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ILMAKUVISSA PORKKALAN 
SALATTU MENNEISYYS

MAMMUTTI RATKAISEE 
ILMASTOHAASTEITA

RYHTIÄ TIETOJEN 
YHTEENTOIMIVUUTEEN

Laadukkaammin, 
saavutettavammin ja 
yhteentoimivammin



Avoin tieto on arvokasta
KU

VA
: N

IK
U 

KI
VE

KÄ
S

Nykyään elämme avoimessa yhteiskunnassa. 
Tietoa on saatavilla enemmän kuin koskaan, 
ja tietojen yhteentoimivuutta kehitetään 
koko ajan. 

Yhdessä rakennamme tietojärjestelmiä 
ja infrastruktuureja, jotka ylittävät organi-
saatioiden, tieteenalojen ja valtioiden rajoja. 
Sovimme yhteiset pelisäännöt, joiden avulla 
voimme yhdistää tietoja, vaikka ne olisivat 
peräisin maantieteellisesti toiselta puolelta 
maailmaa tai alunperin täysin toiselta tie-
teenalalta.

Maailma on mahdollisuuksia täynnä. 
Toisaalta se tuo riskejä mukanaan. Miten var-
mistamme, etteivät tietomme päädy vääriin 
käsiin tai ettei niitä käytetä vääriin tarkoi-
tuksiin? Jokaisen on itse punnittava, milloin 
hyödyt ja riskit ovat sopivassa tasapainossa.

Itse olen avoimuuden ja yhteentoimivuuden kannalla. Haluan, että tiedot siirtyvät 
eri viranomaisten välillä mahdollisimman joustavasti ja ilman, että minulta täytyy 
joka kerta kysyä lupa. Tykkään siitä, kun kännykkä osaa ehdottaa lähintä apteekkia, 
kun tarvitsen lääkettä. Toki samaan aikaan haluan tietää, mitä tietoja minusta tai 
läheisistäni on kerrottu ja kenelle. 

Nämä arvot näkyvät myös työssäni. Edistän paikkatietojen yhteentoimivuutta niin 
työssäni INSPIRE-asiantuntijana (lue lisää sivulta 24) kuin Position päätoimittajana. 
Saanhan tässäkin lehdessä kertoa teille monesta hankkeesta, jossa rakennetaan avoi-
mempaa ja yhteentoimivampaa maailmaa.

Kauas on onneksi menty niistä ajoista, kun Porkkalan kohdalla oli valkoinen läntti 
Suomen kartoilla. Historialliset ilmakuvat näyttävät, miten alueelle rakennettiin muun 
muassa lentokenttä ilman, että Suomessa tiedettiin asiasta. Lue tästä lisää sivulta 13.

Millaisessa Suomessa eläisimme, jos miehitys olisi jatkunut alunperin sovitut 50 
vuotta? Porkkala olisi luovutettu meille takaisin vasta parikymmentä vuotta sitten. 

Emme saa koskaan tietää. Hyvä niin. Onneksi tiedämme monta muuta asiaa, kiitos 
avoimen yhteiskuntamme, jossa kaikki (paikka)tieto on arvokasta!

Tiedonjanoisia lukuhetkiä!

Riikka Kivekäs
Päätoimittaja
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Aina kun suunnitellaan, kaavoitetaan 
ja rakennetaan, syntyy valtavasti uutta 
tietoa. Tietoa liikkuu eri organisaa-
tioissa, kuten kunnissa, suunnittelu-
toimistoissa ja rakennustyömailla, ja 
sitä hallitaan erilaisissa järjestelmissä. 
Syntynyttä tietoa tarvitaan usein jos-
sakin toisessa organisaatiossa tai toi-
minnassa – ja aina, kun jälleen suun-
nitellaan, kaavoitetaan ja rakennetaan.

Miten rakennetun ympäristön 
valtavia tietomääriä sitten hallitaan 
ja miten sitä saadaan hyödynnettyä 
tehokkaasti? 

Vastaus on, että parannettavan 
varaa olisi. Tällä hetkellä rakennettua 
ympäristöä koskeva laaja ja tärkeä 
tieto on hankalasti käytettävissä. Se 
hidastaa prosesseja ja saattaa tehdä 
asioinnista paikoin kankeaa.

Ryhtiliikettä tilanteeseen rakenne-
taan ympäristöministeriön ja Suomen 
ympäristökeskuksen Ryhti-hank-
keessa. Tavoitteena on valtakunnal-
linen rakennetun ympäristön tieto-
järjestelmä. Tiedonhallinta kevenee 
ja selkeytyy, kun tiedot esimerkiksi 
kaavoituksesta ja rakennusluvista 
kootaan saataville yhteen paikkaan. 

Avainsanana onnistumiselle on 
yhteentoimivuus. 

”Jotta tiedot voitaisiin koota saata-
ville yhteen paikkaan, alan toimijoi-
den kanssa täytyy sopia yhteistyössä, 
mistä ominaisuuksista mikäkin tieto 
koostuu, miten tietoon liittyvät käsit-
teet määritellään, miten tiedot liittyvät 
toisiin tietoihin ja mitä koodistoja 
tiedoissa käytetään. Tämä kaikki on 
yhteentoimivuustyötä”, kertoo eri-
t yisasiantuntija Anssi Hänninen 
ympäristöministeriöstä.

Semanttinen yhteentoimivuus 
perustana
Tiedon semanttinen yhteentoimivuus 
tarkoittaa sitä, että tiedon merkitys ja 
muoto on määritelty yhteisesti sovi-
tulla tavalla. Kun tieto tarkoittaa samaa 
sekä lähettäjän että vastaanottajan 
päässä, sitä voidaan myös sujuvasti 
siirtää organisaatiosta toiseen. Toisin 
sanoen mitään yhteistä järjestelmää 
ei voisi syntyäkään, elleivät tiedot ole 
semanttisesti yhteentoimivia.  

Yhteentoimivuustyö on edelly-
tys ylipäänsä monelle digitalisaation 
tavoitteelle – sille, että tieto virtaa 
tehokkaasti  ja tiedon käyttäjille voi-
daan tarjota parempia, esimerkiksi 
tekoälyä ja automaatiota, hyödyntäviä 
palveluita. 

”Semanttisesti yhteentoimivaa tie-
toa pystytään myös vertailemaan orga-
nisaatioiden välillä, mikä mahdollistaa 

Ryhtiä rakennetun ympäristön 
tietojen yhteentoimivuuteen
Rakennettuun ympäristöön liittyvät tiedot koskettavat meitä elämän jokaisella saralla. Siksi on 
tärkeää, että tiedot saadaan virtaamaan ja paremmin yhteiskunnan hyödyksi. Ryhti-hankkeen 
työ lähtee tietojen yhteentoimivuuden edistämisestä.

MARIA VILPPOLA

Anssi Hänninen työskentelee 
erityisasiantuntijana 
ympäristöministeriön rakennetun 
ympäristön osastolla.
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monenlaista tilastointia ja raportoin-
tia”, Hänninen kuvailee.

Yhteistyön voima

Rakennetun ympäristön tiedot eivät 
leiju tyhjiössä, vaan niillä on yhtymä-
kohtia moniin muihin tietoihin. Niinpä 
rakennetun ympäristön yhteentoimi-
vuustyössäkin täytyy katsoa koko ajan 
oman kentän ulkopuolelle. Esimerkiksi 
koulurakennuksen tietojen määritte-
lyssä tarvitaan todennäköisesti myös 
koulutukseen liittyviä määritelmiä – ja 
päinvastoin. Myös liikenne ja paikka-
tietoala ovat hyvin lähellä rakennettua 
ympäristöä.

Rakennetun ympäristön yhteentoi-
mivuustyö on muita tietoalueita hie-
man edellä, joten valmiita määrityksiä 
ei aina välttämättä ole valmiina. Kun 
yhteentoimivuustyö ottaa tuulta alleen 
laajemmin, myös tietoalueiden välinen 
yhteistyö voi tiivistyä.

Rakennetun ympäristön yhteentoi-
mivuuden edistäminen on tiedonhal-
lintalain mukaisesti ympäristöminis-
teriön vastuulla, mutta työtä ei mis-
sään nimessä tehdä yksin. Ministeriön 
asettamaan yhteistyöryhmään kuuluu 

jäseniä julkishallinnon lisäksi myös 
yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. 
Yhteistyö kuntien ja Kuntaliiton kanssa 
on avainasemassa, sillä valtaosa raken-
netun ympäristön tiedoista, kuten 
kaavojen ja rakennuslupien tiedot, 
syntyvät kunnissa.

Yhteistyöryhmän alla toimii lisäksi 
kolme teemaryhmää, joissa keskitytään 
kolmeen eri osa-alueeseen: semantti-
seen yhteentoimivuuteen, kokonais-
arkkitehtuuriin ja standardisointiin. 

”Teemaryhmät ovat matalan kyn-
nyksen foorumeja, jonne otetaan uusia 
jäseniä mukaan jatkuvasti. Mukaan voi 
ilmoittautua sähköpostitse. Mukana 
onkin jo iso joukko asiantuntijoita 
rakennetun ympäristön yrityksistä, 
kunnista sekä valtion virastoista”, Hän-
ninen kannustaa. 

Miten yhteentoimivuuden 
edistäminen etenee?

Ryhti-hankkeen yhteentoimivuustyö 
edistyy projekti ja työpaketti kerral-
laan. Tämänhetkisenä tavoitteena on 
määritellä loogiset tietomallit niille 
tiedoille, jotka tulevat mukaan raken-
netun ympäristön tietojärjestelmän 

ensimmäisen vaiheen kehitykseen.
”Olemme parhaillaan käynnis-

tämässä myös laajaa terminologista 
sanastotyötä uudistuvan maankäyttö- 
ja rakennuslain käsitteistä sekä raken-
netun ympäristön tietojärjestelmän 
kehityksessä tarvittavista käsitteistä. 
Lisäksi meneillään on projekti raken-
tamislupapäätöksen tietosisällön loo-
gisesta tietomallista. Syksyn aikana 
on tarkoitus käynnistää myös uusia 
tietomalliprojekteja”, Hänninen kertoo.

Valmistuneita projekteja ovat muun 
muassa kaavatietomalli yleis- ja ase-
makaavan tietosisällöstä, tonttijako-
suunnitelman tietomalli sekä koodisto 
rakennuksen elinkaaren vaiheista. 
Kaikki yhteentoimivuustyön tuotokset 
kootaan Digi- ja väestötietoviraston 
ylläpitämälle Yhteentoimivuusalus-
talle, josta ne ovat avoimesti saatavilla 
selaimen kautta. 

Anssi Hänninen työskentelee 
erityisasiantuntijana ympäristö-
ministeriössä. Hän edistää rakennetun 
ympäristön tietojen semanttista 
yhteentoimivuutta ja koordinoi siihen 
liittyviä projekteja. 
ANSSI .HANNINEN@GOV.FI

Osallistu yhteentoimivuustyöhön

• Tutustu kaavatietomalliin Yhteentoimivuusalustalla: tietomallit.suomi.fi/model/
rytj-kaava

• Seuraa rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyön etenemistä 
ympäristöministeriön sivuilta: ym.fi/semanttinen-yhteentoimivuus. 

• Haluatko tulla mukaan keskusteluun ja edistämään yhteentoimivuutta?  
Ota yhteyttä: yhteentoimivuus@ym.fi

KUVA: YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
Ryhti-hankkeessa rakennetun 
ympäristön suunnitelma- ja 
rakennuslupatiedot kootaan 
saataville yhtenäisessä 
muodossa. Tätä varten 
luodaan laajassa yhteistyössä 
valtakunnallinen rakennetun 
ympäristön tietojärjestelmä. 
Uudistuksesta hyötyvät sekä 
tiedon tuottajat että sen 
käyttäjät
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GeoForum Summit kokoaa alan 
väen yhteen marraskuussa

Ensimmäinen GeoForum Summit -tapahtuma 
järjestetään 8.–9.11.2021 virtuaalitapahtuma-
na. Tapahtuman järjestää paikkatietoverkos-
to GeoForum Finland, ja se jatkaa Paikkatie-

tomarkkinoiden perinnettä paikkatietoalan 
merkittävänä tapahtumana ja kohtauspaikka-
na.

Tapahtuman pääteemoina ovat tieto ja tur-
va, kestävä maankäyttö sekä älykäs yhteiskun-
ta. Keynote-puhujina ovat muun muassa Hel-
singin kaupungingeodeetti Tiina Talvitie ja 
Digi- ja väestötietoviraston VAHTI-pääsihteeri 
Kimmo Rousku. 

Kaksipäiväinen tapahtuma on maksulli-
nen, ja lippu sisältää mahdollisuuden osallis-
tua myös GeoForum Summitin jälkitapahtu-
miin. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään vain 
verkossa, mutta jatkossa siihen kuuluu olen-
naisena osana myös alan toimijoiden näyttely 
ja fyysiset kohtaamiset. 

Lisätietoa tapahtumasta ja lipuista: geofo-
rumsummit.fi

ProGIS hakee taas vuoden 
parhaita paikkatietoalan 
opinnäytetöitä

 
Paikkatietoalan yhdistys ProGIS ry palkitsee 
vuosittain yhden tai useamman ansioituneen 
paikkatietoalan opinnäytetyön. Palkittavat työt 
valitaan hakemuksen perusteella. Palkintoa 
voi hakea opinnäytteille, jotka ovat valmistu-
neet 1.10.2020–30.9.2021 välisenä aikana. 

Kenen opinnäytetyö ansaitsisi tulla huo-

matuksi? Hae palkintoa tai ehdota palkinnon 
saajaa 13.10.2021 mennessä. 

Palkinnot jaetaan loppuvuodesta järjestet-
tävässä opinnäytetyöseminaarissa, jossa pal-
kittavien töiden tekijät myös esittelevät työnsä. 

Hakulomake löytyy osoitteesta geoforum.
fi/progis/progis-toimintaa/progis-opinnayte-
tyo-2021.

Espoolaisten tuottama tieto 
osaksi kaupunkisuunnittelua  

Aalto-yliopisto tutkii, miten asukkaiden tuotta-
maa kokemusperäistä tietoa voidaan hyödyn-
tää kaupunkisuunnittelussa. 

