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Mikä poikkeuksellinen vuosi tämä onkaan 
ollut. Kuka olisi voinut aavistaa, mitä vuosi 
2020 tuokaan tullessaan?

Vuosi sitten tähän aikaan nautimme 
ystäviemme seurasta höyryävän glögin ja 
joulutorttujen äärellä, lauloimme yhdessä 
kauneimpia joululauluja täpötäysissä 
kirkoissa, tanssimme aamuyöhön asti pik-
kujouluissa ja suunnittelimme joululomaa 
etelän lämmössä.

Tänä vuonna käperr ymme sohvan 
nurkkaan glögimuki kädessä, avaamme 
tietokoneen ja nautimme joululauluista, 
joita kuoro laulaa puolityhjälle kirkolle. 

Konsertin jälkeen soitamme videopuhelun isovanhemmille. Ystävien kanssa ihmette-
lemme maailman menoa (toivottavasti) lumisessa metsässä – parin metrin etäisyydellä 
toisistamme. Matkat etelään ovat vain kaukainen haave.

Pieni pirulainen on päässyt muuttamaan arkeamme, mutta me alamme sopeutua ja 
keksimme keinoja, joilla voimme piristää arkeamme ja pitää yhteyttä meille tärkeisiin 
ihmisiin myös poikkeusarjen keskellä. 

Kahdeksankymmentä vuotta sitten vastassa oli paljon näkyvämpi vihollinen. Jäljet 
näkyvät edelleen (iso)vanhempiemme sydämissä, ja konkreettisesti sota-alueilla. 
Lapista löytyy vielä monia koskemattomia linnoituksen osia, jotka kertovat meille 
yhteiskuntamme historiasta. Tuskallisista hetkistä rintamalla, mutta myös siitä, että 
sisukkuudella ja yhteishengellä olemme selvinneet noistakin ajoista. Miksi emme 
selviäisi tästä pienestä pirulaisestakin?

Maailman tilanne on niin erilainen tänään. Saamme elää yhteiskunnassa, jossa tur-
vaverkot pysyvät pystyssä myös kriisien keskellä. Voimme luottaa siihen, että kukaan 
ei jää yksin. Hätäkeskuslaitos, pelastusviranomaiset ja terveydenhuolto eivät keskeytä 
työtään hetkeksikään. Luonnosta ja ympäristöstä pidetään huolta, ja esimerkiksi vaa-
rallisia (ydin)jätteitä ei päästetä leviämään.

Niinpä voimme katsoa tulevaisuuteen valoisalla mielellä. Odotan innolla, mitä 
innovaatioita nyt työmarkkinoille ponnistavat nuoret keksivätkään, kun opit tästä 
ajasta yhdistyvät menneiden sukupolvien tietotaitoon ja kokemuksiin. Mitä kaikkea 
ihmeellistä tulevat vuodet tuovatkaan tullessaan paikkatietoalalla ja koko yhteiskun-
nassa?

Turvallista joulua ja uutta vuotta sinulle rakas lukijani!
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Hätäkeskuspäivystäjä vastaa aina, kun 
hädässä oleva tarvitsee apua.
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SAMI SUOMALAINEN

90 sekuntia aikaa – löydätkö paikan 
toisen kuvailemana?
Puhelin pirisee. Soittaja kertoo sinulle häntä kohdanneesta onnettomuudesta ja pyytää 
hädissään apua. Sinulla on 90 sekuntia aikaa selvittää tapahtumien kulku, soittajan sijainti 
ja avun tarve mahdollisimman tarkasti, sekä lähettää lähin ja tarkoituksenmukaisin, 
välillä useampikin, viranomaisyksikkö matkaan. Lienee sanomattakin selvää, että osoitteen 
selvittämiseen ei saa kulua yhtään ylimääräistä aikaa. 

Hätäkeskuspäivystäjä käyttää selvityk-
sessä hätäkeskustietojärjestelmää. Jos 
soittaja osaa kertoa sijaintinsa tarkan, 
virallisen osoitteen, sen on löydyttävä 
järjestelmästä lähes välittömästi. 

Valitettavasti toisinaan soittajan 
ilmoittamaa osoitetta ei löydy. Silloin 
päivystäjä pyrkii haarukoimaan sijain-
nin mahdollisimman tarkasti ammat-
titaitonsa ja teknisten apuvälineiden 
avulla. 

Kertaakaan apu ei ole jäänyt välittä-
mättä, mutta joskus harvoin osoitteen 
selvittäminen on vienyt niin kauan, 
että apu ei ole ehtinyt paikalle ajoissa. 
Juuri siksi osoitetietojen laatu ja katta-
vuus ovat elintärkeitä.

Aineistojen ristiriidat hidastavat 
avun saantia

Paikkatietoaineistot kootaan hätäkes-
kustietojärjestelmään useammasta 
aineistosta. Tärkeimmät aineistojen 
tuottajat ovat Maanmittauslaitos sekä 
Digi- ja väestötietovirasto. 

Valitettavasti näissä Suomen tar-
kimmissa aineistoissa on yllättävän 
paljon keskinäisiä ristiriitoja. Osoite 
on kirjoitettu eri tavoin tai kiinteistön 
osoitteen ja Maanmittauslaitoksen 
tieviivan välinen etäisyys poikkeaa 
muiden aineistojen tiedoista. Mikäli 
osoitteen kirjoitusasua ei koneellisesti 
saada selvitettyä tai osoitteen sijainti 
poikkeaa yli kilometrin tieviivasta, 
osoite leikkautuu pois hätäkeskustie-
tojärjestelmästä. 

Leikkausten jälkeen aineistossa on 
edelleen virheitä. Esimerkiksi samalla 
kiinteistöllä voi olla kuusi osoiteil-

mentymää. Viisi niistä voi olla oikean 
kiinteistön rajojen sisällä, mutta yksi 
voi olla vaikkapa 990 metrin päässä 
oikeasta sijainnista virheellisesti syö-
tettyjen tietojen takia. Jotta avunsaanti 
ei viivästy kohtalokkaasti, päivystäjän 
on oltava tarkkana näissä tilanteissa.

Matkapuhelin kertoo  
soittajan sijainnin

Jokaiselle saapuvalle hätäpuhelulle teh-
dään automaattisesti hätäpaikannus ja 
tarkistetaan mahdolliset sijaintitiedot 
112 Suomi -sovelluksen ja AML-tekno-
logian avulla. Hätäpaikannus perustuu 
matkapuhelinverkon tukiasemiin, 
joiden perusteella voidaan arvioida 
laskennallisesti puhelimen sijainti. 
Menetelmän luotettavuus ja tarkkuus 
vaihtelevat suuresti. 

Tiheissä kaupunkimaisissa olo-
suhteissa, joissa on runsaasti tukiase-
mia, soittajan sijainti voidaan selvittää 
noin sadan metrin tarkkuudella. Haja-
asutusalueilla taas soittajan sijainnin 
tarkkuus voi olla useita kymmeniä 
kilometrejä. 

Vuonna 2015 Hätäkeskuslaitos 
kehitti 112 Suomi -sovelluksen yhdessä 
Digia Oyj:n kanssa. Sovelluksesta puhe-
limen sijainti voidaan välittää suoraan 
hätäkeskusjärjestelmään luotettavasti. 
Sijaintitarkkuus on jopa alle kym-
menen metriä. Hätäkeskus pysty y 
myös puhelun aikana seuraamaan, jos 
puhelimen sijainti tai sijainnin tark-
kuus muuttuvat. Edellytyksenä on, 
että sovellus on asennettuna soittajan 
puhelimeen ja puhelimessa on sijain-
titiedot päällä. 

AML (Advanced Mobile Location) 
on matkapuhelimiin asennettu jär-

jestelmä, joka pakottaa hätäpuhelun 
aikana puhelimen sijaintitiedot ja lan-
gattoman verkon (WIFI) päälle. Puhelin 
lähettää sijaintitiedot täysin automaat-
tisesti hätäkeskukselle. Kansalainen ei 
näe lähetettyjä sijaintitietoja, eikä voi 
estää niiden lähettämistä. Tämä Bri-
tish Telecomin, EE Limitedin ja HTC:n 
yhteistyönä Iso-Britanniassa kehitetty 
teknologia otettiin käyttöön Android-
käyttöjärjestelmissä vuonna 2016 ja 
iOS-järjestelmissä kesällä 2018.

Sijaintitiedot välittyvät Android-
puhelimista tietyin aikavälein (5 s, 15 
s, 25 s, 60 s, 90 s, 120 s, …) koko hätäpu-
helun ajan ja kerran jokaista 112 SMS 
-tekstiviestiä kohti. iOS-puhelimista 
sijaintitieto välittyy vain kerran, noin 
15–20 sekunnin kuluttua puhelun 
alusta. iOS-järjestelmä ei tue sijain-
titietojen lähettämistä useita kertoja 
puhelun aikana tai tekstieviestien 
yhteydessä.

Matkapuhelimen sijaintitietoihin 
perustuvien teknologioiden lisäksi 
hätäkeskuksilla on käytettävissä puhe-
linnumeroon perustuva osoitetieto-
palvelu. Puhelinnumeroon perustuvan 
sijaintitiedon luotettavuus soittajan 
sijaintina ei ole kuitenkaan kovin hyvä, 
koska puhelinliittymän osoitteena on 
useimmiten laskutusosoite ja matka-
puhelin ei useinkaan ole siellä soiton 
hetkellä.

Tekniikan varaan ei voi täysin 
heittäytyä

Hätäkeskuspäivystäjällä on siis käytössä 
useampikin tekninen apukeino soitta-
jan sijainnin selvittämiseksi, mutta 
siitä huolimatta hätäkeskuspäivystäjä 
varmistaa jokaiselta soittajalta tämän 
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sijainnin ja kirjaa sen tapahtumapaikan 
osoitteeksi hätäilmoitukseen. 

Jos ilmoitettua osoitetta ei löydy 
hätäkeskustietojärjestelmästä, päivys-
täjän ammattitaito korostuu. Päivystäjä 
voi pyytää soittajaa kertomaan jonkun 
lähellä sijaitsevan kadunnimen tai 
näkyykö lähistöllä kauppaa, liikettä tai 
muuta vastaavaa maamerkkiä. Osoite 
yleensä selviää kartan, Hätäkeskustie-
tojärjestelmään syötettyjen kohdetie-
tojen ja Google-hakujen perusteella.  

Jos hätäpuhelun soittaja on esimer-
kiksi autolla liikenteessä, hän osaa 
harvoin kertoa tarkkaa sijaintia. Silloin 

päivystäjä kysyy soittajalta usein, mistä 
hän on lähtenyt liikkeelle, minne hän 
on matkalla ja kuinka kauan hän on 
ollut matkalla. Kun nämä tiedot yhdis-
tetään teknisten apuvälineiden avulla 
saataviin tietoihin, apu saadaan lähe-
tettyä oikeaan paikkaan.

Kuka hälytetään apuun?

Kun sijainti on saatu selville, hätä-
keskuspäivystäjän on valittava vielä 
viranomaisyksikkö, joka lähetetään sel-
vittämään tehtävää. Tähän vaikuttavat 
tehtävässä vaadittavat kyvyt ja yksikön 

sijainti suhteessa tehtävän sijaintiin. 
Hätäkeskustietojärjestelmä laskee 

Digiroad-aineiston perusteella jokai-
selle yksikölle matka-aika-arvion. Sen 
perusteella järjestelmä lähettää päivys-
täjälle tiedon, mikä yksikkö olisi lähin 
ja tarkoituksenmukaisin hälytettäväksi 
tapahtumapaikalle. Päivystäjä välittää 
hädässä olijan tarkan sijainnin viran-
omaisyksikölle. Viranomaisyksikkö 
päättää sen perusteella, mitä reittiä 
pitkin parhaiten pääsee hädässä olijan 
luokse. 

Sami Suomalainen toimii 
sovellusasiantuntijana 
Hätäkeskuslaitoksessa. Hän 
vastaa muun muassa Suomi 112 
-sovelluksesta.
ETUNIMI.SUKUNIMI@112.FI 
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112 Suomi -sovellus kertoo sijaintisi hädässä

112 Suomi -sovellus on aktiivisessa käytössä jo 1,7 miljoonalla suomalaisella. 
Se välittää matkapuhelimen sijaintitiedot, kun käyttäjä soittaa hätänumeroon, 
Meripelastuskeskukseen ja Tienkäyttäjän linjalle. 

Sovelluksesta on kehitetty viranomaisten yhteinen palvelualusta. Sieltä on 
saatavilla sijaintiin perustuvia vaara-, liikenne- ja viranomaistiedotteita. Löydät 
sieltä myös tiedot lähimmän sydäniskurin sijainnin, päivystysnumerot ja ohjeita 
merellisiin hätätilanteisiin.

Hätäkeskuspäivystäjä kirjaa jokaisen hälytyksen tiedot järjestelmään.
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VÄITÖKSIÄ KUVAT: PIXABAY

Luonnonsuojelualueet 
suojaavat luonnon 
monimuotoisuutta

”Suojelualueet ehkäisevät pohjoisten lintulaji-
en vetäytymistä napoja kohti ja auttavat osaa 
eteläisistä lajeista seuraamaan ilmastomiel-
tymyksiään”, toteaa Petteri Lehikoinen Luon-
nontieteellisestä keskusmuseosta Helsingin 
yliopistosta. Väitöskirjatyössään hän tutki, mi-
ten luonnonsuojelualueilla on pystytty lieven-
tämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia luon-
non, erityisesti lintujen, monimuotoisuuteen.

