Suomen lisäksi Itämeren 

alueen ja Suomea ympäröivät maa-
alueet. Tuoreissa havainnoissa erilaiset 
yksityiskohdat näkyvät tarkemmin ja 
ajallisesti tiheämmin, kun instrumen-
tit ovat vaihtuneet laadukkaampiin 
ja maastoerotuskyky on parantunut. 
Ympäristönseurannassa 10–60 metriä 
on yleensä riittävä tarkkuus, ja havain-
toja kertyy vuosittain miljoonia. 

TARKKA-palvelu perustuu avoimen 
lähdekoodin kirjastoihin ja kehittyy 
toiminnallisuus kerrallaan. Perustana 
ovat avoimena rajapintana julkaistut 
satelliittiaineistot, joita täydennetään 
pääasiassa SYKEn avoimilla paikka-
tietoaineistoilla. Päivittäiset tosiväri-
kuvat, jotka ovat TARKKA-palvelun 
näkyvin osa, haetaan Sinergise-yhtiön 
tarjoamasta kaupallisesta rajapinta-
palvelusta. 

Visuaalinen ulkoasu, joka yhdistelee 
yhteensä viiden satelliitin havaintoja 
eri vuodenaikoina, on SYKEn käsialaa. 
Keväällä palveluun liitetyllä etusi-
vulla annetaan esimerkkejä viimeai-
kaisista mielenkiintoisista ilmiöistä. 
Ympäristöhavaintojen esittämiseen 
aikasarjoina on panostettu. Osa SYKEn 
satelliittiaineistoista näkyy muillakin 
sivustoilla, kuten Itämeri.fi-palvelussa. 

Ympäristö muuttuu, ja niin muuttuu 
TARKKA-palvelukin. Jatkossa erilaisia 
tietoja yhdistellään ja runsas havain-
tomäärä tiivistyy olennaiseen. Lisäksi 
panostetaan aineistojen helppoon 
vertailuun. TARKKA-palveluun kertyy 
myös enemmän animaatioita, jotka 
kokoavat yhteen pilvettömät havainnot 
alueilta, jossa tapahtuu paljon. 

Tutustu TARKKA-palveluun

• Palvelu löytyy osoitteesta syke.fi/TARKKA
• Tukea palvelun käyttöön saat osoitteesta eotuki.syke@ymparisto.fi
• Seuraa Twitterissä: twitter.com/SYKE_EO
• Reaaliaikaista tietoa Itämerestä: itameri.fi/fi-FI/Itameri_nyt
• Tietoa EU:n Copernicus-ohjelmasta: www.copernicus.eu/fi

Oulun ja Hailuodon vedet rankkasateen ja kovan tuulen jälkeen: jokien tuoma punertava 
vesi sekoittuu pohjasta pintaan nousseen vaaleamman kiintoaineksen kanssa. 16.8.2020.
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Luonnon monimuotoisuuden turvaa-
minen edellyttää, että tunnistetaan ja 
suojellaan riittävä määrä laadukkaita 
elinympäristöjä, joiden tulisi mielel-
lään kytkeytyä toisiinsa verkostoksi. 
Maankäytön suunnittelussa koroste-
taan usein, ehkä liiaksikin, ekologisia 
käytäviä eli kapeita yhteyksiä luonto-
alueiden välillä. Tärkeintä on kuiten-
kin se, kuinka yhtenäisiä laadukkaat 
elinympäristökokonaisuudet ovat 
ylipäätään. 

Yhtenäinen, eli ekologisesti kyt-
keytynyt, kokonaisuus voi sisältää 
käytävämäisiä alueita, muttei suinkaan 
välttämättä. Ekologisten käytävien 
säilyttäminen esimerkiksi kaavoi-
tuksessa ei saisikaan tapahtua liiaksi 
laadukkaiden elinympäristöjen tai 
luontokokonaisuuksien yhtenäisyyden 
kustannuksella.