Tutkijoilla on käytössään poikkeuksellisen 
laaja aineisto. Noin 6600 espoolaista merkitsi 
kartalle yhteensä lähes 70 000 merkityksellistä 
paikkaa tai kehittämisideaa Mun Espoo kartal-

la -kyselyssä. Kyselyn toteuttivat Espoon kau-
punkisuunnittelukeskus ja Aalto-yliopiston ra-
kennetun ympäristön laitos syksyllä 2020.

Kyselyssä espoolaiset kertoivat, missä he 
liikkuvat ja miltä kotikaupunki näyttää ja tun-
tuu heidän arjessaan. Tietoa tutkitaan sekä toi-
minnallisesta että kokemuksellisesta näkökul-
masta. 

Toiminnallinen tarkastelu auttaa hahmot-
tamaan, mitkä paikat ovat kaupunkilaisten ar-
jessa tärkeitä. Kyselyssä selvitettiin myös, koe-
taanko kartalle merkityt paikat myönteisinä 
tai kielteisinä. Tällainen kokemuksellinen tie-
to kertoo, millaisena elinympäristön laatu koe-
taan.

Tutkijat kehittävät nyt yhdessä suunnit-
telijoiden kanssa entistä toimivampia tapoja 
asukastiedon huomiointiin kaupunkisuunnit-
telun eri vaiheissa.  Tutkimus on osa pohjois-
maisen  Nordregio-tutkimuskeskuksen  Nord-
Green-hanketta.

Tuloksia julkaistaan sekä kansainvälisissä 
tiedejulkaisuissa että Espoon kaupungin vies-
tintäkanavissa vuosien 2022–2023 aikana. 

Maanmittauslaitos 
kokeilee pelillistämistä 
rekisterikartan 
tarkentamiseen

Suomessa on noin 13 miljoonaa rajapyyk-
kiä, joista jopa 3 miljoonan sijaintitark-
kuus kartalla heittää. Kartan merkinnän 
ja todellisuuden ero voi olla pahimmil-
laan kymmeniä metrejä. Kuluneena kesä-
nä Maanmittauslaitos lähti kokeilemaan, 
voisiko pyykkien sijaintia kartalla tarkentaa 
kännykkäpelin avulla. 

Pyykkijahti-pelissä kerätään pisteitä 
bongaamalla peliin merkittyjä rajapyyk-
kejä ja mittaamalla niiden sijainti.  Kerätty 
tieto siirtyy Maanmittauslaitokseen, jossa 
se tarkistetaan ja analysoidaan. Yksi tär-
keimmistä Pyykkijahdissa testattavista asi-
oista on, miten hyvin kännykän paikannus 
voi riittää sijainnin tarkentamiseen. Perus-
idea kokeilussa on, että mitä useampi mit-
taus samalta pyykiltä saadaan, sitä tar-
kemmin pyykin todellinen sijainti voidaan 
saada selville.

Kokeilu on lähtenyt hyvin vauhtiin, ja 
alustavat tulokset ovat rohkaisevia. Peliin 
on rekisteröitynyt jo tuhansia pelaajia, ja 
kesän aikana tehtiin yli 15 000 mittausta. 

Aineiston tarkempi analysointi on al-
kanut, ja tulokset on tarkoitus koota myö-
hemmin yhteen tieteelliseksi julkaisuk-
si. Syksyn aikana Maanmittauslaitoksen 
työntekijät myös käyvät mittaamassa tar-
kemmilla GPS-laitteilla pyykkejä, ja saatu-
ja koordinaatteja verrataan pelaajien teke-
miin mittauksiin.

Pyykkijahtia voi pelata ainakin tämä 
vuoden loppuun osoitteessa www.pyykki-
jahti.fi. Peli on toteutettu yhteistyössä tam-
perelaisen Zoneatlaksen kanssa.
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VÄITÖKSIÄ

25.-29.10.2021
INSPIRE CONFERENCE
Lisätietoja:  
INSPIRE Conference inspire.ec.europa.eu 

8.-9.11.2021 
GEOFORUM SUMMIT
Lisätietoja: geoforumsummit.fi 

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

@positiolehti

Positio-lehti

P O S I T I O  S O S I A A L I S E S S A  M E D I A S S A

Lue lehti verkossa: www.positio-lehti.fi 

Ota yhteyttä toimitukseen:  
positio@maanmittauslaitos.fi

TA PA H T U M A K A L E N T E R I

Geoidimallit ja maan 
kohoaminen vaikuttavat 
korkeuden mittaustarkkuuteen

Suomessa geoidimallit ja maan kohoaminen 
vaikuttavat satelliittipaikannuksella mitattujen 
koordinaattien, erityisesti korkeuden, tarkkuu-
teen. Mirjam Birker-Koivulan väitöskirja tar-
kastelee geoidimalleja ja toisaalta maan kohoa-
misen vaikutusta painovoimaan Suomessa.

Geoidimallit ovat tarpeellisia, jotta kansal-
liseen 3D-koordinaattijärjestelmään tallenne-
tut korkeusarvot voidaan muuntaa kansallisen 
korkeusjärjestelmän mukaisiksi. Väitöskirjas-

sa osoitettiin, että geoidilaskennassa on mah-
dollista käyttää korkean resoluution globaale-
ja painovoimakenttämalleja. Lisäksi kehitettiin 
menetelmä, jolla geoidimalleja voidaan tar-
kistaa laivasta käsin satelliittipaikannuksen 
avulla.

Painovoiman muutoksia Suomessa tut-
kittiin absoluuttipainovoimamittausten avul-
la. Mit taukset on tehty vuosien 1976 ja 2019 
välisenä aikana vapaaseen pudotukseen pe-
rustuvilla laitteilla. Seitsemälle asemalle 
pystyttiin määrittämään luotettavat paino-
voiman muutosnopeudet. Lisäksi painovoi-
matrendien ja pystysuuntaisten nopeuksien 
välille laskettiin uudet suhdeluvut.

Väitöskirjan tuloksia voidaan tulevaisuu-
dessa hyödyntää Suomen seuraavien geoidi-
mallien määrittämisessä ja maankohoamisen 
tutkimuksessa Fennoskandian alueella.

Huhtikuussa Aalto-yliopistossa tarkistettu 
väitöskirja kuuluu geodesian alaan. Väitöksen 
vastaväittäjänä toimi professori Tonie van Dam 
Luxemburgin yliopistosta. Työtä valvoi profes-
sori Martin Vermeer Aalto-yliopiston insinööri-
tieteiden korkeakoulusta.

Osallistavasta paikkatiedosta 
tukea ympäristöterveyden 
tutkimukseen

Kaupunkiympäristö ja maankäytön suunnitte-
lu vaikuttavat yksilön ja yhteisön hyvinvointiin. 
Rakennettu ympäristö luo edellytyksiä aktiivi-
sille elämäntavoille ja arkiliikunnalle.

Anna Kajosaaren väitöskirja tarkaste-
lee, miten osallistavia paikkatietomenetelmiä 

voidaan hyödyntää liikuntaa tukevan yh-
dyskuntarakenteen tutkimuksessa. Miten eri 
ympäristötekijät tukevat aikuisten liikuntaa ar-
jessa ja vapaa-aikana?

Osallistavien paikkatietomenetelmien 
avulla asukkaiden ympäristökokemukset sekä 
liikkumis- ja liikuntatottumukset voidaan si-
joittaa kartalle. Näin voidaan tarkastella esim-
erkiksi erilaisten liikuntaympäristöjen merk-
itystä eri väestöryhmille ja yhteyttä yksilön 
psyykkiseen hyvinvointiin.

Näin ympäristöterveyden tutkijat saa-
vat paikkatietomenetelmien avulla arvokasta 
lisätietoa asukkaiden ympäristökokemuksista 
sekä liikunta- ja liikkumistottumuksista. Tämä 
edistää yhdyskuntasuunnittelun yhteenso-
vittamista ympäristöterveyden tutkimuksen 
kanssa.

Syyskuussa Aalto-yliopistossa tarkistettu 
väitöskirja kuuluu maankäytön suunnittelun 
ja liikennetekniikan alaan. Väitöksen vastaväit-
täjänä toimi professori Jasper Schipperijn tan-
skalaisesta University of Southern Denmark 
-yliopistosta. Työtä valvoi professori Market-
ta Kyttä Aalto-yliopiston insinööritieteiden 
korkea koulusta.

Voit lukea aiheesta lisää Positio-lehden 
numerosta 1/2021.

Paikkatietoon pohjautuvat pelit 
saavat ihmiset liikkumaan

Pokemon GO -peli toi paikkatietopohjaiset mo-
biilipelit osaksi suomalaista kaupunkikuvaa 
vuonna 2016. Samuli Laato tutki väitöstutki-
muksessaan niihin liittyviä ilmiöitä. 

”Pelaaminen nivoutuu helposti osaksi ar-
kielämää ja suuri osa pelaamisesta tapahtuu-
kin työmatkojen, koulumatkojen ja kauppa-
reissujen lomassa”, Laato kertoo.

Peleissä liikkuminen tapahtuu oikeassa 

maailmassa, joten ne tukevat luonnostaan ke-
vyttä arkiliikuntaa. Pelien avulla ihmiset myös 
tapaavat toisiaan ja heidän välilleen saattaa 
syntyä jopa reviirikiistoja. Erityisesti korona-
pandemian aikana tämän merkitys on koros-
tunut.

Väitöskirja vertaa paikkatietoon pohjau-
tuvia pelejä metsästäjien ja keräilijöiden elä-
mäntapaan. Pelit nostavat pintaan evoluution 
aikana muovautuneet vaistot, kuten reviirin-
hallinnan ja halun tutustua muihin elämän-
muotoihin. 

”Esimerkiksi joillain pelaajilla on havaittu 

tarvetta hallita virtuaalisia oikean maailman 
sijainteihin sidottuja pelikohteita. Pelaajat ah-
distuvat, kun heidän pelialueitaan vallataan 
ja he ovat valmiita muuttamaan aikataulu-
jaan pelialueiden takaisin valtaamiseksi”, Laa-
to pohtii.

Väitöskirja kuuluu vuorovaikutusmuotoi-
lun alaan. Se tarkastettiin syyskuun alussa 
Turun yliopistossa. Vastaväittäjänä toimi pro-
fessori Frans Mäyrä Tampereen yliopistosta ja 
kustoksena Erkki Sutinen Turun yliopistosta.
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VÄITÖKSIÄ

KUVA: GEOFORUM

Paikkatietoinfrastruktuuria on pyritty raken-
tamaan eri puolilla maailmaa, myös Suomessa, 
yli kaksikymmentä vuotta. Suomi on ollut 
mukana eurooppalaisessa kehityksessä ja pyrki-
nyt seuraamaan erityisesti INSPIRE-direktiivin 
jalkauttamisen kautta kehitystä ja kansallista 
toimeenpanoa.

Onko paikkatietoinfrastruktuurin konseptia 
kuitenkaan onnistuttu toteuttamaan missään? 
Ovatko sen vaikutukset olleet odotusten mukai-
sia?

Kriittisiä ääniä kansainvälisestä 
yhteisöstä

Kansainvälisessä yhteisössä paikkatietoinfra-
struktuurin kehitystä on arvioitu kriittisesti. 
Yleisesti on tunnustettu, että paikkatietoinfra-
struktuurista ei ole syntynyt kattavaa ja yhteistä 
käsitystä. Asia on nyt noussut esille esimerkiksi 
eurooppalaisten paikkatietoasiantuntijoiden 
EUROGI-yhteistyöjärjestössä, jonka toimintaan 
Suomi on nyt GeoForumin johdolla lähtenyt 
uudelleen mukaan.

Kansainvälisesti merkittävimmin työhön 
on panostanut YK:n vuonna 2011 perustama 
asiantuntijakomitea. UN-GGIM (United Nations 
Committee of Experts on Global Geospatial 
Information Management) on onnistunut tuot-
tamaan viitearkkitehtuurin, jonka odotetaan 
johdattelevan alaa eteenpäin. Viitearkkitehtuuri 
eli IFIG (Integrated Geospatial Information Fra-
mework) on tehty palvelemaan erityisesti kehit-
tyvien maiden tilannetta, mutta onnistuneen 
kuvauksen on todettu soveltuvan hyvin myös 
kehittyneempiin maihin. 

Hallitusti kohti muutosta

Paikkatietoinfrastruktuurit ovat kehittyneet, 
joten ei ole syytä tulkita SDI-konseptin täysin 
epäonnistuneen. Uusia rakenteita on syntynyt 
ja hyötyjä on pystytty saavuttamaan – myös Suo-
messa. Ympärillä oleva maailma kuitenkin kehit-
tyy vauhdilla, joten seuraavia askelia on syytä 

Mitä paikkatietoinfrastruktuurin 
jälkeen?
Käsite paikkatietoinfrastruktuuri (englanniksi spatial data infrastructure, SDI) syntyi viime 
vuosituhannella. Konseptilla on ikää yli 30 vuotta, joten nyt on aika arvioida, millaisia 
vaikutuksia sillä on ollut.

Näkökulmia paikkatietoon

Tällä palstalla GeoForumin toiminnanjohtaja 
Juha Saarentaus kertoo näkemyksiään 
paikkatiedosta alati muuttuvassa maailmassa. 

GeoForum on vuonna 2020 perustettu yhdistys, 
jonka tavoitteena on lisätä paikkatietoalan 
yhteistyötä yli hallinto- ja toimialarajojen. 

JUHA.SAARENTAUS@GEOFORUM.FI

ryhtyä suunnittelemaan. Yhteiskunnan ja tek-
nologioiden kehityksessä pitää pysyä mukana, 
muuten muutos tapahtuu hallitsemattomasti.

Muutostrendejä on tunnistettu useita. Sijain-
titiedon merkitys päätöksenteossa kasvaa koko 
ajan, ja siitä on tullut jokapäiväinen asia. Paik-
katietoa syntyy koko ajan enemmän ja uusilla 
tavoilla. Tiedon käyttöön liittyvät palvelut lisään-
tyvät samalla tahdilla. Teknologiat kehittyvät 
jatkuvasti. Automaatio, analyysit ja älykkäät 
ratkaisut laajenevat uusille aloille.

