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Yhdessä paikkatiedon  
siivillä lentäen
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Istun rannalla. Kurkiaura lentää taivaalla. Yksi 
lintu johtaa joukkoa, ja muut seuraavat tarkassa 
muodostelmassa perässä. Välillä johtaja vaihtuu 
ja linnut järjestäytyvät taas auraan. Näin jokainen 
saa välillä levätä ja matka taittuu eteenpäin. Välillä 
pysähdytään syömään ja unille. Pitkästä matkasta 
selvitään taas kerran – yhdessä.

Kurkiaura on vain yksi esimerkki luonnosta, 
jossa yhdessä tekeminen mahdollistaa elossa sel-
viämisen. Meihin ihmisiinkin yhteisöllisyys on 
sisään rakennettua. Ihminen tarvitsee ympärilleen 
yhteisön, jotta hän selvittää arjen haasteet, mutta 
myös ollakseen luova ja aikaansaava.

Verkostot ovat tämän Positio-lehden ytimessä. 
Kerromme, millaisia verkostoja paikkatietoalalla 
on ja miten yhdessä tekemällä taklataan yhteisiä 
haasteita. Oskari-verkostossa karttapalveluun kehi-

tetään ominaisuuksia, jotka ovat valmistuttuaan kaikkien Oskari-ohjelmistoa hyödyn-
tävien organisaatioiden käytössä. KEHTO-foorumissa taas etsitään yhdessä ratkaisuja 
kuntien haasteisiin, jolloin jokaisen kunnan ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Miltä 
näyttää alan verkostojen tulevaisuus, sitä mietitään GeoForum-hankkeessa.

Verkostojen ja yhteisöllisyyden voima ei näy vain nimetyissä verkostoissa. Yhteis-
työtä tehdään kaikkialla ja koko ajan. Osoitetietojen keruussa Osoitehaaviin kansa-
laisten osallistaminen on merkittävässä roolissa, ja ei uusia standardejakaan syntyisi 
ilman yhteistyötä. 

Positio-lehti on myös yhteistyön tulos. Näin ensimmäistä kertaa päätoimittajana 
olen kiitollisena huomannut, että ympärilläni on Positio-verkosto, johon voin luottaa 
ja joka auttaa minua ideoimaan, kurkistamaan oman paikkatietokuplani ulkopuolelle 
ja välttämään matkan varrelle osuvat karikot. 

Pääosissa tässä verkostossa ovat toimitussihteeri Maria Vilppola, taittaja Leena-
Riitta Tuomaala ja monialainen toimituskuntamme. Kiitos myös entisille päätoimit-
tajille Pirkko Yliselälle ja Kirsi Mäkiselle, jotka vuosien Positio-kokemuksella toimitte 
mentoreinani.

Oma lentoni Positio-lehden siivillä on vasta alkumetreillä, mutta jotain minulle on 
jo selvinnyt. Päätoimittajan tehtävä on kuin kurkiauran johtajana toimiminen. Saan 
lentää Positio-taivaalla yhdessä muiden paikkatietolintujen kanssa ja tarkkailla sieltä 
maailmaa näköalapaikalta!
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Mitä laajempi verkosto,  
sitä enemmän viisautta? 

KATRI ISOTALO

Verkostoituminen on ollut viime vuo-
sien mantra niin työelämässä kuin 
vapaa-ajallakin. Verkostoissa eri taho-
jen tiedot ja taidot saadaan kaikkien 
käyttöön ja lopputulos on enemmän 
kuin osiensa summa. Siis mitä laajempi 
verkosto, sitä enemmän viisautta ja 
parempia päätöksiä?

Mitään uutta verkostomainen työs-
kentely ei ole. Erityisesti monissa 
asiantuntija- ja kehittämistehtävissä 
töitä on tehty eri alojen ja eri orga-
nisaation osaajien muodostamissa 
verkostoissa oikeastaan aina. Kun eri-
tyisosaaminen syvenee ja asianosaisten 
määrä lisääntyy, verkostojen lonkerot 
pidentyvät ja kosketuspisteet lisäänty-
vät. Myös sähköisten työkalujen yleis-
tyminen kasvattaa tarvetta ymmärtää 
verkostodynamiikkaa. 

TkT, arkkitehti, KTM Susa Eräranta 
tutki väitöstyössään kaupunkisuun-
nittelun arkea ja verkostodynamiikkaa 
maankäytön suunnitteluprosessissa 
asiantuntijayhteistyön näkökulmasta. 

Kun Eräranta kartoitti suunnitte-
luprosessiin osallistuneiden henkilöi-
den määrän, lopputuloksena oli 400 
asiantuntijaa ja asukkaat. Määrä oli 
kaikille yllätys, sillä useimmat osallis-
tujat arvioivat osallistujien määräksi 
vain muutamia kymmeniä. Tiedostoja 
prosessissa tuotettiin 10 500. Vaikka 
henkilöstön vaihtuvuus oli maltillista, 
vain yksi neljästäsadasta henkilöstä 
osallistui lähes kaikkiin kuvattuihin 
vaiheisiin.

Liika yksinkertaistaminen ei 
kannata 

Kun 400 asiantuntijaa käyttää pelkäs-
tään kokouksiin yhteensä 4 000 työ-
tuntia, ei ole yhdentekevää, millaisella 
prosessilla lopputulos saadaan aikaan. 

Kaupunkisuunnittelijana toimiva 
Susa Eräranta kertoo yllättyneensä 
siitä, kuinka vähän sekä alan opin-

Verkostoissa syntyy paljon tietoa, mutta sen hyödyntäminen jää usein puolitiehen. 
Osallistujien määrä maankäytön suunnittelussa yllätti sekä tutkijan että osallistujat.

Koko prosessia kuvaavassa verkostossa yksi 
pallo kuvaa aina yhtä asiantuntijaa, joita 
tähän maankäytön suunnitteluprosessiin 
osallistui 400. Viiva ihmisten välillä 
kertoo heidän tavanneen jossain 
prosessin aikana järjestetyssä 
kokouksessa. Kaikki henkilöt eivät 
kuitenkaan ole osallistuneet 
prosessiin samanaikaisesti. 
Tutkimusaineisto on kerätty 
ja käsitelty analysoitavaksi 
sosiaalisen verkostoanalyysin 
(SNA) menetelmillä.
Kuva Susa Eräranta.
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Katri Isotalo
ETUNIMI.SUKUNIMI@
VIESTINTAISOTALO.FI

KATRI ISOTALO noissa että käytännön työssä paneudu-
taan kaavoitusprosessin suunnitteluun 
ja systeemiajatteluun. ”Kunnissa on 
aika hyvin hoidettu sähköiset järjes-
telmät, mutta entä sitten, kun mukaan 
astuu ihmisiä?”, Eräranta kysyy. 

Yleinen ongelma on liika yksinker-
taistaminen. Jos prosessikaaviossa on 
lähtötilanteen ja tavoitetilan välillä 
vain muutama laatikko, on selvää, ettei 
prosessilla ole valmiuksia yllätyksille ja 
muutoksille. ”Muutosten sietäminen ei 
ole muutenkaan suunnittelujärjestel-
män vahvuuksia.”

Samoilla tiedoilla erilaisia 
päätöksiä

Yllättävän usein tehottomuutta ja tur-
hautumista aiheutuu myös siitä, ettei 
prosessi hahmotu kokonaisuutena, eikä 
lopullinen tavoite ole kaikille kirkas. 
Mitä laajempi verkosto, sitä tärkeäm-
pää on tehdä kaikille selväksi, mitä 
oikein ollaan tekemässä. Tämä itses-
täänselvältä kuulostava asia nousi esiin 
myös esimerkiksi Sitran pari vuotta 
sitten toteuttamassa Siilonmuurtajat-
hankkeessa, jossa pyrittiin kehittämään 
julkishallinnon poikkitieteellisyyttä. 

Sama koskee yksittäistä kokousta: 
jokaisella kokouksella on oltava kaik-
kien tiedossa oleva tavoite. 

Maankäytön suunnitteluprosessissa 
yhteisesti tiedostettu tavoite voi olla 
asuntojen suunnittelu 5 000 ihmiselle, 
mutta onko kaikille selvää, halutaanko 
alueelle saada hyvät julkisen liikenteen 
yhteydet, tai tulisiko alueelle raken-
nettavasta päiväkodista päästä helposti 
lähimetsään?

”Se, että kaikilla on samat lähtötie-
dot käytössään, ei välttämättä tarkoita 
sitä, että niiden perusteella tehtäisiin 
yhtenäisiä päätöksiä. Pitää myös muis-
taa, että kaikki tieto ei ehkä olekaan 
sähköisissä järjestelmissä”, korostaa 
Eräranta. Arvokeskustelu hankkeen 
alussa auttaisi yhteisen tavoitteen hah-
mottamista. 

Luottamuksen rakentaminen vie 
aikaa

Tiedon jakaminen eri alojen asiantun-
tijoiden kesken ei laajoissa verkostoissa 
aina suju optimaalisesti. Yhteistyön 
tekee entistä haastavammaksi erikois-
osaamisen syventyminen, mutta sen 
vastapainoksi poikkitieteellisyys alkaa 
sentään yleistyä opinnoissa. 

Olennaista on ymmärtää, että ver-
koston ja sen edellyttämän luotta-
muksen muodostuminen vaatii aikaa. 
Eräranta suosittelee suosimaan työn 
alussa isoja kokouksia, joissa kaikki ovat 
läsnä. Eri tahojen tiedon, osaamisen ja 
odotusten avaaminen mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa auttaa pääse-
mään yhteiselle polulle kohti yhteistä 
maalia. 

Aikaa säästäviä sähköisiä kokouk-
sia kannattaa hyödyntää tiedottaviin 
ja yksinkertaisia päätöksiä vaativiin 
tilanteisiin.

Mihin tieto katoaa?

Mitä tapahtuu verkostossa syntyneelle 
tiedolle, kun satojen ihmisten verkosto 
on saanut työnsä valmiiksi? Mitä tapah-
tuu esimerkiksi tiedolle siitä, mikä 
prosessissa toimi hyvin ja mitä virheitä 
ei kannata toistaa? 

Susa Erärannan tutkimuskohteessa 
vain kahdeksasta prosentista ko kouksia 
laadittiin muistio. Kirjalliseen muistiin 
päätyy vain harva asia. Tämä luonnol-
lisesti tekee kokonaisuuden hahmot-
tamisen vaikeaksi niille henkilöille, 
jotka osallistuvat vain johonkin osa-

alueeseen. Ainakin sitovat päätökset ja 
niiden perustelut tulisi kirjata jo väli-
vaiheissa, jotta kaikki tietävät, mihin 
asioihin voi vielä vaikuttaa ja minkä 
asioiden kohdalta juna meni jo. 

Eräranta puhuu tutkimuksessaan 
prosessimuistista, joka on eräänlaista 
hiljaista tietoa. Vaikka jokainen kaa-
voitusprojektikin on jollain tapaa yksi-
löllinen, eri projektien välillä on paljon 
toistuvia rakenteita ja tekijöitä, joiden 
ymmärtäminen tehostaisi seuraavan 
projektin läpivientiä. 

Usein prosessimuistiin herätään 
vasta silloin, kun verkoston keskeinen 
henkilö vaihtuu. Eräranta suosittelee 
verkostoja reflektoimaan prosessia 
sekä prosessin aikana että jälkikäteen, 
jotta tuhansien tuntien työstä syntynyt 
tieto ja osaaminen saataisiin paremmin 
tulevien verkostojen käyttöön. 

”Kaikkea tapaamisissa kerääntyvää 
tietoa ei tietenkään voi eikä kannata 
kirjata muistioiksi. Prosessin alussa 
tulisikin yhdessä miettiä, mitkä ovat 
ne asiat, jotka kannattaa kirjata ylös, 
mikä on sopiva tarkkuustaso ja miten 
ja mihin tieto tallennetaan. Tähän ja 
prosessin suunnitteluun kannattaa 
käyttää aiemmista prosesseista kerty-
nyttä ymmärrystä.” 

 

KU
VA

: K
AT

RI
 IS

O
TA

LO

Susa Eräranta tutki väitöstyössään 
kaupunkisuunnittelun arkea ja 
verkostodynamiikkaa.

Susa Eräranta toimii tiimipäällikkönä 
Helsingin kaupungin 
kaupunkiympäristön toimialalla. 
Hänen väitöskirjansa ”Memorize the 
Dance in the Shadows? Unriddling 
the Networked Dynamics of Planning 
Processes through Social Network 
Analysis” valmistui Aalto-yliopiston 
Insinööritieteiden korkeakoulun 
Rakennetun ympäristön laitokselle 
maaliskuussa 2019.
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Kaukokartoitusmenetelmissä 
vielä petrattavaa 
täsmäviljelyssä

Täsmäviljelyn avulla voidaan parantaa maata-
louden kannattavuutta ja tuottavuutta samal-
la ympäristöpäästöjä vähentäen. Usein apuna 
käytetään erilaisia paikkatieto- ja paikannus-
teknologioita. Jere Kaivosojan väitöstyö tuo 
kuitenkin esiin, että paikkatietojen hyödyntä-
misessä olisi vielä petrattavaa ja täsmävilje-
lyn hyödyt kompastuvat usein tiedon epävar-
muuteen. 

Tutkimus tehtiin soveltamalla paikka-
tiedon laadun mittaamisen standardeja (ISO 
19157:2013) erilaisiin peltoviljelyteknologi-
aan liittyviin tapaustutkimuksiin. Suurimmak-
si epävarmuustekijäksi paljastui täsmäviljely-
säätötasojen paikkakohtainen määrittäminen. 
Tarkkuutta selvitettiin vertaamalla samaan 
tarkoitukseen eri menetelmillä laskettuja täs-

mäviljelytyötehtäviä keskenään. Työtehtävät 
vaihtelivat keskimäärin 22 %. Yksittäisen täs-
mäviljelytoimenpiteen kannattavuuden las-
kettiin olevan vain 23 % ideaalista tilanteesta, 
jossa paikkatiedon laatuun ei liittyisi epävar-
muutta. Tulosten mukaan työkoneen tehtävän 
tarkkuus oli vain 61 % teoreettiseen optimiin 
verrattuna. 