Pohjoiset lajit ovat vetäytyneet viime vuo-
sikymmeninä yhä pohjoisemmaksi, ja eteläiset 
lajit ovat levinneet yhä pohjoisemmaksi. Lehi-
koisen tutkimuksen mukaan Keski- ja Pohjois-
Suomessa kyky puskuroida muutoksia vastaan 
kasvoi mitä kattavampi suojelualueiden ver-
kosto alueella oli. Etelä-Suomessa vastaavaa 
yhteyttä ei löydetty.

Korkealaatuisissa elinympäristöissä suo-

jelualueilla elää myös paljon uhanalaisia la-
jeja, kuten valkoselkätikkoja, paljon useammin 
kuin huonompilaatuisilla alueilla. Kunnosta-
malla suojelualueita voidaan myös torjua il-
mastonmuutoksen uhkia, kuten rehevöitymis-
tä ja kosteikkojen umpeenkasvua.

”Korkealaatuisten elinympäristöjen suo-
jelun ja ennallistamisen tulisi olla etusijalla, 
kun torjutaan ilmastonmuutoksen haittavai-
kutuksia luonnon monimuotoisuuteen.”

Väitöskirja tarkastettiin Helsingin yliopis-
ton bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekun-
nassa elokuussa.

Suomen suot ja järvet 
kertovat tuhkan 
leviämisreiteistä

Kun tulivuoret purkautuvat, tuhka leviää 
ympäri maailmaa. Suomen soiden turva-
kerrostumista ja järvien pohjasedimenteis-
tä löytyy merkkejä Alaskan ja Islannin tu-
livuoren purkauksista tuhansien vuosien 
ajalta. Maarit Kalliokoski tutki maaperä-
geologian väitöskirjassaan, mistä tuhka on 
kulkeutunut Suomeen.

Tulivuorenpurkauksessa ilmakehään 
vapautuva tuhka leviää nopeasti kauas 
purkauspaikalta ja laskeutuu maanpin-
nalle yleensä päivien tai korkeintaan parin 
viikon sisällä muodostaen horisontin, joka 
edustaa samaa ajankohtaa koko levinnei-
syysalueellaan.

”Tulivuoren tuhkan levinneisyysaluei-
den kartoittaminen auttaa arvioimaan rä-
jähdyspurkausten lentoliikenteelle aiheut-
tamien haittojen laajuutta. Lisäksi tuhkan 
levinneisyyden tutkiminen mahdollistaa 
muinaisten tulivuorenpurkausten kokoluo-
kan ja voimakkuuden aiempaa tarkemman 
mallintamisen,” kertoo Kalliokoski.

Väitöskirja tarkastettiin Turun yliopis-
ton Maantieteen ja geologian laitoksella 
marraskuussa.

Uusia menetelmiä 
metsien inventointiin 
kaukokartoituksella

Metsien inventoinnissa selvitetään muun mu-
assa puiden määrää, keskimääräistä kokoa ja 
koon vaihtelua. Kerätyn tiedon pohjalta voi-
daan arvioida puuston rahallista ja ekologis-
ta arvoa. Kenttämittausten lisäksi työssä hyö-
dynnetään kaukokartoituksen menetelmiä, 
joista yksi on ”yksinpuintulkinta”.

Yksinpuintulkinnassa datasta etsitään 

algoritmien avulla yksittäisiä puita sovitta-
malla dataan puumalleja. Yksittäisten pui-
den avulla voidaan arvioida alueellisia met-
sän ominaisuuksia. Haasteena on, että kaikkia 
metsän puita ei voida havaita, koska osa jää 
helposti muiden puiden katveeseen. Siksi da-
tan perusteella tehdyt laskelmat voivat olla 
virheellisiä.

Kasper Kansasen väitöstyön tutkimus-
aiheena oli havaintotodennäköisyyksien 
laskeminen yksinpuintulkinnassa. Painot-
tamalla havaittuja ominaisuuksia todennä-
köisyyksillä, voidaan arvioida alueen koko 
puustoa. Tutkimuksessa kehitettyä menetel-
mää sovellettiin ilmasta ja maasta käsin teh-
tyihin laserkeilausaineistoihin. Lisäksi tut-
kittiin mitä ominaisuuksia jää havaitsematta 
yksinpuintulkinnassa.

Väitös tarkastettiin lokakuussa Itä-Suo-
men yliopiston luonnontieteiden ja metsätie-
teiden tiedekunnassa.

Metsien ja peltojen hiili

Anu Akujärvi Suomen ympäristökeskukses-
ta tutki väitöskirjatyössään, miten metsien ja 
peltojen hiilensidontaa kytkeytyy ekosystee-
mipalveluihin. ”Jos hiilivarastojen ja -virto-
jen muutoksia ajan suhteen ei oteta huomioon 
riittävän tarkasti, arviointiin voi tulla suuria-
kin virheitä”, pohtii Akujärvi tutkimuksestaan.

Tutkimuksen osana Akujärvi kehitti uu-
den menetelmän boreaalisten metsien hii-
lensidonnan kartoittamiseksi. Menetelmässä 
yhdistyvät mallinnus ja metsiköiden raken-
nepiirteistä kerätyt laajat paikkatietoaineistot. 
Näin voidaan arvioida luotettavasti hiilivaras-

tojen ja hiilinielujen pienipiirteistä alueellis-
ta vaihtelua nykytilanteessa. Lisäksi hän tutki 
metsien käsittelyn vaikutuksia ekosysteemi-
palveluiden saatavuuteen tulevaisuudessa.

Hakkuutähteiden ja kantojen korjuu ai-
heutti ristiriitoja hiilensidonnan, energiapuun 
tuotannon ja lahopuun tuotannon välillä. 
”Tällaiselle tiedolle on yhä enemmän kysyn-
tää tulevaisuudessa, kun pyritään sovitta-
maan yhteen metsien käytön erilaisia tavoit-
teita”, sanoo Anu Akujärvi.

Väitöskirja tarkastettiin Helsingin yliopis-
ton matemaattis-luonnontieteellisessä tiede-
kunnassa syyskuussa.
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Ilmanlaadun vuosikartta 
näyttää pakokaasujen 
vaikutukset

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) jul-
kaisi marraskuussa Ilmanlaadun vuosikartan. 
Kartalla voit tutkia, miten autoliikenteen pa-
kokaasut vaikuttavat ilmanlaatuun eri vuosi-
na.

 ”Jos etsii uutta asuinpaikkaa tai haluaa 
tietää, miten liikenteen pakokaasut vaikutta-
vat oman asuinseudun ilmanlaatuun vuosi-
tasolla, kartta on tässä apuna”, kertoo HSY:n 
ilmansuojeluasiantuntija Anu Kousa. "Erityi-
sesti ikääntyneillä, lapsiperheillä ja astmaati-
koilla tämä voi vaikuttaa merkittävästi asuin-
paikan valintaan."

Kartalla visualisoidaan Ilmatieteen laitok-
sen kehittämän mallin tuloksia. ”Kartta kertoo 

hyvin tarkkaan ilmanlaadusta vilkasliikentei-
sillä alueilla. Se ottaa huomioon muun mu-
assa sään, liikennemäärät ja ilmansaasteiden 
kulkeutumisen Suomen rajojen ulkopuolelta”, 
selittää Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija 
Lasse Johansson.

Ilmanlaadun vuosikarttaa kehitetään HO-
PE-hankkeessa (Healthy Outdoor Premises for 
Everyone), jossa muun muassa HSY ja Ilmatie-
teen laitos ovat mukana. Hanketta rahoittaa 
Euroopan aluekehitysrahasto.

Lue lisää: hsy.fi > Ilmanlaadun vuosikartta 

Kuulokkeet korviin ja 
paikkatietovinkkejä 
kuuntelemaan

Maanmittauslaitoksen Kartalla-podcastissa 
asiantuntijat keskustelevat paikkatiedon tutki-
muksesta, käytännön sovelluksista ja tulevai-
suuden näkymistä. Syksyllä 2020 podcastis-
ta julkaistiin neljä uutta jaksoa, joissa pääset 
kurkistamaan, miten paikkatieto liittyy juuri 
sinun arkeesi.

Ensimmäisessä jaksossa Sini Pöytänie-
mi Maanmittauslaitoksesta ja Tapani Mikkola 
Metsähallituksesta kertovat, millaisia kartta-
palveluja retkeilijälle on tarjolla. Toisessa jak-
sossa Ulla Pyysalo Maanmittauslaitokselta ja 
Hanna Vartia 27crags-verkkopalvelusta anta-
vat vinkkejä kiipeilijöille.

Lopuksi sukelletaan historiaan. Kol-

mannessa jaksossa Pirkko Yliselä Maan-
mittauslaitokselta ja Laura Heikkilä Maa-
ilmanperintöyhdistyksestä keskustelevat 
maailmanperintökohteista ja erityisesti Stru-
ven ketjusta. Viimeisessä jaksossa Olli Sirkiä 
Maanmittauslaitoksesta ja Sirkka-Liisa Sep-
pälä Museovirastosta pohtivat, mitä kaikkea 
tervahaudat, maaston muodot ja muinais-
muistot kertovat meille historiasta.

Surffaa itsesi Soundcloudiin, laita kuulok-
keet korviin ja keskity kuuntelemiseen:
www.soundcloud.com/Maanmittauslaitos.
Myös syksyn 2019 podcastit löytyvät samasta 
paikasta.

ProGIS ry 
opinnäytetyöpalkinnot 2020

Paikkatietalan yhdistys ProGIS ry myöntää 
vuosittain paikkatietoalan opinnäytetyöpal-
kinnon yhdelle tai useammalle paikkatieto-
tekniikkaa ja sen hyödyntämistä edistävälle 
opinnäytteelle. Tänä vuonna palkittaviksi vali-
koituivat Anna Brauerin, Joni Laurilan ja Sara 
Todorovicin opinnäytteet.

Anna Brauerin diplomityö ”Analyzing bi-
cycling fluency in urban areas using mobile 
activity tracking data” valmistui Maanmitta-
uslaitoksen Paikkatietokeskuksessa Dresden 
University of Technologylle. Brauer tutki pyö-
räilyn sujuvuutta pääkaupunkiseudulla. Työs-
sään hän hyödynsi tietoja pyöräilijöiden liike-
radoista ja määritti sujuvuusarvot jokaiselle 
kuljetulle tiesegmentille. Tuloksia ja tehtyä 
menetelmäkehitystä voidaan hyödyntää kau-
punki- ja liikennesuunnittelussa, ja tutkimus 
itsessään voidaan toistaa kaikille kaupunki-
alueille, joista on saatavilla riittävästi tietoa 
pyöräilijöiden liikeradoista.

Joni Laurilan gradun aiheena oli ”Kor-
keusmallin laadun merkitys tulvasuojelun nä-
kökulmasta”. Hän tutki Maanmittauslaitoksen 
2m korkeusmallin (KM2) soveltuvuutta tulva-
suojelun tarpeisiin vertaamalla KM2-aineis-
ton korkeuslukuja tarkkoihin mittauksiin tul-
vapenkereestä. Tulokset osoittavat, että KM2 
kuvaa tulvapenkereen korkeutta riittävän yk-
sityiskohtaisesti. Tuloksia voidaan hyödyntää 

myös muilla sovellusaloilla. Laurila teki gra-
dunsa Itä-Suomen yliopistolle.

Sara Todorovicin Helsingin yliopistolle 
tekemän gradun aiheena oli ”Modelling risk 
factors in urban residential fires in Helsinki”. 
Todorovic tutki Helsingissä syttyneiden asuin-
rakennuspalojen alueellista esiintyvyyttä sekä 
esiintyvyyteen vaikuttavia naapurustojen ra-
kenteellisia, sosioekonomisia ja väestöllisiä te-
kijöitä. Tutkimuksessa käytetyllä GWR-mene-
telmällä pystyttiin tunnistamaan merkittäviä 
paikallisia eroja selittävien muuttujien vaiku-
tuksissa paloriskiin. Tuloksia tullaan hyödyn-
tämään Helsingin pelastuslaitoksen tulevissa 
tutkimuksissa ja käytännössä riskien arvioin-
nissa.

ProGIS ry järjestää yhdessä GeoForum 
Finlandin kanssa tammikuussa 2021 kaikille 
avoimen opinnäytetyö-webinaarin, jossa pal-
kitut opiskelijat pääsevät esittelemään opin-
näytetyönsä paikkatietoyhteisölle.
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TAPAHTUMAKALENTERI

16.-17.2.2021
KUNTIEN PAIKKATIETOSEMINAARI
Lisätietoja: tapahtumat.fcg.fi/kuntien-
paikkatietoseminaari

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

Green Paths opastaa 
terveellisille reiteille

Uusi Green Paths -sovellus opastaa pääkau-
punkiseudun kävelijät ja pyöräilijät miellyt-
täville ja terveyden kannalta suotuisimmille 
reiteille. Se kertoo, missä on vähiten melua ja 
paras ilmanlaatu. Reiteillä välttää vilkkaasti 
liikennöidyt kadut, mutta perille pääsee kui-
tenkin kohtuullisessa ajassa.

Sovelluksen tiedot perustuvat avoimiin 
ympäristötietoihin. Ilmatieteen laitos tarjoaa 
reaaliaikaiset tiedot ilman laadusta. Suomen 
ympäristökeskukselta (SYKE) ja kunnilta on 
saatavilla mallinnettua tietoa keskimääräi-
sestä tieliikenteen melutasosta, jotka perus-
tuvat kaupungilla tehtyihin melumittauksiin.

”Ohjaamalla pyöräilijät ja kävelijät miel-
lyttävämpään matkaympäristöön reittiopas 
pyrkii edistämään kaupunkiliikkujien terve-
yttä ja hyvinvointia. Toivomme sen edistävän 
myös ilmastollisesti vastuullista ja kestävää 
kaupunkiliikennettä”, sanoo yliopiston tutki-
ja Age Poom.