Muutos näkyy myös käyttäjissä ja organisaa-
tioissa. Käyttäjät osaavat jo odottaa paikkatietoa 
hyödyntäviä palveluja. Organisaatiot ja niiden 
toimintatavat mullistuvat, mikä edellyttää 
uudenlaista tukea paikkatiedosta.

Mitä siis tulevaisuudessa?

Yleisesti on siis todettu, että paikkatietoinfra-
struktuuri konseptina ei enää vastaa kaikkiin 
tarpeisiin, eikä se ole koskaan päässyt kaikkiin 
tavoitteisiinsa. 

Mikä on tilanne Suomessa ja miten voimme 
hyödyntää kansainvälisen työn tuloksia omiin 
tarpeisiimme? 

Kevään aikana katselmoimme yhdessä kan-
sallista paikkatietostrategiaa ja pystyimme 
luomaan yhden näkökulman siihen. On selvää, 
että tilannetta on tärkeää seurata myös jatkossa. 
Laajalla yhteistyöllä voimme näyttää, millainen 
merkitys paikkatiedolla on Suomessa, ja mitä 
hyötyä siitä on yhteiskunnalle.

JUHA SAARENTAUS

Paikka-

tietoinfra-
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Tiedon hyödyntäminen on yksi pää-
ministeri Sanna Marinin hallitusoh-
jelman tavoitteista. Sen toteuttami-
seksi valtiovarainministeriö käynnisti 
keväällä 2020 Tiedon hyödyntämisen 
ja avaamisen hankkeen. Hanke keskit-

tyy tietopolitiikkaan, tiedon hyödyntä-
miseen ja tiedon avaamiseen.

Hankkeessa laaditaan ehdotus tie-
don hyödyntämisen ja avaamisen 
strategisista tavoitteista. Tavoitteille 
määritellään toimenpiteet, joiden 
avulla etenkin julkishallinnossa tuote-
tun tiedon laatu, saatavuus ja yhteen-

toimivuus paranisivat. Näin tietoja 
voisi hyödyntää ja avata laajemmin ja 
tehokkaammin koko yhteiskunnassa, 
niin päätöksenteossa, liiketoiminnassa, 
tutkimuksessa kuin kansalaisvaikutta-
misessakin. Samalla tuetaan avoimen 
datan direktiivin ((EU) 2019/1024) 
toimeenpanoa Suomessa.

Yhteiset periaatteet helpottavat 
tiedon avaamista ja jakelua
Yhteiskuntamme toiminta perustuu valtaviin tietovarantoihin. Tietoa syntyy koko ajan lisää 
etenkin julkishallinnossa, ja sitä halutaan myös hyödyntää yhä paremmin. Tiedon laadussa ja 
yhteentoimivuudessa on vielä kuitenkin paljon kehitettävää, jotta täydet hyödyt saataisiin irti.

MIINA ARAJÄRVI
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Fiksumpaa tietopolitiikkaa

Tavoitteena on myös vahvistaa tie-
topolitiikkaa ja edistää siitä käytävää 
keskustelua. Olemme esimerkiksi laati-
neet oppimateriaaleja valtionhallinnon 
eOppiva-oppimisympäristöön ja jul-
kaisseet Tiedon äärellä -podcast-sarjan, 
josta tulee syksyn aikana uusia jaksoja.

Vaikka hanke ei keskitykään paik-
katietoon, siinä luodaan pohjaa myös 
paikkatietopoliittisen selonteon toi-
meenpanolle. Paikkatietoala on myös 
hyvä esimerkki siitä, että sektorikohtai-
selle työlle on edelleen tarvetta. Sama 
koskee myös muita sektoreita.

Tavoitteena on luoda toimintamalli, 
jonka avulla voidaan tunnistaa ja jakaa 
tietoa, josta voisi potentiaalisesti olla 
hyötyä muille viranomaisille. Tiedon 
laatukriteerit, mittarit ja laatukehikko 
valmistellaan yhdessä Tilastokeskuk-
sen kanssa. Samalla tuemme valtiova-
rainministeriössä tehtävää yhteentoi-
mivuuden periaatteiden kehittämis-
työtä.

API-periaatteet 
yhteentoimivuuden perustana

Hankkeen tavoitteena on edistää tiedon 
teknistä yhteentoimivuutta. Tiedon 
hallinnoijia kannustetaan jakamaan 
tietoja yhtenäisellä tavalla ensisijaisesti 
ohjelmointirajapintojen (API, Applica-
tion Programming Interface) kautta. 
Tämän tueksi laadimme kansalliset 
julkisen hallinnon API-periaatteet ja 
niille toimenpano-ohjeet. 

API-periaatteet on tarkoitettu koko 
julkiselle hallinnolle, ja ne muodos-
tavat yhtenäisen tiedonjakelumallin 
eri viranomaisille. Niissä määritellään 
yhteiset periaatteet ja suositukset 
ohjelmointirajapintojen kehitykselle ja 
digitalisaation edistämiselle. 

Tarkoituksena on, että periaatteita 
hyödynnetään julkisissa tietojärjestel-
mähankinnoissa ja rajapintapalvelujen 
kehityksessä. Samalla API-periaatteet 
tukevat voimassa olevan lainsäädän-
nön, kuten tiedonhallintalain ja avoi-
men datan direktiivin, soveltamista 
rajapintapalvelujen kehittämisessä. 

Tärkeimmät neljä tavoitetta peri-
aatteille ovat: 1) asiakaslähtöisyyden ja 
yhteistyön edistäminen, 2) yhteentoi-
mivuuden ja uudelleenkäytettävyyden 
lisääminen, 3) tietoturvan ja tieto-
suojan huomioiminen sekä 4) laadun 
parantaminen. 

API-periaatteet eivät siis edistä vain 
teknistä yhteentoimivuutta, vaan tie-
don laajempaa ja tehokkaampaa hyö-
dyntämistä eri organisaatioiden välillä.

Periaatteet valmistuvat 
yhteistyöllä

Julkisen hallinnon API-periaatteiden 
valmistelu käynnistyi sy yskuussa 
2020. Järjestimme kaikille avoimen 
tilaisuuden, jossa pyrimme luomaan 
yhteisen näkemyksen siitä, mitä ohjel-
mointirajapinnat ovat, miksi ja mihin 
eri toimijat niitä tarvitsevat sekä mihin 
asioihin erityisesti julkisen hallinnon 

ohjelmointirajapinnoissa tulisi kiinnit-
tää huomiota.

Sidosryhmille suunnatussa työpa-
jassa marraskuussa 2020 pohdimme 
alustavia tavoitteita ja asioita, joille 
tulisi luoda periaatteet. Lisäksi keskus-
telimme rajapintapalvelujen kehityk-
seen liittyvistä haasteista ja esteistä.

Alustavat versiot API-periaatteista 
valmistuivat alkuvuodesta, ja niitä 
tarkennettiin vielä keväällä. Keväällä 
järjestettiin myös useita kaikille avoi-
mia esittelytilaisuuksia sekä pilotoitiin 
periaatteita valtionhallinnon organi-
saatioiden kanssa. Tällä hetkellä peri-
aatteita viimeistellään ja toimeenpano-
ohjeiden valmistelu on käynnissä. Syk-
syllä on tulossa myös lausuntokierros ja 
erilaisia koulutuksia.

Tämän syksyn aikana käynnistyy 
myös selvitys julkishallinnon yhteisten 
tietovarantojen semanttisen yhteen-
toimivuuden nykytilasta. Tuemme 
hankkeessa tiedon semanttisen yhteen-
toimivuuden edistämistä myös avoi-
men datan direktiivin (PSI-direktiivi) 
mukaisten arvokkaiden tietoaineisto-
jen osalta. 

Olethan rohkeasti yhteydessä, jos 
haluat kuulla lisää yhteentoimivuuden 
edistämisestä ja hankkeen toimista.

T I E D O N  H YÖ DY N TÄ M I S E N  JA  AVA A M I S E N  H A N K E

• Hankkeen toimiaika on 30.4.2020–31.12.2022 
• Lue lisää verkkosivuilta: vm.fi/tiedon-hyodyntaminen-ja-avaaminen 
• Seuraa hankkeen edistymistä ja osallistu keskusteluun Trello-alustalla: trello.

com/b/acWYf1rD/tiha-hanke 
• Kuuntele Tiedon äärellä -podcastia: vm.fi/podcast-tiedon-aarella-

tietopolitiikasta-tekoihin
• Jos haluat kuulla lisää, ole yhteydessä sähköpostitse: tiha@vm.fi

Miina Arajärvi on erityisasiantuntijana 
valtiovarainministeriössä Julkisen 
hallinnon tieto- ja viestintäteknisellä 
osastolla. Hän on mukana Tiedon 
hyödyntämisen ja avaamisen 
hankkeessa.
MIINA.ARAJARVI@GOV.FI
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Väylätiedot hyötykäytössä,  
mutta kenellä ja miksi? 

Valtion tie-, rata- ja vesiväyliä hallinnoiva Väylävirasto on julkaissut 
avoimena datana noin 270 tietoaineistoa, ja aineistoja myös avataan 
koko ajan lisää. Viraston teettämä selvitys kertoo, että avoimelle 
väylätiedolle löytyy runsaasti käyttöä niin työssä kuin vapaa-ajan 
harrastuksissakin.

Avoin data Väylävirastossa

Tutustu tarkemmin selvitykseen, 
avoimiin rajapintapalveluihin 
ja lataus- ja katselupalveluun 
Väyläviraston avoimen datan sivuilla: 
vayla.fi/vaylista/aineistot/avoindata

Mitä ovat väylätiedot?

Väylätiedoilla tarkoitetaan tietoja 
väylien (tie, vesi, rata) sijainnista, 
ominaisuuksista, rakenteista, 
kunnosta ja kunnossapidosta, 
liikennöitävyydestä, nopeus- ja 
kulkurajoituksista sekä tietoa 
väylähankkeiden suunnitelma- ja 
toteumatiedoista.

MINNA HUOVINEN

Väylätiedon hyödyntäminen -selvi-
tyksen tavoitteena oli saada tietoa 
väylätietojen käytön määrästä sekä 
käyttökohteista ja -tarpeista. Näiden 
tietojen avulla Väylävirasto voi ottaa 
paremmin huomioon asiakkaiden tar-
peet tietopalvelujensa kehittämisessä.

Tietoja kerättiin usealla eri tavalla: 
kyselyllä, haastatteluilla ja sovelluksien 
käyttö- eli lokitietoja analysoimalla. 
Näin laajaa käyttötietojen keruuta, 
tietojen yhdistämistä ja analyysiä ei ole 
Väylävirastossa koskaan aiemmin tehty.

Suurimpana käyttäjäryhmänä 
yritykset

Selvitys osoitti, että väylätietoja hyö-
d y n n e t ä ä n  y h t e i s k u n n a s s a m m e 
monella eri tavalla.

Suurin osa kyselyyn vastanneista 
piti väylätietoja erittäin hyödyllisinä. 
Väylätietoja haetaan etenkin avoimista 
kanavista, kuten teemakarttapalve-
luista, lataus- ja katselupalvelusta sekä 
rajapintapalveluista.

Yritykset muodostavat suurimman 

muista erottuvan käyttäjäryhmän. 
Monien yritysten liiketoiminta perus-
tuu avoimiin väylätietoihin, joita hyö-
dynnetään muun muassa erilaisissa 
sovelluksissa. Muita selkeästi erottuvia 
käyttäjäryhmiä ovat valtion virastot ja 
laitokset, yksityishenkilöt sekä alue- ja 
paikallishallinnon edustajat. 

Kolmasosa vastaajista käyttää väy-
lätietoja tutkimus- ja kehittämistyössä. 
Lisäksi moni vastaaja hyödyntää väy-
lätietoja johtamisen ja päätöksenteon 
tukena, liikennejärjestelmätyössä, 
omaisuuden hallinnassa sekä väyläver-
koston kunnossapidossa.

Logistiikan ja suunnittelun 
tarpeisiin

Tiestötietoja hyödynnetään esimerkiksi 
reittisuunnittelussa, kuten koulukulje-
tusten järjestämisessä ja joukkoliiken-
teen suunnittelussa. Erikoiskuljetusten 
reittejä suunniteltaessa tiedot nopeus-, 
leveys-, korkeus- ja painorajoituksista 
ovat olennaisia.

Kaupan alalla väylätietoja hyödyn-
netään sijaintisuunnittelussa, kun 
etsitään esimerkiksi sopivaa paikkaa 

palvelulle. Väyliä koskevien paikka-
tietoaineistojen avulla voidaan laskea 
palvelualueita, optimoida reittejä ja 
tehdä saavutettavuusanalyyseja.

Väylien suunnittelu-, rakennus- ja 
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Väylätietojen hyödyntäminen -selvityksessä käyttäjien kokemuksia kerättiin monin eri 
tavoin. Näin saimme kokonaisvaltaisemman kuvan siitä, mihin väylätietoa käytetään ja 
pystymme paremmin ennakoimaan tulevia käyttö- ja tietotarpeita.

Minna Huovinen on väylätieto-
asiantuntija Väylävirastossa. Hänen 
vastuullaan on Väyläviraston avoimen 
datan ja tietopalveluiden kehittäminen.
MINNA.HUOVINEN@VAYLA.FI

Väylävirasto

Väylävirasto on runsaan 400 
hengen asiantuntijavirasto, joka 
keskittyy valtion tie-, rata- ja 
meriliikenteen väyläverkon 
suunnitteluun, kehittämiseen ja 
kunnossapitoon sekä liikenteen ja 
maankäytön yhteensovittamiseen. 
Lisäksi Väylävirasto vastaa 
liikenteenohjauksen ja 
talvimerenkulun järjestämisestä. 
Viraston vuosibudjetti on noin 2,1 
miljardia euroa.

Väylätietoja käytetään useissa eri sovelluksissa. Kännykällä toimiva Maastokartat 
(vasemmalla ylhäällä) kokoaa yhteen avoimia kartta-aineistoja. Routa (oikealla 
ylhäällä) on kunnille suunnattu infrastruktuurin kunnossapitojärjestelmä. Reittikamu 
(vasemmalla alhaalla) kertoo moottoripyöräilijöille teiden päällystetiedot. Vesi.fi 
(oikealla alhaalla) kerää samaan paikkaan vesiaiheiset tutkimustiedot.

kunnossapitohankkeissa ajantasai-
sen väylätiedon avulla voidaan tehdä 
muun muassa yleis- ja tiesuunnitelmia, 
toimenpideselvityksiä ja väyläverkon 
kokonaisvaltaista kehittämistä. 