Tutkimus paljastaa, että teknologioissa on 
vielä huomattavasti kehitettävää. Peltovilje-
lyn ja erityisesti täsmäviljelyn kannattavuutta 
voitaisiin kehittää merkittävästi, kun tiedoista 
saataisiin täysi hyöty irti.

Väitös valmistui Aalto yliopiston rakenne-
tun ympäristön laitokselta geoinformatiikan 
alalta.

Maantieteelliset muuttujat 
tuovat uusia näkökulmia 
virtavesien biodiversiteettiin

Pohjoisten virtavesien biodiversiteetin vaih-

telua voidaan selittää perinteisten ympäris-
tömuuttujien ohella myös maantieteellisillä 
muuttujilla, selvisi Oulun yliopistossa valmis-
tuneessa väitöstutkimuksessa. 

Olli-Matti Kärnä tarkasteli väitöstyös-
sään virtavesien biodiversiteetin vaihtelua 
elottoman ympäristön monimuotoisuutta ku-
vailevan geodiversiteetin ja maantieteellisen 
sijainnin etäisyysmuuttujien avulla. Näiden 
maantieteellisten muuttujien selityskykyä ver-
rattiin suhteessa perinteisiin virtaavista vesis-
tä kerättäviin ympäristömuuttujiin. 

Tulokset osoittavat, että virtavesien biodi-
versiteetti rakentuu enimmäkseen perinteis-
ten ympäristötekijöiden varaan, mutta maan-
tieteellisten muuttujien roolista saatiin myös 
selkeitä viitteitä. Esimerkiksi lajien leviämis-
reittejä kuvailevat etäisyysmitat vaikuttivat 

biologisten yhteisöjen rakentumiseen. Tulok-
set osoittavat myös, että virtaavien vesien bio-
diversiteettiä voidaan selittää elottoman luon-
non monimuotoisuudella. Parhaimmillaan 
esitellyt muuttujat voivat myös hyödyttää vir-
tavesien suojeluun tähtääviä pyrkimyksiä. Tut-
kimusalueet sijaitsivat Pohjois-Suomessa su-
barktisella vyöhykkeellä ja Länsi-Suomessa 
boreaalisella alueella. 

Väitös valmistui Oulun yliopiston luon-
nontieteellisen tiedekunnan  maantieteen tut-
kimusyksikössä.

Rytmianalyysi avaa 
arjen katutilan ja 
kaupunkiliikkumisen 
ajallisuuksia ja rytmisyyksiä

Kadut ja muut liikkumisen tilat kaupungissa 
ovat urbaanin arkielämän tärkeimpiä tapahtu-
mapaikkoja. Jani Tartia pureutuu tuoreessa 
väitöstutkimuksessa liikkumisen ja katutilan 
rytmeihin sekä kaupunkiympäristön toistu-
viin ajallisuuksiin liikkumisen näkökulmasta. 
Työ pohjautuu erityisesti rytmianalyysiin, jossa 
tarkastellaan liikkeelläolon kokemuksen, sekä 

kehon ja kaupunkitilan välisiä suhteita. 
Tutkimuksessa on tarkasteltu arjessa tois-

tuvia kävely- ja ajoreittejä sekä liikkumisen ta-
paa kahdessa suuressa suomalaisessa kau-
pungissa. Analyysi tuo esiin, miten ihmiset 
hahmottavat, kokevat ja toiminnallaan muok-
kaavat kadun ja laajemmin kaupungin rytmi-
syyksiä omissa rutiineissaan. Sen lisäksi, että 
liikkuminen on toimintaa, jonka avulla siir-
rytään paikasta A paikkaan B, se muodostaa 
myös merkityksiä, kokemuksia, kuulumisen 
tunteita, vuorovaikusta, mielikuvia ja kulttuu-
reita. Analyysi tuo lisäksi esiin erilaisia ryt-
mien välillisyyksiä ja rytmityksen prosesse-

ja, kaupunkiympäristön muodon vaikutuksia 
rytmien muodostumiseen sekä katutilan hal-
tuunoton ajallisesti määrityviä muotoja.

Tutkimus esittää, että rytmianalyyttisen 
lähestymistavan avulla voidaan kartoittaa dy-
naamisia kaupunki-ilmiöitä. Se auttaa myös 
ymmärtämään kaupunkiliikkumisen moni-
ulotteisuutta ja arjen reittien merkityksiä. 
Analyysi paljastaa kaupunkirakenteita ja kar-
toittaa sekä formaaleja että informaaleja liik-
kumisen rakenteita. 

Tartia väitteli Tampereen yliopiston raken-
netun ympäristön tiedekunnassa. 
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TAPAHTUMAKALENTERI

3.3.2020
VIISTOILMAKUVAUS JA 360-MOBIILIKARTOITUS
Paikkatietoalustan webinaari
Lisätietoja: paikkatietoalusta.fi/webinaarit

9.3.2020
MITEN PAIKKATIETOALUSTAN PALVELUT 
EDISTÄVÄT YHTEENTOIMIVUUTTA?
Pasilan virastotalo, Helsinki
Lisätietoja: www.maanmittauslaitos.fi > Kartat 
ja paikkatieto > Paikkatietojen yhteiskäyttö > 
Koulutus

10.3.2020
MITÄ OSOITEHAAVI TARKOITTAA KUNNAN 
KANNALTA?
Paikkatietoalustan webinaari
Lisätietoja: paikkatietoalusta.fi/webinaarit

18.–19.3.2020
MAANMITTAUSPÄIVÄT
Paasitorni, Helsinki
Lisätietoja: www.maankaytto.fi

7.–9.4.2020
GEOSPATIAL WORLD FORUM
Amsterdam, Alankomaat
Lisätietoja: geospatialworldforum.org 

12.–15.5.2020
INSPIRE CONFERENCE 2020
Dubrovnik, Kroatia
Lisätietoja: inspire.ec.europa.eu/conference2020

8.–12.6.2020
ISO 50th TC/211 PLENARY MEETING
Aalto-yliopisto, Espoo
Lisätietoja: committee.iso.org/tc211

14.7.–20.7.2020
XXIVTH ISPRS CONGRESS
Nizza, Ranska
Lisätietoja: www.isprs2020-nice.com/

Rakennuksille ja rakennelmille 
JHS 210 -suositus
Julkisen hallinnon suositus rakennusten ja 
rakennelmien paikkatietojen mallintamiselle 
(JHS 210) on julkaistu. Suositus määrittelee 
muun muassa keinot aikaulottuvuuden hal-
lintaan, ohjeet 2,5D- ja 3D-ulotteisten geo-
metrioiden muodostamiseen sekä laatu- ja 
elinkaarisäännöt kohteille.

”Laatu- ja elinkaarisäännöt tuovat uu-
den ulottuvuuden paikkatietojen hallintaan ja 
mahdollistavat automaattisen laadun tarkis-

tuksen. Myös tietojen integrointi muuhun tie-
toon helpottuu ja tiedot saadaan nopeammin 
käyttöön”, kuvailee JHS 210 -hankkeen pu-
heenjohtaja Antti Jakobsson Maanmitta-
uslaitoksesta. 

Suositus laadittiin kuntien, Maanmit-
tauslaitoksen ja ympäristöministeriön asian-
tuntijoiden yhteistyönä. Näin se luo perustan 
rakennusten kansalliselle mallinnukselle. Ta-
voitteena on, että julkishallinnon paikkatie-
dot rakennuksista ja rakennelmista ovat yh-
denmukaiset ja laadukkaat koko maassa. 

Ilmatieteen laitoksen 
paikkatietojen vaikuttavuus 
analysoitavana

Ilmatieteen laitos teetti Spatineo Oy:lla sel-
vityksen, jossa tutkittiin avointen tietoaineis-
tojen vaikuttavuutta ja käyttömääriä. Lisäksi 
tutkittiin, millaisia toiveita asiakkailla on Il-
matieteen laitoksen tietojen avaamisesta. Ky-
selyssä oli vastaajina julkishallinnon, yksi-
tyisen sektorin, oppilaitosten ja kolmannen 

sektorin edustajia sekä yksityisiä käyttäjiä.
Vastauksia saatiin runsaasti. Avoimet tie-

toaineistot ovat tehokkaassa käytössä. Yksi 
merkittävimmistä havainnoista oli, että avoi-
met tietoaineistot ovat kolmessa vuodessa 
synnyttäneet uutta liiketoimintaa 54 yrityk-
sessä. 

Lue lisää Ilmatieteen laitoksen englan-
ninkielisestä tiedotteesta:  
en.ilmatieteenlaitos.fi/news/1234194411

Paikkatiedon standardisoijat 
Suomeen kesäkuussa

Suomi isännöi kansainvälisen standardisoi-
misjärjestön ISOn paikkatiedon standardi-
soinnin (ISO TC 211 Geographic information/
Geomatics) yleiskokouksen 8.-12.6.2020 Aal-
to-yliopiston tiloissa Espoossa.

Kokous tarjoaa mahdollisuuden alan 
suomalaisille asiantuntijoille tutustua ISOn 
kansainväliseen standardisointityöhön pai-

kan päällä. Tärkeimpiä teemoja ovat paik-
katiedon mallinnus ja dokumentaatio, paik-
katiedon infrastruktuurit sekä paikkatiedon 
soveltaminen jokapäiväisessä elämässä. 

Kokousjärjestäjät toivottavat kaikki ter-
vetulleiksi avoimeen seminaariin, joka järjes-
tetään kokouksen yhteydessä keskiviikkona 
10.6.2020.

Lisätietoja antaa Mikko Huttunen 
(etunimi.sukunimi@sfs.fi), joka vastaa jär-
jestelyistä Suomen standardisoimisyhdistys 
SFS:ssä. 

AJANKOHTAISTA
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Traficom valitsi Spatineo 
Monitorin vahvistamaan 
paikkatietopalveluidensa 
laatua

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on ot-
tanyt käyttöön Spatineo Monitor -työkalun 
paikkatietopalvelujensa laadun valvonnan 
tueksi. Spatineo Monitor tuottaa myös esi-
merkiksi rajapintapalveluiden käyttöanaly-
tiikkaa tietopohjaisen päätöksenteon poh-
jaksi.

Traficom haluaa varmistaa rajapinta-
palveluiden saatavuuden kaikille käyttäjil-
le. Liikenteen ja viestinnän lupa-, rekiste-
ri- ja valvontaviranomaisena Traficomilla 
on nykyisin vastuu merenkulussa tarvitta-
vien merikarttojen hallinnasta ja julkaisus-
ta. Traficom julkaisee merikartta-aineistoja 
avoimina rajapintapalveluina. Merikartta-
aineiston käyttö on erittäin suurta veneily-
kauden aikana, ja käyttö on myös kasvanut 
joka vuosi aineiston avaamisen jälkeen.

Uutta tietoa viistoilmakuvien 
ja 360-mobiilikartoituskuvien 
hyödyntämisestä

Maanmittauslaitoksessa on tutkittu viistoil-
makuvauksen ja 360-mobiilikartoituskuvauk-
sen hyödyntämistä paikkatiedon tuotannossa 
etenkin kunta-näkökulmasta.

Projektissa tuotettiin tieteellinen artikke-
li, joka julkaistiin arvostetussa Remote Sen-
sing -julkaisussa. Artikkelissa käsitellään 
360-mobiilikartoituskuvien hyödyntämistä 
kartoitustarkoituksiin. Tutkimuksen tulokset 
toivat varmuuden siihen, että mobiilikartoi-
tuksella voidaan päästä kartoituksen kannal-
ta riittävän tarkkoihin tuloksiin. 

Viistoilmakuvausta käytetään tyypillises-
ti kaupunkimallien tuottamiseen (mesh-mal-
lit, teksturointi) ja näin esimerkiksi kaupunki-
suunnittelun tukena. 360-kuvaukselle selkeät 
käyttökohteet ovat kohteiden visuaalinen seu-
ranta ja valvonta sekä  infraomaisuuden kar-
toitus ja hallinta. Projektissa tuotettiin myös 
ohjeistukset kunnille viistoilmakuvausten ja 
360-mobiilikartoitusten tuotantoon ja tilaa-
miseen.

Accurate Calibration Scheme for a Multi-
Camera Mobile Mapping System -artikkeli on 
julkaistu Remote Sensing -julkaisun sivuilla: 
www.mdpi.com > Journal > Remote Sensing

Oulun yliopisto panostaa 
älyautoilun tutkimukseen

Oulun yliopisto on hankkinut itseohjautu-
van auton tutkimusvälineeksi ja osaksi 6G 
Flagship -tutkimuskokonaisuutta.

Tutkimuksissa halutaan muun muassa 
ratkoa, miten isoja ja laajoja ohjelmistoko-
konaisuuksia voidaan rakentaa tehokkaasti 
ja hajautetusti, kun nykyään autossa voi olla 
jopa 200 ohjelmistolisenssiä ja 200 miljoo-
naa riviä koodia. Autot muistuttavat nykyään 
enemmän ohjelmistoympäristöjä, mutta kai-

ken pitää olla turvallista, toimivaa ja kestä-
vää.

Auto toimii tutkimuslaitteena, johon tut-
kijat voivat asentaa omia instrumenttejaan.

- Oikeastaan kaikki kaksitoista tutkimus-
yksikkömme voivat hyödyntää autoa omista 
lähtökohdistaan. Auto on monelle yksikölle 
ratkaisu päästä testaamaan asioita oikeas-
sa ympäristössä. Merkittävää tulee olemaan 
myös auton kytkeminen yliopiston hallinnoi-
maan 5G-testiverkkoon, jonka avulla voidaan 
tutkia myös autojen välistä kommunikaatiota 
ja yhteistyötä, kertoo dekaani  Jukka Riek-
ki  Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan 
tiedekunnasta.