Poom on mukana Helsingin yliopiston Di-
gital Geography Lab -tutkimusryhmässä, joka 
on kehittänyt sovelluksen osana Helsingin 
kaupungin koordinoimaa Healthy Outdoor 
Premises For Everyone (HOPE) -hanketta. 
Projektia rahoittaa Euroopan aluekehitysra-
hasto.

Testaa prototyyppiä: green-paths.web.app 

SYKE:n metatietopalvelu 
uudistui
Suomen ympäristökeskus (SYKE) on uudis-
tanut metatietopalvelunsa. Uuteen palve-
luun on koottu yhteen ympäristöhallinnon 
paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistojen, 
tietojärjestelmien, tutkimusaineistojen, 
ympäristöraportointiin liittyvien aineisto-
jen sekä rajapinta- ja karttapalveluiden ku-
vaukset. 

Metatietojen sisältö päivitettiin vastaa-
maan muuttuneita vaatimuksia, esimerkik-
si INSPIRE-direktiivin osalta. Lisäksi avoin-
ten aineistojen metatietoihin lisättiin suoria 
linkkejä, joiden kautta aineistoja voi lada-
ta itselleen tai käyttää rajapintapalvelujen 
kautta.

SYKE:n oman metatietopalvelun li-
säksi metatiedot voidaan julkaista au-
tomaattisesti myös muissa palveluiss-
sa rajapintapalvelujen avulla. Esimerkiksi 
INSPIRE-tietotuotteiden kuvaukset siirty-
vät automaattisesti Maanmittauslaitok-
sen ylläpitämään Paikkatietohakemistoon 
ja avoimien aineistojen metatiedot Digi- ja 
väestötietoviraston Avoindata.fi-palveluun.

Tutustu palveluun: metadata.ymparis-
to.fi 

VELMU-ohjelmalle Euroopan 
komission Natura 2000 
-palkinto

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoi-
suuden investointiohjelma (VELMU) sai lo-

kakuussa Euroopan komissiolta arvostetun 
Natura 2000 -palkinnon Luonnonsuojelu-sar-
jassa. Palkinnon saajat ovat erityisesti edistä-
neet luonnon monimuotoisuuden säilymistä 
Euroopassa. 

Palkintokomitea arvosti VELMU-hank-
keessa erityisesti 15  000 kerättyä havaintoa 
Suomen merialueelta, tehokkaita ja uudenai-
kaisia menetelmiä, laajaa yhteistyöverkostoa 
sekä toiminnan vaikutuksia Suomen meren-
suojelun kehittämiseen.

”VELMU on kuin jalkapallojoukkue, jos-
sa jokainen pelaaja tietää oman paikkansa ja 
tekee parhaansa yhteisen tavoitteen saavut-
tamiseksi,” iloitsi ympäristöministeriön neu-
votteleva virkamies Penina Blankett juhla-
puheessaan palkinnon luovutustilaisuudessa.

VELMU-ohjelmaa toteutetaan ympäris-
töministeriön johdolla, ja sitä koordinoi Suo-
men ympäristökeskus. Keskeisiä toimijoita 
ovat myös Metsähallituksen luontopalvelut, 
Luonnonvarakeskus, Geologian tutkimuskes-
kus, rannikon ELY-keskukset ja Åbo Akademi.

Edellisessä Positio-lehdessä (3/2020) oli 
useampi juttu VELMU-ohjelmasta. Käy luke-
massa www.positio-lehti.fi. 
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www.positio-lehti.fi

positio@maanmittauslaitos.fi
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MARKKU HUOTARI 

Helsingin seudun liikenne (HSL) on 
kuntayht ymä, joka vastaa muun 
muassa joukkoliikenteen järjestä-
misestä ja suunnittelusta yhdeksän 
kunnan alueella. Se kerää reaaliai-
kaista tietoa muun muassa ajoneuvojen 
sijainneista, liityntäpysäköintipaikko-
jen täyttöasteesta ja vapaista pyöristä 
kaupunkipyöräasemilla. Tiedoista on 
hyötyä niin asiakkaille, tiedon hyödyn-
täjille kuin talon omalle väellekin.

Reaaliajassa tietoja ajoneuvoista

HSL kerää reaaliaikaisesti sijaintitie-
toja eli ”HFP-dataa” (High Frequency 
Positioning) kaikista ajoneuvoistaan 
sekunnin välein. Sijaintitietojen lisäksi 
HFP-datasta selviää ajoneuvojen pysäk-
kitapahtumat, joihin tallentuvat aika-
leimat pysäkille saapumisesta, pysäkiltä 
lähtemisestä, oven avaamisesta ja 
oven sulkemisesta. Reittioppaassa näy-
tettävät ajoneuvojen sijaintitiedot ja 
pysäkkikohtaiset saapumisennusteet 
perustuvat HFP-dataan.

HFP-datan analysointi jälkikäteen 
tarjoaa suunnittelutyöhön ja joukko-
liikenteen luotettavuuden seurantaan 
monia mahdollisuuksia. Tiedot toi-
mivat apuna niin asiakaspalvelutilan-
teissa, liikenteen poikkeustilanteiden 
tutkimuksessa kuin liikennöitsijöiden 
mahdollisen sanktioinnin tukena-
kin. Liikenteen suunnittelussa tietoja 
hyödynnetään muun muassa käyte-
tyn kaluston seurannassa, liikenteen 
sujuvuuden tarkastelussa ja tiettyjen 
lähtöjen täsmällisyyden seurannassa.

HFP-datasta voidaan myös koos-
taa yhteenvetolaskelmia pidemmiltä 
ajanjaksoilta. Näin voidaan laskea 

Helsingin seudun liikenne tietää 
missä bussit liikkuvat

Bussi pysähtyy ja ovi aukeaa. Astut sisään ja näytät matkakortin lukijalle. Ovi menee kiinni 
ja bussi lähtee matkaan. Usealle meistä arkipäivää, mutta oletko koskaan ajatellut, että 
tapahtumasta lähti viisi päivitystä – toki ilman henkilötietoja – Helsingin seudun liikenteen 
tietojärjestelmiin?
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tunnuslukuja ja jakaumia tietyiltä 
pysäkeiltä, pysäkkiväleiltä tai linjoilta. 
Reaaliaikapohjaisia seurantatyökaluja 
ja joukkoliikenteen suorituskykymitta-
reita kehitetään koko ajan lisää.

Matkakorteilta mobiililippuihin

Reaaliaikaisten sijaintitietojen lisäksi 
HSL on kiinnostunut palvelujensa käyt-
täjistä ja käyttöasteesta.

Perinteisesti arviot matkustajamää-
ristä ovat nojautuneet vahvasti mat-
kakorttijärjestelmän seurantaan. Kun 
matkakortti leimataan lukulaitteeseen, 
järjestelmään tallentuu tieto ajoneu-
voon noususta. Bussiliikenteen nou-
sutietoja täydennetään myös manu-
aalilaskennoilla. Raideliikenteessä ja 
osassa runkolinjabusseista (550 ja 560) 
matkustajalaskenta toteutetaan auto-
maattisilla laskentalaitteilla.

HSL-sovelluksen kautta hankittavan 
mobiililipun käyttö on lisääntynyt 
huimasti viime vuosina, ja siksi matka-
korttileimausten määrä ei enää vastaa 
matkustajien määrää. Korona-ajan 
poikkeusolojen myötä mobiililippujen 
osuus on kasvanut jo lähes 50 pro-
senttiin. 

HSL onkin ottamassa käyttöön uutta 
menetelmää matkaketjutietojen kerää-
miseen. HSL tallentaa asiakkaan luvalla 
matkojen kulkureitit, kulkutavat ja 
kellonajat. Tiedot tallennetaan anonyy-
misti siten, että ajankohdat ja geomet-
riatiedot on yleistetty.

Testivaiheeseen on tulossa myös 
uusi tutkimusalusta ja siihen liittyvä 
tutkimuspaneeli, johon voi liittyä HSL-
sovelluksen kautta. Alustalla tullaan 
tekemään paikkaan ja tilanteeseen liit-
tyviä kyselytutkimuksia, joukkoistettua 
laadunarviointia ja paneelikeskusteluja 
siihen liittyvien asiakkaiden kanssa. 
Tässäkin varmistetaan asiakkaiden 
tietosuoja ja anonymiteetti HSL:n tie-
tosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Matkustajatiedot suunnitelmien 
tukena

Kerättyjä matkustustietoja hyödynne-
tään joukkoliikenteen suunnittelussa 

pitkällä ja lyhyellä aikavälillä. Pisimmät 
HSL-alueen ja sen kehyskuntien stra-
tegisen tason Maankäytön, asumisen 
ja liikenteen suunnitelmat (MAL) ulot-
tuvat 20–30 vuoden päähän. Linjasto-
suunnitelmat tehdään yleensä muuta-
man vuoden, joskus jopa kymmenen 
vuoden, päähän. Aikataulusuunnitel-
mat laaditaan seuraavalle liikennöinti-
kaudelle muutaman kerran vuodessa. 

Aikataulusuunnitelmissa käytetään 
HFP-dataan perustuvia toteutuneita 
ajoaikoja edelliseltä vastaavalta liiken-
nöintikaudelta. Esimerkiksi kesän aika-
taulut suunnitellaan edellisen kesä-
kauden tietojen perusteella. Ajoajat 
suunnitellaan niin, että mahdollisim-
man moni vuoro pysyisi aikataulussa ja 
pysäkkejä ei ohitettaisi etuajassa. 

Linjastosuunnitelmat pohjautuvat 
useisiin tietolähteisiin. Matkapuhelin-
operaattorien keräämät tiedot antavat 
kokonaiskuvan ihmisten liikkumisesta, 
kun ne yhdistetään HFP-tietoihin. 
Lisäksi hyödynnetään historiatietoja 
linjoista ja niiden matkustajamääristä, 
tilastoja asukkaiden ja työpaikkojen 
nykytilasta sekä ennusteita tulevien 
vuosien kehityksestä. Asiakkaatkin saa-
vat kertoa omia tietoja ja toiveita liik-
kumisestaan haastatteluissa, blogeissa 
ja asukastyöpajoissa. Tietojen pohjalta 
HSL laatii yhteistyössä kuntien kanssa 
ehdotuksen linjastosuunnitelmasta. 
Asiakkaat pääsevät kommentoimaan 
ehdotusta ja palautteiden mukaiset 
korjaukset tehdään suunnitelmiin, jos 
mahdollista. 

Linjastosuunnitelmat tehdään, kun 
palvelujen tarve alueella muuttuu 
esimerkiksi kysynnän tai maankäytön 
muutosten takia. Käytännössä ne astu-
vat voimaan, kun sopimukset uusitaan 
liikennöitsijöiden kanssa. Sopimuksiin 
on kuitenkin kirjattu muutosrajat, joi-
den puitteissa niitä voidaan päivittää.

Kohti reaaliaikaisempia ja 
tarkempia tietoja

Uusiin liikennöintisopimuksiin sisältyy 
velvollisuus asentaa matkustajalasken-
talaitteet kaikkiin linjalla käytettäviin 
ajoneuvoihin. Pisimmillään nykyiset 

sopimukset ovat kuitenkin voimassa 
vielä  7–10 vuotta, joten vasta silloin 
laitteet ovat kaikissa ajoneuvoissa ja 
bussien täyttöastetta voidaan seurata 
reaaliaikaisesti esimerkiksi Reittiop-
paasta.

Reaaliaikaisen tiedon keräämisen 
lisäksi HSL:ssä kehitetään lähivuosina 
Joukkoliikennerekisteriä (JORE) ja 
Bluetooth-pohjaista paikannusta. Jouk-
koliikennerekisteristä löytyvät tiedot 
muun muassa kaikista linjoista, pysä-
keistä, aikatauluista ja liikennöitsijöistä. 
Tarkemmat paikannustiedot kertovat 
muun muassa, missä ajoneuvossa asi-
akas on, jos asiakas antaa tähän luvan.

Mitä reaaliaikaisempaa ja tarkem-
paa tieto on, sitä paremmin asiakasta 
voidaan palvella. Samalla asiakas saa 
enemmän tietoa liikenteestä ja mat-
kanteko on entistäkin sujuvampaa. 

Markku Huotari työskentelee 
paikkatietoasiantuntijana 
Helsingin seudun liikenteellä 
(HSL). Hänen lisäkseen jutun 
tekoon ovat osallistuneet HSL:n 
joukkoliikennesuunnittelijat Arttu 
Kosonen ja Essi Kyllönen sekä 
liikennetutkija Pekka Räty.
ETUNIMI.SUKUNIMI@HSL.FI

Helsingin seudun liikenteen 
(HSL) verkkosivut uudistuivat 
syksyllä

HSL:llä on käytössään useita eri 
viestintäkanavia. Niistä tärkein on 
verkkosivu hsl.fi, joka sisältää syksyllä 
tehdyn uudistuksen myötä myös 
Reittioppaan. Tavoitteena on kertoa 
asiakkaille räätälöidysti juuri heitä 
kiinnostavista joukkoliikennepalveluista. 
Tarjoamalla uusia osallistumisen 
kanavia HSL pyrkii lisäämään 
toimintansa läpinäkyvyyttä 
ja madaltamaan asiakkaiden 
osallistumiskynnystä. 
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ANNIINA LUNDVALL

Lapin sota on monelle tuttu, mutta 
harva tietää millaiset jäljet sota todella 
jätti Lapin maisemiin. Käsivarren 
Lapissa sijaitsevaa puolustuslinjaa 
käytettiin sodassa syksystä 1944 tam-
mikuuhun 1945, jolloin linjalla oli ryh-
mittyneenä yli 14 000 saksalaissotilasta. 

”Vastassaan saksalaisilla oli noin 
tuhannen suomalaismiehen vahvui-
nen taisteluosasto”, Emil Kastehelmi 
kertoo.