Uudenmaan ekologiset 
verkostot

T u t k i m u s p r o j e k t i m m e  t u n n i s t i 
vuonna 2018 Uudenmaan maakun-
nalliset ekologiset verkostot, jotta 
niitä voitiin hyödyntää taustatietoina 
Uusimaa 2050 -maakuntakaavan laa-
timisessa. 

Analyysi tehtiin Zonation-ohjel-
mistolla, ja se perustui kymmeniin 
elinympäristöjen ja lajien levinnei-
syyttä kuvaaviin paikkatietotasoihin. 
Ohjelmiston avulla voidaan tunnistaa 
luonnoltaan arvokkaimpia alueita ja 
muodostaa kokonaiskuva suurestakin 
määrästä luontotietoa.

Tutkimusryhmämme tunnisti seit-
semän maakunnallista ekologista 
verkostoa. Verkostot ovat kooltaan 
132 – 1201 km2, ja ne muodostavat yhte-
näisiä kokonaisuuksia. Verkostoissa 

Uudenmaan ekologiset verkostot 
hahmottuvat paikkatietojen avulla

Kestävä maankäytön tulee huomioida luontoarvot 
ja ekologiset verkostot. Miten nämä tunnistetaan 
ihmistoiminnan pirstomassa ympäristössä? Uudellamaalla 
yhtenäiset luontoaluekokonaisuudet ja ekologiset verkostot 
on tunnistettu kattavien paikkatietojen ja Zonation-
ohjelmiston avulla.

JOEL JALKANEN on laadukkaita elinympäristöjä, kuten 
metsiä, soita ja avomaita. Ekologisesti 
heikkolaatuiset alueet erottavat verkos-
tot toisistaan.

Ekologiset verkostot sisältävät suu-
ren osan maakunnan luontoarvoista, 
ja ne tukevat pitkällä aikavälillä luon-
non monimuotoisuuden säilymistä 
Uudellamaalla. Verkostojen sisällä 
yksittäisten alueiden hävittäminen 
haittaa todennäköisesti myös laajem-
man alueen ekologista yhtenäisyyttä.

Ekologiset käytävät

Verkostojen lisäksi tunnistimme eko-
logisia käytäviä. Ne toimivat ekolo-
gisten verkostojen kytkeytymisen 
pullonkaulakohtina heikentyneiden 
elinympäristöjen, kuten laajojen pel-
tovyöhykkeiden ja taajamien, keskellä. 
Ekologiset käytävät ovat erityisen 
tärkeitä laajojen verkostojen sisällä 
ja välillä, kun yhteys vaihtoehtoja on 
vähän. Ekologisten verkostojen toi-
minnan turvaamiseksi onkin tärkeää, 
että käytäviä ei kavenneta ainakaan 
enempää.

Myös ekologisten verkostojen ulko-
puolella on paljon pieniä, luonnonsuo-
jelullisesti arvokkaita luontoalueita, 
joiden välillä voidaan laskennallisesti 
tunnistaa ekologisia käytäviä. Käytä-
vien merkitys on kuitenkin toden-
näköisesti tällöin vähäinen, kun taas 
paikallisen elinympäristön laadulla on 
enemmän merkitystä.

Uudenmaan verkostojen 
tulevaisuus?

Suomessa maankäytön suunnittelulla 
on vahvat perinteet yksittäisten luon-
tokohteiden, kuten suojelualueiden, ja 
ekologisten käytävien huomioimisessa. 
Sen sijaan laajojen ekologisten kokonai-KU
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Kirjoittaja viimeistelee väitöskirjaansa Zonationin hyödyntämisestä kaupunkialueilla ja 
maakuntakaavoituksessa Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen osastolla.
ETUNIMI.SUKUNIMI@HELSINKI .FI 

Uudenmaan alueen ekologiset verkostot, arvokkaimmat luontoalueet ja ekologiset 
käytävät Zonation-analyysin perusteella. Verkostojen sisällä ja välillä on tärkeä turvata 
käytävien toimivuus ja välttää yhtenäisten alueiden pirstomista. Pikkukuvassa on 
esimerkki Sipoonkorven ekologisen verkoston alueelta.

suuksien tai erityyppisten luontokoh-
teiden mosaiikkien huomioimiseen on 
vähemmän työkaluja. Ihmistoiminnan 
tiivistyessä ja ilmastonmuutoksen 
edetessä on kuitenkin yhä tärkeämpää 
turvata ekologisten verkostojen yhte-
näisyys.