Auton avulla aiotaan tutkia myös esimer-
kiksi käytettävyyttä sekä ihmisen ja laitteen 
välistä vuorovaikutusta. Näin voidaan havai-
ta esimerkiksi, millaisilla ratkaisuilla ajokäyt-
täytymiseen voidaan vaikuttaa ja millaisia 
erilaisia käytettävyyteen liittyviä näkökulmia 
autonomisiin järjestelmiin liittyy.

112 Suomi -sovellus 
paikantaa nyt myös 
merihädässä

Hätäkeskuslaitoksen 112 Suomi -mobii-
lisovellus auttaa jatkossa paremmin myös 
vesillä vaaraan joutuneita. 

Sovelluksen päivystysnumerolistalta 
löytyvä meripelastuksen hälytysnumero 
välittää jatkossa sijaintitiedon meripelas-
tuksen johtokeskukselle. Paikannus toimii 
vain silloin, kun numeroon soitetaan sovel-
luksen kautta. Sijaintitiedon välittyminen 
meripelastuksen tietoon nopeuttaa puhe-
lujen käsittelyä ja avun saamista. 

Sovellukseen on lisätty myös hätä- ja 
onnettomuustilanteiden toimenpidekortit 
huviveneilijöille. Toimenpidekorttien tar-
koituksena on toimia veneilijälle muistirun-
kona ja tukena onnettomuus- ja vaarati-
lanteissa. Ne ovat sovelluksessa saatavilla 
myös ilman verkkoyhteyttä.

112 Suomi -sovelluksen voi ladata so-
velluskaupoista ilmaiseksi Android- ja 
iPhone-puhelimiin. Sovelluksella on lähes 
1,6 miljoonaa latausta.
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Verkostoissa kasvaa menestys!

Verkottuminen on megatrendi. Tieto-
tekniikan ja tietoverkkojen kehitty-
minen on luonut edellytykset uusille 
toimintamalleille ja yhteistyölle. Pai-
kallisista talkoista on siirrytty yhä 
enemmän kansallisiin ja globaaleihin 
yhteisöihin ja yhteistyörakenteisiin.

Yksin on vaikeaa pärjätä, saati 
menestyä. Maailma monimutkaistuu 
ja jokaisen yksilön ja organisaation 
on löydettävä ja ansaittava roolinsa 
ekosysteemissä. Vanhat rakenteet 
hajoavat jäykkyydessään. Viranomaiset 
joutuvat tulemaan siiloistaan ja suurten 
yritysten on etsittävä pieniä innovatii-
visia kumppaneita. 

Verkottumisen tavoite on vuorovai-
kutus ja yhteistoiminta. Verkostossa 
opitaan tuntemaan toisia ja ymmärtä-
mään omia vahvuuksia ja heikkouksia. 
Vuorovaikutuksella hälvennetään 
epäluuloja ja rakennetaan luottamusta. 
Verkostossa opitaan uutta ja jaetaan 
parhaita käytäntöjä. Jos kaikki tulevat 
verkostoon ainoastaan hakemaan 
jotain, kukaan ei saa mitään. 

Kansainvälisiä 
menestystarinoita

Verkoston ei tarvitse olla vain semi-
naareja ja pullakahveja. Innostunut 
ja osaava ydinryhmä voi synnyttää 
joukkoliikkeen, joka kasvaa kansainvä-

liseksi menestystarinaksi kuten Wiki-
pedia tai OpenStreetMap. Paikallinen 
voi kasvaa maailmanlaajuiseksi kuten 
esimerkiksi Open Knowledge Finlan-
din piiristä syntynyt MyData Global, 
jolla on jäsenjärjestöt jo yli 20 maassa. 
Verkosto voi synnyttää merkittävää 
liiketoimintaa kuten Älykkään liiken-
teen verkoston, ITS Finlandin, piiristä 
syntynyt ”Mobility as a service”-toi-
mintamalli ja MaaS Global -yritys, joka 
on kerännyt jo yli 50 miljoonan euron 
rahoituksen kansainvälisen liiketoi-
minnan käynnistämiseen. 

Verkoston missiona voi olla esimer-
kiksi standardien kehittäminen, laa-
dukkaampi ja kattavampi data taikka 
avoimet ja yhteentoimivat ohjelmistot 
ja palvelut. Open Geospatial Consor-
tiumin (OGC) yli 500 jäsentä kehittävät 
yhdessä paikkatiedon standardeja. 
OSGeon sateenvarjon alla yli 30 000 
henkilöä kehittää avoimia paikkatie-
don ohjelmistotyökaluja. Verkostojen 
menestystarinoita riittää – joskin haas-
teitakin on alkaen ilmastonmuutoksen 
torjunnasta! 

Verkosto voi rakenteeltaan olla jouk-
koliike tai epämuodollinen yhteisö tai 
rekisteröitynyt yhdistys, osuuskunta, 
yritys tai jokin yhdistelmä näistä. 
Sopiva muoto riippuu paljolti toimin-
nan luonteesta ja vakiintumisen vai-
heesta. Tarpeen ja kysynnän mukaan 
verkosto voi organisoida koulutusta, 
tutkimusta ja kehittämistoimintaa 
ja kasvaa tapahtumien järjestäjäksi, 
projektitoimistoksi tai vaikka vien-
tiyhtiöksi. Menestyäkseen verkoston 
kannattaa palkata parasta osaamista 
tukemaan yhteisön jäseniä kumppa-
neiden löytämisessä ja yhteisten unel-
mien toteuttamisessa. 

Paikkatiedon verkostohistorialla 
on Suomessa pitkät perinteet. Eri tie-
teenaloilla on ollut perinteisesti omat 
yhdistyksensä. 1980-luvulla LIS-pro-
jekti kokosi kymmeniä virastoja ja 
kuntia yhteistyöhön ja Paikkatieto-
markkinat on tarjonnut vuosittain 
mahdollisuuden tutustua alaan ja 
toimijoihin laajemmin. Positio-lehti on 

tarjonnut ikkunan alan kehitykseen ja 
ProGIS on osin onnistunut kokoamaan 
alan ammattilaiset yhteen. Inspire-
direktiivin jalkauttamiseen käynnis-
tettiin oma tukiverkosto. Yritykset ovat 
perustaneet oman FLICin. 

Pienessä maassa ei aktiiveja toi-
mijoita riitä kovin moneen yhtei-
söön. Kokoamalla voimavarat yhteen 
voimme eri klikkien edunvalvonnan 
sijasta odottaa upeaa, uutta paikkatie-
don menestystarinaa!
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Antti Rainio on Navinova 
Oy:n toimitusjohtaja, jolla on 
vuosikymmenten kokemus 
paikkatietoalan verkostoista.
ANTTI@NAVINOVA.FI .

Paikkatiedon tuottamisen 
kirjo on laaja ja 
hyödyntäminen tätäkin 
monimuotoisempaa. On 
siis luontevaa, että myös 
paikkatiedon ympärillä 
tehdään yhteistyötä ja 
verkostoidutaan. Mutta 
mitä hyötyä verkostoista 
on ja miksi kannattaa 
verkottua?

ANTTI RAINIO

POHDINNAN PAIKKA

Tällä palstalla kuullaan vaihtuvien 
asiantuntijoiden ajatuksia lehden 
teemaan liittyvistä aiheista.
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Kysymyksiin ihmisten liikkeistä kai-
paavat vastauksia muun muassa kau-
punkisuunnittelijat, turvallisuusvi-
ranomaiset, asiakasvirroista kilpailevat 
yritykset ja tutkijat monilla aloilla. 
Ymmärrys väestön alueellisesta jakau-
tumisesta tiettynä ajanhetkenä ja sen 

vuorokaudenaikaisesta vaihtelusta – 
väestön dynamiikasta – on vähäistä ja 
rajoittuu pääasiassa tietoon siitä, missä 
ihmiset nukkuvat. 

Tuore matkapuhelinaineistoa hyö-
dyntävä maantieteen pro gradu -työni 
tarjoaa empiiristä tietoa väestön dyna-
miikasta pääkaupunkiseudulla sekä 
menetelmiä tulevaisuuden tiedonlou-

hintaan. Empiirisiä tuloksia voidaan 
käyttää suunnittelun ja päätöksenteon 
tukena.

Kotona 24/7?

Tieto ihmisten alueellisesta jakautu-
misesta perustuu meillä ja maailmalla 
edelleen pitkälti staattisiin, asuinpaik-
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Matkapuhelinaineistot 
ponnahduslautana kohti 
dynaamista väestöaineistoa

CLAUDIA BERGROTH

Helsingin yliopistossa hiljattain valmistunut pro gradu tarjoilee tietoa pääkaupunkiseudun 
väestön dynamiikasta. Missä kaupunkilaiset viettävät aikaa arki-iltaisin? Millainen on 
kaupungin tai eri kaupunginosien pulssi? Missä ja milloin ihmiset kohtaavat?
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kaan sidottuihin väestötietoihin. Tark-
kakin tieto on monin tavoin puutteel-
lista väestön dynamiikan tarkastelun 
kannalta. Dynamiikan puuttuminen 
tietovarannoista voi johtaa merkit-
tävien väestöryhmien, kuten pende-
löivien työmatkalaisten tai turistien, 
sivuuttamiseen, kun päätöksiä tehdään. 

Dynaamisen tiedon kerääminen on 
kuitenkin työlästä. Tutkijoiden piirissä 
on kehitetty erilaisia menetelmiä perin-
teisten väestöaineistojen puutteiden 
korjaamiseksi. Menetelmien kirjoon 
sisältyy muun muassa yövalaistuksen 
analysointi kaukokartoituksen keinoin, 
sähkönkulutuksen seuranta tai asuin-
paikkatiedon rikastaminen erilaisilla 
tilastoaineistoilla, kuten liikennemää-
rillä. Parhaat tulokset on kuitenkin 
saavutettu matkapuhelinaineistoja 
hyödyntäen.

Matkapuhelin ihmisen sijainnin 
kuvaajana

Matkapuhelimet ovat lyhyessä ajassa 
raivanneet tiensä lähes jokaisen tas-
kuun, jossa ne kulkevat mukana päivit-
täisestä aktiviteetista toiseen. Saman-
aikaisesti matkapuhelinoperaattorit 
tallentavat tietoa puhelinten sijainnista 
verkon toimintaa optimoidakseen. 
Juuri korkea läpäisevyys ja sen mah-
dollistama otoskoko tekee matkapuhe-
linaineistosta tutkijalle houkuttelevan 
ja erottaa sen esimerkiksi sosiaalisen 
median aineistosta väestödynamiikkaa 
koskevan tiedon lähteenä. 

Matkapuhelinaineistojen hyödyn-
täminen ihmisen liikkumisen tutki-
muksessa onkin vallannut alaa tieteen 
kentässä jo 2000-luvun alusta lähtien, 
mutta tästä huolimatta matkapuheli-
naineistoihin pohjautuvaa tieteellistä, 
Suomeen sijoittuvaa tutkimusta ihmis-
ten liikkumisesta ei ole aiemmin jul-
kaistu. Lisäksi vain harvassa tutkimuk-
sessa on ilmoitettu matkapuhelinten 
tiedonsiirto aineistolähteenä datan- KU

VA
T:

 C
LA

U
D

IA
 B

ER
GR

O
TH

positio 1/2020   11



käytön ja älypuhelinten yleistyvyy-
destä huolimatta tai vertailtu erilaisten 
matkapuhelinaineistojen soveltuvuutta 
ihmisen sijainnin kuvaajana.

Näistä lähtökohdista lähdin viime 
keväänä valmistuneessa pro gradu 
-työssäni tarkastelemaan pääkaupun-
kiseudun väestödynamiikkaa matka-
puhelinaineistoa hyödyntäen. 

Dynaaminen väestöaineisto on 
monen aineiston summa

Yksi työn keskeisistä tavoitteista oli 
tuottaa dynaaminen 24 tunnin väes-
töaineisto pääkaupunkiseudulta. Läh-
töaineistona käytin matkapuhelino-
peraattori Elisan vuosina 2017–2018 
keräämää verkkopohjaista matkapu-
helinaineistoa. Aineisto sisälsi tunnin 
tarkkuudella puheluiden, tiedonsiirto-
yhteyksien ja verkkoyhteyksien muo-
dostusyritysten lukumäärän kussakin 
tukiasemassa. Tietoa yksittäisistä puhe-
limista ei ollut mukana aineistossa, 
minkä johdosta henkilöiden yksityi-
syydensuoja pysyy turvattuna. 

Lisäksi hyödynsin aineistoja maan-
käytöstä, rakennusten pinta-alasta ja 
käyttötarkoituksesta sekä Tilastokes-
kuksen ajankäyttötutkimuksen tulok-
sia väestön kohdentamiseen 250 m 
x 250 m tilastoruudukkoon käyttäen 
edistynyttä dasymetristä interpoloin-
timenetelmää (ks. Järv et al. 2017). 
Näin oli mahdollista kohdentaa väestö 

tukiasemien teoreettisten kuuluvuus-
alueiden sisällä alueille, joilla ihmiset 
todennäköisimmin ovat tiettyyn aikaan 
päivästä. Lopuksi interpoloitu väestöai-
neisto validoitiin väestörekisteritietoja 
käyttäen. 

Tuloksena syntynyttä 24 tunnin 
väestöaineistoa käytin pääkaupunki-
seudun pulssin analysointiin ja ensim-
mäisen täysin dynaamisen saavutetta-
vuusmallin toteuttamiseen tutkimus-
alueella. Lisäksi vertailin tilastollisesti 
kolmen käytössä olleen eri matka-
puhelinaineistotyypin soveltuvuutta 
ihmisen sijainnin kuvaajana. 