Monet linnoituksen osista ovat 
säilyneet kaukaisissa ja arktisissa olo-
suhteissa poikkeuksellisen hyväkun-
toisina ja koskemattomina. Sotilaiden 
jälkeen jättämät arkiset tavarat, hylsyt, 
ammuslaatikot ja lentopommien jään-
teet kertovat tarinaa menneestä. Tut-
kimuksissa alueelta löytyi kymmenen 
uutta rakennusvaiheen vankileiriä. 
Viitteitä löytyi myös mahdollisesta 
joukkohaudasta.

”Hautalöydöt voivat valottaa kysy-
mystä siitä, mitä Sturmbockia raken-

taneille sotavangeille kävi. Aihetta 
ei tunneta juurikaan, sillä suuri osa 
saksalaisista sotavankityötä koskevista 
dokumenteista on kateissa tai tuhoutu-
nut”, sanoo Kastehelmi.

Avoimia aineistoja yhdistämällä 
hyvä lopputulos

Tutkimustyön apuna käytettiin Maan-
mittauslaitoksen laserkeilaus- ja ilma-
kuva-aineistoa. Aineisto on kaikkien 
saatavilla Avoimien aineistojen tie-

Lapin tuntemattomat tukikohdat ja 
kadonneet vankileirit päivänvaloon
Tutkijat Emil Kastehelmi ja Aleksi Rikkinen kartoittivat Lapin sodan aikaiselta Sturmbock-
linjalta yli 5 000 aiemmin tutkimatonta sotahistoriallista kohdetta. Apuna heillä olivat 
Maanmittauslaitoksen tarjoamat ilmakuvat ja laserkeilausaineisto sekä paikallisilta saadut 
tiedot. Tutkimuksen tuloksena syntyi laaja ja kattava paikkatieto- ja kuva-aineisto toisen 
maailmansodan aikaisesta saksalaisesta linnoituskokonaisuudesta.

KUVA: MIKA HIRVONEN

Aleksi Rikkinen (vas.) ja Emil Kastehelmi 
ovat löytäneet Lapin tuntureilta paljon 
hyväkuntoisia ja lähes koskemattomia 
sodanaikaisia linnoituksia.
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Anniina Lundvall työskentelee 
Maanmittauslaitoksella 
viestintäasiantuntijana.
ETUNIMI.SUKUNIMI@
MAANMITTAUSLAITOS.FI .

KUVAT: EMIL KASTEHELMI

Sturmbock-projektiin ja muihin 
tutkimuksiin Suomen unohdetuilta 
taistelukentiltä voit tutustua 
osoitteessa www.forgottenfronts.fi.  
Voit myös tutustua valokuviin 
Instagram-tilillä forgottenfronts.

dostopalvelun kautta. Laserkeilausai-
neiston avulla tutkimusalueelta löytyi 
paljon sellaisia kohteita, joita ei voisi 
havaita tarkastelemalla pelkästään 
esimerkiksi ilmakuvia. Tutkijoiden 
mukaan ilman Maanmittauslaitoksen 
avointa ilmakuva- ja laserkeilausaineis-
toa tutkimus olisi ollut mahdotonta 
toteuttaa. 

”Keilausaineistojen pohjalta tuotet-
tuja uudenlaisia paikkatietoaineistoja 
julkaistaan jatkuvasti. Esimerkiksi 
kasvillisuuden korkeutta maanpinnasta 
kuvaava, Suomen metsäkeskuksen 
kesällä 2020 julkaisema latvusmalli on 
arvokas aineisto tutkimuksen jälkityö-
vaiheessa. Aineistosta voi olla hyötyä 
muun muassa kartoitettujen leirialuei-
den suojaisuuden arvioinnissa”, kertoo 
Aleksi Rikkinen.

”Sturmbock-linjan tutkimus on 
hieno esimerkki siitä, mitä syntyy, kun 
yhdistetään avoimesti saatavilla olevaa 
paikkatietoa ja innovatiivista tutki-
musotetta. Nyt, kun uuden Kansallisen 
laserkeilausohjelman myötä aineistojen 
tarkkuus kymmenkertaistuu, jää näh-
täväksi, mitä kaikkea aineiston avulla 
saadaan aikaan”, pohtii kartastopääl-

likkö Heli Laaksonen Maanmittaus-
laitoksesta.

Ikkuna kulttuuriperinnön 
tarkasteluun

Tutkimuksen tuloksia on julkaistu 
projektin verkkosivuilla ja sosiaalisessa 
mediassa. Aineisto tarjoaa poikkeuk-
sellisen mahdollisuuden Lapin sodan 
kulttuuriperinnön virtuaaliseen tarkas-
teluun. Kastehelmen ja Rikkisen tutki-
mustyön julkaisun yhtenä tavoitteena 
on helpottaa sotahistoriaan tutustu-
mista sekä innostaa uusia yleisöjä ja 
etenkin nuoria sotahistorian piiriin. 
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OpenStreetMap: www.openstreetmap.org 
OLMap-sovellus tietojen selailuun: app.olmap.org
Gatsolve-sovellus korttelinavigointiin: app.gatesolve.com

Logistiikassa viimeinen kilometri ja 
etenkin viimeiset viisikymmentä met-
riä ovat kaikkein kalleimmat koko 
toimitusketjussa. Apuna toimii usein 
kaupallinen navigointisovellus, jolla 
päästäänkin lähelle oikeaa katuosoi-
tetta. Tämän jälkeen reitti oikealle 
ovelle jää kuljettajan selvitettäväksi. 
Varsinkin isommissa kiinteistöissä se 
voi olla haastavaa, ja aikaa ja polttoai-
netta kuluu etsittäessä pysäköintipaik-
kaa ja oikeaa ovea. 

Me jutun kirjoittajat Citylogistiikan 
uudet ratkaisut -projektissa päätimme 
lähteä etsimään ongelmaan ratkaisua. 
Keskustelimme eri asiantuntijoiden 
kanssa kasvotusten ja etänä syksyllä 
2019. Lopputuloksena oivalsimme, että 

tavarankuljettajille oleellisimpia tietoja 
ovat muun muassa määränpään tarkka 
sijainti, perille vievät ajo- ja kävely-
väylä, esteet reitillä ja sisäänkäynnin 
ominaisuudet.

Mistä saisimme tarvittavat tiedot, 
minne tiedot voisi tallentaa ja miten 
tiedot kannattaisi jakaa ja esittää käyt-
täjille?

OpenStreetMap kaiken taustalle

Joulukuussa 2019 järjestimme tarjous-
kilpailun reittioptimointirajapinnasta, 

joka osaisi ottaa huomioon ja näyt-
tää saavutettavuustietoja viimeisen 
viidenkymmenen metrin matkalta 
kohteeseen. Useiden hyvien tarjousten 
joukosta valitsimme Sproutversen ja 
Mistmapin OpenStreetMap-karttaan 
perustuvan tarjouksen, josta toteutues-
saan tuli Gatesolve-sovellus.

OpenStreetMap viehätti näiden 
tietojen tallennuspaikkana monesta 
syystä. Tietomallit tukivat jo valmiiksi 
kaikkia keskeisiä tietotyyppejä, joita 
haluttiin mallintaa: sisäänkäyntejä, 
portteja, puomeja, esteitä, portaita ja 

Kaupunkilogistiikan ongelmia 
ratkomassa
Asiakas on tilannut tavaran kohteeseen. Navigointisovellus on löytänyt oikean osoitteen, 
mutta missä on oikea ovi ja mihin saan auton? Forum Virium Helsinki päätti etsiä ongelmaan 
helpotusta: ”Millainen tieto auttaisi kuljettajaa selviytymään nopeammin ajoneuvon 
pysäyttämispaikasta kohdeovelle?”

AAPO RISTA JA JOHAN LINDQVIST
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Kesätyöntekijät kuvasivat sisäänkäyntejä ja kirjasivat havaintonsa suoraan kartalle.
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Aapo Rista ja Johan Lindqvist 
työskentelevät erityisasiantuntijoina 
Forum Virium Helsingissä. He ovat 
mukana 6Aika-hankkeen Citylogistiikan 
uudet ratkaisut -projektissa.
ETUNIMI.SUKUNIMI@ 
FORUMVIRIUM.FI 

muita kulkuväyliä sekä niiden omi-
naisuuksia ja rajoituksia. OpenStreet-
Mapille oli myös jo valmiina laaja 
valikoima työkaluja ja kirjastoja, jotka 
hyödyntävät tietomallia reititykseen, 
tietojen esittämiseen ja erilaisten kart-
tapohjien luontiin. Siihen perustuvat 
myös monet DigiTransit-pohjaiset suo-
malaiset reittioppaat, kuten Helsingin 
seudun liikenteen (HSL) Reittiopas.

Uusi sovellus 
sisäänkäyntitietojen 
keräämiseen
Kun ratkaisutoimittaja ja tiedon tal-
lennusalusta oli valittu, kartoitimme 
alustavasti tarvitsemiemme tietojen 
nykytilan OpenStreetMapissa. Selvisi 
nopeasti, että monia tietoja ei ollut 
saatavilla OpenStreetMapissa riittävällä 
tarkkuudella, kuten ei muissakaan 
karttapalveluissa. OpenStreetMapissa 
näitä tietoja oli kuitenkin edes jonkin 
verran, kiitos joukkoistetun tiedonke-
ruumallin.  Niitä ei kuitenkaan ollut 
kerätty millään alueella riittävän joh-
donmukaisesti tai kattavasti niin, että 
kaavailemamme konseptia voisi käyttää 
järjestelmällisesti. 

Tarvitsimme siis työkalun, jolla 
voisimme tehokkaasti kerätä tietoja 
kulkemalla kaupungin porttikongeissa 
ja sisäpihoilla, ja tallentaa tiedot älypu-
helimella kartalle. Samalla voisimme 
viedä tiedot mahdollisimman tehok-
kaasti eteenpäin OpenStreetMapin 
tietovarastoon. 

Etsimme ensin valmista työkalua 
tähän tarkoitukseen, mutta mikään 
testatuista ratkaisuista ei täysin vas-
tannut meidän tarpeisiimme. Siksi 
kehitimme kevättalvella 2020 avoimen 
lähdekoodin web-applikaatiota Open 
Logistics Map, lyhyemmin OLMap, 
tiedon keräämiseen.

Peruskoulun päättäneet mukaan 
kartoitustyöhön

Kevään aikana selvisi, että tietojen 
kerääminen edes rajoitetulta alueelta 
Helsingin kantakaupungista vaatisi 
enemmän resursseja kuin Forum Viriu-
milla olisi käytettävissä. Pohdimme, 
voisimmeko ulkoistaa jalkatyön parille 
kesätyöntekijälle? Ehdotimmekin tätä 
puolitosissamme henkilöstöosastolle 
ja viikon kuluttua tuli vastaus: voimme 

palkata kaksikymmentä peruskoulunsa 
päättänyttä nuorta kaupungin kesäse-
teleillä, kunhan hoidamme työntekijöi-
den perehdytyksen ja ohjauksen. 

Muutaman päivän harkinnan jäl-
keen päätimme yrittää. Todennäköi-
sesti jäisimme joka tapauksessa voiton 
puolelle, kun palkkaisimme kesätyön-
tekijät. Kaksikymmentä nuorta saisi 
ensimmäisen kesätyöpaikan ja hyvällä 
tuurilla me saisimme kerättyä merkittä-
viä määriä laadukasta dataa. Kaksikym-
mentä kesätyöntekijää samaan aikaan 
tuntui etukäteen hallitsemattomalta 
kaaokselta. 

Kaaoksen välttämiseksi päätimme 
porrastaa työn aloituksen neljälle 
peräkkäiselle maanantaille kesä- ja 
heinäkuussa. Tämä osoittautui hyväksi 
ratkaisuksi, sillä edellisellä viikolla 
aloittaneet ”seniorit” pystyivät mento-
roimaan juuri aloittaneita ”junioreita”. 

Ensin kesätyöntekijät perehtyivät 
OLMap-sovellukseen käyttöön teo-
riassa ja käytännössä kaduilla tietoja 
keräten. Tämän jälkeen he pääsivät 
siirtämään keräämänsä tiedot OLMap-
sovelluksesta iD-editorin kautta 
OpenStreetMap-kartalle. Tietojen 
keruu tapahtui yleensä pareittain kau-
pungilla, mutta tietojen siirto tehtiin 
pääasiassa omatoimisesti etätyönä.

Bugien parannuksia ja harmia 
lyhyistä työjaksoista

Kokemukset projektista olivat pääsään-
töisesti hyviä. Aivan alussa oli tärkeää, 
että pystyimme korjaamaan käytän-
nössä reaaliajassa OLMap-sovelluksesta 
ensimmäisten kesätyöntekijöiden löy-

tämiä bugeja ja tekemään siihen työtä 
tehostavia parannuksia. 

Nuorten kahden viikon työsopi-
mus oli turhan lyhyt aika, sillä vasta 
ensimmäisen viikon jälkeen tietojen 
kerääminen ja siirto OpenStreetMapiin 
rutinoituivat ja sujuivat selvästi alkua 
jouhevammin. Seuraavalla kerralla 
voisi olla hyvä saada työntekijät töihin 
vähintään neljän viikon jaksoksi tai 
vaikka koko kesäksi.

Tietojen työstäminen jatkuu 
vielä

Kuka tahansa voi nyt hyödyntää kerät-
tyjä tietoja OpenStreetMap-karttoja 
tukevilla ohjelmistolla. Niitä voi myös 
selailla OLMap-sovelluksella ja kortte-
leiden sisäistä navigointia voi kokeilla 
GateSolve-sovelluksella.