Tiedot radan varusteista, sijainnista 
ja kunnosta auttavat rautateiden suun-
nittelussa. Näitä tietoja hyödynnetään 
esimerkiksi sähköratasuunnittelussa, 
yksityisraidesopimuksissa ja tasoris-
teysten rakentamissuunnitelmissa.

Onnettomuustilastoja hyödynne-
tään liikenteen turvallisuussuunnitte-
lussa, ja toisaalta onnettomuuden jäl-
keen onnettomuuspaikan väylätiedot 
auttavat onnettomuuden selvittelyssä.

Retkeilijän apuna

Moni käyttää väylätietoja myös vapaa-
ajalla. Vesillä liikkujat voivat hyödyn-
tää väylätietoja esimerkiksi omien 

melonta- ja veneilykarttojen tekemi-
seen. Veneilijöiden apuna ovat muun 
muassa vesiväylien, navigointilinjojen 
ja merenkulun turvalaitteiden paik-
katiedot.

Autoilijat, moottoripyöräilijät ja 
polkupyöräilijät taas hyödyntävät 
tietoja tiestöstä ja palveluista. Tien tai 
kadun hallinnollinen luokka, päällyste, 
valaistus, nopeusrajoitukset, hirviva-
roitukset, matkailu- ja museotiet sekä 
palvelujen tiedot ovat matkailijalle 
usein kiinnostavia tietoja.

Toiveena lisää laatu- ja 
metatietoja

Selvityksessä käyttäjiltä kysyttiin myös 
parannuskohteita. Esiin nousi väylätie-
tojen laadun parantaminen ja toisaalta 
myös koneluettavuus. Käyttäjät kaipaa-
vat enemmän tietoa tietojen laadusta, 

laatuun liittyvistä kriteereistä sekä 
keruumenetelmistä. 

Käyttäjät kaipaavat myös kattavam-
pia metatietoja, jotta he voisivat parem-
min arvioida, mihin käyttötarkoituk-
siin tietoa voi hyödyntää. Käyttäjälle 
tärkeitä tietoja ovat muun muassa se, 
milloin aineisto on kerätty, sen sisäl-
löllinen ja alueellinen kattavuus sekä 
sijaintitarkkuus.  

Kohti käyttäjäystävällisempiä 
palveluja

Väylätiedon hyödyntämistä selvitet-
tiin osana Väyläviraston Tieto virtaa 
-hanketta. Hankkeen tarkoituksena 
on uudistaa väylätieto-omaisuuden 
hallinnan kokoavat julkiset tietopal-
velut, tuottaa uudenaikaisia tietojen 
hyödyntämispalveluita, luoda toimin-
tamalleja metatietojen, laatutietojen 
ja tietovirtojen ylläpitämiseksi sekä 
toteuttaa tukipalveluita, joilla väylätie-
toa voidaan rikastaa.

Selvitys antaa monipuolista tietoa 
siitä, miten väylätietoja nykyään käy-
tetään. Tulosten ja hyödyntäjiltä saa-
dun palautteen avulla saadaan luotua 
konkreettisia askelmerkkejä meneil-
lään oleviin ja pian käynnistettäviin 
tietopalveluiden kehitysprojekteihin.

KUVA: SPATINEO OY

KUVA: VÄYLÄVIRASTO
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Syyskuussa 1944 Moskovassa solmittiin 
välirauhansopimus. Jatkosota päättyi, 
ja Suomen joukkojen oli siirryttävä 
vuonna 1940 tehdyn Moskovan rauhan 
rajan länsipuolelle. Petsamo jäi samalla 
Neuvostoliitolle, ja näin Suomi menetti 
yhteyden Jäämerelle. 

Raskain vaatimus oli kuitenkin 
Suomen velvollisuus vuokrata Pork-
kalan alue 50 vuodeksi Neuvostolii-
tolle meritukikohdaksi. Jos aiemmin 
maailmalla tuskin kukaan oli kuullut 
Porkkalasta, nyt tilanne muuttui täysin. 

Vuokrattavan alueen kokonaispinta-
ala oli noin 1000 neliökilometriä, josta 
maa-alueita oli noin 388 neliökilomet-
riä. Suurimmat aluemenetykset osuivat 
Kirkkonummen ja Siuntion alueelle. 
Degerbyn alue menetettiin kokonaan. 
Lisäksi menetettiin pieniä alueita 
Inkoosta ja Espoosta.

Tuhansia evakuoitiin 
kymmenessä päivässä

Pari päivää välirauhan jälkeen järjes-
tettiin Suomen ja Neuvostoliiton raja-

Ilmakuvat kertovat Porkkalan 
salatusta menneisyydestä

Historialliset ilmakuvat paljastavat alueen historian. Mitä kaikkea ne kertovatkaan Porkkalan 
alueesta, joka oli yli kymmenen vuotta Neuvostoliiton hallussa jatkosodan jälkeen?

OLLI PITKÄNEN

Jatkosodan jälkeen nämä kalliot olivat 
suomalaisten saavuttamattomissa. 
Nykyään Porkkalan alue on suosittu 
virkistysalue.

Maanmittauslaitos avasi ilmakuva-arkistonsa

Maanmittauslaitos avasi kesäkuussa 2021 historiallisten ilmakuvien arkistonsa 
tuomalla vanhoja ilmakuvia saataville Paikkatietoikkunaan. Vanhimmat kuvat ovat 
1930-luvulta. 

Maanmittauslaitoksen ilmakuva-arkistossa on kaikkiaan noin 1,5 miljoonaa 
ilmakuvaa, joista noin puolet on skannattu digitaaliseen muotoon. Ilmakuvien skan-
naaminen on aloitettu vanhimmista filmeistä. Sen jälkeen on pyritty skannaamaan 
mahdollisimman laajoja alueita eri vuosikymmeniltä. Tällä hetkellä skannataan 
1970-luvun alkupuolen kuvia. Skannaamisen jälkeen kuvia täytyy jatkokäsitellä, 
jotta ne saadaan vietyä historiallisten ilmakuvien palveluun.

Urakka on työläs, mutta arvokas.
- Erityisesti monet historian tutkijat ovat olleet kiinnostuneita ja olemme saaneet 

palvelusta paljon kiitosta. Kuulemme jatkuvasti myös uusista käyttökohteista. Eri 
vuosikymmenten ilmakuvia vertailemalla on selvitetty esimerkiksi majavien määrän 
vaihtelua etsimällä kuvista niiden rakentamia patoja, kertoo kartastopäällikkö Heli 
Laaksonen Maanmittauslaitoksesta. 

Ilmakuviin on tallentunut Suomen historiaa liki sadan vuoden ajalta. Myös sota-
vuosien jäljet näkyvät pysäyttävällä tavalla. Esimerkiksi 1940-luvun loppupuolen 
kuvissa näkyy runsaasti pommitusten jälkiä etenkin Rovaniemen ja Kemi-Tornion 
lentokenttien alueella.

- Olen kuullut, että Porkkalan vanhoista ilmakuvista on bongattu myös esimer-
kiksi rajalle tehtyjä hiekkareunuksia, joiden avulla on aina aamuisin tarkistettu, ettei 
kukaan ole pyrkinyt luvattomasti rajan yli, Laaksonen kertoo. 

Tutkittavaa riittää kaikille historiasta kiinnostuneille, sillä aineistoa löytyy Paik-
katietoikkunasta tällä hetkellä noin 400 000 neliökilometrin verran. Lisää kuvia 
julkaistaan sitä mukaa, kun skannaukset etenevät.

Historialliset ilmakuvat Paikkatietoikkunassa: paikkatietoikkuna.fi/ 
historiallisetilmakuvat
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katselmus, jossa alueelle määriteltiin 
tarkat rajat. Alun perin rajalinjat vedet-
tiin viivoittimella. Raja kulki mereltä 
Espoonlahtea pitkin Luoman, Hvitträs-
kin ja Humaljärven kautta Sjundbyn 
linnalle ja sieltä Päivölän ja Ingarskilan 
kautta takaisin etelään merelle. Tark-
kojen rajojen selvittyä alueen kaikki 7 
272 asukasta evakuoitiin kymmenessä 
vuorokaudessa. Alueen oli oltava tyhjä 
29.9.1944 kello 00:00.

Evakuoinnissa käytettiin kaikkia 
mahdollisia kulkuneuvoja: hevoskär-
ryjä, kuorma-autoja, junia, veneitä ja 
laivoja. Töitä tehtiin lähes vuorotta. 
Ensimmäiseksi asukkaiden koko hen-
kilökohtainen omaisuus huonekaluja 
myöten siirrettiin rajalinjan toiselle 
puolelle. Samalla korjattiin viljasatoa, 
nostettiin perunoita ja kerättiin polt-
topuita. Karja siirrettiin yöaikaan, jotta 
tiet olivat kuljetusajoneuvojen käytössä 
päivisin. Talkoisiin osallistui kaiken 
kaikkiaan 20 000 henkilöä.

Valkoinen alue suomalaisilla 
kartoilla
Uusi valtakunnan raja sijaitsi keskellä 
Espoonlahtea. Rajanylitys tapahtui 
Kivenlahden siltaa pitkin. Vielä tänä-
kin päivänä se on kevyen liikenteen 
käytössä uusien paikallistietä ja moot-
toritietä varten rakennettujen siltojen 
eteläpuolella.

Välirauhan sopimuksen mukaisesti 
neuvostojoukoilla oli esteetön kulku 
itärajalta Porkkalaan maanteitse ja 
rautateitse.

Vuokrattu Porkkalan alue katosi 
suomalaisilta kartoilta. Suomalaiset 
eivät myöskään tienneet, mitä alueella 
tapahtui. Erityisesti alueen itäosan 
vuokratulle alueelle ei ollut näkö-
yhteyttä Suomen puolelta. Siuntion 
asemanseudulla suomalaiset pystyivät 
seuraamaan, mitä laajojen peltoau-
keiden takana Neuvostoliiton alueella 
tapahtui.

Vuonna 1954 Espoossa havaittiin 
lentotoimintaa Porkkalanniemellä. 
Ilmeisesti alueelle oli rakennettu len-

tokenttä, jossa neuvostojoukot lensivät 
muun muassa MiG 15 -suihkuhävit-
täjillä.

Syksyllä 1955 Neuvostoliitto ilmoitti, 
että Porkkalan tukikohta on käynyt 
tarpeettomaksi. Ohjaustekniikka oli 
kehittynyt paljon ja järeitä rannikko-
tykkejä ei enää tarvittu sulkemaan 
Suomenlahtea. 

Alue luovutettiin Suomelle takaisin 
26. tammikuuta 1956. Alue ehti olla 
Neuvostoliitolle vuokrattuna 11 vuotta 
ja 4 kuukautta alkuperäisen viiden-
kymmenen vuoden sijaan.

Ilmakuvat paljastivat 
salaisuudet

Edellisen kerran Porkkalan alue oli 
ilmakuvattu viimeksi vuonna 1944. 
Uudet kuvaukset käynnistettiin heti 
vuonna 1956. 

Vanhoja rakennuksia oli hävinnyt 
paljon. Osa oli poltettu ja osa siirretty 
Neuvostoliittoon. Tallinnan itäpuolella 
on alue, jossa näitä rakennuksia on 

Neuvostoliiton miehityksen jälkeen vuonna 1956 kuvatusta ilmakuvasta paljastui lentokenttä 
kiitoratoineen ja betonisuojineen.

Friggesbyn kylä oli vielä vuoden 1944 ilmakuvassa rauhallinen maalaiskylä laajoine 
peltoaukeineen.
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runsaasti. Tukikohtaan oli rakennettu 
myös paljon uusia rakennuksia, kuten 
muun muassa Upinniemen sotasatama 
ja Kantvikin sotasairaala. 

Muutamaa vuotta aiemmin havaitut 
lentokoneet olivat nousseet Friggesbyn 
kylään rakennetulta lentokentältä. 
Moni Porkkalanniemellä vieraillut 
onkin varmasti havainnut Porkkalan-
tiellä kyltin, jossa lukee Lentotie. Se 
johtaa lentokenttäalueen eteläpäähän. 
Tie on nykyään yksityistie.

Vuoden 1944 kuvatusta ilmakuvasta 
voi hyvin kuvitella, mihin lentokenttä 
kymmenen vuotta myöhemmin raken-
netaan. Alueella on reilun kahden 
neliökilometrin kokoinen tasainen 
peltoalue. 

Vuoden 1956 ilmakuvassa alueella 
näkyy 1500 metriä pitkä kiitotie ja 
lukuisia lentokoneiden betonisuojia. 
Maaperä alueella ei ollut riittävän kan-
tava painavalle lentokalustolle. Maasto-
tutkimuksissa löytyikin metallilevyjä, 

joilla oli katettu 20 metrin levyinen 
alue koko kiitotien pituudelta.

Pyöreä, kallellaan oleva lennon-
johtotorni näkyy pellon keskellä. Sen 
lisäksi alueella on 33 raunioitunutta 
lentokenttärakennetta.

Nykyisillä ilmakuvilla (2019) lento-
kentän monet kohteet ovat kasvillisuu-
den peitossa. 

Lähteet:

• Historialliset ilmakuvat Paikkatietoikkunassa: www.paikkatietoikkuna.fi/
historiallisetilmakuvat 

• Kirja: Porkkala – tapahtumien keskellä, Maanpuolustuskorkeakoulun 
sotatieteen laitos, 2007 

• Porkkala-sarja Lähierä-blogissa: lahiera.wordpress.com > Porkkala-sarja
• Video: Porkkalan vanha lentokenttä, www.youtube.com/watch?v=DMdIdoVuYPU
• Kirkkonummelainen suunnistusseura Lynx on tehnyt valtavan työn ja 

kartoittanut Porkkalan vuokra-alueen rakenteita. Lue lisää: porkkala.net/
parenteesi-suunnistuskartalle

Olli Pitkänen on hallituksen jäsen 
Porkkalan parenteesi -yhdistyksessä 
(www.porkkala.net). Hän toimii 
oppaana Porkkalan alueella.
OPITKANE@GMAIL.COM 

Heli Laaksonen on kartastopäällikkö 
Maanmittauslaitoksessa. Hänen 
vastuullaan ovat ilmakuvauspalvelut.
HELI .LAAKSONEN@
MAANMITTAUSLAITOS.FI 

Neuvostoliiton Porkkalaan rakentama lentokenttä on jäänyt kasvillisuuden peittoon, eikä se 
enää erotu vuoden 2019 ilmakuvalta.