Dynaaminen väestöaineisto 
paljastaa kaupungin pulssin 

Työn tulokset osoittavat, että matka-
puhelinpohjainen väestöaineisto on 
luotettava ihmisten sijainnin kuvaaja 
ja tarjoaa realistisempia tuloksia kuin 
staattinen väestöaineisto. Päivän aikana 
staattinen väestöaineisto yliarvioi 
väestön osuutta erityisesti asuinalueilla 
samalla aliarvioiden väestöä alueilla, 
joilla on työpaikka- tai palvelukeskit-
tymiä. Dynaaminen väestöaineisto pal-
jastaa myös kaupungin pulssin. Tämä 
korostuu erityisesti Helsingin keskus-
tassa, jossa tutkimusalueen väestön 
suhteellinen osuus kasvaa yöstä 50 
prosentilla keskipäivän huippuunsa.

Myös käytet yllä matkapuheli-
naineistolla on väliä: tiedonsiirto osoit-

tautui kaikilla mittareilla luotettavim-
maksi aineistolähteeksi, ja vertailuissa 
se suoriutui selkeästi paremmin kuin 
puheluiden lukumäärä. Erot korostuvat 
varsinkin yöaikaan, jolloin puheluita 
soitetaan vähän, mutta älypuhelimet 
usein synkronisoivat taustalla esimer-
kiksi sähköpostia.

Edistysaskelia dynaamisen 
väestötiedon saatavuuden 
parantamiseksi tarvitaan
Yhteiskunnan ymmärtäminen edel-
lyttää luotettavia tietoja väestön dyna-
miikasta. Herää kuitenkin kysymys, 
kenellä on pääsy tarvittavaan aineis-
toon. Matkapuhelinaineiston saata-
vuus esimerkiksi tutkijakäyttöön ja 
riippumattomaan tilastotuotantoon 
on edelleen haastavaa. Yhteistyön edis-
täminen matkapuhelinoperaattorien 
ja tutkijoiden välillä on edellytys, jos 
halutaan siirtyä kohti luotettavampaa, 
dynaamista väestötietoa päätöksen-
teon ja suunnittelun pohjaksi. 

Claudia Bergroth toimii tutkijana 
Helsingin kaupungin Kaupunkitutkimus 
ja -tilastot -yksikössä. 
ETUNIMI.SUKUNIMI@HEL.FI . 

Teksti perustuu keväällä 2019 Helsingin 
yliopiston Digital Geography Lab (DGL) 
-tutkimusryhmässä valmistuneeseen 
pro gradu -työhön. Työtä ohjasivat 
post doc -tutkijat Olle Järv ja Henrikki 
Tenkanen sekä prof. Tuuli Toivonen. 
Työstä on valmisteilla useita tieteellisiä 
artikkeleita. 

LU E  L I S Ä Ä  A I H E E S TA :

• Pro gradu -työ Uncovering population dynamics using mobile phone data : the case 
of Helsinki Metropolitan Area: helda.helsinki.fi/handle/10138/302228

• Pääkaupunkiseudun dynaaminen väestö animoituna: blogs.helsinki.fi/accessibility  
> news > The 24-h population dynamics of the Finnish capital region uncovered 
(9.10.2018)

• Aiheesta on kirjoitettu myös Position numerossa 1/2019: www.positio-lehti.fi
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Paikkatiedot tutuiksi 
verkkokoulutuksen avulla

Paikkatietojen ja paikannustiedon 
tarjoamien hyötyjen tunnistamisessa 
on puutteita kaikenlaisissa organisaati-
oissa. Tietämys voisi lisätä palveluiden 
käyttöä ja tehostaa prosesseja myös 
valtionhallinnossa. Maanmittauslaitos 
halusi tarjota matalan kynnyksen mah-
dollisuuden valtionhallinnon työnteki-
jöille ja toteutti Paikkatiedolla parem-
pia päätöksiä -verkkokoulutuksen. Nyt 
on sen käynyt jo yli 700 ihmistä. 

Paikkatiedolla parempia päätöksiä 
-verkkokoulutus on maksuton ja kai-
kille valtiolla työskenteleville avoin 
koulutus, joka löytyy eOppiva-alus-
talta. Koulutus auttaa tunnistamaan 
paikkatietojen merkityksen yhteis-
kunnan eri sektoreilla, antaa valmiudet 
paikkatietojen hyötykäyttöön omassa 
työssä ja vahvistaa kykyä huomioida 
paikkatiedot osana päätöksenteko-
ketjua.

”Yksi Maanmittauslaitoksen perus-
tehtävistä on paikkatietojen käytön 
edistäminen. Ei riitä, että aineistoja 
laitetaan vain tarjolle, vaan niiden 
tehokas käyttö vaatii sidosryhmien 
aktivointia. Koulutus on yksi väylä 
lisätä tietoisuutta”, kertoo koulutuk-
sen suunnittelija, johtava asiantuntija 
Anniina Lundvall.

Puolen tunnin paketti
Koulutus koostuu lyhyistä teksteistä, 
videoista ja grafiikoista sekä oppimista 
testaavista tehtävistä. Koulutus sisältää 
moduuleita, joissa syvennytään paikka-
tiedon käyttöön esimerkiksi turvalli-
suuden, hyvinvoinnin, biotalouden ja 
kaupunkisuunnittelun näkökulmista. 

”Jos koulutuksen käy läpi kevyellä 
otteella, aikaa menee noin puoli tuntia. 

Moni on viettänyt koulutuksen parissa 
useamman tunnin. Jokainen saa valita 
vapaasti miten syvällisesti perehtyy 
teemoihin”, Lundvall kertoo. Verkko-
koulutusta on toivottu käännettäväksi 
ruotsiksi ja englanniksi, ja ideoita jatko-
koulutusten teemoiksi on myös saatu.

”Alkuvuodesta teemme uudelleen-
linkityksiä ja tarkistamme, että kou-
lutus toimii edelleen moitteettomasti. 
Seuraamme myös tilastoja ja palautetta 
säännöllisesti. Keskustelemme myös 
siitä, miten koulutusta kehitetään”, 
Lundvall sanoo.

Jokaiselle jotakin

Palautetta koulutuksen kävijät antavat 
paljon ja se on pääasiassa positiivista. 
Koulutuksen tekniikkaa kuvataan 
toimivaksi ja sen rakenne on kävijälle 
selkeä. 

”Palaute osoittaa, että ihmiset ovat 
hyvin erilaisia oppijoita. Joidenkin 
mielestä jäätiin liian pintatasolle, toiset 
taas pitävät koulutusta liian pitkänä 
ja kolmannet odottivat teknisempää 
sisältöä. Koulutuksessa ei ole tenttiä, 
mikä sekin on joillekin ihana juttu, 
ettei ole pakko testata omia taitoja ja 
toisille se taas aiheuttaa tunteen, ettei 
oppinut mitään”, Lundvall kuvailee. 
Suurimmalle osalle koulutus on tuonut 
jotakin uutta oivallusta omaan työhön. 

”Valtava määrä palautteen antajista 
arvioi, että aikoo kokeilla koulutuksessa 
esiteltyjä palveluita ja myös suositte-
lee koulutusta kollegoilleen. Ne ovat 
hyviä signaaleita siitä, että koulutus 
todella tekee sen, mitä sen pitää eli lisää 
paikkatietotietämystä ja palveluiden 
käyttöä.” 

ANNIINA LUNDVALL

Anniina Lundvall on eOppiva:n 
Paikkatiedolla parempia päätöksiä 
-koulutuksesta vastaava johtava 
asiantuntija Maanmittauslaitoksella. 
ETUNIMI.SUKUNIMI@
MAANMITTAUSLAITOS.FI .

”Koulutus oli mie-

lenkiintoinen. Tässä 

koulutuksessa tuli 

esille asioita, joita 

ei osannut yhdistää 

toisiinsa ja paljon 

uutta tietoa.”

Paikkatiedolla parempia päätöksiä -verkkokoulutus tutustuttaa valtionhallinnon ammattilaiset 
paikkatiedon perusteisiin. Koulutuksessa syvennytään paikkatiedon hyödyntämiseen esimerkiksi 
turvallisuuden, hyvinvoinnin, biotalouden ja kaupunkisuunnittelun näkökulmista.

Koulutuksesta saatua käyttäjäpalautetta

T U T U S T U : 
eoppiva.fi/koulutukset/paikkatiedolla-
parempia-paatoksia

KUVA: MAANMITTAUSLAITOS
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Yhteistyöllä paikkatietojen 
yhteiskunnalliset hyödyt tappiin

Paikkatietopoliittiseen selontekoon 
kirjattiin vuonna 2018 yhteinen tavoit-
teemme: ”Teemme Suomeen maailman 
innovatiivisimman ja turvallisimman 
paikkatiedon ekosysteemin.” Yhtenä 
toimenpiteenä tämän saavuttamiseksi 
on listattu yhteistyön tehostaminen 
uudella yhteistyöelimellä. Tästä on 

keskusteltu alalla jo pidempään, mutta 
vapaaehtoisvoimin toimivissa yhdis-
tyksissä ja verkostoissa ei ole resursseja 
vastata kasvaviin tarpeisiin. Yhdistys-
ten voimavarojen yhdistämistäkin on 
mietitty.

Näin selvitystyö tehtiin

Maa- ja metsätalousministeriö teetti 

selvitystyön yhteistyöelimestä kirjoit-
tajalla. Nyt työ jatkuu yhteistyöelimen 
valmistelulla. 

Selvitystyössä tutkimme vastaavia 
yhteistyöelimiä Suomessa ja maail-
malla sekä haastattelimme heidän 
edustajiaan. Keskeisimmät kysymyk-
set olivat, mitä organisaatiot tekevät 
ja tavoittelevat, miten organisaatiota 
hallitaan, miten ne rahoittavat toimin-

Digitalisaatio muuttaa liiketoimintaa. Yhä useammassa tehtävässä otetaan käyttöön uusia 
ratkaisuja ja palveluita, joissa tiedonvälitys tapahtuu sähköisesti. Sijainnin hyödyntäminen 
näissä ratkaisuissa on jo enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Kaikilla toimialoilla tarvitaankin 
paikkatietoja, toisilla enemmän, toisilla vähemmän. Paikkatietoalalle on syntymässä uusi 
yhteistyöelin muutosta vauhdittamaan.

JUHA SAARENTAUS
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taansa sekä miten yhteistyöelin voisi 
edistää innovaatiotoimintaa ja kehittää 
standardisointia.

Kansainvälisiksi verrokkiorgani-
saatioiksi valitsimme Norjan, Ruotsin 
ja Tanskan Geoforum-kattojärjestöt, 
Hollannin GeoNovumin, Iso-Britannian 
AGIn ja GeoInnovationsin sekä Yhdys-
valtain GITAn. Kotimaasta tutustumis-
kohteinamme olivat KIRA-Innohub ry, 
ITS Finland ry ja Liikennelabra.

Työtä ohjasi ohjausryhmä, jossa oli 
edustajia valtionhallinnosta, kunnista, 
tutkimus- ja koulutussektorilta sekä 
alan yrityksistä.

Yhdessä tekemällä 
pitkäjänteistä ja riippumatonta 
toimintaa
Kaikissa kattojärjestöissä tavoitellaan 
paikkatietojen yhteiskunnallista vai-
kuttavuutta. Siinä avainasemassa ovat 
toiminnan pitkäjänteisyys, riippumat-
tomuus ja yhdessä tekemisen henki. 

Pitkäjänteisy yden mahdollistaa 
vakituinen henkilöstö, yleensä 2–3 
henkeä, joka vastaa laadukkaasta toi-
minnasta.

Riippumattomuus syntyy siitä, että 
toimintaa ja rahoitusta ei ole kytketty 
yksittäisiin toimijoihin ja että toiminta 
ja rahoitus on avointa. Näin voidaan 
tehdä yhteistyötä alan toimijoiden eri-
laisista intresseistä ja niistä johtuvista 
jännitteistä huolimatta.

Lähtökohdat samat, keinot 
erilaiset

Tavoitteena kaikilla on paikkatietojen 
yhteiskunnallisten hyötyvaikutusten 
mahdollistaminen, ainoastaan keinot 
ovat erilaisia. Hollannissa on lähdetty 
liikkeelle budjettirahoitteisesta stan-
dardisointityöstä, kun muissa maissa 
on panostettu tiedotukseen, laaduk-
kaisiin koulutustapahtumiin ja verkos-
toitumiseen. Tämä antoi paljon uusia 
ajatuksia kirjoittajallekin, jolla on pitkä 
kokemus paikkatietoalan järjestöistä.

Suomalaiselle yhteistyöelimelle 
parhaita referenssejä ovat Norjan ja 
Tanskan Geoforumit. Mukana niissä on 
yli 200 organisaatiota, ja verkostoissa 
1600–1700 jäsentä, kun Suomessa 
verkostoissa on muutama sata jäsentä. 
Laaja-alaisuus luo vahvan pohjan paik-

katietoalan ammattilaisten kohtaami-
sille ja tiedon jakamiselle. Ruotsissa 
on edelleen useita päällekkäisiä yhdis-
tyksiä ja siksi parhaaseen tulokseen ei 
ole päästy.

Viestintä ja verkostoituminen 
painopisteinä

Geoforum-organisaatioissa toiminnan 
painopiste on viestinnässä ja verkos-
toitumisessa.

Viestinnässä kohder yhmänä on 
yhteiskunnan kaikki eri tasot. Sillä 
tavoitetaan niin poliittiset päättäjät 
kuin suuntaansa etsivät nuoret. Vies-
tintä on intensiivistä ja sillä tavoitetaan 
kaikki paikkatietoalan ammattilaiset 
kotimaassa, ja tarvittaessa myös kan-
sainvälisesti.