Työ on vielä kesken. Logistiikkatoi-
mija on pilotoinut pienimuotoisesti 
sovelluksen käyttöä alustavasti, mutta 
käytännössä hyödyntäminen on ollut 
vaikeaa laajemmin, koska tietoja on 
kerätty vasta rajallisesti. Osa tiedoista 
on myös vielä tarkistamatta. Auto-
maattiset vertailut OpenStreetMap-
aineistoihin ja Helsingin kaupungin 
virallisiin osoitetietoihin on tehty ja 
selvät ongelmatapaukset on korjattu, 
mutta manuaaliset tarkistukset piste 
pisteeltä jatkuvat vielä loppuvuoden. 

Projekti on osa Euroopan Unio-
nin Horizon 2020 -ohjelman 6aika-
hanketta ja se päättyy vuoden 2020 
lopussa. Työ jatkuu kuitenkin Forum 
Virium Helsingin Logistiikan saavutet-
tavuusdata -hankkeessa, jossa kerättyjä 
oppeja hyödynnetään kehityssuunnan 
määrittelyssä.

"20 nuorelle 

eka kesätyö ja 

meille paljon 

hyvälaatuista 

dataa." 
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Mitä enemmän onnettomuuspaikasta 
tiedetään, sitä enemmän pelastajat voi-
vat ennakoida ja valmistautua tulevaan 
tehtävään. Kun reitti onnettomuuspai-
kalle löytyy nopeasti, pelastajat pääse-
vät onnettomuuspaikalle nopeammin. 
Kun ympäristö tunnetaan etukäteen, 
pelastajat voivat suunnitella etukäteen 
liikkumistaan, varautua tilanteisiin 
paremmin ja viime kädessä auttaa 
pelastettavia nopeammin. 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitok-
sen palomestari Olli Ryhänen kertoi 
meille, miten paikkatietoja hyödynne-
tään pelastuslaitoksella ja mitä tietoja 
he tarvitsisivat lisää?

Paikkatieto lisää 
ennakoitavuutta

Paljon hyödynnetty järjestelmä on 
Pelastustoimen kenttäjohtojärjestelmä 
(PEKE). Sieltä löytyvät maasto- ja tilas-
totiedot kohteista sekä ajoneuvojen 
reaaliaikaiset sijainnit, jotka ovatkin 
suurena apuna pelastustoimintaa ja 
eri yksiköiden tehtäviä ja vastuualueita 
suunniteltaessa. Johtamisjärjestelmästä 
löytyvät myös tiedot muun muassa 
palovesiasemista, moottoriteiden kais-
tojen välisistä tiepuomeista ja erityis-
kohteiden kulkureiteistä. 

PEKE:n lisäksi pelastuslaitoksen 
Tilannekeskus ja päivystävä palomes-
tari selvittävät kohteiden rakennus- ja 
omistajatietoja muun muassa Kiin-
teistörekisteristä ja palotarkastusoh-
jelmasta. Tärkeistä rakennustietoja 
ovat muun muassa rakennusvuosi, 
kerrosluku ja paloluokka. Ympäristön 
kartoituksessa myös Googlen melko 
ajantasaiset ilmakuvat ja Street View 
-näkymät ovat apuna. 

Vuosien varrella pelastuslaitoksille 
on kertynyt paljon tietoa alueensa 
erityiskohteista. Kohdekorteista ja 
asemapiirroksista löytyy muun muassa 
palovesiasemien, putkilukkoavaimien, 
hyökkäysreittien, vaarallisten kemikaa-
lien, paloilmoittimien ja sammutus-
välinekeskusten sijaintitietoja. Osaan 
kohteista on liitetty merkkipisteitä, 
joista löytyy lisätietoa kohteista. Link-
kien takaa saattaa löytyä muun muassa 
porttien avauskoodeja, kohdesuunni-
telmia tai kemikaalilistoja. Vertaamalla 
näitä tietoja maastotietokantaan ja 
katukarttaan saadaan yhdistettyä tiedot 
johtamisjärjestelmän tietoihin.

Toiveena on, että tulevaisuudessa 
pelastuslaitoksilla voidaan hyödyntää 
kuntien rakennusvalvonnan rekiste-
reitä. Rakennuslupapiirroksista selviäisi 
muun muassa pohjapiirrokset, leikka-
ukset, asemakaavat ja julkisivupiirrok-
set. Näin pelastajat tietäisivät paremmin 
kohteeseen astuessaan, mitä odottaa. 

Myös johtamisjärjestelmää ollaan 
kehittämässä ja uusi turvallisuusvi-
ranomaisten yhteinen kenttäjohtamis-
järjestelmä (KEJO) otetaan käyttöön 
lähivuosina. Käyttöliittymä paranee ja 
siten myös järjestelmän luotettavuus. 

Apua myös ympäristön hädässä

Pelastustoimi ei toki vain sammuta 
tulipaloja tai ole ensimmäisenä paikalla 
onnettomuuspaikalla. Se myös aut-
taa, kun tapahtuu ympäristövahinko. 
Pelastuslaitos torjuu lisähaittoja, kun 
esimerkiksi kemikaalia tai polttoainetta 
on joutunut ympäristöön vaikkapa 
liikenneonnettomuuden seurauksena.

Onnettomuustilanteessa on tärkeää 
selvittää, minne kemikaali tai poltto-
aine on päätymässä ja millä nopeudella. 
Näin osataan sijoittaa oikein rajaus-

Tulipalo! Nyt on kiire, mutta miten 
löydän perille?

Ilman oikeaa tietoa palokunta ei välttämättä löydä 
palopaikalle. Ilman nopeaa tiedonsaantia potilas voi kuolla 
ennen avun saantia. Pelastuslaitoksella tarvitaan (paikka)-
tietoa, jotta he voivat pelastaa meidät hädän hetkellä.

RIIKKA KIVEKÄS
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Olli Ryhänen näkee työssään 
käytännössä, miten paikkatiedot 
auttavat pelastamaan ihmisiä.
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puomitukset ja aineiden imeytykset 
sekä tiedetään, kuinka nopeasti on 
toimittava, jotta vahingot jäävät mah-
dollisimman pieniksi. Paikkatiedot aut-
tavat tässä selvityksessä, kun tiedetään, 
missä ojat ja ojarummut sijaitsevat, 
mihin vesistöt virtaavat, missä ovat 
arvokkaimmat luontokohteet ja missä 
maan alla virtaa pohjavesi.

Välillä vaarallinen kemikaali löytää 
tiensä ilmaan ja leviää vaarallisesti. 
Silloin pelastuslaitoksen tehtävänä on 
varoittaa ihmisiä vaarasta. Tässä apuna 
on Ilmatieteen laitos, joka tekee sää-, 
maasto- ja kemikaalitietojen perus-
teella laskennallisen arvion, millä 
alueella vuotanut kemikaali aiheuttaa 
vaaraa. Sijoittamalla arvio kartalle 
pelastuslaitos saa nopeasti tilanne-
kuvan siitä, millä alueella asukkaita 
tulee varoittaa vaarasta ja kemikaalista 
riippuen pyytää pysymään sisätiloissa.

Lisää paikkatietoa – 
onnettomuuspaikalle 
nopeammin
Paikkatietoja pelastuslaitoksissa voitai-
siin hyödyntää enemmän. Tässä tulevat 
kuitenkin vastaan resurssit. Johta-
misjärjestelmään voisi lisätä paikkaan 
sidottuja aineistoja, merkkipisteitä 
sekä linkkejä johtamissuunnitelmiin 
ja kohdekortteihin. Kartta-aineistojen 
päivitykset eivät ole täysin ajan tasalla, 
kun nopeasti muuttuvilla alueilla 
tietoja tiestöstä ja rakennuksista ei 
ole mahdollista päivittää varsinkaan 

manuaalisesti, kuten monissa paikoissa 
päivitykset edelleen tehdään. 

Kohteen saavutettavuuden paranta-
miseksi tarvetta olisi myös luotettavalle, 
viranomaiskäyttöön soveltuvalle järjes-
telmälle, josta näkisi nopeimman reitin 
onnettomuuspaikalle reaaliaikainen 
liikennetilanne huomioiden. Jos lii-
kennevalot vaihtuisivat automaattisesti 
vihreäksi hälytysajoneuvon saapuessa 
risteykseen, monelle onnettomuus-
paikalle saataisiin apua nopeammin. 
Tässä paikkatieto auttaisi ennakoimaan 
vihreän linjan.

Itse kohteessa pelastusteiden sijain-
nit voisivat olla kiinnostava lisätieto. 
Tällä hetkellä pelastajat joutuvat luot-
tamaan paikallistuntemukseen, piha-
alueiden katumerkintöihin ja opas-
teisiin. Pelastuslaitokset tekevätkin 
erityiskohteisiin kohdetutustumi-
sia ja Keski-Uudellamaalla jokaisen 
uudiskohteen pelastustiet käydään 
testaamassa nostolavayksiköillä. Tieto 
pelastusteistä voisi vahvistaa käsitystä 
tiestöä ja sen kantavuutta arvioitaessa 
pelastuspaikalla. Toki joka tapauksessa 
pelastuspaikka tulee edelleen arvioida 
pelastustehtävän luonteen mukaisesti 
yksi tilanne kerrallaan.

Yhteistyötä yli pelastuslaitosten 
rajojen

HIKLU-pelastuslaitokset (Helsinki, 
Itä-Uusimaa, Keski-Uusimaa ja Länsi-
Uusimaa) ovat suunnittelemassa sisäi-
seen käyttöön uutta verkkosivustoa, 

jossa kunkin paloaseman vastuualue 
esitetään kartalla. Omalla vastuualu-
eella kyseisen paloaseman yksiköt 
ovat todennäköisesti ensimmäisenä 
kohteessa. 

Kartalla esitetään myös vastuu-
alueen erityiskohteet, kuten suuret 
teollisuusyksiköt ja hoitolaitokset. Ne 
voivat vaikuttaa yksiköiden ja hen-
kilöiden suorituskykyvaatimuksiin. 
Lisäksi määritellään vastuualueittaan 
tehtäväprofiilit, alueet, joihin tehtävät 
keskittyvät, tehtävien jakautuminen eri 
viikonpäiville ja vuorokauden ajoille 
ja vaikkapa yksiköiden lähtönopeudet 
hälytyksen tullessa.

Uusi verkkosivusto parantaisi hen-
kilöstön aluetuntemusta ja käsitystä 
erilaisten toimintaympäristöjen suo-
rituskykyvaatimuksista. Näin pelas-
tustehtäviin voitaisiin valmistautua 
entistä paremmin, ja yhä useampi saisi 
avun ajoissa.

J U T T UA  VA R T E N  O N  H A A S TAT E LT U :

Olli Ryhänen toimii palomestarina 
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella. 
Hän osallistuu pelastustoiminnan 
suunnitteluun koko Uudenmaan 
alueella. Hän on tehnyt johtoyksiköiden 
saavutettavuuslaskentoja ja kartta-
aineistoja pelastuslaitoksille.
ETUNIMI.SUKUNIMI@.VANTAAFI .

5 - 10 kpl

3 - 4 kpl 

2 kpl

1 kpl 

Säiliöiden lukumäärä 20 minuutissa

Saavutettavuus on tärkeässä roolissa pelastuslaitosten suunnittelutyössä. Kartalla on kuvattu 
Uudellamaalla alueittain, monenko säiliöauton on mahdollista saapua onnettomuuspaikalle 20 
minuutissa. Kaupunkialueet erottuvat selvästi. 

positio 4/2020   17



Pelastuslaitokset hoitavat laajalti pelas-
tustehtäviä. He ehkäisevät onnetto-
muuksia antamalla turvallisuusohjeita 
ja kouluttamalla turvallisuusviran-
omaisia. He tekevät palotarkastuksia 
ja tutkivat palopaikkoja. He torjuvat 
onnettomuuksia ja osallistuvat väes-
tönsuojeluun. 

Palvelutasovaatimukset 
vaihtelevat alueittain

Pelastuslaitos ja alueellinen pelastus-
toimi laativat palvelutasopäätöksen, 
joka on määräaikainen ja perustuu 
alueellisiin riskeihin. Päätökseen on 
kirjattu eri palvelujen tasot pelastus-
toimen alueella. Tasojen on täytettävä 
asetusten ja ohjeiden edellyttämät 
minimivaatimukset. Aluehallintovi-
rasto valvoo, että alueellisten pelas-
tustoimien palvelutaso on riittävä ja 
lainmukainen.

Pelastuslaitos määrittelee alueel-
liset riskit riskianalyysin avulla. Sen 
pohjana on neliökilometrin ruutuihin 

jaettu ruutuaineisto, johon on koottu 
tiedot muun muassa asukasmäärästä, 
kerrosalasta ja tapahtuneiden onnet-
tomuuksien lukumäärästä. 

Jokaiselle ruudulle lasketaan tieto-
jen perusteella riskiluokka asteikolla 
I-IV. Pelastuslaitos voi tarvittaessa 
korottaa alueen riskiluokkaa manu-
aalisesti, jos esimerkiksi alueelliset 
riskit ja uhat kasvavat onnettomuuden 
seurauksena.

PRONTO tietää pelastajien 
liikkeet

Pelastuslaitos laatii jokaisesta pelas-
tustehtävästä raportin Pelastustoi-
men resurssi- ja tietojärjestelmään 
(PRONTO). Raportti muodostuu häly-
tysselosteesta, onnettomuusselosteesta 
ja rakennuspalojen osalta rakennusse-
losteesta. 

Tähän pakolliseen raporttiin liite-
tään aina onnettomuuskohteen koor-
dinaatit. Lisäksi raportti sisältää muun 
muassa osallistuneiden yksiköiden 
määrät ja tunnukset sekä yksiköittäin 
hälytysajan, saapumisajan kohteeseen, 

toiminta-ajan kohteessa ja paluuajan 
asemalle. Hälytysselosteeseen kirjataan 
myös Hätäkeskuslaitoksen ilmoittama 
onnettomuuspaikan alustava sijainti, 
joka tilannetta johtanut pelastusviran-
omainen varmistaa ennen onnetto-
muusselosteen laatimista.