Neuvostoliiton miehityksen jälkeen vuonna 1956 kuvatusta ilmakuvasta paljastui lentokenttä 
kiitoratoineen ja betonisuojineen.
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Eurooppalaiset tutkimusinfrastruktuu-
rit koordinoivat ja kehittävät yhtenäisiä 
verkostoja, jotka muodostuvat eri 
jäsenmaissa sijaitsevista tutkimuslait-
teistoista. Näin voidaan muodostaa 
yhteensopivien havaintojen verkosto, 
joka kattaa koko maanosan.

Käytännössä infrastruktuurit muo-
dostuvat jäsenmaiden tutkimuslaitos-
ten ja yliopiston mittausasemista, joita 
koordinoidaan yhdessä ylläpidetyn 
organisaation kautta. Samalla laaditaan 
yhtenäiset aineistoformaatit, keski-
tetään tietopalvelut ja varmistetaan 

mittausten laatu. Jäsenmaat rahoittavat 
nämä palvelut yleensä suoraan tiede-
budjeteistaan, vaikkakin joskus rahoi-
tusta saadaan lisäksi käyttömaksuista.

Tieteenalojen välisiä kuiluja 
ylittämässä

Vaikka tutkimusinfrastruktuurit ovat 
suuria, kattavat suuren osan maanosaa 
ja tuottavat erinomaisia havaintoja, ne 
ovat kuitenkin aina tieteenalakohtaisia. 
Yhdessä verkostossa mitataan kasvi-
huonekaasuja, toisessa ekosysteemien 
toimintaa ja kolmannessa rannikoiden 
tilaa. Ilmastonmuutos, lajikato ja saas-

teet eivät kuitenkin seuraa tieteenalo-
jen rajoja. Usein olisikin tarve yhdistää 
eri tietovirrat ja seurata sekä kehittää 
ratkaisuja monitieteellisesti.

Suurin osa tutkimusinfrastruktuu-
reista on kuitenkin tutkijoiden itsensä 
ideoimia. Siksi aineistoformaatit, meta-
tiedot, käyttöoikeudet ja monet muut 
tekijät eivät ole yhteensopivia. Kaikkiin 
aineistoihin ei voi edes viitata ja käy-
tetyt termit ovat parhaimmillaankin 
vaikeasti ymmärrettäviä. Pahimmillaan 
samoja termejä käytetään monessa eri 
tarkoituksessa. 

Monitieteellinen tutkimus ei siis ole 
ihan yksinkertaista. Se teettää paljon 

Euroopan ympäristöhavainnot 
yhteen

Ympäristön seuranta ylittää valtioiden ja tieteenalojen 
rajat. Havaintojen ja tutkimustulosten analysointi, 
ymmärtäminen ja hyödyntäminen vaativat monimutkaisia 
laitteistoja ja maiden välistä yhteistyötä. Eurooppalaiset 
tutkimusinfrastruktuurit auttavat kuromaan maiden ja 
tieteenalojen välisiä kuiluja yhteen.
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Yksi Suomen tutkimusasemista sijaitsee 
Pallaksella, jossa havaintoja tehdään 
ympäri vuoden.
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lisätyötä, tulkkausta eri alojen välillä, 
tarpeetonta byrokratiaa ja tietoteknistä 
säätämistä. Vaikka kaikkien infrastruk-
tuurien tavoitteena on paras yhteen-
toimivuus, vaarana on, että jokainen 
luo omat, keskenään kovin erilaiset 
standardinsa.  

Jotta yhteinen, eurooppalainen 
tutkimusinfrastruktuuri olisi mahdol-
linen, tarvitaan ohjausta.

ENVRI yhdistää ympäristöalan 
infrastruktuurit

Ympäristöinfrastruktuurien yhteisö 
onkin Euroopan komission tuella 
pyrkinyt parantamaan yhteensopi-
vuutta läpi koko infrastruktuurikentän. 
Euroopan ympäristötieteiden tutki-
musinfrastruktuurien yhteisö ENVRI 
(European Environmental Research 
Infrastructures) on toteuttanut jo 
kolme hanketta, joiden tavoitteena 
on kehittää ympäristötieteiden alalla 
yhteensopivuutta, yhteistyötä ja toisilta 
oppimista. Ensimmäinen hanke käyn-
nistettiin vuonna 2012.

Hankkeiden punaisena lankana 
on ollut aineistojen ja metatietojen 
yhteensovittaminen. Tästä esimerkkinä 
on viimeisin hanke ENVRI-FAIR, joka 
päättyy vuonna 2022. Tavoitteena on 
harmonisoida kaikki alan tietoaineistot 
siten, että ne täyttävät FAIR-periaattei-
den vaatimukset, joita ovat löydettä-
vyys (Findable), saavutettavuus (Acces-
sible), yhteentoimivuus (Interoperable) 
ja uudelleenkäytettävyys (Re-usable). 
Tämän seurauksena aineistoista voi 
tulla osa eurooppalaista virtuaalista 
tutkimusympäristöä (European Open 
Science Cloud, EOSC). 

Yhteinen työkalu 
tutkimustulosten esittämiseen

Vaikka suuri osa ENVRIn työstä on 
näkymätöntä infrastruktuurin kehittä-
mistä metatietoluokkineen ja käyttöoi-
keuksien yhtenäistämisineen, tutkijat 
hyötyvät tuloksista myös konkreetti-
sesti. 

Käyttökelpoisin esimerkki tästä 
lienee kehitteillä oleva ENVRI HUB 
-prototyyppialusta, jossa käyttäjät 
voivat varsin kevyen keskuspalvelun 
avulla etsiä kaikista ENVRI-infrastruk-
tuureista aineistojen metatietoja ja 
dokumentaatioita. Useissa tapauksissa 
käyttäjä pääsee suoraan käsiksi myös 
aineistoihin.

HUBin suurin potentiaali on kui-
tenkin yhteisesti jaettavissa Jupyter 
Notebook -muistioissa, joissa yhdis-
tyvät kuvailuteksti ja varsinainen ana-
lyysikoodi. Niiden avulla voi näyttää 
suoraan esimerkkien avulla, miten eri 
infrastruktuurien aineistoja voidaan 
yhdistää uusiksi tieteellisiksi tuloksiksi. 

Tavoitteena on luoda ympäristö, 
jossa tutkijat voivat itse jakaa ja käyttää 
uudelleen muistioita, saada omiin tuo-
toksiinsa viittaavan tunnisteen ja luoda 
omia palvelujaan vapaasti saatavien 
ympäristöaineistojen päälle.

Suomi on mallimaa 
tutkimusinfrastruktuurien 
kehittämisessä
Suomessa ympäristöalan tutkimusinf-
rastruktuurit ovat hyvin kehittyneitä. 
Suomalaiset tutkijat, tutkimusorgani-
saatiot ja kansalliset infrastruktuurit 
ovatkin hyvin merkittävissä rooleissa 
näissä organisaatioissa.

Eurooppalaisen kasvihuonekaasu-
jen havaintoverkoston (ICOS) päämaja 
on Helsingissä. Ilman epäpuhtauksia ja 
pilviä havainnoivan ACTRIS-verkoston 
päämajaa ollaan juuri perustamassa 
samoille seuduille. Lisäksi Suomessa on 
laaja verkosto muita ENVRI-infrastruk-
tuurien jäseniä.

Myös Suomessa olisi tarve luoda 
yhtenäisiä infrastruktuureja. Suomen 
Akatemian rahoituksella yhteistyötä 
tehdäänkin jo. Merentutkimuksen 
infra struktuureilla on FINMARI-ver-
kosto. Ilmakehän ja maan ekosystee-
mien tutkimusinfrastruktuurit taas 
kohtaavat INAR-verkostossa.

Yhteistyöllä uusia keinoja 
ympäristöongelmien 
ratkomiseen
Alakohtaisilla tutkimusinfrastruktuu-
reilla on paikkansa. Ne ovat ketteriä ja 
tuntevat hyvin alan tutkimusaiheet. 
Tutkimuspalveluja ja aineistoja on 
kehitettävä siellä, missä niiden pääasi-
alliset käyttäjät ovat.

Usein yhteistyö tutkimusinfrastruk-
tuurien välillä on tasapainoilua uuden 
yhteisen toimintatavan, alakohtaisten 
vaatimusten ja olemassa olevien käyt-
täytymismallien välillä. Tasapainoilua 
on kuitenkin hyvä jatkaa, koska sil-
loin saamme uusia keinoja luonnon 
ymmärtämiseen ja ympäristöongel-
mien ratkomiseen.

Ari Asmi (FM, eMBA) työskentelee 
tukimuskoordinaattorina Helsingin 
yliopiston Ilmakehätieteiden 
keskuksessa. Hän on ENVRI-FAIR-
hankkeen toinen koordinaattori.
ARI .ASMI@HELSINKI .FI

Lue lisää: 

ENVRI-hanke: www.envri.eu.

FAIR: Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles 
for scientific data management and stewardship. Sci Data 3, 160018 (2016).  
https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18
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Suomessa maankäyttö- ja maanpeite-
tietoja on kerätty ja ylläpidetty useissa 
organisaatioissa jo vuosikymmenten 
ajan. Tietoja on kerätty eri lähtökoh-
dista ja eri menetelmillä, ja niitä on 
tallennettu eri järjestelmiin. Myös seu-
rannan tavoitteet ja seurattavat ilmiöt 
ovat vaihdelleet ajan kuluessa. Tiiviistä 
ja sujuvasta yhteistyöstä huolimatta tie-
tojen yhdistäminen kattavaksi maan-
käyttöaineistoksi on ollut haastavaa.

Maankäytön tietopohjan kehittä-
minen vaatii nykyisten tietotarpeiden 
ymmärtämistä. Tarpeita onkin täsmen-
nettävä ja priorisoitava yhdessä tie-
dontuottajien ja sidosryhmien kanssa. 
Tässä tarvitaan tietoja tuottavien orga-
nisaatioiden tiivistä ja avointa yhteis-
työtä sekä yhteisiä menettelytapoja. 

”Esimerkiksi metsillä on merkittävä 
rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä 
ja toimenpiteiden suuntaamisessa. 
Suomessa yli 80 % pinta-alasta on 
metsätalousmaata, joten uuden infra-
struktuurin rakentaminen tai muiden 
maankäyttömuotojen lisääminen usein 
hävittää metsää ja vaikeuttaa samalla 
ilmastotavoitteidemme saavuttamista”, 

Maankäyttösektori on merkittävä hiilinielu mutta myös 
päästöjen lähde. Päätöksentekoon, tutkimukseen ja 
kansainväliseen raportointiin tarvitaan luotettavaa tietoa 
maankäytöstä ja sen muutoksista. Maankäyttötietoa 
tuottavat organisaatiot yhdistivät voimansa parantaakseen 
ilmastotyössä vaadittavaa tietopohjaa.

johtava tutkija Kari T. Korhonen Luon-
nonvarakeskuksesta tiivistää.

Suomen ympäristökeskuksen koor-
dinoiman Mammutti-hankkeen tavoit-
teena on maankäytön muutosten 
seurannan ja tietopohjan kehittäminen. 
Hankkeessa ovat mukana myös Maan-
mittauslaitos, Luonnonvarakeskus, 
Ruokavirasto ja Suomen metsäkeskus. 
Hankkeessa yhdistyvät organisaatioi-
den yhteiset ja omat tavoitteet.

”Meidän on huolehdittava yhdessä, 
että ymmärrämme riittävästi tois-
temme ja sidosryhmiemme tarpeita 
tuottaaksemme olennaisia tietotuot-
teita. Hankkeessa suunnittelemme 
yhteisiä, kestäviä menettelyjä, joiden 
avulla tuotamme entistä parempaa tie-
toa maankäyttösektorin muutoksista”, 
kertoo erikoissuunnittelija Elise Jär-
venpää Suomen ympäristökeskuksesta.

Maastotietokannan päivitystahti 
nopeutuu raportoinnin 
helpottamiseksi
Maanmittauslaitokselle merkittävä 
tavoite on maastotietokannan maan-
käyttöä ja -peittoa kuvaavien kohtei-
den ajantasaisuuden kehittäminen 
vihjetiedon sekä mahdollisten uusien 

Ilmastonmuutoksen 
torjunta vaatii 
yhteentoimivaa ja 
ajantasaista tietoa 
maankäytöstä

ELISE JÄRVENPÄÄ, ULLA PYYSALO,  
MARKUS HAAKANA,  
KARI T. KORHONEN, ANDERS MUNCK
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Mikä Mammutti-hanke?

• Yhteisen tietopohjan kehittäminen maankäytön ja sen muutosten seurannalle 
(Mammutti) -hanke on viiden maankäyttötietoa tuottavan organisaation 
yhteishanke. Hankkeessa mukana ovat Suomen ympäristökeskus, 
Maanmittauslaitos, Luonnonvarakeskus, Ruokavirasto ja Suomen Metsäkeskus.

• Maankäyttösektorilla tarkoitetaan esimerkiksi metsiä, viljelysmaita, 
ruohikkoalueita sekä soita ja kosteikkoja.

• Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö ja se kuuluu Nappaa hiilestä 
kiinni -ohjelmaan. 

• Tavoitteena on parantaa maankäyttöä ja sen muutoksia kuvaavaa tietopohjaa 
raportoinnin, suunnittelun, seurannan ja päätöksenteon pohjaksi sekä tuottaa 
maankäyttöä ja sen muutoksia kuvaavia tietotuotteita.

• Lisäksi hankkeessa luodaan maankäyttötietoa tuottaville organisaatioille 
yhteinen toimintamalli, joka mahdollistaa maankäytön ja sen muutostiedon 
säännöllisen seurannan.

• Hanke käynnistyi tammikuussa 2021 ja se päättyy kesällä 2022. 