Verkostoitumisen tavoitteena on 
luoda ja ylläpitää mahdollisimman 
laajaa verkostoa, jossa ovat kaikki alalla 
vaikuttava organisaatiot. Näitä on Suo-
messa reilusti yli 200, joista lähes puo-
let ovat kuntia. Organisaatioiden lisäksi 
katto-organisaatio toimisi alan yli 1500 
ammattilaisen kohtaamispaikkana. 
Tapahtumissa ja mediassa tapahtuvat 
kohtaamiset edistävät tiedonvaihtoa 
ja luovat positiivisen ympäristön inno-
vaatioille. 

Yhdistetään järjestöjen voimat

Tällä hetkellä Suomessa on yli 30 alalla 
toimivaa tai sitä sivuavaa järjestöä, 
joita pyöritetään pääosin talkoovoimin. 
Pääasiassa paikkatietoon keskittyviä 
järjestöjä on puolisen tusinaa, lopuissa 
paikkatieto on enemmän sivuroolissa. 
Toiminta on osittain päällekkäistä 
ja resurssien löytäminen toiminnan 
pyörittämiseen on kaikille vaikeaa. 
Jäsenmaksuista rahaa kerty y vain 
vähän ja toiminta on muutaman aktii-
vin varassa.

Järjestöjä ei kuitenkaan kannata 
kokonaan yhdistää, koska monella on 
pitkä historia, arvokkaita perinteitä 
ja oman asian edistämiseksi kriittistä 
toimintaa. Onkin tarkoituksenmu-
kaista yhdistää voimavaroja sopimalla 
yhteistyöstä ja näin varmistaa järjes-
töjen toimintaedellytykset. Yhteinen 
taloushallinto, jäsenrekisteri ja yhteis-
käyttöiset tilat luovat säästöjä ja uusia 
mahdollisuuksia kaikille.

Rahaakin tarvitaan
Toiminnan pyörittäminen vakituisella 
sihteeristöllä (2–3 henkeä) edellyttää 
rahallisia resursseja. Sen on katettava 
lukuisat tapahtumat ja systemaatti-
nen viestintä eri viestintäkanavissa, 
mukaan lukien lehdet ja julkaisut. 

Muissa Pohjoismaissa rahoitus hoi-
detaan jäsenmaksuilla ja päätapahtu-
mien osallistumismaksuilla. Suomessa 
tämä on mahdollista, jos varmistetaan, 
että toiminnan ja tapahtumien laatu 
on vähintään jäsenmaksujen edellyt-
tämällä tasolla. 

Suurin osa jäsenistä olisi jäseniä 
organisaatioidensa kautta. Henkilöjä-
senyys palvelee lähinnä opiskelijoita 
ja eläkeläisiä. Näiden jäsenmaksutulot 
ovat kuitenkin melko vaatimattomat. 

Suomessa yhteistyöverkostojen 
(esimerkiksi ITS Finland ry ja KIRA-
Innohub ry) rahoitusmallina on usein 
erillisrahoitus, joka varmistetaan muu-
taman vuoden välein. 

Kohti GeoForum Finlandia

Selvitystyön jälkeen GeoForum Finland 
-yhdistystä ollaan nyt käynnistämässä.

Rahoitusmalliksi suunnitellaan 
erillisrahoitusta niin, että yhdistys 
olisi taloudellisesti riippumaton kol-
mantena toimintavuonna. Rahoitus-
tiedustelut ovat hyvässä vauhdissa ja 
niihin on vastattu pääosin myönteisesti 
niin valtionhallinnossa, kunnissa kuin 
yrityksissäkin. 

Tarkemmat suuntaviivat toimin-
nalle vahvistuvat kuluvan vuoden 
aikana, kun mukaan lähtevät toimijat 
osallistetaan aktiivisesti miettimään, 
miten toteutamme yhteisen visiomme. 

Näin maksimoimme yhdessä paik-
katiedon hyötyvaikutukset kaikille.

Juha Saarentaus toimii 
toimitusjohtajana Geowise Oy:ssä. Hän 
teki maa- ja metsätalousministeriön 
toimeksiannosta selvityksen 
alan yhteisen paikkatietoelimen 
perustamisesta ja valmistelee nyt 
GeoForum Finlandin perustamista. 
ETUNIMI.SUKUNIMI@GEOWISE.
FI .
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Kuka Oskari?
Paikkatietoalalla on vaikeaa olla törmäämättä Oskariin, vähintäänkin tiedostamattaan. 
Mutta kuka tämä mystinen Oskari oikein on? Mistä Oskari on tullut ja minne se on menossa? 
Tämä kirjoitus valottaa Oskarin taustoja sekä yhdessä kehitettävän alustan nykytilaa ja 
tulevaisuutta.
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Oskarin kehittäminen sai alkunsa 2010-
luvun lopussa, kun Maanmittauslaitos 
sai vastuulleen Inspire-direktiivin toi-
meenpanon tukemisen. Toimeenpanon 
vauhdittamiseksi Maanmittauslaitos 
kehitti Paikkatietoikkunan, jossa eri 
organisaatiot voivat esitellä saavutet-
tuja tuloksia. 

Paikkatietoikkunasta Euroopan 
kautta maailmalle 

Paikkatietoikkuna jakautui kahteen eri 
osioon: paikkatietojen yhteiskäyttöä 
edistävään verkkosivustoon ja kart-
taikkunaan, joka esitteli paikkatietoja 
organisaatioiden rajapintapalvelujen 
kautta. Alusta asti oli selvää, että kart-
taikkunan koodi julkaistaan avoimena 

lähdekoodina. Karttaikkuna ei ollut 
kansainvälisillä markkinoilla paras 
mahdollinen nimi, ja niin keksittiin 
Oskari (Open Source KarttaIkkuna). 
Tämäkään nimi ei vielä välttämättä 
ilman selityksiä aukea, mutta Karttaik-
kuna olisi varmasti herättänyt vielä 
enemmän kysymyksiä.

Koodipohjan avaamisen jälkeen 
kehitys on ollut huimaa. Vuodesta 2012 
alkaen Oskariin on kehitetty iso joukko 
uusia toimintoja perus- ja ammatti-
käyttäjille. Karttojen katselun lisäksi 
tarjolla on paikkatieto-ohjelmistoista 
tuttuja toimintoja sekä teemakarttatoi-
minto, jolla käyttäjä voi tehdä dynaa-
misia teemakarttoja hyödyntäen THL:n 
Sotkanet-rajapinnan tietoja. Karttajul-
kaisutoiminto, jonka avulla Oskarista 
voi tehdä karttaupotuksia muille verk-
kosivuille, toimii myös mobiilisti.

Oskari teki ensiesiint ymisensä 
kansainvälisillä areenoilla vuosina 
2013–2015, kun Oskarin päälle raken-
nettiin European Location Frame-

TIMO AARNIO & SANNA JOKELA

Väylä on toteuttanut Oskarilla aineistojen latauspalvelun (https://julkinen.vayla.fi/oskari/).

Oskari-tiimin vakiovarusteisiin kuuluu 
hyvä meininki ja tietysti Oskari Otter, joka 
on noussut paikkatietoalan tapahtumien 
sometähdeksi.
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work -projektissa geoportaali. Tämä oli 
ensimmäinen kerta, kun rajat ylittävää 
harmonisoitua aineistoa oli saatavilla 
kootusti sekä rasteri- että vektorimuo-
dossa ja jopa eri projektioissa.

Tänä päivänä Oskarilla tehdään 
projekteja jo maailmanlaajuisesti mitä 
erinäisimpiin käyttötarkoituksiin ja 
Oskari-yhteisökin on aktiivisempi kuin 
koskaan.

Verkoston voimalla

Avoimen lähdekoodin projekteissa 
puhutaan tyypillisesti yhteisöstä, jolla 
viitataan kaikkiin ihmisiin ja orga-
nisaatioihin, jotka projektiin liitty-
vät joko kehittäjinä, hyödyntäjinä tai 
muissa rooleissa. Oskari sai alkunsa 
Maanmittauslaitoksella, mutta hyvin 
pian lähdekoodin avaamisen jälkeen 
yhteistä kehittämistä varten perus-
tettiin Oskari-verkosto, joka hallinnoi 
kehittämistä. 

Verkoston ytimenä toimii ohjaus-
ryhmä, jossa on jäseninä useita eri 
julkishallinnon organisaatioita ja vuo-
sittain valittavat kaksi verkoston edus-
tajaa. Vuonna 2020 puheenjohtajana 
toimii Rina Tammisto Tilastokeskuk-
sesta. Muita jäseniä ovat Museovirasto, 
Luonnonvarakeskus ja Väylävirasto, 

Helsingin, Tampereen ja Turun kau-
pungit, Digi- ja väestötietovirasto, HSY 
sekä Sitowise Oy. Koordinaattorina 
toimii Maanmittauslaitos ja yhteisöma-
nagerina vuonna 2017 kilpailutuksen 
kautta valittu Gispo Oy.

Viestintä, viestintä, viestintä

Oskarissa kerrotaan projektien tilan-
teesta ja suunnitelmista täysin avoi-
mesti. Tämä vaatii meiltä kaikilta oppi-
mista ja muistamista. Pienikin juttu voi 
olla toiselle Oskarin koodia hyödyn-
tävälle organisaatiolle kriittinen. Siksi 
kaikki on pidettävä ajan tasalla pienis-
täkin yksityiskohdista. Avainasemassa 
ovat hyvä dokumentaatio ja kanavat 
tiedon kysymiseen ja etsimiseen.

Yhteisömanagerin tehtävä on kuin 
puutarhan hoitoa. Kukkia pitää kastella 
ja tukea, innostaa kasvuun ja välillä 
ristiin pölyttää keskenään. Oskarissa 
on tehty hyvä kasvupohja, mutta tarvi-
taan lisää hyödyntäjiä ja kehittäjiä, jotta 
Oskarista tulisi globaalistikin tunnettu 
vaihtoehto karttapalveluksi.

Avoimuus lähtökohtana ja 
standardit taustalla

Avointa lähdekoodia kehitetään 

yhdessä avoimesti. Oskarissakin on 
esimerkiksi karttamoottoreina Open-
Layers ja Cesium, käyttöliittymäkir-
jastona React ja tietokantana monelle 
tuttu PostgreSQL/PostGIS.

Oskarin avoimen lähdekoodin lisen-
sointimalliksi on valittu ns. kaksoisli-
sensointi, jossa käyttäjä voi valita joko 
EUPL- tai MIT-lisenssin. Näin yritys voi 
esimerkiksi tuottaa lisäarvopalveluja 
ilman, että omaa lähdekoodia tarvitsee 
välttämättä avata.

Avoimuus koskee myös standardeja, 
joita paikkatietoalalla kehitetään enim-
mäkseen Open Geospatial Consortiu-
missa (OGC) yhdessä muiden stan-
dardisointiorganisaatioiden kanssa. 
Kaikki OGC:n standardit ovat vapaasti 
ladattavissa ja käytettävissä ilman 
lisenssimaksuja. Avoimet standardit 
varmistavat, että kuka tahansa voi 
hyödyntää syntyneitä määrityksiä, eikä 
toimittajalukkoja pääse syntymään.

Yhteiseen suuntaan

Oskarin taival jatkuu vuonna 2020 kas-
vavan yhteisön voimin. Suunnitteilla 
on verkkosivujen ulkoasun ja sisällön 
uusimista, suorituskykyparannuksia, 
käyttöliittymän modernisointia ja pal-
jon muuta. Lähde mukaan!

Lisätietoa

• www.oskari.org – Oskarin verkkosivut auttavat alkuun Oskarin hyödyntämisessä
• verkosto.oskari.org – lisätietoa Oskari-verkostosta
• geoportal.arctic.sdi.org – Arctic SDI Geoportal esittelee arktisen alueen 

paikkatietoinfrastruktuuria
• www.paikkatietoikkuna.fi – ikkuna suomalaisten viranomaisten 

paikkatietoaineistoihin
• Seuraa Oskaria pikaviestipalvelu Gitterissä (gitter.im/oskariorg) ja  

Twitterissä (@oskari_org)
• lists.osgeo.org/mailman/listinfo/oskari-user – Oskari-käyttäjien sähköpostilista

Yksi Oskarin vahvuuksista on vahva integraatio tilastorajapintoihin. 
Kuvassa Tilastokeskuksen Kuntien avainluvut -aineistosta tehty 
koropleettikartta.

Jo kymmenen vuoden ikään ehtinyt Paikkatietoikkuna on kenties 
tunnetuin Oskarilla toteutettu palvelu.

Timo Aarnio työskentelee 
Maanmittauslaitoksella johtavana 
paikkatietoasiantuntijana. Hän toimii 
Oskarin teknisenä koordinaattorina.
ETUNIMI.SUKUNIMI@
MAANMITTAUSLAITOS.FI .

Sanna Jokela on paikkatieto-
asiantuntijana Gispo Oy:ssa. 
Hän toimii Oskari-verkoston 
viestintäkoordinaattorina. 
SANNA@GISPO.FI
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GIS-velhoiksi meitä tosiaan kutsutaan 
ja eräänlaisia velhojahan me olemme. 
Tiedämme paljon paikkatiedosta ja 
keksimme yhdessä ratkaisuja paik-
katietokysymyksiin. Välillä se vaatii 
velhojen loitsuja. Näitä loitsuja jaamme 
Facebook-ryhmässä nimeltä GIS-Vel-
hot, jossa on jo lähes 1200 paikkatie-
tovelhoa. 

Liity sinäkin mukaan! 

Olitpa sitten vuosikymmeniä alalla 
viihtynyt velho tai vasta velhokoulun 
aloittanut tulevaisuuden lupaus, olet 
tervetullut mukaan. Jos taikasana 
”paikkatieto” on tuttu, se riittää ja ovet 
avautuvat.