Järjestelmästä on saatavilla erilaisia 
valmiita raportteja ja erillisellä haulla 
käyttäjä voi hakea tietoa pelastustoi-
men suoritteista. Tietoihin on usein 
liitetty osoite tai koordinaatit, jolloin 
niistä voidaan johtaa alueellisia tilas-
toja.

Aina valmiina ympäri Suomen

Aluehallintovirasto varmistaa, että 
pelastustoimen palvelutaso on riittävä 
kaikkialla Suomessa. Valvonta perustuu 
osittain erilaisiin selvityksiin toteutu-
neista pelastustoimen suoritteista. 

Onnettomuuksien tor junnassa 
pääpaino on sen varmistamisessa, 
että pelastustoimen toimintavalmius 
onnettomuuspaikalla on riittävä. Toi-
mintavalmiuden tärkeitä mittareita 
ovat muun muassa kalusto- ja henkilö-

Hädän hetkellä jokainen meistä haluaa saada apua mahdollisimman pian – tai ainakin lakien 
ja ohjeiden mukaisesti. Aluehallintovirasto varmistaa, että tämä toteutuu koko maassa. 
Pelastusylitarkastaja Markku Kirvesniemi kertoi Positio-toimitukselle, miten valvonnassa 
hyödynnetään paikkatietoja.

Paikkatieto auttaa pelastustoimen 
valvonnassa

RIIKKA KIVEKÄS
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resurssien määrä, toimintavalmiusaika 
ja tarvittavat suunnitelmat. Kaikista 
pelastustehtävistä löytyvät nämä tiedot 
PRONTO-järjestelmästä.

Jokaiselle riskiruudulle on asetettu 
kansallisesti tavoiteaika toimintaval-
miudelle. Aika lasketaan sille, kuinka 
nopeasti hälytyksen jälkeen pelastus-
yksiköt saavuttavat kohteen. Tavoite 
vaihtelee alueen riskiluokan mukaan: 
I-luokassa tavoite on 6 minuuttia, II-
luokassa 10 minuuttia ja III-luokassa 
20 minuuttia. IV-luokassa tavoiteaikaa 
ei ole asetettu. Tavoite on saavutettu, 
kun joka toisessa pelastustehtävässä 
pelastusyksikkö saapuu paikalle ennen 
tavoiteajan täyttymistä. Tarkemmat 
tiedot tavoiteajoista löytyvät sisämi-
nisteriön toimintavalmiuden suunnit-
teluohjeesta.

Kartta kertoo enemmän kuin 
tuhat sanaa

”Paikkatiedon avulla pystyn selvittä-
mään, miten eri riskiruutujen alueilla 
toimintavalmiuden tavoitteet täytty-
vät kiireellisissä pelastustehtävissä”, 
kertoo pelastustoimea valvova pelas-
tusylitarkastaja Markku Kirvesniemi 
Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. 
”Esittämällä tiedot kartalla pystyn 
konkreettisesti näyttämään kaupun-
ginosan tarkkuudella, missä apu tulee 
paikalle riittävän nopeasti ja missä ei.”

Tavoiteaikojen lisäksi kartalla voi 
esittää myös muuta kiinnostavaa tietoa 
alueittain, kuten toimintavalmiusaiko-

J U T T UA  VA R T E N  O N  H A A S TAT E LT U :

Markku Kirvesniemi toimii 
pelastusylitarkastajana Etelä-Suomen 
aluehallintovirastossa. Hän vastaa 
pelastustoimen valvonnasta.
ETUNIMI.SUKUNIMI@AVI .FI .
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jen keskiarvoja tai pelastustehtävien 
toimintavalmiuden onnistumispro-
sentteja. Yhdistelemällä PRONTO-
järjestelmän tietoja muihin tilastoihin 
paikkatietojen avulla saadaan vielä 
paljon lisää tietoa.

Keskustellen kohti parempaa 
palvelutasoa

Analyysien tuloksena Aluehallintovi-
rasto saa selville pelastustoimen pal-
velutason eri alueilla. Tietojen avulla se 
voi keskustella pelastuslaitosten kanssa 
ja suunnitella yhdessä heidän kanssaan 
toimia palvelutason parantamiseksi. 
Tarvittaessa apuna ovat myös ”kovat 
keinot” uhkasakon muodossa. 

Näin varmistetaan, että jokainen 
meistä saa apua pelastuslain ja siihen 
liittyvien asetusten ja ohjeiden mukai-
sesti riippumasta asuinpaikasta.

"Kartalla pys-

tyn näyttämään 

konkreettisesti, 

missä apu tulee 

paikalle riittävän 

nopeasti ja missä 

ei."
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SONJA LAHTINEN JA  
VEIKKO SAARANEN

Ensimmäiset mittaukset Olkiluodon 
alueella tehtiin jo 1990-luvulla, kun 
vasta etsittiin sopivaa paikka ydinjät-
teen loppusijoituslaitokselle. Kalliope-
rän vakaus oli tärkeä kriteeri paikan 
valinnassa.

Alueelle perustettiin kymmenkunta 
GPS-mittauspistettä, joiden avulla 
kallioperän vakautta voidaan arvioida. 
Vuosituhannen alussa aloitettiin lisäksi 
alueen tarkkavaaitukset, joiden avulla 
havaitaan pystysuuntaista liikuntaa. 
Näin saatiin kerättyä runsaasti tietoa 
geologisen ja seismologisen tutkimuk-
sen tueksi.

Havaintoja kallioperän 
liikkeistä jopa alle millimetrin 
tarkkuudella
Satelliittihavainnoilla (Global Naviga-
tion Satellite System, GNSS) on mah-
dollista seurata hiljalleen vuosien ja 
vuosikymmenten aikana tapahtu-

via muutoksia. Niistä voidaan laskea 
mittaus verkon sisäisiä, suhteellisia 
muutoksia erittäin tarkasti: vaakata-
sossa jopa millimetrin osien tarkkuu-
della. 

Mittausten tarkkuus perustuu geo-
deettiseen laitteistoon, pitkiin havain-
tojaksoihin ja datan jälkikäsittelyyn. 
Aluksi mittaukset toistettiin tarkasti 
kahdesti vuodessa tehdyillä mittaus-
jaksoilla. Viimeisen kymmenen vuoden 

aikana on siirrytty jatkuviin mitta-
uksiin, minkä seurauksena mittaus-
tulosten luotettavuus on parantunut 
merkittävästi. 

Tarkkavaaitus on tarkin menetelmä 
suhteellisten korkeusmuutosten mää-
rittelyyn. Menetelmä on erittäin työ-
läs, mutta sen avulla voidaan havaita 
jopa alle millimetrin muutoksia, kun 
mittauksia toistetaan riittävästi. Kor-
keussuuntainen tarkkuus satelliitti-

Ydinvoimalan alueella 
kallioperän vakautta mitataan 
paikkatietotekniikan avulla 

Ydinjätteen loppusijoituspaikka Olkiluodossa on alue, jonka turvallisuus on varmistettava 
kaikin mahdollisin keinoin. Geodeettisilla mittauksilla on voitu varmistaa kallioperän vakaus 
suunnittelun alkumetreiltä lähtien.

Ydinjätteen loppusijoitus Suomessa

Posiva Oy vastaa omistajiensa (TVO ja Fortum) ydinjätteen loppusijoituksesta. 
Käytetty ydinpolttoaine loppusijoitetaan kuparikapseleissa Olkiluodon peruskallioon 
noin neljänsadan metrin syvyyteen.

Voimalajäteluolastossa (VLJ) säilytetään matala- ja keskiaktiivista 
voimalaitosjätettä. ONKALO on Posivan maanalainen tutkimustila, jonka tiloja 
hyödynnetään jatkossa loppusijoitustiloja rakennettaessa ja käytettäessä. 

Olkiluodon ja ONKALO:n alueen kallioperää tutkitaan geologian, hydrologian ja 
geokemian tutkimusmenetelmillä.
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Sonja Lahtinen huoltaa GPS-mittausasemaa, jonka havainnolla seurataan kallioperän vakautta.
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Sonja Lahtinen toimii tutkijana 
Maanmittauslaitoksen 
Paikkatietokeskuksen Geodesian 
ja Geodynamiikan osastolla. 
Hänen erikoisalaansa on GNSS-
datan käsittely ja hyödyntäminen 
koordinaattijärjestelmiä varten. 
ETUNIMI.SUKUNIMI@
MAANMITTAUSLAITOS.FI

Veikko Saaranen toimii 
tutkijana Maanmittauslaitoksen 
Paikkatietokeskuksen Geodesian ja 
Geodynamiikan osastolla. Hänen 
erikoisalaansa on tarkkavaaitus. 
ETUNIMI.SUKUNIMI@
MAANMITTAUSLAITOS.FI

Lisätietoja:

Kalliomekaniikan monitoroinnin 
vuosiraportti: www.posiva.fi > 
Tietopankki > Työmateriaalit

havainnoissa on noin kolme kertaa 
heikompi pystysuunnassa vaakatasoon 
verrattuna, joten luotettavien pystylii-
kuntojen määrittämiseksi tarvittaisiin 
jatkuvia havaintoja vähintään vuosi-
kymmenen ajalta. 

Tarkkavaaituksen avulla Olkiluodon 
alueella on havaittu Olkiluodon saaren 
liikettä mantereeseen nähden, GPS-
asemien korkeusmuutoksia sekä muu-
toksia Olkiluodon alueen maanalaisten 
louhintakohteiden (voimalaitosjäte-
luola VLJ:n ja ONKALO-tutkimustilan) 
läheisyydessä.

Olkiluodon kallioperä on erittäin 
vakaa

GPS-mittaukset vuosien aikana ovat 
osoittaneet Olkiluodon alueen kallio-
perän erittäin vakaaksi. Tämänhetkis-
ten tulosten mukaan mittauspistei-
den väliset vaakaliikkeet ovat alle 0,2 
millimetriä vuodessa. Noin seitsemän 
vuoden jatkuvista aikasarjoista muu-
toksia voidaan määrittää noin 0,1 mm/v 
tarkkuudella, joten havaitut muutokset 
ovat monella asemalla pienempiä kuin 
mittaustarkkuus. 

Toistetut tarkkavaaitukset osoittavat 

alueen olevan erittäin vakaa suurelta 
osin myös pystyliikkeiden suhteen. 
Useimmilla pisteillä alueen suhteelliset 
muutosnopeudet ovat alle 0,1 millimet-
riä vuodessa ja poikkeamat mahtuvat 
virherajojen sisään. Voimalaitosjäte-
luolan (VLJ) alueen louhinta- ja raken-
nustyöt olivat päättyneet hyvissä ajoin 
ennen vaaitusten aloittamista, ja alue 
on erittäin vakaa.

Suurimmat muutokset on havaittu 
käytetyn ydinjätteen loppusijoitus-
luolaston (ONKALO) louhintakohteen 
läheisyydessä. Luolaston louhimistyöt 
aloitettiin vuonna 2004, ja mittauksia 
alueella on tehty lähes koko louhimis-
vaiheen ajan. Suurin korkeudenmuu-
tos 13 vuoden aikana on noin kolme 
millimetriä suhteessa alueen ulko-
puolisen pisteeseen. Tulevien vuosien 
aikana saadaan tietoa, kuinka kauan 
korkeudenmuutokset ONKALO:n alu-
eella jatkuvat louhimistyön loputtua. 
Mittaukset Olkiluodon alueella jat-
kunevat vielä pitkälle tulevaisuuteen. 
Mittausohjelmaa päivitetään sään-
nöllisesti vastaamaan aina sen hetken 
vaatimuksia.
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Kallioperän vakaus Olkiluodon alueella varmistetaan useilla eri mittauspisteillä (numeroidut kohteet). Käyrillä on kuvattu 
kallioperän liikkeet (mm/vuosi). Keltaisella pienessä kuvassa on merkitty ydinjätteen loppusijoituspaikan maanalaiset 
luolastotunnelit.
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SANNA JOKELA JA  
PAULIINA MÄKINEN

Muistatko vielä aikaa ennen avointa 
dataa? Siellä täällä palvelimien nurkilla 
oli yksittäisiä palasia, excel-taulukoita 
ja pdf-tiedostoja. Kokonaiskuvaa oli 
kuitenkin vaikea hahmottaa, tiedostoja 
oli vaikea löytää ja käyttöehdot olivat 
epäselvät. Tietojen avaamisesta ja käy-
töstä piti maksaa tiedontuottajalle. 

2020-luvulle tultaessa paikkatieto-
aineistoja on avautunut paljon ainakin 
omassa paikkatietokuplassamme, 
mutta miten sen ulkopuolella? Gispo 
Oy:n Pauliina Mäkinen kävi kysele-
mässä Turun Logomon Byråssa, mitä 

muissa yrityksissä ajatellaan avoimesta 
datasta ja miten sitä hyödynnetään.

Avoin paikkatieto 
lisää tuotekehityksen 
mahdollisuuksia
Sovectorin, ohjelmistosuunnittelua ja 
sulautettuja järjestelmiä toteuttavan 
yrityksen, toimitusjohtaja Mikko Hir-
vonen kokee, että avoimesti saatavilla 
olevan paikkatiedon kautta on mah-
dollista lisätä laatua omiin tuotteisiin. 
Hän kuvailee Maanmittauslaitoksen 
maastokarttoja erittäin hyvälaatuisiksi 
ja kertoo niiden olevan keskeisessä 

roolissa Sovectorin tarjoamissa paikan-
nuspalveluissa. 