Uusimaa 2050 -maakuntakaavassa 
on huomioitu tutkimuksemme tulok-
sena määritetyt Uudenmaan ekologiset 
verkostot. Niitä on hyödynnetty tausta-
aineistona viheryhteyksien linjaami-
sessa ja maakunnallisten luontoaluei-
den määrittelyssä. Aika näyttää, miten 
ekologiset verkostot huomioidaan 
kuntien kaavoituksessa ja esimerkiksi 
metsänhoidon suunnittelussa.

Jos sallin itseni visioida, tulevaisuu-
dessa ekologiset verkostot ja erityisesti 
kriittiset käytäväalueet voisivat toimia 
painopistealueina ennallistamisen ja 
esimerkiksi ekologisen kompensaation 
toimenpiteiden suunnittelussa.

Tarvitsemme lisää paikkatietoa 
luontoarvoista

Analyysit Uudenmaan ekologisista 
verkostoista olivat täysin riippuvaisia 
lukuisista luontoarvoja kuvaavista 
paikkatiedoista, joita saimme käyttöön 
erilaisista valtiollisilta, maakunnalli-
silta ja kuntatoimijoilta sekä luonto-
järjestöiltä. Vastaavia tietoja ei ole suin-
kaan saatavilla kaikkialla Suomessa. 

Toivotankin lämpimästi tervetul-
leeksi kaikki aloitteet, joiden avulla 
luontotietoa voidaan lisätä, yhdenmu-
kaistaa, koota yhteen ja avata. Kattava, 
ajantasainen ja saavutettava luontotieto 
on hyvän ja ekologisesti vastuullisen 
suunnittelun edellytys.

ZO N AT I O N - O H J E L M I S TO  K E S TÄVÄ N  M A A N K ÄY TÖ N  S U U N N I T T E LU N  T U K E N A

Zonation-ohjelmisto on vapaasti saatavilla oleva, ekologiseen tietoon perustuvan 
päätöksenteon apuväline. 

Sen avulla voidaan tehdä kiinnostuksen kohteena olevan alueen paikkatietoihin 
ja muuhun tietoon perustuvia analyysejä. Ohjelmistoa voi käyttää apuvälineenä 
etenkin ekologiaan pohjaavassa maankäytön suunnittelussa sekä erilaisissa 
suojelualuesuunnitteluun ja ekologisten haittavaikutusten välttämiseen liittyvissä 
sovelluksissa.

Zonation-ohjelmisto on kehitetty Helsingin yliopistossa, ja sitä on käytetty Suomen 
lisäksi laajalti myös kansainvälisesti. Sitä voi hyödyntää sekä tutkimuksessa että 
käytännön maankäyttöön ja luonnonsuojeluun liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää Suomen ympäristökeskuksen sivuilta: www.syke.fi/zonation

U U D E N M A A N  V E R KO S TO A N A LY YS I T  O N  K U VAT T U  S E U R A AV I S S A  J U L K A I S U I S S A :

• Jalkanen ym. 2018. Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien 
perusteella. Uudenmaan liiton julkaisuja E194-2018. Julkaisun pdf-versio löytyy 
osoitteesta www.uudenmaanliitto.fi/julkaisut.

• Jalkanen ym. 2020. Identification of ecological networks for land-use planning with 
spatial conservation prioritization. Landscape ecology 35: 353–371 (englanniksi)

• Kuusterä ym. 2015. Uudenmaan viherrakenteen analysointi Zonation-
menetelmällä. Uudenmaan liiton julkaisuja E145–2015.
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PASI HÄKLI, HANNU KOIVULA

Koordinaattijärjestelmä on  määritelmän 
mukaan: ”järjestelmä, joka muodostuu datu-
min avulla reaalimaailmaan kiinnitetystä 
koordinaatistosta” (JHS197; ISO 19111). Koordi-
naattijärjestelmät takaavat yhtenäisen tavan 
ilmoittaa paikkatietokohteiden koordinaatit. 
Koordinaattijärjestelmät ovat siis kaiken paik-
katiedon perustana.