Kukaan velho ei pärjää yksin. Ryh-
mässä kuulet, missä pääset tapaamaan 
muita velhoja kasvotusten, ja ehkäpä 
suunnittelemaan uusia loitsuja tai 
tapahtumia. Mikään ei voita sitä, kun 
velhot näkevät pitkästä aikaa, ja puhe 
alkaa vilistä muille kuin velhoille käsit-
tämättömiä kolmikirjaimisia lyhen-
teitä, avautumista karttojen epäkoh-
dista ja muistoja velhokoulun ajoilta. 

Saat myös vinkkejä, jos velhoille on 
avoinna työpaikkoja ympäri maan. Ja 
vanhemmille velhoille vinkkinä, täältä 
voit löytää juuri sen loitsunikkarin, 
joka velhoryhmästäsi puuttuu. Muista 

siis tiedottaa avoimista velhon paikoista 
GIS-velhoille.

Velhojen historian lyhyt 
oppimäärä

Velhoille, kuten muillekin ihmisille, 
on tärkeää tietää juurensa. Siksi ehkä 
mietit, mistä kaikki on saanut alkunsa. 
Ryhmän perustajavelhon Miika Mäke-
län sanoin: ”Käytännön tarpeesta.” 

Reilut kymmenen vuotta sitten 
Mäkelä pohti velhoystäviensä kanssa, 
että velhoilla ei ole paikkaa, jossa jakaa 
loitsujaan ja tietoa velhotapahtumista. 
Yksin ei ole kiva uurastaa, vaikka toki-
han loitsujen laatiminen ja varsinkin 
toteuttaminen on aina kivaa. Velhokol-
legoilla voisi kuitenkin olla vinkkejä, 
joilla loitsut synnyttäisivät vähemmän 
rupikonnia ja enemmän jalokiviä. 

Olihan jo kokemuksia siitä, kuinka 
esimerkiksi MapInfon sai vain vuo-
rokaudessa uuden MapBasic-palikan 
Australiasta! Eikö tämä voisi toimia 
Suomessakin?

Alkuun Facebook tuntui kuitenkin 
vieraalta. Ei ollut suomalainen velho 
vielä tottunut Facebookissa muuta kuin 
heittelemään vähän lampaita ja tökki-
mään kavereitaan. Alkeellisia taikoja 
toki nämäkin, mutta tarve oli kuitenkin 
kehittää yhdessä vaativampia loitsuja. 
Siksi aluksi otettiin käyttöön perinteiset 
velhoviestit sähköpostilistan kautta.

Velhoryhmä oli kuitenkin edelleen 
pienen porukan keskustelukerho, 
johon Mäkelä oli kutsunut kaikki 
koulu- ja työkaverinsa, jotka olivat 
joskus kuulleet sanan paikkatieto. 
”Miten saisimme enemmän velhoja 
mukaan?” kyseli Mäkelä sähköposti-
listalla vuonna 2009. Silloin ProGIS:n 
sen aikainen päävelho Tuuli Toivonen 
Helsingin yliopistosta ehdotti yhteis-
työtä. Voisivatko ProGIS-velhot liittyä 
GIS-velhoihin?

Velhot siirtyivät vähitellen sähkö-
postilistalta Facebookiin ja ProGIS alkoi 
mainostaa velhoja omalla kanavallaan. 
Vuonna 2012 velhoja oli vajaa sata, 
nykyään jo 1200.

Paikkatietovelhot ovat löytäneet 
kotilinnansa. Ei Tylypahkasta, mutta 
Facebookista. Katsotaan, pysymmekö 
aina siellä, mutta yksi asia on varmaa: 
loitsuja jaamme yhdessä edelleen jos-
sain paikassa. 

Nähdään Facebookissa ja tehdään 
yhdessä taikoja!

GIS-velhot kokoontuvat 
Facebookissa
Oletteko kuulleet paikkatietoalan velhoista? Emme tee retkiä Tylypahkaan, mutta jaamme 
yhteisiä loitsujamme, keskustelemme alan ihmeistä ja tiedotamme ajankohtaisista ilmiöistä. 
Haluatko kuulla lisää? Lue alta tarinamme ja liity mukaan!

Riikka Kivekäs on yksi GIS-velhojen 
ylläpitäjistä ja entinen ProGIS-
aktiivivelho, joka on tänä talvena 
sukeltanut tyttärensä kanssa Harry 
Potterin taikamaailmaan.
ETUNIMI.SUKUNIMI@
MAANMITTAUSLAITOS.FI
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Viime vuonna suomalaiseen paikkatieto- ja kuntakenttään syntyi uusi toimija KEHTO-
paikkatieto, joka on KEHTO-kaupunkien paikkatietosektorin yhteistyöverkosto. 
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KEHTO-paikkatieto käynnistyi vuonna 
2019 useamman osatekijän tuloksena, 
mutta KEHTO-toiminnalla on jo muu-
toin noin vuosikymmen mittainen 
historia. Kehityksen alkutahdit otettiin 
2008, jolloin joukko teknisen toimen 
vaikuttajia aloitti keskustelun alan 
kehittämisestä ja tulevaisuudesta. Jo 
tuolloin yhteistyön nimeksi otettiin 
KEHTO: Kuntatekniikan KEhittämisen 
Haltuunotto ja TOteutus. Kun kun-
tien yhteinen KUPERA-kehityshanke 
(Kuntien perusrakenteiden ja perus-
rakennepalvelujen rahoituksen, omis-
tajuuden ja tuotannon innovaatiot) 
valmistui vuonna 2012, KEHTO järjes-
täytyi nykyisen kaltaiseksi foorumiksi. 

KEHTO-foorumi on puolivuosittain 
kokoontuva kuntainfran toimijoiden 
yhteistyöfoorumi. Toimintaa koordi-
noi ja johtaa tiheämmin kokoontuva 

ohjausryhmä, jossa on kiertävät jäse-
nyydet ja puheenjohtajuus. KEHTO-
kaupunkeja on 21. Yhtä poikkeusta 
lukuun ottamatta r yhmä on sama 
kuin Suomen 21 suurinta kaupunkia. 
Lisäksi Kuntaliitto on tiiviisti mukana 
toiminnassa.

KEHTO-foorumista KEHTO-
paikkatietoon

Vuonna 2018 järjestettiin useita kah-
dentoista suurimman kaupungin paik-
katiedosta vastaavien henkilöiden 
tapaamisia. Tapaamisissa todettiin, 
että kuntien uudenlaiselle, aktiiviselle 
toiminnalle olisi tilausta muuttuvassa 
ja uusia vaatimuksia asettavassa toi-
mintaympäristössä. 

Kuntaliiton ja kuntien yhteinen 
Kuntatietopalvelu-hanke ja valtiove-
toinen Paikkatietoalusta-hanke olivat 
aktiivisessa kehitysvaiheessa. Samaan 

aikaan kuntien yhteisrahoituksella 
käynnistettiin paikkatietopainotteinen 
Kaupunkimallin tietojen harmoni-
sointi -projekti (3DKunta) KEHTO-
kuntien infratoimijoiden kautta ja 
myötävaikutuksella. 

Kaksitoista suurinta kuntaa päät-
tivät, että kuntien yhteistyötä tulisi 
vakiinnuttaa ja siihen tulisi saada 
mukaan laajempi joukko kuntia. Sopi-
vaksi yhteistyön kehykseksi valikoi-
tui luontevasti kuntien teknisellä 
sektorilla jo aktiivisesti toiminut 
KEHTO-foorumi, ja KEHTO-paikka-
tieto kokoontui ensimmäisen kerran 
Vantaalla huhtikuussa 2019. Toimin-
tamalliksi otettiin KEHTO-foorumista 

Paikkatiedon KEHTO tiivistää 
kuntien yhteistyötä

TIMO TOLKKI

Lisätietoja KEHTO-foorumin 
projektitoiminnasta ja tapahtumien 
sisällöstä: kuntatekniikka.fi/kehto
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Timo Tolkki on yksikön 
päällikkö Helsingin kaupungin 
Kaupunkiympäristö-toimialan Kartat 
ja paikkatiedot -osastolla ja johtaa 
KUNTA-paikkatieto-ryhmää. 
ETUNIMI.SUKUNIMI@HEL.FI

tuttu toimintamalli: yhteinen KEHTO-
foorumi järjestetään puolivuosittain 
ja foorumien välillä toimii KEHTO-
paikkatieto-ohjausryhmä.

Kuusi tavoitetta kuntien 
yhteistyöhön

Toimintaa aloitettaessa KEHTO-paikka-
tiedolle kirjattiin kuusi eri yhteistyön 
muotoa ja tavoitetta. Noin yhdeksän 
kuukauden toiminnan jälkeen näistä 
on jo toteutunut viisi. 

Ensimmäisenä tavoitteena on kir-
jattu kuntien yhteiset kannanotot ja 
lausunnot paikkatietokysymyksissä. 
Tämä on lähtenyt luontaisesti liikkeelle 
Paikkatietoalusta-hankkeen myötä. 
Valtion ministeriöillä ja virastoilla on 
nyt suora keskusteluyhteys kuntiin ja 
toisaalta kunnilla mahdollisuus lausua 
ryhmänä näkemyksiään. 

Tähän liittyy myös toinen tavoite: 
tiedottaminen ja tiedonvaihto. Tiedot-
taminen on ollut aktiivista muuttu-
vassa sekä paljon herätteitä ja uutisia 
sisältämässä kuntien toimintaympä-
ristössä. Tapaamiset ja niiden aktiiviset 
keskustelut ovat osoittaneet tarpeen 
tiedonvaihdolle.

Kolmas tavoite on kuntien paikka-
tietosektorilla tarvittavan ja tapahtu-
van muutoksen ennakointi ja proak-
tiivinen toiminta tilanteen vaatiessa. 
Proaktiivisuus ja toiminta eivät ehkä 
vielä ole konkretisoituneet erityiseksi 
”aktivismiksi”, mutta toimintaympä-
ristön muutoksiin valmistautuminen 
ja vaikuttaminen on ollut kuntien 
paikkatietotoimijoiden keskusteluiden 

keskiössä. Muutoksia on tapahtumassa 
myös KEHTO-paikkatiedolle tärkeissä 
Paikkatietoalusta-hankkeessa edis-
tetyissä asioissa, kuten Kansallisessa 
maastotietokannassa, osoitetietojär-
jestelmässä ja maankäyttöpäätöksissä.

Neljäntenä tavoitteena ovat kuntien 
yhteiset käytännöt paikkatietotoimin-
noissa. Ne on otettu työlistalle ja ovat 
vielä ohjausryhmän työstettävänä. 
Tuloksia saataneen keväällä järjestet-
tävään KEHTO-foorumiin. 

Viides tavoite on yhteiset hankkeet 
ja hankinnat. Tätä koeponnistettin 
ensimmäisen kerran Valtiovarainmi-
nisteriön avaamalla, kuntien digita-
lisaation edistämiseen tarkoitetulla 
valtionavustuksen hakukierroksella. 

Kuudes tavoite on erikseen päätettä-
vät työryhmät. Niitä ei ole toistaiseksi 
vielä perustettu.

KEHTO-paikkatiedosta hyötyä 
kaikille kunnille

KEHTO-paikkatieto ei ole kuitenkaan 
koko kuntakenttä eikä edusta sitä 
yksinään. 

KEHTO-kunnilla on kokonsa puo-
lesta parhaimmat edellytykset edistää 
kuntien yhteistä paikkatietoasiaa. 
Toiminnan ajatuksena on kuitenkin 
ollut, että toiminnan pitää hyödyttää 
kuntakenttää ja suomalaista paikkatie-
toyhteisöä laajemmin. Kuntaliitto on 
mukana aktiivisesti KEHTO-toimin-
nassa ja viime kädessä tuo mukaan 
koko kuntakentän tilanteen ja osallis-
tumismahdollisuuden. 

Pitkäaikaisin kuntien paikkatiedon 

yhteistyömuoto on ollut vuosittainen 
kuntien paikkatietoseminaari ja sitä 
valmisteleva kuntien paikkatiedon 
yhteistyöryhmä. Jos KEHTO painottuu 
valtakunnallisiin yhteisiin tavoitteisiin, 
niin kuntien paikkatietoyhteistyö-
ryhmä toimii myös paikallisella tasolla 
ja seutukunnissa. 

Tiiviimmillään yhteistyö on jopa 
yhteisiä paikkatietojärjestelmiä ja -tie-
tovarastoja. Yleisimmin seutukunnilla 
on yhteiset opaskartat ja internet-kart-
tapalvelut, joita on käytössä esimerkiksi 
Kotka-Haminan, Kokkolan, Lahden, 
Pääkaupunkiseudun, Turun ja Iisalmen 
seutukunnissa. Näitä kuntayhteistyön 
muotoja kuntalaiset pääsevät hyö-
dyntämään arjessaan ja asioidessaan 
kotikuntansa kanssa.

L Ä H D E : 

Huomispäivän infrastruktuuri. 
Näkökulmia kuntien teknisen toimen 
uudistamiseen. Acta nro 240, 2012, 
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
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Hyödynnätkö jo Paikkatietoalustan 
palveluita?

Paikkatietoalusta-hanke päättyi vuoden 2019 lopussa, mutta Paikkatietoalustan 
palvelukokonaisuuden kehittäminen jatkuu. Oletko jo tutustunut palveluvalikoimaan? 

KUVA: MARIA VILPPOLA

Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympä-
ristö osoitteessa beta.paikkatietoalusta.fi on 
paikka Paikkatietoalustan palveluiden testaa-
miseen. Osa palveluista on tarkoitettu ammat-
tikäyttöön, toisista taas on iloa kenelle tahansa 
paikkatiedosta kiinnostuneelle. Palveluiden 
käyttö on maksutonta. Suurinta osaa palveluista 
voi käyttää kirjautumatta, mutta osa palveluista 
vaatii kirjautumisen ja käyttöoikeuden hake-
misen.

Tutustu palveluihin, anna palautetta ja auta 
palveluiden kehittämisessä! Paikkatietoalustan 
tuotantoympäristöäkin kehitetään jo, mutta se 
julkaistaan myöhemmin.