Elise Järvenpää työskentelee 
erikoissuunnittelijana Suomen 
ympäristökeskuksessa Uudistuvan 
ympäristötiedon strategisessa 
ohjelmassa. Hän toimii Mammutti-
hankkeen koordinaattorina. 
ELISE.JARVENPAA@SYKE.FI

Ulla Pyysalo työskentelee johtavana 
asiantuntijana Maanmittauslaitoksella. 
Hän on Maanmittauslaitoksen edustaja 
Mammutti-hankkeessa.
ULLA.PYYSALO@
MAANMITTAUSLAITOS.FI 

Markus Haakana on tutkijana ja 
Kari T. Korhonen johtavana tutkijana 
Luonnonvarakeskuksessa. Haakana 
vastaa Mammutti-hankkeesta 
Luonnonvarakeskuksessa. Korhosen 
vastuulla on valtakunnan metsien 
inventointi.
MARKUS.HAAKANA@LUKE.FI , 
KARI .T.KORHONEN@LUKE.FI

Anders Munck on paikkatieto-
asiantuntijana Ruokavirastossa. Hän 
on organisaationsa hankevastaava 
Mammutti-hankkeessa.
ANDERS.MUNCK@
RUOKAVIRASTO.FI

rekisteri- ja kaukokartoitusaineistojen 
avulla.

”Maastotietokannan nykyinen päi-
vitystiheys ei ole riittävä maankäytön 
muutosten seurannan ja kansainväli-
sen raportoinnin näkökulmasta”, ker-
too johtava asiantuntija Ulla Pyysalo 
Maanmittauslaitokselta.  ”Toivomme, 
että vuonna 2025 Maanmittauslaitos 
kartoittaa maankäyttöä ja -peittoa 
kuvaavia kohdeluokkia siten, että ne 
vastaavat määritelmänsä puolesta 
sidosryhmien uusiakin tarpeita.”

Uusien kohdeluokkien mukaisille 
kohteille tallennetaan elinkaaritiedot, 
mikä mahdollistaa muutosten seu-
rannan aiempaa paremmin. Kohteille 
annetaan myös pysyvä tunniste (ID), 
jonka avulla kohteeseen voidaan lin-
kittää myös muiden tiedontuottajien 
tietoja. Kartoitus perustuu ilmakuviin 
ja muihin tietoaineistoihin.

Askelia kohti parempaa 
raportointia ja hiilineutraalia 
Suomea
Luonnonvarakeskuksen vastuulla on 
valtakunnan metsien ja maankäyttö-
sektorin kasvihuonekaasujen inven-
tointi. Siksi maankäytön seurannan 
kehittäminen on sille tärkeä tavoite.

”Toivomme, että v uonna 2025 
meillä on selvät askelmerkit maan-
käyttöön liittyvien paikkatietojen 
ajantasaistamiseksi ja tarkentamiseksi 
niin, että tietoja voidaan hyödyntää 

LULUCF-sektorin kasvihuonekaasujen 
raportoinnissa ja metsävararaporttien 
tarkentamisessa”, Korhonen visioi.

Suomen ympäristökeskuksen tehtä-
vänä on seurata ympäristön tilaa ja sen 
muutoksia laaja-alaisesti ja pitkäjän-
teisesti. Työssä tarvitaan tietoja vesis-
töistä, luonnon monimuotoisuudesta 
ja rakennetusta ympäristöstä.

”Tavoitteena on, että tulevaisuu-
dessa tarkka ja säännöllinen maankäy-
tön tietopohja antaa hyvän perustan 
ilmastotoimenpiteiden seurannalle. 
Samalla tiedot muodostava hyvän 
pohja-aineiston muille ympäristön 
tilan seurantaraporteille ja aineistoille”, 
Elise Järvenpää pohtii.

Maataloudessa ympäristö 
paremmin huomioon

Ruokavirasto on Euroopan Unionin 
maatalouspolitiikan (CAP) toimeenpa-
nija Suomessa. Se vastaa kansallisten ja 
Euroopan Unionin rahoittamien tukien 
maksamisesta.

Seuraavalla CAP-kaudella (2023– 
2027) yhtenä tavoitteena on nykyistä 
paremmin ympäristöä huomioivat, 

kohdennetut toimet maataloudessa.  
Edellytyksenä tälle on, että suun-

nittelu, päätöksenteko ja seuranta 
perustuvat kattaviin ja laadukkaisiin 
tietoaineistoihin.

Kohti hiilineutraalimpaa Suomea

Mammutti-hanke on osa Hiilestä kiinni 
-toimenpidekokonaisuutta, jonka 
tavoitteena on vähentää kasvihuone-
kaasupäästöjä sekä vahvistaa hiilinie-
luja ja -varastoja.   

”Toivomme, että vuonna 2025 kai-
killa hankkeeseen osallistuvilla organi-
saatioilla on entistä selkeämpi näkemys 
maankäyttöön ja sen seurantaan liit-
tyvistä tietotarpeista ja että yhteistyö 
näiden tarpeiden saavuttamiseksi 
sujuu yhteisesti sovittujen prosessien 
ansiosta,” Järvenpää tiivistää.

Jos tavoitteet saavutetaan, on Suo-
mella taas piirun verran paremmat 
edellytykset kulkea kohti hiilineut-
raaliutta.

LULUCF on lyhenne 
englanninkielisistä sanoista 
maankäyttö, maankäytön muutos 
ja metsätalous (land use, land-use 
change, forestry).
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Unescon maailmanperintölistalle on 
otettu vuodesta 1972 lähtien kohteita, 
joilla on merkittävä arvo ainutlaatui-
sina kulttuuri- ja luonnonperintökoh-
teina. Kohteita on kaikkiaan melkein 
200 valtiossa. Perintökohteiden vaali-
minen mahdollisimman alkuperäisinä 
ja autenttisina on koko ihmiskunnan 
asia. Kohteiden avulla meille välittyy 
tietoa, taitoa, käsityksiä ja perinteitä. 
Suomessa Unescon maailmanperin-
tökohteita on tällä hetkellä seitsemän. 

Listalle pääseminen on pitkällisen 
prosessin tulos, jonka aikana kohteen 
aitous ja merkittävyys esimerkiksi 
tieteen ja kulttuurin saralla punnitaan 
tarkasti. Eikä kohdelistalla pysyminen-
kään ole mikään itsestäänselvyys. 

Kuluneena kesänä on mediassa käsi-
telty Liverpoolin sataman maailmanpe-
rintöstatuksen poistumista Evertonin 
jalkapallostadionin rakentamisen 
takia. Samaan aikaan suomalainen 

maailmanperintökohde Vanha Rauma 
kipuilee vastaavalla tavalla: moderni 
kauppakeskus uhmaa vanhaa kaupun-
kipuutaloidylliä.   

Unescon maailmanperintökohteita 
Suomessa ovat Vanhan Rauman lisäksi 
Suomenlinna Helsingissä, Petäjäveden 
vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pah-
vitehdas Kouvolassa, Rauman Sammal-
lahdenmäen röykkiökalmisto, Struven 
astemittausketju sekä Merenkurkun 
saaristo. Uusina kohteina listalle pääsyä 
hamuavat Alvar Aallon rakennusark-
kitehtuuri ja Saimaan norppasaaristo.

Struven ketju – mikä se on?

Struven ketju on kuin jättimäinen 
mittanauha, jonka avulla varmistettiin 
maapallon muoto ja koko 1800-luvulla. 
Sen avulla määriteltiin maapallon 
meridiaanikaaren pituus Mustalta-
mereltä Jäämerelle, yhteensä 2 820 
kilometriä. 

Ketju on määritelty kolmiomit-
tauksen avulla. Kolmiomittauksessa 

kolmion kahden tuntemattoman sivun 
pituudet voidaan laskea kolmion kul-
mien avulla, kun yhden sivun pituus 
tunnetaan. Kolmioverkossa on siis kiin-
topisteitä, jotka muodostavat lukuisia 
kolmioita. 

Ketjun mittakaava määritetään 
perusviivojen avulla. Perusviivat ovat 
muutaman kilometrin mittaisia suoria, 
joiden pituus tunnetaan millimetrien 
tarkkuudella. Ketjun muoto ja koko 
lasketaan kolmioiden sivujen pituuk-
sien ja kulmahavaintojen perusteella. 
Ketjun todellinen sijainti ja asento 
suhteessa Maan pintaan saadaan tähti-
tieteellisistä paikan määrityksistä.

Hallinnollista yhteistyötä ja 
verkostoja 

Struven ketju kulkee kymmenen val-
tion alueella. Maanmittauslaitos hal-
linnoi sitä Suomen osalta. 

Struven ketju hyväksyttiin Unescon 
maailmanperintöluetteloon vuonna 
2005. Kymmenen eri maan hallinnoi-

Struven kolmiomittausketju 
on hohtava helmi Unescon 
maailmanperintökohteiden joukossa
Onneksi olkoon, olet saanut perintöjä! Eikä ihan mitä tahansa 
sellaisia, vaan maailmanperintöjä. Näistä perintöosuuksista 
ei tarvitse maksaa yksittäisiä perintöveroja eikä kantaa 
huolta omistusoikeuden siirtymismerkinnöistä. 

EILA SEPPÄNEN, ULLA MIKKANEN 
TIMO SAARI  
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Struven ketju kulkee läpi Euroopan Mustalta-
mereltä aina Pohjoiselle Jäämerelle asti (kartta). 
Suomen pohjoisin maailmanperintöpiste 
sijaitsee Stuorrahanoaivin huipulla Enontekiössä 
(kuvassa).
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vat viranomaiset tekevät yhteistyötä 
vuosittain. Näin varmistetaan kohteen 
säilyvyys ja autenttisuus myös kansain-
välisesti. Unescon maailmanperintöko-
missio valvoo kohteitaan aktiivisesti, ja 
kaikista huolto- ja hallinnoimistoimen-
piteistä on raportoitava Unescolle.

Autenttisuutta uhkaavat tekijät ovat 
muuttuneet vuosien varrella, ja ne 
vaihtelevat eri maissa. Tällä hetkellä 
Struven ketjun alueella monissa maissa, 
erityisesti Pohjoismaissa, puhuttavat 
tuulivoimapuistot. Miten uusiutuvan 
energian tuottamisen ja maailman-
perinnön säilyttämisen voisi yhdistää 
ilman vastakkainasettelua?

M a a n m i t t a u s l a i t o k s e n  l i s ä k s i 
Museovirasto ja Suomen maailman-
perintökohteiden yhdistys vaikutta-
vat merkittävästi Struven ketjunkin 

taustalla. Niillä on tärkeä rooli muun 
muassa Keski-Suomen maailmanpe-
rintökeskus -hankkeessa, jossa Petäjä-
veden vanhan kirkon viereen raken-
netaan uusi ympärivuotinen vierai-
lukeskus. Keskuksessa on tarkoitus 
kertoa jatkossa Petäjäveden vanhan 
kirkon lisäksi myös Struven ketjusta 
sekä yleisesti Unescon maailmanpe-
rintöaatteesta.  

Yksi Struven ketjun mittauspiste 
sijaitseekin Oravivuorella Jyväskylän 
Korpilahdella – lähellä tulevaa maail-
manperintökeskusta. Oravivuoren pis-
teen saavutettavuutta on pilotoitu tänä 
kesänä laatimalla alueelle reitti opas 
paperisena ja digitaalisena versiona.

Struve North vahvistaa ketjun 
pohjoisosien yhteistyötä 

Struve North on Suomen, Ruotsin ja 
Norjan kolmivuotinen yhteishanke, 
jonka tavoitteena on lisätä tietämystä 
Struven ketjusta ja parantaa sen saa-
vutettavuutta. Samalla se vahvistaa 
pohjoismaista yhteistyötä ja alueen 
elinvoimaisuutta. Maanmittauslaitos on 
mukana hankkeessa toimintaa ohjaa-
vana asiantuntijana ja osarahoittajana. 

Lapissa mittauspisteet sijaitsevat 
suurelta osin haastavassa maastossa, 
ja niiden tunnetuksi tekemisessä käy-
tetäänkin useita digitaalisia ratkaisuja, 
joissa hyödynnetään paikkatietoja. 

Tervetuloa virtuaalimaailmaan, 
sanoo herra Struve

Struve North -hanke on vienyt Struven 
ketjun myös virtuaalitodellisuuteen. 
Mittauspisteiden 360°-valokuvat ja 
drone-videot on viety peliympäristöön, 
jossa niihin voi tutustua virtuaalilasien 
avulla. Esimerkiksi museovierailija voi 
käydä mittauspisteillä ”paikan päällä” 
virtuaalisessa 3D-maailmassa. Virtuaa-
litodellisuudessa voi myös itse kokeilla 
kolmiomittausta vanhalla mittalait-
teella Alatornion kirkon ympäristössä. 

Tarkoitus on myös hyödyntää ult-

rahaptista tekniikkaa, joka mahdollis-
taa kosketusvapaan näytön kontrol-
loinnin. Lapin ammattikorkeakoulun 
kuvataiteen opiskelija on herättänyt 
henkiin itsensä herra Struven, joka 
toimii oppaana kiertävässä näyttelyssä 
ultrahaptisen laitteen kautta.

Lisäksi joulukuussa julkaistaan 
ensimmäinen versio mobiiliseikkailu-
pelistä, jossa pelaaja kulkee Torniosta 
pohjoiseen tehtäviä ratkoen. 

Digitaalisten ratkaisujen lisäksi 
Struve North -hanke painottaa maail-
manperinnön tärkeyttä myös tuotteis-
tamisen ja oppimisen voimavarana. 
Pohjoisen alueen peruskoulut pääsivät 
talvella tutustumaan Humanistisessa 
ammattikorkeakoulussa (HUMAK) 
pilotoituun Haluatko tutkimusmat-
kailijaksi -konseptiin, ja useat koulut 
järjestävät nyt retkiä mittauspisteille 
seikkailullisissa merkeissä. Lisäksi 
yrityksille on järjestetty erilaisia webi-
naareja ja työpajoja.