Erilaisia koordinaattijärjestelmiä

Suomessa suositellaan käytettäväksi euroop-
palaisen ETRS89-datumikokoelman mukaista 
kansallista EUREF-FIN-datumia ja siihen liitty-
viä koordinaattijärjestelmiä kuten esimerkiksi 
ETRS-TM35FIN (JHS196, JHS197). Datumilla tar-
koitetaan ”parametria tai parametrijoukkoa, joka 
määrittelee koordinaatiston origon, mittakaavan 
ja orientaation” (JHS 197).

Satelliittipaikannusjärjestelmät (Global Navi-
gation Satellite System, GNSS) on sidottu glo-
baaleihin koordinaattijärjestelmiin. Esimerkiksi 
monessa paikassa vastaan tuleva WGS84 (World 
Geodetic System 1984) on datumi ja samalla 
koordinaattijärjestelmä, jota GPS-satelliittipai-
kannusjärjestelmä käyttää. 

Globaalina standardina käytetään ITRS-
vertausjärjestelmää (International Terrestrial 

Reference System), joka on terrestrinen eli 
kolmiulotteinen vertausjärjestelmä, joka on 
sidottu maahan (JHS 196). Se on avoin ja kaikille 
GNSS-järjestelmille yhteinen. ITRS-vertaus-
järjestelmä realisoidaan ITRF-vertauskehysten 
(International Terrestrial Reference Frame) 
avulla. Paikkatietoterminologiassa terrestrinen 
vertauskehys on geodeettinen datumi. ITRF-
datumeista on useita versioita ITRFyy, joissa yy 
viittaa datumin tunnukseen. Niihin pohjautuvat 
koordinaattijärjestelmät tarjoavat tarkimman 
globaalin tavan ilmoittaa koordinaatit. Parhaiten 
WGS84-datumia vastaa ITRF2014-datumi, joka 
on viimeisin ITRF-datumin versio.

Staattisista dynaamisiin

Paikalliset ja alueelliset koordinaattijärjestelmät 
perustuvat tyypillisesti staattisiin datumeihin, 
joissa koordinaattien arvot eivät ole aikariippu-
vaisia. Esimerkiksi EUREF-organisaation (IAG 
Reference Frame Sub-Commission for Europe) 
määrittelemä ETRS89-koordinaattijärjestelmä 
on sidottu Euraasian mannerlaatan sijaintiin 
ajanhetkellä 1989.0 eli vuoden 1989 alussa. 

Tavoitteena on muuttumattomat koordinaatit 
arkipäivän paikkatietotarpeita varten. Maan-
kuoren liikkeet kuitenkin heikentävät staattisen 
järjestelmän koordinaattien tarkkuutta. Globaa-
leissa koordinaattijärjestelmissä onkin huomioi-

Maankuoren liikkeet  
vaikuttavat koordinaatteihin
Perinteisesti koordinaattijärjestelmät ovat olleet paikallisia, yksittäisen kunnan tai valtion 
alueelle määriteltyjä järjestelmiä. Yhä useammin käyttäjä törmää kuitenkin globaaliin, 
dynaamiseen WGS84-koordinaattijärjestelmään, jota hyödynnetään esimerkiksi ilmailualalla ja 
meriliikenteessä.
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tava muun muassa mannerlaattojen liikkeet, ja 
sen vuoksi ne ovat usein dynaamisia.

Dynaamiset koordinaattijärjestelmät perustu-
vat dynaamisiin datumeihin. Niissä koordinaatit 
ovat aikariippuvia, eli koordinaattien lisäksi on 
tiedettävä ajanhetki (epookki), johon ne viittaa-
vat. Eri ajanhetkillä mitattuja koordinaatteja voi-
daan verrata keskenään vain, jos huomioidaan 
tapahtuneet maankuoren liikkeet.