Tiedontuottajille palveluita tiedon 
laadun ja yhtenäisyyden parantamiseen
Paikkatietoalustan ytimen muodostaa kunnille 
ja muille paikkatiedon tuottajille suunnattu 
Laatuvahti ja Tallennuspalvelu -kokonaisuus, 
joka tukee tiedontuottajia tiedon laadun ja 
yhtenäisyyden parantamisessa. Laatuvahti tar-
kastaa, vastaako aineisto yhteisesti määriteltyjä 
käsitemalleja ja tuottaa raportin, joka auttaa 
bongaamaan aineistosta löytyvät virheet. Tal-
lennuspalvelu taas muodostaa putken, jonka 
kautta aineistot tallennetaan Paikkatietoalustan 
koontitietokantaan – mahdollisimman laa-
dukkaina ja yhteentoimivina. Palvelua voivat 
hyödyntää sekä kunnat että maakuntien liitot. 
Tällä hetkellä palveluun voi tuoda rakennustie-

MARIA VILPPOLA PA I K K AT I E TO A LU S TA N 
PA LV E LU T

• Laatuvahti ja 
Tallennuspalvelu

• Paikkatietohaku
• Tiedonyhdistämispalvelu
• Suomigrammi
• Nimistön tietokortit
• Inspire-validointipalvelu
• Rajapintapalvelut 

(karttakuva- ja 
kyselypalvelut)
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Paikkatietoalustan palveluita: Suomigrammi, Osoitehaavi, 
nimistön tietokortit ja Tiedonyhdistämispalvelu.
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Maria Vilppola työskentelee 
viestintäasiantuntijana Maanmittauslaitoksella 
ja on ollut mukana Paikkatietoalusta-hankkeen 
viestinnässä. 
ETUNIMI.SUKUNIMI@
MAANMITTAUSLAITOS.FI . 

toja ja maakuntakaava-aineistoja, myöhemmin 
muitakin aineistoja.

Inspire-velvoitetut viranomaiset voivat hyö-
dyntää myös Inspire-validointipalvelua tarkis-
taakseen aineistojensa Inspire-mukaisuuden. 
Palvelun kautta kaikkien Paikkatietohakemis-
toon tallennettujen Inspire-aineistojen meta-
tiedot ajetaan automaattisesti validaattorin läpi. 
Tiedontuottaja löytää raportit suoraan palvelusta 
tutkittavakseen.

Työkaluja tietoa tarvitseville

Paikkatietoalustan tavoitteena on edistää myös 
paikkatietojen hyödyntämistä. Yksi tätä tukeva 
palvelu on Paikkatietohaku, joka auttaa löy-
tämään eri organisaatioiden tuottamia paik-
katietoaineistoja ja -palveluja sekä paikkatie-
tokohteita. Haku tuo paikkatiedot helpommin 
löydettäväksi ja kaikkien käyttäjien ulottuville. 
Haun etuna on se, että sopivia hakutuloksia 
löytää ilman täsmälleen oikeaa hakusanaakin. 
Aineistoja on helppo selailla myös vaikkapa tie-
tyn aihealueen mukaan.

Tiedonyhdistämispalvelua voivat hyödyntää 
esimerkiksi kaikki tilastotiedon kanssa työs-
kentelevät, datajournalistit, päätöksentekijät ja 
tiedolla johtamisen asiantuntijat. Palvelu auttaa 
muuttamaan tilastotietoja paikkatietomuotoon 
yhdistämällä taulukkomuotoista dataa erilaisiin 
aluejakoihin. Yhdistetyn aineiston voi ladata 
itselleen eri paikkatietotietoformaateissa, jolloin 
sitä voi hyödyntää paikkatietosovelluksissa. Tänä 
keväänä palveluun lisättiin myös karttanäkymä.

Suomigrammi on ehtinyt jo ilahduttaa monia 
nippelitiedon ystäviä. Suomigrammi on maasto-
tietojen tilastotyökalu, joka kertoo esimerkiksi, 
kuinka monta asuinrakennusta on Uudella-
maalla tai missä Suomen kunnassa on eniten 
peltopinta-alaa. Tiedon saa parilla klikkauksella 
esiin joko kartalla tai diagrammina. Suomi-
grammia pilotoidaan Maanmittauslaitoksen 
maastotietokannan aineistolla, mutta tulevai-
suudessa sen on tarkoitus kertoa tilannekuvaa 
KMTK-aineistosta.

Kävijätilaston mukaan yhdeksi käytetyim-
mäksi palveluksi ovat nousseet nimistön tieto-
kortit, jotka kertovat tietoa nimetyistä paikoista 
ja niiden nimet suomeksi, ruotsiksi ja saamen-
kielisillä alueilla myös saameksi. Tiedot tulevat 
Maanmittauslaitoksen nimistön kyselypalve-
lusta. Helppo käyttöliittymä tuo nimistötiedon 

esimerkiksi viestinnän ammattilaisten, median, 
kääntäjien, tutkijoiden ja muiden tietoa tarvit-
sevien saataville. Nimistökohteiden yksilöivien 
tunnusten ansiosta tietoihin voidaan viitata 
myös ulkoisista lähteistä. Tietokorteissa voi olla 
linkkejä toisiin kohteisiin, tai esimerkiksi verk-
koartikkelista voidaan linkittää suoraan jonkin 
kohteen tietoihin. Nämä ratkaisut ovat samalla 
myös ensiaskeleita kohti linkitettyä tietoa.

Rajapintapalvelut 

Kun Paikkatietoalustalle alkaa kertyä uusien 
käsitemallien mukaista rakennus- ja osoitetie-
toa, hyödyntäjät pääsevät niihin käsiksi tietysti 
rajapintapalveluiden kautta. Rajapintapalvelut 
toteutetaan pääosin OGC:n uuden API Features 
-standardin mukaisina. OGC API Features -stan-
dardista voit lukea StandardiPositiosta sivulta 26.

Suurin osa rajapinnoista julkaistaan avoimina 
niin, että niitä pääsee käyttämään rekisteröity-
misen jälkeen. Palveluita julkaistaan myös beta-
statuksella, jolloin rajapintojen uusia teknisiä 
ominaisuuksia voi testata Paikkatietoalustan 
kehitys- ja koulutusympäristössä.

Osoitehaavi

Paikkatietoalusta-hankkeessa rakennettiin myös 
Osoitehaavi edistämään osoitetietojen tarken-
tamista. Joukkoistettuun tiedon keräämiseen 
tarkoitetusta Osoitehaavista voit lukea lisää 
seuraavalta sivulta.

T U T U S T U : 
beta.paikkatietoalusta.fi

Helppo käyt-

töliittymä 

tuo nimis-

tötiedon 

esimerkiksi 

viestinnän 
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tilaisten, 

median, 

kääntäjien, 
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ja muiden 

tietoa tar-
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saataville.
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Maanmittauslaitos on kehittänyt verk-
kopalvelun, jolla kerätään nykyistä 
osoitetietoa täydentävää tietoa sisään-
käynneistä ja kulkupisteistä. Osoite-
haavi avattiin käyttöön marraskuussa 
2019. Palvelu kehitettiin osana Paikka-
tietoalusta-hanketta.

Miksi Osoitehaavia tarvitaan? 

Nykyisin osoite annetaan kuntien 
prosesseissa lähinnä rakennuksille ja 
tonteille. Usein tarve kuitenkin olisi 
löytää perille nimenomaan tietylle 

sisäänkäynnille. Varsinkin pelastus-
toiminnassa ja ensihoidossa oikean 
sisäänkäynnin löytyminen nopeasti on 
tärkeää. Tämän vuoksi rakennusten ja 
alueiden osoitetietoa laajennetaan nyt 
opastavalla tiedolla: sisäänkäynneillä 
ja esimerkiksi liittymän paikan osoit-
tavilla kulkupisteillä.

Näitä tietoja ei ole nykyisin katta-
vasti kerättynä missään järjestelmässä. 
Yritykset ovat keränneet tarkentavia 
tietoja jonkin verran, ja niitä on tallen-
nettu myös esimerkiksi OpenStreetMa-
piin. Sisäänkäynti- ja kulkupistetiedot 
tarvitaan kuitenkin osaksi valtakun-
nallisia osoitetietoja. Näin laaja tiedon-

keruu viranomaistyönä ei vaikuttanut 
mahdolliselta ainakaan kohtuullisessa 
ajassa, joten parhaaksi vaihtoehdoksi 
tunnistettiin joukkoistettu tiedonke-
ruu. Paras tietohan on usein asukkailla 

Osoitehaavilla täydennetään 
nykyisiä osoitetietoja

Sisäänkäynti- ja kulkupistetiedot liitetään osaksi valtakunnallisia osoitetietoja uuden Osoitehaavi-palvelun 
avulla. Oletko jo päivittänyt oman osoitteesi tiedot kuntoon?

SAKERI SAVOLA

Sakeri Savola toimii Maanmittaus-
laitoksen Osoitetietojen hallinta 
-projektin vetäjänä. Projektissa mukana 
myös Paula Ahonen-Rainio.

Osoitehaavia testattiin ensimmäisen kerran tosikäytössä Lempäälän 
kunnan kanssa keväällä 2019. Palvelumuotoilija Laura Uusitalo seuraa, 
miten tietojen tallentaminen käyttäjältä sujuu.

KUVA: MARIA VILPPOLA
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tai rakennusten sisäänkäynnit muuten 
tuntevilla.

Palvelun kehittäminen alkoi Maa-
mittauslaitoksella vuonna 2018 ja 
keväällä 2019 oltiin valmiina pilotoi-
maan palvelua Lempäälän kunnan 
alueella. Palautteiden perusteella sovel-
lusta ja siihen liittyvää ohjeistusta kehi-
tettiin. Erityisesti kulkupiste uutena 
käsitteenä vaati selkeää määrittelyä ja 
ohjeistusta. Osoitehaavi avattiin valta-
kunnallisesti beta-statuksella, ja palve-
lua kehitetään edelleen. Beta-vaiheessa 
tallennetut tiedot kuitenkin säilyvät ja 
tulevat oikeaan käyttöön.

Osoitehaaviin tallennettavat sisään-
käynti- ja kulkupistetiedot linkittyvät 
virallisiin osoitetietoihin. Tällä hetkellä 
osoitetiedot ladataan Osoitehaaviin 
pääosin Väestötietojärjestelmästä. 
Tampereen kaupunki on ensimmäisenä 
pilottikuntana tuonut osoitetietonsa 
valmisteilla olevan uuden osoitetie-
tojärjestelmän koontitietokantaan, ja 
siten ne näkyvät myös Osoitehaavissa. 
Muidenkin kuntien ajantasaisemmat 
osoitetiedot saadaan Osoitehaaviin ja 
muuhunkin valtakunnalliseen käyt-
töön sitä mukaa, kun kunnat tuovat 
aineistonsa järjestelmään.

Palautekanava osoitetiedoille

Sisäänkäynti- ja kulkupistetietojen 
lisäksi Osoitehaaviin voi tallentaa kuvia 
taloyhtiöiden ja muiden rakennus-
kompleksien opastauluista. Opastau-
lujen kuvat on tarkoitettu erityisesti 
pelastusviranomaisille, jotka voivat 
niiden avulla tutustua piha-alueen 
reitteihin jo matkalla kohteeseen. 
Käyttäjät voivat myös lähettää Osoite-
haavin kautta palautetta puuttuvista ja 
virheellisistä osoitetiedoista. Palautteet 
käsitellään Maanmittauslaitoksessa ja 
lähetetään tarvittaessa tiedoksi kun-
nille, jotka voivat korjata tiedot omiin 
järjestelmiinsä. Helpon palautekanavan 
toivotaan osaltaan parantavan osoite-
tietojen laatua.

Palvelussa on käytössä suomi.fi-
tunnistus, jotta mahdollisiin väärin-
käytöksiin on helpompi puuttua. Osoi-

tetiedon yhteyteen tallennetaan vain 
tieto käyttäjän roolista, jonka avulla 
tiedon käyttäjät voivat arvioida tietojen 
luotettavuutta. Kunta voi halutessaan 
ottaa itselleen aktiivisen roolin hake-
malla valtuutetun käyttäjän oikeuksia 
Osoitehaaviin, jolloin kunnan edustaja 
voi esimerkiksi vahvistaa tallennetut 
tiedot. Kansalaiskäyttäjät eivät voi 
muokata valtuutetun käyttäjän tallen-
tamia tai vahvistamia pisteitä. Vaikka 
kunta ei hakisikaan valtuutusta, aina-
kin kunnan omien rakennusten tiedot 
kannattaa tallentaa Osoitehaaviin.

Enemmän tietoa, enemmän 
hyödyntämismahdollisuuksia

Osoitehaavin ja laajemmin osoitetieto-
järjestelmän kehittämisessä on pyritty 
ottamaan huomioon erityisesti viran-
omaisten, kuten Hätäkeskuksen, ensi-
hoidon, pelastustoimen ja poliisin tar-
peet. Merkittäviä hyötyjä voi kuitenkin 
syntyä myös esimerkiksi logistiikassa. 
Pistesijainnin lisäksi Osoitehaaviin tal-
lennetaan esimerkiksi sisäänkäynnin 
tunnus ja tyyppi sekä kulkupisteen 
tyyppi ja kulkurajoitus. 

Näiden perustietojen päälle voidaan 
rakentaa erilaisiin käyttötarpeisiin rää-
tälöityjä sovelluksia. Mahdollisuudet 
riippuvat pitkälti siitä, miten kattavasti 
sisäänkäynti- ja kulkupistetietoja saa-
daan kerättyä. Tietojen tallentamisesta 
on pyritty tekemään mahdollisimman 
helppoa, jotta kuka tahansa voi osallis-
tua talkoisiin tallentamalla esimerkiksi 
oman kotinsa lisäksi myös naapu-
riosoitteiden tiedot. Tulevaisuudessa 
palvelun käyttöä tullaan edistämään 
myös erilaisilla kampanjoilla.