Eila Seppänen on Maailmanperintö 
Struven ketjun pohjoiset osat (Struve 
North) -hankkeen koordinaattori Lapin 
ammattikorkeakoulussa.
EILA.SEPPANEN@LAPINAMK.FI

Ulla Mikkanen on 
maailmanperintökoordinaattori 
Maanmittauslaitoksella. 
Maanmittauslaitos hallinnoi Struven 
ketjua Suomesssa.
ULLA.MIKKANEN@
MAANMITTAUSLAITOS.FI

Timo Saari on tutkija 
Maanmittauslaitoksen 
Paikkatietokeskuksessa. Hän on 
mukana Maan painovoimakenttää 
tutkivassa tutkimusryhmässä.
TIMO.SAARI@
MAANMITTAUSLAITOS.FI

Tervemenoa Struven ketjun ihmeelliseen maailmaan!

• Lisätietoa Struven ketjusta ja ohjeet ketjun pisteiden löytämiseen:  
www.maanmittauslaitos.fi/struvenketju 

• Retkivinkkejä Oravivuoren mittauspisteelle löytyy myös Citynomadi.com-
reittipalvelusta

• Struven ketjua voi seurata Facebookissa (@StruveFI),  
Twitterissä (@Struvenketju) ja Instagramissa (@Struvenketju).

Struven ketju kulkee läpi Euroopan Mustalta-
mereltä aina Pohjoiselle Jäämerelle asti (kartta). 
Suomen pohjoisin maailmanperintöpiste 
sijaitsee Stuorrahanoaivin huipulla Enontekiössä 
(kuvassa).
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Ympäristömme on enemmän kuin kol-
miulotteinen tila – se on dynaaminen 
ja täynnä liikettä. Jatkuvat päivittäiset 
muutokset vaikuttavat tapaamme 
liikkua tai käyttää palveluita. Ympäris-
tön ja toiminnan muutoksia voidaan 
tehokkaasti hallita ja havainnollistaa 
kolmiulotteisella mallinnuksella.

Digitaaliset kaksoset ovat reaa-
limaailmasta laadittuja virtuaalisia 
malleja, jotka voivat perustua teko-
älyyn, koneoppimiseen ja erilaisiin 
paikannusmenetelmiin. Käyttäjä voi 
hyödyntää niitä ympäristön suunnit-
telussa sekä reaaliaikaisten tietojen 
keruussa ja analysoinnissa. Kolmiulot-
teisen visualisoinnin avulla ne auttavat 
käyttäjiä ymmärtämään tulevaisuuden 
mahdollisuuksia sekä tarkastelemaan 
ja ennakoimaan monitahoisia ilmiöitä.

Digitaaliset kaksoset auttavat meitä 
ymmärtämään liikkeitämme ja käyt-
täytymistämme sekä ennakoimaan 
tulevaisuutta. Niiden avulla voimme 
luoda kestävämmän ympäristön mal-
lin. Hallitustenvälisen ilmastonmuu-

tospaneelin (Intergovernmental Panel 
on Climate Change, IPCC) elokuussa 
julkaistussa raportissa korostettiin 
ihmisen toiminnan vaikutusta ennen-
näkemättömän laajoihin ja nopeisiin 
ilmastossa tapahtuviin muutoksiin. 
Olisiko digitaalisista kaksosista hyötyä 
tämän mallintamisessa?

Apua ilmastomuutoksen 
hallintaan

Globaalit ongelmat ovat kytköksissä 
toisiinsa eivätkä ne tunne valtakuntien 
rajoja. Siksi tiedon saavutettavuus ja 
yhteentoimivuus ovat avainasemassa 
niihin liittyvien kysymysten ratkaise-
misessa. Yhdistämällä tietovarantoja 
sijaintitietoihin voidaan lisätä mer-
kittävästi kerätyistä tiedoista saatavia 
hyötyjä.

Kaupunkien päätöksenteossa digi-
taalisten kaksosten edut näkyvät koko 
ajan enemmän. Uusien työkalujen 
avulla päättäjät voivat tehdä päätöksiä 
tehokkaammin. Päätöksissä voidaan 
hyödyntää malleista saatavia tietoja.

Digitaaliset kaksoset näkyvät jo 

myös kaupunkien budjeteissa. Esimer-
kiksi Göteborgin kaupunki Ruotsissa 
on investoinut kaupungin digitaalisen 
kaksosen kehitykseen 10 miljoona 
euroa. Suomen kaupungeissakin inves-
tointeja kolmiulotteisten mallien ja 
digitaalisten kaksosten kehitykseen 
investoidaan koko ajan enemmän.

Virtuaalinen Suomi rakentuu 
yhdessä

Digitaalisten kaksosten kehittäminen 
on myös nostanut esille kysymyksen 
koko Suomen virtuaalisesta mallista. 
Erilaisia mahdollisuuksia ja etene-
misvaihtoehtoja mietitään GeoForum 
Finland ry:n perustamassa Digital Twin 
Finland -työryhmässä.

Paikkatietoaineistojen ja -palve-
lujen tarve kasvaa jatkuvasti, ja siksi 
on arvokasta työskennellä monien eri 
toimijoiden kanssa. Ryhmässä onkin 
jäseniä monenlaisista eri organisaa-
tioista yrityksistä tutkimuslaitoksiin.

Työtä ei tarvitse aloittaa alusta, vaan 
tarkoituksena on soveltaa olemassa 
olevaa tietoa, osaamista ja teknisiä 

Kohti Suomen digitaalista kaksosta
Millainen olisi virtuaalinen malli Suomesta? Mitä hyötyä siitä olisi eri toimijoiden 
liiketoiminnalle? Tätä mietitään Digital Twin Finland -työryhmässä.
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Virtuaalinen Suomi ei synny itsestään, vaan 

siihen tarvitaan panostusta ja yhteistyötä.

ratkaisuja. Tällä hetkellä tunnistettuja 
tietovarantoja ovat muun muassa 
avaruus-, sää- ja ilmatiedot, biomassat, 
luonto, infrastruktuuri, rakennukset, 
maaperätiedot sekä väestö- ja dynaa-
miset tiedot.

Virtuaalinen Suomi ei kuitenkaan 
synny itsestään, vaan siihen tarvitaan 
keskeisten toimijoiden panostusta ja 
yhteistyötä.

Metsätiedoista ensimmäinen 
digitaalinen kaksonen

Nykyisin lukuisten kansainvälisten 
tilastojen, prosessien ja sopimusten 
vaatimukset edellyttävät Suomelta 
tilastotietoja eri alojen kehityksestä. 
Yksi esimerkki tästä on metsäala.

Metsäkeskus on tänä vuonna kuvan-
nut metsäalan yhteisten tietovaranto-
jen käyttötapaukset yhdessä sidosryh-
mien kanssa. Työn tuloksena synty-
nyttä metsätietoekosysteemiä voidaan 
pitää alkeellisena aihiona Suomen 
metsien digitaalisesta kaksosesta.

Metsätietoekosysteemillä tarkoi-
tetaan julkisen ja yksityisen sektorin 
kokonaisuutta tiedon hankinnassa, 
hallinnassa ja hyödyntämisessä. Met-
säntutkimuslaitos ja myöhemmin 
Luonnonvarakeskus ovat kehittäneet 
koealaotantaan perustuvan menetel-
män datan keräämiseen. Luonnonva-
rakeskus vastaa valtakunnan metsien 
investointeihin liittyvästä tutkimuk-
sesta, laskentamenetelmistä ja tiedon-
hallinnasta sekä tiedon jakelusta.

Tietoa hyödynnetään niin hiiliva-

raston muutosten ja kasvihuonekaa-
supäästöjen arvioinnissa kuin myös 
metsätalouden ja -teollisuuden sekä 
poliittisen päätöksenteon pohjana. 
Tarkoitus on, että tiedon visualisoin-
nissa päästään viimeistään kymme-
nen vuoden päästä siihen pisteeseen, 
että suomalaisesta bioekosysteemistä 
on olemassa täydellinen digitaalinen 
kaksonen.

Kohti uutta liiketoimintaa ja 
älykkäämpiä ratkaisuja

Digital Twin Finland -työryhmä jat-
kaa digitaalisen kaksosen työstämistä 
eteenpäin. Tavoitteena on, että loppu-
tuloksen avulla voidaan kehittää jul-
kisen ja yksityisen sektorin työnjakoa 
sekä edistää kansainvälistä yhteis-
työtä. Sitä ennen on ratkaistava, miten 
yhteentoimivuutta voidaan parantaa 
jatkuvasti tietoekosysteemien sisällä 
ja välillä.

Yhteistyön avulla toimijat pääsevät 
osaksi kansallista kokonaisuutta – ja 
lähemmäksi asiakasta.

Yhteisestä tietovarannosta löytyvät 
valtakunnalliset ja kohdennetut mallit 
sekä eri tarkkuustasojen ja sovellusalu-
eiden mallit. Tietovarannon avulla toi-
mijat voivat kehittää liiketoimintaansa 
ja hallita asiakaskokemusta paremmin.

Lopputuloksena s ynt y y uusia, 
entistä korkeamman jalostusasteen 
tuotteita ja palveluita. Tämä taas syn-
nyttää uutta liiketoimintaa ja älyk-
käämpiä ratkaisuja.

Elina Ranta on Geoforum Finland ry:n 
tiedotusvastaava. Hän toimii viestijänä 
Digital Twin Finland -työryhmässä.
ELINA.RANTA@GEOFORUM.FI

Mitä ovat digitaaliset 
kaksoset?

Digitaalinen kaksonen on fyysisten 
järjestelmien (liikenne, vesi, ilma) 
ja hyödykkeiden (rakennukset, 
resurssit jne.) virtuaalinen esitys, 
jonka avulla voidaan simuloida, 
testata ja ennustaa toimintaa lähes 
reaaliajassa. Digitaalista kaksosta 
käytetään pääasiassa tiedon 
saamiseen toiminnasta simuloidussa 
maailmassa, ennen kuin toiminta 
toteutetaan todellisessa maailmassa. 
Tämä avaa valtavia mahdollisuuksia 
kansalaisille, yrityksille ja 
viranomaisille.
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Mitä kuuluu INSPIRElle?

Oletko koskaan haaveillut maailmasta, jossa eri organisaatioiden tuottamat paikkatiedot 
olisivat yhteentoimivia yli organisaatioiden ja valtioiden rajojen? Tätä tavoitetta kohti INSPIRE 
on vienyt meitä jo kohta viidentoista vuoden ajan.

Eurooppalaiset INSPIRE-asiantuntijat kokoontuivat Helsinkiin syksyllä 2019. Tämän jälkeen yhteistyö on jatkunut virtuaalisesti.

Spatineo Oy laati alkuvuodesta 2021 maa- 
ja metsätalousministeriön toimeksiannosta 
raportin INSPIRE-toimeenpanon tilanteesta 
Suomessa. Tämä kirjoitus perustuu raportissa 
esitettyihin tuloksiin. Lisäksi kysyin muutamista 
organisaatioista, mitä heidän asiantuntijansa 
ajattelevat INSPIRE-toimeenpanosta tällä het-
kellä. 

INSPIRE lisännyt paikkatietojen 
hyödyntämistä ja avoimuutta

Hyödyissä korostuvat yhteistyö ja tietojen avoi-
muus. Direktiivin toimeenpano on lisännyt 
yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä kansal-
lisesti että kansainvälisesti. Se on myös lisännyt 
tietoa siitä, mitä aineistoja ja palveluja muilla ja 

toisaalta omassakin organisaatiossa on tarjolla. 
Käyttäjät myös kokevat, että INSPIRE on 

edistänyt uusien teknologisten ratkaisujen käyt-
töönottoa. Standardisoitujen rajapintapalvelujen 
käyttö on mahdollistanut aineistojen hyödyntä-
misen yli organisaatiorajojen.

Yleisesti paikkatietojen käyttö on lisääntynyt 
voimakkaasti INSPIREn myötä. Samalla ymmär-
rys paikkatiedoista on kasvanut ja osaaminen on 
parantunut.

Teknologinen kehitys luo uusia hyviä 
käytänteitä

Osa organisaatioista on jo pitkällä INSPIRE-toi-
meenpanossa. Metatietoja on laadittu, ja paikka-
tiedot ovat saatavilla rajapintapalvelujen kautta. 

Haasteita aiheuttavat tällä hetkellä tietotuot-
teet. Kaikki vaatimukset harmonisoiduille tieto-
tuotteille eivät aina sovellu oman organisaation 

RIIKKA KIVEKÄS 
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Riikka Kivekäs on paikkatietoasiantuntija 
Maanmittauslaitoksen INSPIRE-sihteeristössä. 
Hän on ollut mukana INSPIRE-toimeenpanon 
tukemisessa lähes koko sen tähänastisen 
historian. Lisäksi hän on Positio-lehden 
päätoimittaja.
RI IKKA.KIVEKAS@ 
MAANMITTAUSLAITOS.FI

Lisätietoa INSPIREstä:

• INSPIRE-tukisivut: www.maanmittauslaitos.fi 
> Kartat ja paikkatieto > Paikkatietojen 
yhteentoimivuus > INSPIRE. Alasivulta 
”INSPIRE-velvoitetulle” löydät linkin 
Spatineon tekemään raporttiin INSPIRE-
toimeenpanon tilanteesta.

•  Sähköposti: inspire@maanmittauslaitos.fi
•  Facebook ja Twitter: @geoportal_fi
•  Paikkatietoikkuna – näyteikkuna 

paikkatietojen yhteentoimivuuteen:  
www.paikkatietoikkuna.fi 

INSPIRE on 

lisännyt 

paikka-

tietojen 

käyttöä, ja 

ymmärrys 

paikkatie-

doista on 

kasvanut.

tarpeisiin, kun odotukset ja tarpeet vaihtelevat 
organisaatioiden ja maiden välillä. 

Haastattelemamme INSPIRE-asiantuntijat 
Tilastokeskuksesta, Suomen ympäristökeskuk-
sesta (SYKE) ja Liikenne- ja viestintävirastosta 
(Traficom) toivat esiin myös huolen, miten 
INSPIRE pysyy mukana teknologisessa kehi-
tyksessä. Markkinoille tulee koko ajan uusia 
paikkatietoteknologioita ja tiedostoformaatteja. 

Tähän huoleen etsitään ratkaisuja koko ajan 
eurooppalaisena yhteistyönä kehitettyjen hyvien 
käytänteiden (good practices) avulla. Esimer-
kiksi uudet OGC API Features -rajapintapalvelut 
hyväksyttiin keväällä INSPIREn hyväksi käytän-
teeksi latauspalveluille. 