Hänen mielestään yksi avoimen 
datan suurimmista hyödyistä on mah-
dollisuus nopeaan ja ketterään tuoteke-
hitykseen, joka on kustannustehokasta 
niin hankintakulujen kuin ajankäy-
tönkin suhteen.  ”Paikkatietoaineis-
tojen maksullisuus rajoittaisi meidän 
mahdollisuuksiamme tehdä erilaisia 
kokeiluja”, Hirvonen pohtii.

Väyläverkon kunnossapidon ja 
omaisuudenhallinnan asiantuntijayri-
tys Marjetaksen paikkatietopäällikkö 
Ville Koivisto on Hirvosen kanssa 
samoilla linjoilla: ”Ilman avoimia 

Datat auki –  
mitä yritykset ajattelevat?
Tiedot ovat avautuneet valtavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Nykyään mitä 
monipuolisimpia aineistoja eri aihepiireistä on saatavilla kaikkien käyttöön helposti ja yleensä 
maksutta. Gispo Oy:n paikkatietoasiantuntijat Turusta päättivät selvittää, mitä tästä ajatellaan 
naapuriyrityksissä – myös oman paikkatietokuplamme ulkopuolella.
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Sanna Jokela ja Pauliina Mäkinen 
ovat paikkatietoasiantuntijoita Gispo 
Oy:ssa. He haluavat työssään edistää 
paikkatiedon saatavuutta ja avoimuutta. 
ETUNIMI@GISPO.FI

aineistoja yrityksemme liiketoiminta 
nykyisessä muodossaan ja nykyisillä 
laatuvaatimuksilla ei olisi mahdollista”. 

Myös Digia Oy:n Senior Manager Ari 
Salonen tunnustautuu kaikenlaisen 
avoimuuden vilpittömäksi kannatta-
jaksi: ”Mielestäni avoin data on aivan 
välttämätöntä, jos datan ympärille 
halutaan syntyvän hyviä sovelluksia.  
Sunnuntaikoodarit eivät pääsisi suljet-
tuun dataan käsiksi ja monet innovaa-
tiot jäisivät tekemättä.”

Avoimuus normalisoituu ja 
kehitys kehittyy

OpenStreetMap-yhteisöllä on ollut 
merkittävä asema avoimen datan voit-
tokulussa. Joukkoistamisen voima 
haastoi valtioita ja kuntia avaamaan 
verovaroilla tuotetut perusrekisterit, 
sillä uhkana oli, että sitten kaikki käyt-
tävätkin sitä epävirallista dataa! Tämä 
epävirallinen data kuitenkin ohitti laa-

dussaan nopeasti viralliset datalähteet, 
erityisesti kehittyvissä maissa. Nykyisin 
esimerkiksi HOT-OSM-kartoituksia 
järjestetään ympäri maailman eri teh-
tävissä, joilla edistetään rokotekam-
panjoita tai kartoitetaan uudelleen 
luonnonvoimien myötä tuhoutuneita 
reittejä.

Suomessa avoimuus rysähti eteen-
päin vuonna 2012, kun Maanmittaus-
laitos päätti avata suuren osan perus-
rekistereistään kansalaisten käyttöön. 
Tämä oli samalla sysäys avoimen tiedon 
avaamisen prosessien ja käytön norma-
lisoitumiseen eri aloilla Suomessa. 

Valtion avaamat rekisterit ovatkin 
selkeästi löytäneet tiensä eri yritysten 
käyttöön. Tämä näkyy myös Marje-
taksessa. 

”Hyödynnämme erityisesti Väy-
läviraston tuottamaa ja ylläpitämää 
väyläverkkoa ja sen varusteita kuvaa-
via aineistoja. Lisäksi hyödynnämme 
useita Maanmittauslaitoksen tuotta-
mia aineistoja, kuten taustakarttoja, 
ilmakuvia, hallintorajoja sekä korke-
ustietoa”, kertoo Koivisto ja mainitsee 
heidän yrityksensä hyötyvän datan 
ohella huomattavasti myös avoimista 
paikkatietoteknologioista ja -ohjel-
mistoista. 

Myyntipäällikkö Antti Hirvonen 
samasta yrityksestä toivookin avoi-
muuden periaatteen leviävän yhä 
laajemmalle ja johtavan vielä nykyistä 
parempiin rajapintapalveluihin, vähen-
tyneeseen työstämistarpeeseen ja 
suoraan hyödynnettävissä oleviin 
palveluihin.

Vesihuoltoinsinööri Pekka Raukola 
Turun vesihuollosta mainitsee Maan-
mittauslaitoksen laserkeilausaineiston, 
korkeusmalliaineiston ja maastotieto-
kannan sekä Ilmatieteen laitoksen avoi-
met säätiedot esimerkkeinä avoimesta 
paikkatietodatasta, jota he ovat joskus 
toiminnassaan hyödyntäneet. Heidän 
toimintansa kuitenkin perustuu pää-
osin Turun kaupungin itse tuottamaan 
paikkatietoaineistoon, joka on suljettu 
sisältämiensä salaisten tietojen vuoksi. 
Raukola uskoo, että vesihuollon ja 
kunnallistekniikan konsultit käyttävät 
enemmän avoimia paikkatietoaineis-
toja.

Avoin data tuo säästöjä

Se, että aineistoja on saatavilla, on kui-
tenkin mittavan ja edelleen jatkuvan 
työn tulosta. Merkittävää lobbaustyötä 
Suomessa ovat tehneet erityisesti 
Open Knowledge Finland ry, Helsinki 

Region Infoshare ja useat hankkeet, 
joista yksi isoimmista kansallisesti tai-
taa olla 6Aika avoin data-kärkihanke 
(2014–2017). Ajatuksena oli, että kun 
kaupungit avaavat dataa ja näin lisäävät 
öljyä koneistoon, bisnestä syntyy.

Julkishallinnossa datan avaamisesta 
on viime vuosina tullut osa päivittäistä 
työtä. Kun dataa avataan, myös sisäinen 
työ tehostuu. Tietoa ei tarvitse odotella 
toiselta osastolta, vaan sen voi käydä 
itse hakemassa omasta dataportaalista. 
Tuntuvia säästöjä syntyy myös esimer-
kiksi kuntien ja valtion ostolaskutieto-
jen avaamisesta: hankintoja voi tehdä 
kootusti ja sisäisesti voidaan vertailla 
eri osastojen hintoja keskenään. Tie-
don avaaminen edistää myös avointa 
hallintoa ja siten vähentää ”hyväveli-
kauppoja”.

Yrityksiä avoimen datan päälle

Yrityspuolella datan avaaminen on 
vielä vierasta, sillä data voi usein sisäl-
tää liikesalaisuuksia tai henkilötietoja. 
Voisiko data olla silti helpommin saata-
villa – ainakin sisäisesti? Näin toimitaan 
esimerkiksi Turun vesihuollossa. Turun 
kaupungin tuottama paikkatietoai-
neisto on yrityksen sisällä saatavilla, 
vaikka arkaluontoisen sisällön takia 
sitä ei voidakaan varsinaisesti avata.

Pelkkä datan avaaminen ei kui-
tenkaan usein riitä. Tiedon pitää olla 
hyvälaatuista, koneluettavissa, selke-
ästi lisensoitua ja mielekästä. Tiedon 
on tuotettava lisäarvoa yritykselle, 
muuten sen päälle ei voida luoda lii-
ketoimintaa. 

Yleisesti ottaen voisi sanoa, että 
yritykset hyödyntävät kyllä avointa 
dataa, jos se sopii niiden tarkoituksiin. 
Koivisto tiivistääkin olennaisen: ”Avoin 
paikkatietodata on liiketoiminnan 
mahdollistaja. Liiketoiminta johtaa 
innovaatioihin ja innovaatiot taas joh-
tavat uudenlaiseen ja tehokkaampaan 
arkeen”.
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OLogomossa eri alojen yritykset 
kohtaavat. Yhteisissä tiloissa syntyy 
keskusteluja vaikkapa paikkatiedosta 
ja avoimesta datasta.
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ANTTI JAKOBSSON

Suurin osa Suomen vanhoista kartoista 
löytyy Kansallisarkiston, Kansalliskir-
jaston ja Maanmittauslaitoksen arkis-
toista. Karttoja löytyy myös Ruotsin 
valtionarkistosta, Ruotsin kuninkaal-
lisesta kirjastosta, Ruotsin maanmit-
tauslaitoksen arkistosta sekä monista 
muista kirjastoista Euroopasta.

Maanmittauslaitos selvitti keväällä 
2020 vanhojen karttojen nykyistä 
sijaintia ja lopputuloksena syntyi-
vät karttaluettelot, joissa on listat-
tuna noin 79 000 karttaa, vanhimmat 
1600-luvuilta. Luetteloista voit etsiä 
karttoja kartan nimen, tekijän ja teko-
ajan perusteella. 

Haasteita selvitystyön aikana

Karttaluetteloon on lisätt y linkki 
digitoituun karttaan. Usein linkki ei 
kuitenkaan ole pysyvä, mikä selvisi 
jo luettelon laatimisen yhteydessä. 
Kansallisarkisto oli poistanut yhden 
hakujärjestelmänsä käytöstä, ja linkit 
tuohon järjestelmään lakkasivat toimi-

masta. Nyt linkit taas toimivat, ja osaan 
kartoista on lisätty pysyvät linkit. Kai-
kissa kartoissa linkkejä ei kuitenkaan 
vielä ole.

Toisena haasteena on metatietojen 
puutteellisuus. Kansallisarkiston van-
hoissa kartoissa on otsikko, mutta se 
voi usein olla puutteellinen tai jopa 
väärä. Samoin Maanmittauslaitoksen 
vanhoissa kartoissa on usein puutteel-
liset kuvailutiedot.

Vanhoista kartoista olisi erityisen 
kiinnostavaa tietää kartan laatimis-
vuosi. Metatiedoissa tämä tieto saat-
taakin olla, mutta ei välttämättä oikein. 
Kartta saattaa olla tältä vuodelta tai 
sitten ei. Ajoittaminen ei olekaan aina 
helppoa erityisesti 1500- ja 1600-luvun 
karttojen kohdalla, koska karttoja on 
saatettu painaa samalla painolevyllä 
jopa satojen vuosien ajan ehkä vain 
pienin muutoksin. 

Vertaile vanhoja karttoja 
nykykarttoihin

Vanhat kartat voidaan georeferoida eli 
muuntaa nykyisten karttojen koor-

dinaatistoihin. Tämä on suhteellisen 
helppoa, jos kartta on karttalehtijaon 
mukainen ja kartan projektio tun-
netaan. Yksittäisen kartan voi myös 
muuntaa toiseen koordinaatistoon etsi-
mällä riittävästi yksikäsitteisiä pisteitä 
vanhalta kartalta ja niille vastinpisteet 
modernilta kartalta. Hyviä esimerkkejä 
vanhojen karttojen georeferoinnista 
löytyy maailmalta ja osin Suomestakin.

Keväällä Mikko Kutilainen Shingle 
Oy:stä julkaisi vanhatkartat.fi-sivuston, 
jossa on kaikki Suomen peruskartat 
vuoteen 1993 saakka. Karttoja voi ver-
rata Maanmittauslaitoksen modernin 
taustakartan kanssa. Kutilainen latasi 
kartat Maanmittauslaitoksen Vanhojen 
karttojen latauspalvelusta. Kartat eivät 
olleet georeferoituja, joten hän georefe-
roi noin 10 000 karttaa. 

Vanhat kartat 
karttakuvapalveluissa

Vanhojen karttojen karttakuvapalveluja 
on Suomessa toistaiseksi vielä vähän. 
Kuntien karttakuvapalveluista löytyy 
yksittäisiä karttoja ja ilmakuvia, mutta 

Vanhat kartat paikkatiedoksi  
ja käyttöön
Suomen kartat ovat kansallisia aarteita, joiden säilyminen jälkipolville ja saatavuuden 
varmistaminen ovat tärkeitä tehtäviä. Karttoja on arkistoissa paljon ja yksittäisen kartan 
löytyminen on haasteellista. 

ANTTI JAKOBSSON

MapWarper-palvelussa voit vertailla vanhoja ja uusia karttoja. Kuvassa sama alue Tohmajärveltä 1700-luvun kartalla 
ja Maanmittauslaitoksen nykyisellä taustakartalla.

KU
VA

: ©
 M

AA
N

M
IT

TA
U

SL
AI

TO
S

24   positio 4/2020



Antti Jakobsson toimii yli-insinöörinä Maanmittauslaitoksella. Häntä kiinnostavat 
erityisesti vanhat kartat, joista hän kokosi keväällä 2020 kattavat karttaluettelot.
ETUNIMI.SUKUNIMI@MAANMITTAUSLAITOS.FI 

kattavia palveluja ei ole vanhatkartat.fi 
-sivuston lisäksi. 

Juurisyynä lienee se, että vanhoja 
karttoja ei ole vielä systemaattisesti 
georeferoitu. Vanhatkartat.fi-sivustolta 
löytyvien karttojen lisäksi Maanmit-
tauslaitoksella on noin 10 000 kart-
talehtijaon mukaista karttaa, jotka 
on mahdollista georeferoida. Tämän 
jälkeen ne voitaisiin tarjota käyttäjille 
rajapintapalvelun kautta. Näin kuntien 
ja valtionhallinnon alueilta olisi mah-
dollista esittää karttoja aikasarjoina ja 
siten havainnollistaa muutoksia.

Kansallisia karttapalveluja 
maailmalla

Maailmalla kenties paras vanhoja kart-
toja esittelevä kansallinen karttapal-
velu on Skotlannin kansalliskirjaston 
karttapalvelu (maps.nls.uk). Palvelussa 
kiinnostavia karttoja voi etsiä paikan-
nimen, karttasarjan tai suoraan kartan 
perusteella. Käytössä ovat myös indek-
sikartat ja georeferoidut kartat. 