Globaalien ja kansallisten 
koordinaattijärjestelmien erot

Aiemmin EUREF-FIN- ja WGS84-datumien 
sanottiin olevan yhtenevät ja näin olikin monissa 
paikkatietosovelluksissa. EUREF-FIN- ja WGS84-
koordinaattien ero on kuitenkin aikariippuva. 

Esimerkiksi ajanhetkellä 2020.0 eli vuoden 
2020 alkuun mennessä tasokoordinaattien 
ero on jo 70 senttimetriä ja kasvaa Euraasian 
mannerlaatan liikkeiden vuoksi noin 2,5 sent-
timetriä vuodessa. Korkeuden osalta ero oli 
vuoden 2020 alussa yli 20 senttimetriä ja kasvaa 
maankohoamisen vuoksi enintään noin yhden 
senttimetrin vuodessa. Ero on merkittävä, jos 
vaadittava tarkkuus koordinaateille on metrin 
luokkaa tai sitä tarkempi.

Standardit ohjaavat 
koordinaattijärjestelmiä

Koordinaattijärjestelmät perustuvat kansainvä-
lisiin standardeihin. ISO 19111:2019-standardi 
(Referencing by Coordinates) määrittelee perus-
tan koordinaateille ja koordinaattijärjestelmille. 
Globaaleille koordinaattijärjestelmille on YK:n 
päätöslauselman seurauksena laadittu oma 
ISO19161:2020-standardi (Geodetic Referen-
ces – Part 1: International Terrestrial Reference 
System (ITRS)).

Euroopan unionin INSPIRE-direktiivi edellyt-
tää, että paikkatietoaineistojen jakelussa käyte-
tään ETRS89-koordinaattijärjestelmää. EUREF:n 
teknisessä raportissa 1 määritellään periaatteet, 
miten ETRS89-koordinaattijärjestelmät luodaan 
globaaleista koordinaattijärjestelmistä.

Suomessa koordinaattijärjestelmien käyttöä 
ohjataan Julkisen hallinnon suosituksilla (JHS). 
Näitä ovat JHS 196 (EUREF-FIN -järjestelmän 
mukaiset koordinaatit Suomessa), JHS 197 
(EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin 
liittyvät muunnokset ja karttalehtijako), JHS 163 
(Suomen korkeusjärjestelmä N2000) ja JHS 184 
(Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaatti-
järjestelmässä). Näistä JHS 184 ottaa epäsuorasti 
kantaa myös dynaamisiin koordinaattijärjes-
telmiin ohjeistamalla maankuoren liikkeiden 
huomioimisen tarpeen vaatiessa.

EUREF-FIN- ja WGS84-datumien ero on merkittävä vuonna 2020.  
Ero tasokoordinaateissa on esitetty vektoreilla ja korkeudessa väreillä. 

Lue lisää:

JHS-suositukset: www.jhs-suositukset.fi

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus vastaa Suomalaisten 
koordinaattijärjestelmien luomisesta ja ylläpidosta. Maankuoren liikkeiden 
tutkiminen on yksi tärkeimmistä Geodesian ja geodynamiikan osaston 
tehtävistä. 

Pasi Häkli (DI) on vertausjärjestelmät -tutkimusryhmän johtaja 
Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa Geodesian ja geodynamiikan 
osastolla.
ETUNIMI.SUKUNIMI@MAANMITTAUSLAITOS.FI

Hannu Koivula (prof, TkT) on Geodesian ja geodynamiikan osastonjohtaja 
Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa.
ETUNIMI.SUKUNIMI@MAANMITTAUSLAITOS.FI
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Nyt estää kokoontumiset isot korona,
emme Paikkatietomarkkinoille pääse kukaan.
Twitteriä voit selata kuitenkin myös kotona,
etsi siis @Positiolehti ja tule mukaan!  
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