Pienistä organisaatioista puuttuu 
resursseja 

Pienten tiedontuottajien suurimpana haasteena 
on resurssien puute. Osaavia henkilöitä on liian 
vähän, ja aikaa velvoitteiden hoitamiseen ei ole 
riittävästi. Tämä haaste näkyy valtionhallinnossa 
ja maakunnissa, mutta erityisesti kunnissa. 

Raportin mukaan osassa kunnista INSPIRE-
toimeenpano vaikuttaa kaukaiselta. Kunnissa 
on vaikea hahmottaa, mitä hyötyä INSPIREstä 

INSPIRE-direktiivi

INSPIRE-direktiivi on virallisemmin Euroopan unionin direktiivi 2007/2/EY 
paikkatietoinfrastruktuurin perustamisesta (Infrastructure for spatial infor-
mation in Europe). Se tähtää eurooppalaiseen paikkatietoinfrastruktuuriin, 
jossa paikkatietoaineistot ja -palvelut ovat yhteentoimivia ja yhteiskäyttöisiä 
koko Euroopassa.

Suomessa INSPIRE-direktiivin toimeenpanon koordinoinnista vastaa 
maa- ja metsätalousministeriö. Maanmittauslaitoksen INSPIRE-sihteeristö 
tukee ja neuvoo paikkatiedon tuottajia.

Julkishallinnon paikkatiedon tuottajien vastuulla on toteuttaa INSPIRE-
direktiivin vaatimukset. Suomessa myös kunnat ovat velvoitettuja. INSPIRE-
aineistot on lueteltu Kansallisessa aineistoluettelossa, jota INSPIRE-sihtee-
ristö ylläpitää yhdessä paikkatietoasiain neuvottelukunnan kanssa.

Mitä direktiivi vaatii tekemään?

Ensimmäisenä paikkatiedon tuottajan on kuvattava aineistonsa ja palvelunsa. 
Näiden metatietojen avulla paikkatiedon tuottajat toisessa organisaatiossa 
tietävät, mitä paikkatietoja naapurissa on tarjolla.

Aineistojen on oltava katseltavissa ja ladattavissa rajapintapalvelujen 
kautta. Katselupalveluista suosituin on Web Map Service (WMS) ja lataus-
palveluista Web Feature Service (WFS). 

Aineistoista on laadittava INSPIRE-tietotuote, joka täyttää harmoni-
sointivaatimukset. Tietotuotteilla eri organisaatioissa ja valtioissa on sama 
tietorakenne. 

on. Osa ohjeistuksesta nähdään vaikeaselkoisina 
ja jopa ristiriitaisina. Vuosien varrella vaatimuk-
siin on tullut muutoksia, joissa on välillä vaikea 
pysyä mukana. 

INSPIRE tähtää tulevaisuuden tarpeisiin 

Monessa organisaatiossa INSPIRE-velvoitteet 
ovat ainakin osittain hoidossa. INSPIREn tavoit-
teiden saavuttamiseksi luodaan uusia käytän-
teitä, joiden avulla jaetaan tietoa hyvistä ratkai-
suista yli organisaatioiden ja valtioiden rajojen. 
INSPIREn piiriin kuuluvia tietoja kuvataan, 
avataan ja julkaistaan koko ajan lisää.

Samaan aikaan Euroopan Unionin komissio 
on käynnistänyt arviointiprosessin, jossa mie-
titään direktiivin mahdollisia päivitystarpeita. 
Tarkoituksena on yhdenmukaistaa direktiiviä 
heinäkuussa voimaan tulleen avoimen datan 
direktiivin kanssa ja lisätä teknologiariippumat-
tomuutta.

Teini-ikäinen INSPIRE-direktiivi on mur-
roskohdassa miettimässä, miten se vastaa tule-
vaisuuden haasteisiin. Jännittävää nähdä, mitä 
kaikkea se tarkoittaa.
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Muutoksen tuulia kansainvälisessä 
standardisointityössä
Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi standardisointityöhön. Lisää muutoksia on 
tulossa, kun paikkatietoalan standardisoinnin johtopaikoille istuvat uudet henkilöt. Mitä he itse 
ajattelevat näistä muutoksista?

Kansainvälinen standardisoimisjär-
jestö (International Organization for 
Standardization eli ISO) tekee stan-
dardisointityötä ympäri maailmaa ja 
kehittää eri aloille standardeja, jotta 
eri järjestelmät toimisivat mahdolli-
simman hyvin yhteen. Nimestäänkin 
päätellen järjestön toiminta on hyvin 
kansainvälistä, ja eri työryhmissä on 
jäseniä eri puolilta maailmaa. 

Näin on myös paikkatietoalan 
omassa ISO/TC 211 -ryhmässä, jossa 
on osallistujia kaikilta mantereilta 
Etelämannerta lukuun ottamatta. Nor-
maalisti ryhmä kokoontuu pari kertaa 
vuodessa yleiskokoukseen eri puolille 
maailmaa. Kokouksia on viime vuosina 
ollut muun muassa Australiassa, Japa-
nissa, Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Koronapandemia kuitenkin muutti 
kaiken. Kokoukset siirtyivät verkkoon, 
kuten kaikkialla muuallakin. Aikaerot 
tuovat haasteita työhön. 

”Suomen onneksi kokoukset on 

pidetty iltapäivän ja alkuillan aikana, 
mutta sääliksi käy vaikkapa austra-
lialaiset. He joutuvat osallistumaan 
kokouksiin keskellä yötä”, Suomen 
edustaja Jari Reini Maanmittauslaitok-
selta huokaa. 

Teknisiä ongelmia on onneksi 
ollut melko vähän, mutta virtuaali-
tapaamisista jää puuttumaan paljon. 
Vapaamuotoista keskustelua on paljon 
vähemmän ja uusiin ihmisiin on vaike-
ampi tutustua. 

"Joulukuun alussa on seuraava 
kokous. Toiveena oli, että pääsisimme 
silloin yhdessä Tukholmaan. Tämä 
ei kuitenkaan toteudu, ja joudumme 
odottamaan edelleen. Toivottavasti 
ensi vuonna pääsemme jo tapaamaan 
kasvokkain", Reini pohtii.

Uusia standardeja ja pohdinnan 
aiheita

Koronapandemiasta huolimatta stan-
dardisointityö on mennyt eteenpäin. 
Vuoden 2021 aikana on julkaistu 

RIIKKA KIVEKÄS, JARI REINI

KUVA: PETER PARSLOW'N KOTIARKISTO

KUVA: AGNETA ENGBERGIN KOTIARKISTO
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Jari Reini työskentelee 
palvelupäällikkönä 
Maanmittauslaitoksella. Hän 
on Suomen edustaja ISO/TC 211 
-ryhmässä. 
JARI .REINI@
MAANMITTAUSLAITOS.FI

Riikka Kivekäs työskentelee 
päätoimittajan työnsä ohella 
paikkatietoasiantuntijana 
Maanmittauslaitoksessa, ja on 
osallistunut vuosien varrella myös 
paikkatietoalan standardisointityöhön.
RI IKKA.KIVEKAS@
MAANMITTAUSLAITOS.FI

Paikkatietoalan uudet standardit vuonna 2021

• ISO 19126:2021 Geographic information – Feature concept dictionaries and 
registers: Standardi liittyy paikkatietokohteiden käsitteisiin liittyviä sanastoihin ja 
rekistereihin.

• ISO 19148:2021 Geographic information – Linear referencing: Standardi käsittelee 
lineaarista referointia eli sijainnin ilmaisemista epäsuorasti. 

• ISO/TS 19166:2021 Geographic information – BIM to GIS conceptual mapping 
(B2GM) ja ISO/TR 23262:2021 GIS (geospatial) / BIM interoperability: Standardit 
liittyvät rakennusten tietomallien (BIM) ja paikkatiedon yhteensovittamiseen.

• Lisätietoa: committee.iso.org/home/tc211

neljä uutta standardia, jotka liittyvät 
muun muassa rakennusten tieto-
malleihin ja lineaariseen referointiin.  
Lisäksi monien standardien päivitys 
on työn alla.

Digitalisaatio etenee ja rajapintapal-
velut kehittyvät hurjaa vauhtia. Julki-
sen hallinnon digitalisaatio on noussut 
pohdinnan aiheeksi myös standar-
disointityössä. ISO/TC 211 -ryhmään 
onkin perustettu uusi väliaikainen työ-
ryhmä Ad hoc group on digital trans-
formation of public administration 
(e-Government).  Ryhmän keskeisenä 
tavoitteena on pohtia, mitkä paikka-
tietostandardit ovat relevantteja jul-
kishallinnon digitalisaatiossa. Samalla 
se seuraa, ettei muissa ISO:n teknisissä 
komiteoissa luoda omia paikkatieto-
standardeja.

Uusi puheenjohtaja Brittein 
saarilta

Vuodenvaihde tuo uusia tuuli ISO/TC 
211 -organisaatioon. Ryhmän nykyi-
nen puheenjohtaja Agneta Engberg 
Ruotsin Lantmäterietistä jää eläkkeelle. 
Uutena puheenjohtajana aloittaa Peter 
Parslow Iso-Britannian Ordnance Sur-
veystä. Ruotsin standardisointijärjestö 
Svenska Institutet för Standarder (SIS) 
hoitaa edelleen sihteeristön tehtäviä 
vetäjänään Mats Åhlin.

Kyselimme tunnelmia näistä muu-
toksista nykyiseltä ja uudelta puheen-
johtajalta.

Agneta Engberg on iloinen siitä, 
että jäsenet ovat ottaneet enemmän ja 
enemmän vastuuta ISO/TC 211 -työssä, 
mutta toisaalta monissa maissa ei ole 
ollenkaan aktiivisia toimijoita.

”Työmme perustuu globaalin käyt-
täjäyhteisön yksilöimiin vaatimuksiin 
ja käytännön tarpeisiin. Jäsenten panos 
ja sidosryhmien osallistuminen ovat 
menest yksemme avain”, Engberg 
toteaa. Hän näkee viestinnän olevan 
avainasemassa. ”Sen avulla tietoi-
suus standardisointityöstä lisääntyy ja 
työmme käytännön tulokset näkyvät 
yhä useammalle.”

Ensi vuonna aloittava Peter Parslow 
on työskennellyt tietomallintamisen 
parissa vuosituhannen alusta lähtien 
– ensin hydrografisen datan ja myö-
hemmin Ordnance Surveyllä paikka-
tiedon parissa. Hän on ollut koko ajan 
aktiivisesti mukana myös standardi-
sointityössä. 

Parslow yllättyi iloisesti kuullessaan 
mahdollisuudesta aloittaa ISO/TC 211 
-ryhmän puheenjohtajana.

”Elämme mielenkiintoisia aikoja. 
Paikkatiedon merkitys näkyy konk-
reettisesti yhä enemmän kaikessa 
toiminnassa. Se auttaa etsiessämme 
lähintä kahvilaa, suunnitellessamme 
kestävää kaupunkiasumista ja auttaes-
samme pandemioiden tutkimuksessa. 
Toivon, että voimme yhdistää kymme-
nistä maista tulevien asiantuntijoiden 
voimat ja helpottaa paikkatietojen käyt-
töä. Haluan, että yhteistyömme on koko 
ajan sujuvampaa huolimatta erilaisista 
taustoistamme,” Parslow toteaa. 

Tanskalaiselle merkittävä rooli

Peter Parslow’n siirtyessä puheenjohta-
jaksi myös standardien ylläpitoryhmän 
(Programme Maintenance Group, 
PMG) puheenjohtaja vaihtuu. Ryhmä 
on erittäin tärkeä, koska se koordinoi 

standardien linkitystä toisiinsa ja antaa 
suosituksia, mitkä standardit vaatisivat 
mahdollisesti päivitystä.

PMG-r yhmän puheenjohtajana 
aloittaa tanskalainen Jan Hjælmager. 
Hänen työnantajansa on tiedon hallin-
nasta Tanskassa vastaava virasto (Danish 
Agency for Data Supply and Efficiency).  
Kysyimme myös Hjælmageriltä, mitä 
hän ajattelee tulevasta roolistaan. 

”Lähiaikoina ryhmän merkittävin 
tavoite on toteuttaa uusi opas stan-
dardien roolista paikkatietojen hallin-
nassa. Ohje tehdään yhdessä muiden 
standardisointijärjestöjen (Open Geos-
patial Consortium OGC ja Internatio-
nal Hydrographic Organisation IHO) 
kanssa ja esitellään YK:n paikkatieto-
komitean vuosikokouksessa.” 

Tulevaisuus näyttää suunnan

Hjælmager kommentoi myös ISO/TC 
211 -ryhmän uutta organisaatiota, jossa 
puheenjohtaja tulee Iso-Britanniasta ja 
sihteeristö Ruotsista. Ensimmäistä ker-
taa ryhmän historian aikana puheen-
johtaja ei ole Pohjoismaista. 

”Kiinnostavaa nähdä, miten tämä 
vaikuttaa ryhmän toimintaan”, Hjæl-
mager pohtii.

Toiminta on myös laajentumassa 
yhä enemmän sähköiseen asiointiin 
(e-government), sisätilapaikannukseen 
ja esineiden internetiin (IoT). 

Mielenkiintoista nähdä, mitä nämä 
kaikki muutokset tuovat tullessaan.
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Älykkäällä tiedolla turvallinen yhteiskunta

8.–9.11.2021 
virtuaalitapahtuma

Paikkatietomarkkinat on nyt 

GeoForum Summit. GeoForum 

Summit 2021 tarjoaa asiantuntevia 

luentoja ja mahdollisuuksia 

kiinnostaviin kohtaamisiin. Tänä 

vuonna tapahtuma järjestetään 

virtuaalisesti.

Pääteemat
• Tieto ja turva
• Kestävä maankäyttö
• Älykäs yhteiskunta

Lue lisää: geoforumsummit.fi

Osta seminaarilippusi hintaan 240 € 
(GeoForumin jäsenet 199 €)*. 
Tarjolla on myös edullisia opiskelijalippuja. 
*Huom. hintoihin lisätään ALV 24 %.