Toinen hyvä esimerkki on Sveit-
sin vanhojen karttojen karttaportaali 
(kartenportal.ch). Palvelussa ovat 
saatavilla Sveitsin kirjastojen kartat, 
joiden joukossa on myös suomalai-
sia karttoja. Sveitsin karttalaitoksen 
karttaportaalista (maps.geo.admin.ch) 
löytyvät vanhat topografiset kartat, 
joita on mahdollista vertailla ja katsoa 
aikajanalla.

Yhteistyöllä paras lopputulos

Vanhojen karttojen muuntaminen 
georeferoiduksi paikkatiedoksi vaatii 
jonkin verran vaivannäköä, mutta se on 
mahdollista, kuten Skotlannin ja Sveit-
sin esimerkit osoittavat. Paras lopputu-
los saadaan kartta-arkistojen, Maanmit-
tauslaitoksen ja yksityisten toimijoiden 
yhteistyönä. Georeferoitujen vanhojen 
karttojen lisäksi tarvitaan portaali, jossa 
karttoja voi esitellä, hakujärjestelmä 
(esimerkiksi Finna), karttojen metatie-
dot ja karttapalvelurajapinnat.

Lopputuloksena vanhat kartat voi-
sivat sujahtaa helposti meidän jokai-
sen käyttöön. Eikö olisi mahtavaa, jos 
haluamansa paikan muutoksia voisi 
katsella aikajanalla aina 1600-luvulta 
nykypäivään saakka?

Näin georeferoit vanhoja karttoja

Karttaluettelot Suomen vanhoista kartoista: www.maanmittauslaitoslaitos.fi > 
Kartat ja paikkatieto >Kartat > Suomen vanhat kartat

Maanmittauslaitoksen vanhojen karttojen georeferointi, Jukka Rahkonen, 2013: 
latuviitta.org/documents/Vanhojen_painettujen_karttojen_georeferointi.pdf 

Senaatin kartaston karttalehtien georeferointi, Jukka Rahkonen, 2014: latuviitta.
org/documents/Senaatin_kartaston_georeferointi.pdf  

Rasterit kohdalleen – georeferointi helposti QGIS sovelluksella, Jarmo Kinnunen, 
2020: www.paikkatietomies.fi/rasterit-kohdalleen-georeferointi-helposti-qgis-
sovelluksella/

Vanhat kartat ojennukseen -rasterikuvien sarjakäsittely GDAL-kirjaston avulla, 
Jarmo Kinnunen, 2018: https://www.paikkatietomies.fi/rasterikuvien-sarjakasittely-
gdal-kirjaston-avulla/

Georeferoinnin hyödyntäminen vanhojen karttojen käytössä, Kristiina Salonen, 
opinnäytetyö, Metropolia ammattikorkeakoulu, 2018:  www.theseus.fi/bitstream/
handle/10024/153205/salonen_kristiina.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Historiallinen paikkatieto: Digitaalisen paikkatiedon tuottaminen historiallisista 
kartoista, Teemu Mökkönen, Suomen ympäristö 34 / 2006: helda.helsinki.
fi/bitstream/handle/10138/38805/SY34_2006_Historiallinen_paikkatieto.
pdf?sequence=1

Bonus: Rekisteröidy MapWarper-palveluun (mapwarper.net). Voit ladata palveluun 
oman karttasi ja tehdä sille georeferoinnin ilman erillisiä paikkatieto-ohjelmistoja.  
Palvelussa on valmiina käytössä OpenStreetMap ja MapBoxin satelliittikuvat, mutta 
voit käyttää myös muita karttoja, kuten Maanmittauslaitoksen taustakarttoja, 
ortokuvia tai peruskarttoja KAPSI-palvelussa (kartat.kapsi.fi). Voit ladata 
georeferoidun kartan GeoTIFF-, PNG- tai KML/WMS/Tiles-formaatissa.

Karttakuvapalveluihin helposti lisättäviä historiallisia 
karttasarjoja

1. Digitaaliset peruskartat 2018– 1:25 000 ja vuosirasterit n. 7 viimevuoden ajalta
2. Painetut peruskartat vuosilta 1946–2018 mittakaavat 1:20 000 ja 1:25 000
3. Peruskartan piennennös ja maastokartta 1:50 000 vuosilta 1964–2018 ja 

digitaalinen versio sen jälkeen
4. Topografinen kartta 1:100 000 vuosilta 1955–1989, 1928–1951
5. 1:100 000 kartta Sverige-Finland vuodelta 1944 Lapista
6. Vanhemmat topografiset kartat 1:20 000 (1918–1947) ja 1:50 000 (1919–1937)
7. Senaatin kartat ja painetut venäläiset topografiset kartat 1:21 000 ja 1:42 000  

(osin 1:84 000) vuosilta 1870–1917
8. Kalmbergin kartasto 1:100 000 1855
9. Yleiskartta 1:400 000 1873–1963, 1955–1966, 1984–1987 ja 1:500 000 1996–2000
10. Suomen taloudellinen kartta 1:100 000 1912–1955
11. Pitäjänkartta 1:20 000 1927–1950
12. Tiekartat 1:200 000, 1:400 000 1932–1992
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Maastotiedot GeoPackage-muodossa

Kaipaatko Maastotietokannan vektoriaineistoja GeoPackage-muodossa? Ei hätää, löydät 
ne Maanmittauslaitoksen Avoimien aineistojen tiedostopalvelusta, jonne ne lisättiin viime 
kesäkuussa. Enää sinun ei tarvitse ladata tuhansia tiedostoja, jos haluat saada vektoriaineistot 
koko Suomesta käyttöösi.

GeoPackage on tapa tallentaa paik-
katietoja SQLite-tietokantaan. SQLite 
on erittäin yleisesti käytetty avoimen 
lähdekoodin tietokanta, jonka koko 
sisältö tallennetaan yhteen ainoaan 
tiedostoon.  Tietoja voi hyödyntää kai-
killa paikkatieto-ohjelmistoilla, jotka 
tukevat GeoPackage-tiedostomuotoa. 
GeoPackage julkaistiin OGC:n (Open 
Geospatial Consortium) standardina 
vuonna 2015.

Huomaamattomat apurit

SQLite-tietokannat on tavallisesti 
sulautettu ohjelmistoihin niin, etteivät 
käyttäjät edes huomaa niiden olemas-
saoloa. Esimerkiksi jokainen Chrome- 
ja Firefox-selaimen käyttäjä on myös 
SQLite-käyttäjä, koska selaimet tallen-
tavat selaushistorian, kirjanmerkit ja 
evästeet SQLite-tietokantoihin.  

Paikkatiedon käyttäjille GeoPackage 
on yhtä huomaamaton. Se on yksi 
.gpkg-päätteinen tiedosto, joka sisältää 
paikkatietoja. Sitä voi käyttää sellaise-
naan kaikilla GeoPackagea tukevilla 
ohjelmistoilla, olipa käytössä sitten 
ESRI, MapInfo, QGIS, GeoServer tai 
jokin muu.

SQLite-tietokannat eivät ole uusia 
paikkatietoalallakaan. Jo kauan ennen 
GeoPackage-standardin julkaisua 
SQLite-tietokannat ovat olleet käy-
tössä useissa ratkaisuissa. Esimerkkeinä 
voi mainita Autodeskin kehittämän 
SQLite-tuen FDO-tekniikalle (2008), 
avoimen lähdekoodin SpatiaLite-kir-
jaston tuen vektoreille (2008) ja ras-
tereille (2009) sekä MapBox-yhtiön 
MBTiles-määrittelyt rasteriaineistoille 
(2011). Näistä erityisesti kaksi jälkim-
mäistä toimivat esikuvina GeoPackage-
standardille. 

GeoPackage on kuitenkin kirjoitettu 
alusta alkaen uudestaan. Kun standar-
din laatiminen aloitettiin täysin puh-
taalta pöydältä, oli mahdollista välttää 
aikaisempien ratkaisujen sudenkuopat. 
Todennäköisesti päätös aloittaa alusta 

on myös nopeuttanut standardin käyt-
töönottoa. Standardi on ollut kaikille 
ohjelmistojen kehittäjille uusi, eikä 
kukaan ole saanut etulyöntiasemaa.

Maanmittauslaitokselta 
maastotietoja GeoPackage-
muodossa
Maanmittauslaitoksen maastotiedot 
ovat olleet saatavilla GeoPackage-tie-
dostomuodossa kesäkuusta 2020 läh-
tien. GeoPackage-aineiston voi ladata 
maksutta Maanmittauslaitoksen Avoi-
mien aineistojen tiedostopalvelusta.

Sopimusasiakkailleen Maanmittaus-
laitos on toimittanut vektoriaineisto-
jaan GeoPackage-muodossa jo vuodesta 
2018 lähtien. Lisäksi tutkijat, opetta-
jat ja opiskelijat ovat voineet ladata 

Tutustu 

Lisätietoa GeoPackage-standardista: www.geopackage.org

Maastotietokannan tuotekuvaus: www.maanmittauslaitos.fi > Kartat ja paikkatieto > 
Asiantuntevalle käyttäjälle > Tuotekuvaukset > Maastotietokanta

Lataa maksutta Maanmittauslaitoksen avoimia aineistoja: www.maanmittauslaitos.fi 
> Asioi verkossa > Avoimien aineistojen tiedostopalvelu

KUVA: MAANMITTAUSLAITOS
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GeoPackage-muotoisia maastotietoja 
Geoportti-palvelusta (www.geoportti.
fi). Näistä saatujen myönteisten koke-
musten perusteella GeoPackage oli 
helppo tuoda avoimesti saataville. 

Tuhansien tiedostojen sijaan 
kaksi tiedostoa

Suurin etu GeoPackage-muodossa on 
tiedostojen määrä. Se helpottaa maas-
totietokannan hyödyntämistä erityi-
sesti silloin, kun tarvitaan koko maan 
kattavaa aineistoa. 

Aiemmin aineisto on pitänyt ladata 
yli kolmena tuhantena tiedostona, 
joista jokainen sisälsi maastotiedot 
yhden karttalehden alueelta. Geo-
Package-muodossa tiedostoja on vain 

kaksi, joista toinen sisältää korkeus-
käyrät sekä muut korkeussuhteet ja 
toinen kaikki muut maastotietokannan 
kohteet koko Suomen alueelta. 

Tiedostojen sisällä tiedot on jaettu 
kohdeluokittain tauluihin Maastotie-
tokannan kohdemallin mukaisesti. 
Tiedoille korkeussuhteista riittää 7 
taulua, kun muita tietoja on tallennettu 
yli 120 tauluun.

Koska kyse on koko Suomen kat-
tavasta aineistosta, kohteiden määrä 
on valtava: korkeussuhteisiin liittyviä 
kohteita on yhteensä 7,6 miljoonaa ja 
muita kohteita on yli 66 miljoonaa. 
Näin ollen myös tiedostokoot kasvavat 
suuriksi: Korkeussuhteet vievät 34 
gigatavua ja muut kohteet 73 gigatavua.

Hyväksi testattukin vaatii 
kehittämistä
GeoPackage-tiedostojen standardin-
mukaisuus on varmistettu OGC:n 
TEAM Engine -ohjelmalla ja niiden 
käyttöä on testattu Maanmittauslaitok-
sessa QGIS-, ESRI:n ArcMap- ja ArcGIS 
Pro-, MapInfo Professional-, FME- ja 
GDAL-ohjelmistoilla.  

Maastotietojen käyttö näillä ohjel-
mistoilla on sujuvaa, mutta suurien 
tiedostojen lataaminen verkosta on 
hidasta ja käyttäjien levytilakin voi 
täyttyä.  Maanmittauslaitos suunnit-
teleekin uutta latauspalvelua, joka 
tuottaisi GeoPackage-tiedoston käyt-
täjän haluamista kohdeluokista käyt-
täjän rajaamalta alueelta.  Pelkästään 
kohdeluokkavalinnan vaikutusta tie-
dostokokoon voi arvioida taulukon 2 
perusteella. 

Rasteriaineistojen välittäminen 
GeoPackage-muodossa ei ole toistai-
seksi Maanmittauslaitoksen suunni-
telmissa.virtavesikapea 17833816 26,6%

maastokuvionreuna 14663160 21,9%

rakennusreunaviiva 5903673 8,8%

rakennus  5819733 8,7%

tieviiva 4712141 7,0%

suo 2299735 3,4%

kallioalue 2227534 3,3%

metsamaankasvillisuus 2117455 3,1%

harvalouhikko 1644364 2,4%

kalliosymboli 1539410 2,3%

MAASTOKUVIONREUNA 35,2% 

SUO 19,1% 

TIEVIIVA  6,5% 

KALLIOALUE  6,2% 

VIRTAVESIKAPEA  6,1% 

SOISTUMA  5,2% 

JARVI  3,1% 

RAKENNUSREUNAVIIVA  2,0% 

MAASTO2KUVIONREUNA  2,0% 

RAKENNUS  2,0% 

Taulukko 1. Suurimmat maasto-GeoPackage-
tietokantataulut kohteiden lukumäärän 
mukaan

Taulukko 2. Suurimmat maasto-
GeoPackage-tietokantataulut 
levytilan tarpeen mukaan

Yhteentoimivuutta käytännössä. Samat tiedot voi 
esittää QGIS- ja ArcMap-ohjelmistoilla.

Jukka Rahkonen työskentelee johtavana 
asiantuntijana Maanmittauslaitoksen 
Paikkatietokeskuksessa. Hän on mukana 
toteuttamassa uusien standardien 
käyttöönottoa Maanmittauslaitoksen 
tuotteissa ja palveluissa.
ETUNIMI.SUKUNIMI@ 
MAANMITTAUSLAITOS.FI
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Aniharva nyt konttorille kulkee vain,
siksi jää paperilehti hakematta ain.
Mulla tähän aikaan sulle oiva vinkki,
positio-lehti.fi selaimelle paras linkki.
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