Osoitehaavilla kerätyt tiedot tulevat 
saataville Paikkatietoalustan palvelui-
den kautta. Ensimmäiset beta-rajapin-
tapalvelut on tarkoitus saada julki ja 
käyttäjien arvioitavaksi myöhemmin 
tänä vuonna. Osoitehaavi löytyy osoit-
teesta www.osoitehaavi.fi.

O S O I T T E E T  K U N TO O N  S U O M E S S A
 
• Osoitetietojen hallinnan 

parantamiseen tähtäävä työ 
aloitettiin Paikkatietoalusta-
hankkeessa vuonna 2017. 

• Paikkatietoalustan 
osoiteosahankkeessa aloitettiin 
uuden valtakunnallisen 
osoitetietojärjestelmän 
rakentaminen. Sen osana kehitettiin 
myös Osoitehaavi osoitetietojen 
tarkentamista varten.

• Hankkeessa kehitettiin myös muun 
muassa osoitetiedon käsitemalli ja 
tekninen ympäristö osoitetietojen 
hallintaan. 

• Osoitetietoihin liittyvä työ jatkuu 
Maanmittauslaitoksessa tänäkin 
vuonna.

• Tänä vuonna pyritään erityisesti 
varmistamaan luotujen 
toimintamallien ja teknisten 
ratkaisujen toimivuus yhdessä 
sidosryhmien kanssa.

Sakeri Savola toimii projektipäällikkönä 
Osoitetietojen hallinta -projektissa 
Maanmittauslaitoksella. 
ETUNIMI.SUKUNIMI@
MAANMITTAUSLAITOS.FI
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”Yrityksemme tärkein palvelu on Know 
Your Hoods -hakukone. Se auttaa 
muuttoa harkitsevaa miettimään, mikä 
kunta ja asuinalue sopisi parhaiten 
juuri hänen tarpeisiinsa 

Palvelustamme tekee uniikin se, 
että yhdistämme erilaista dataa ja 
asukkaiden todellisia kertomuksia 
ja kokemuksia yhdeksi kuntarajat 
ylittäväksi palveluksi. Tällä hetkellä 
asukkaiden tarinoita voi lukea blogien 
muodossa ja tavoitteena on pian tuoda 
mahdollisuus jättää myös arvosteluita 
omista asuinalueistaan. Tulevaisuu-
dessa tavoitteemme on olla ensisijai-
nen alusta, jolta muuttaja hakee tietoa 
muuttopäätöksensä tueksi.

Choose Your Future sai alkunsa 
vapaaehtoishankkeena syksyllä 2015, 
jolloin joukko Turun Kauppakorkea-

koulun opiskelijoita auttoi alueelle 
tulleita turvapaikanhakijoita kotou-
tumaan uuteen ympäristöönsä. Face-
bookin ja Yhdysvaltain ulkoministe-
riön järjestämän ”Facebook Digital 
Challenge”-kilpailun voitto talvella 
2016 inspiroi jatkamaan yhteiskun-
nallisten haasteiden ratkaisemista ja 
perustimme yrityksen vuonna 2016.

Vuonna 2017 osallistuimme Var-
sinais-Suomen liiton innovaatiokil-
pailuun, jossa etsittiin avointa dataa 
hyödyntäviä ja alueen vetovoimai-
suutta edistäviä ratkaisuja. Kilpailussa 
esittelimme Know Your Hoods -pal-
velun konseptin, joka voitti kilpailun. 
Näin pääsimme aloittamaan palvelun 
varsinaisen suunnittelun ja kehityksen 
yhdessä Varsinais-Suomen liiton ja 
Turku Science Park Oy:n koordinoi-
man TalentTurun kanssa. Myös Turun 
yliopisto oli mukana hankkeessamme 
Open Data as a Service -hankkeen kautta.

Nykyään tiimissämme on seitse-
män henkilöä. Lisäksi apunamme on 
monialainen osaajaverkosto, johon 
kuuluu muun muassa maantieteilijöitä, 
ICT-ammattilaisia ja kauppatieteilijöitä. 
Meitä kaikkia yhdistää kunnianhimoi-
nen yrittäminen ja halu tehdä maail-
masta edes vähän parempi paikka.

Todellisten asukkaiden tarinat 
tutuiksi 

Meillä käyttäjä on keskiössä. Siksi 
käyttäjä saa itse valita tärkeimmät 
hakuehdot. Millaisessa ympäristössä 
minä haluan asua? Millaisia palve-
luja kotini lähellä pitää olla? Mikä on 
minulle sopiva hintataso? Vastausten 
perusteella palvelu ehdottaa käyttä-
jälle parhaiten sopivat asuinalueet ja 
käyttäjä pääsee tutustumaan alueisiin 

ja lukemaan todellisten asukkaiden 
tarinoita alueesta.

Tällä hetkellä palvelussa on mukana 
kaikki Turun ja naapurikunta Kaarinan 
asuinalueet ja my ytävät tontit jul-
kaistiin palveluun helmikuun alussa.    
Tulevaisuudessa kunnianhimoisena 
tavoitteenamme on laajentua koko 
Suomeen ja käymme neuvotteluja 
myös ensimmäisestä kansainvälisestä 
pilotista. Haluamme uudistaa kun-
tamarkkinointia tuomalla käyttäjän 
tarpeen keskiöön.

Kaupunkilaiset ja asukasyhdistykset 
ovat olleet innoissaan palvelustamme, 
kun olemme markkinoineet sitä esi-
merkiksi Turun kaupunginosapäivillä. 
Osallistavan markkinoinnin avulla 
kävijämäärämme ovat kasvaneet tasai-
sesti ja enimmillään meillä on ollut yli 
500 kävijää päivässä.

Avoimet paikkatiedot 
hyötykäytössä

Hyödynnämme paljon avoimia tie-
toaineistoja. Paikkatietoaineistoista 
käytössämme ovat esimerkiksi Tilasto-
keskuksen PAAVO-postinumeroalueet 
ja asuntojen myyntihintatiedot, Lou-
naistiedon palvelupisteet ja Maanmit-
tauslaitoksen kuntarajat. Karttapohjana 
meillä on OpenStreetMap. 

Toiveena olisi, että tulevaisuudessa 
saisimme postinumeroalueita tarkem-
paa tilastotietoa ja kunnat avaisivat 
tietojaan, jolloin kunta saisi palve-
lumme mahdollisimman nopeasti ja 
tehokkaasti käyttöönsä.”

Know Your Hoods auttaa löytämään 
parhaimman paikan asua
Jokainen meistä on varmaan joskus miettinyt, missä olisi hyvä asua ja mikä asuinalue sopisi 
juuri minun tarpeisiini. Turkulaisen startup-yrityksen Know Your Hoods -palvelu pyrkii 
vastaamaan kysymykseen tarjoamalla muuttajille suunnatun naapurustojen hakukoneen.  
Kaikki alkoi turvapaikanhakijoista, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Susanna Lahtinen.

KUVA: CHOOSE YOUR FUTURE

Know Yours Hoods -ydintiimi koolla, 
vasemmalta: toimitusjohtaja Susanna 
Lahtinen, teknologiasta vastaava Juho 
Vainio, sisällöntuottaja Ninna Lehtinen ja 
projektipäällikkö Soile Puranen.

Toimittanut: Riikka Kivekäs
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Rakennuspalikoiden avulla voidaan 
toteuttaa web-pohjaisia paikkatie-
tosovelluksia. Ensimmäisessä osassa 
aiheena ovat paikkatietokohteet ja 
uusi verkkopalvelustandardi WFS-
palveluille. Tulevissa osissa sama teh-
dään WMS-, WCS-, WPS- ja TJS-stan-
dardeille.

Lähtökohtana standardien kehittä-
miselle oli web-pohjaisen paikkatiedon 
parhaista käytänteistä laadittu doku-
mentti, jonka OGC laati yhteistyössä 
World Wide Consortiumin (W3C) 
kanssa vuonna 2017. Tämä käynnisti 
standardisointityön, joka alkuun tun-
nettiin työnimellä WFS 3.0.

Standardisointityö tehtiin kokonaan 
uudella tavalla avoimesti ja julkisesti. 
Kaikki pystyivät osallistumaan työhön 
GitHubin kautta, ja standardisoinnin 
rinnalla kehitettiin toimivaa rajapinta-
palvelun referenssitoteutusta.

OGC API Features (OAPIF) – 
perustoiminnallisuudet

Alalla yleisesti tunnettu, perinteinen 
WFS (Web Feature Service) toimi aja-
tusmallilla ”mitä on tarjolla” (GetCa-
pabitlies), ”kerro lisää” (DescribeFea-
tureType) ja ”anna minulle kohteita” 
(GetFeature). Samankaltainen rakenne 
toimii myös OAPIF:in kanssa.

Aloitussivu (landing page) kertoo 
mitä tämä rajapintapalvelu tarjoaa. 
Sivulla kuvataan esimerkiksiotsikko, 
kuvaus, yhteystiedot, versio ja tarjottava 
aineistot sekä mitä standardin osia pal-
velu noudattaa (conformance).

Kun aloitussivulta siirrytään aineis-
toihin, saadaan tietoa tarjolla olevista 
kohdetyypeistä. Näistä kohdetyypeistä 
saadaankin suoraan linkki itse koh-
teisiin (items). Kohteita voi saada eri 
formaateissa, mutta tyypillisemmin 
tarjolla on joko JSON tai HTML. Jokainen 
kohde (item) on oma resurssinsa ja siten 

helppo indeksoida myös hakukoneille.
Voit tutustua rajapintapalvelun 

toiminnallisuuksiin ohjelmoijan näkö-
kulmasta kuvien 2–4 avulla.

OAPIF-rajapintapalveluja voi toki 
käyttää myös asiakassovelluksilla. Jos 
olet kehittämässä verkkosovellusta, 
ainakin OpenLayers tukee OAPIF-
standardia ja toiminnallisuuksia voi 
testata avoimen lähdekoodin QGIS-
sovelluksella.

OGC API Features ja Inspire-
direktiivi

Inspire-tiedontuottajaa voi tässä vai-
heessa huolestuttaa, miten OAPIF-stan-
dardi sopii yhteen Inspire-direktiivin 
vaatimusten kanssa. Ei huolta! Inspire-
direktiivin tekninen työryhmä (MIG-T) 
valmistelee parhaillaan dokumenttia 
parhaista käytänteistä, joilla Inspire-
vaatimukset voidaan toteuttaa myös 
OAPIF-standardeilla. Tätä työtä voit 

OGC API Features määrittelee uudet 
suuntaviivat rajapintapalveluille
Open Geospatial Consortium (OGC) julkaisi lokakuussa 2019 ensimmäisen osan ”OGC API 
Features: Part 1 – Core” (OAIPF) -standardisarjasta, jossa määritellään uudet modulaariset 
rakennuspalikat paikkatiedoille. 

OAPIF perustuu OpenAPI-spesifikaatioon, jonka mukaisesta rajapintapalvelusta ohjelmoija voi helposti luoda HTML-
kuvauksen. Tässä Inspire-palvelusta on luotu kuvaus Swagger.io-editorilla.

JARI REINI
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seurata GitHubissa (https://github.com/
INSPIRE-MIF/gp-ogc-api-features).

OGC API Features 
tulevaisuudessa

Lähivuosina OGC API -standardiperhe 
laajenee ja uudistaa samalla myös 
muita OGC:n standardeja. Pian julkais-
taan OGC:n standardisoinnin tiekartta, 
jossa mainitaan muun muassa OGC API 

Coverages, OGC API Maps, OGC API 
Catalogues ja OGC API Processes.

Niistä lisää myöhemmin, pysykää 
kuulolla!

Jari Reini työskentelee johtavana asiantuntijana Maanmittauslaitoksella. Hänen 
vastuullaan on paikkatietoalan standardisointi ja hän on ollut mukana OGC:n 
työryhmässä laatimassa OGC API Features -standardia.
ETUNIMI.SUKUNIMI@MAANMITTAUSLAITOS.FI .

Palvelun etusivulla on kuvattu, 
mitä resursseja rajapintapalvelussa 
on tarjolla, mitä standardin osia 
palvelu toteuttaa, millaista lisenssiä 
palvelu käyttää ja mistä saa lisätietoa 
palvelusta.

Kohdetyypit on kuvattu collections-
sivulla. Esimerkissä on kuvattu 
osoitetietoja, joiden metatiedoista 
on linkki paikkatietokohteisiin. 

Palvelusta voidaan hakea 
kohteita. Esimerkissä on 
haettu kymmenen kohdetta 
JSON-formaatissa. Haku 
voidaan tehdä myös 
esimerkiksi rajaamalla 
sijainnin perusteella sijainnin 
muotoinen alue WGS84-
koordinaattijärjestelmässä 
(esim. ”?bbox=160.6,-
55.95,-170,-25.89”) tai 
kohdetunnisteen perusteella.
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beta.paikkatietoalusta.fi

PAIKKATIEDON 
MALLINTAMINEN

KANSALLINEN MAASTO-
TIETOKANTA

GEOKOODAUS-
PALVELU

UUSI LASERKEILAUS- JA 
ILMAKUVAUSOHJELMA

LAATUVAHTI JA 
TALLENNUSPALVELU

SATELLIITTIKUVA-
MOSAIIKIT

NIMISTÖN 
TIETOKORTIT

SUOMIGRAMMI

KÄYTTÖTAPAUS-
DEMOT

PAIKKATIETO-
HAKU

UUDET RAJAPINTA-
TEKNOLOGIAT

3D-VISUALISOINTI

OSOITEHAAVI

Kohti yhteentoimivaa paikkatietoa
Tutustu Paikkatietoalustan 
tuotteisiin ja palveluihin

@PTAlusta www.maanmittauslaitos.fi


