
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010

– Kansallinen paikkatietostrategia 
2010–2015

Sijainti yhdistää



Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö
© Kansallinen Inspire-verkosto ja Paikkatietoasiain neuvottelukunta
Toimitus: Antti Rainio, Maanmittauslaitos ja Katri Isotalo, Viestintä Isotalo
Ulkoasu: Pekka Jussila, Maanmittauslaitos
Painopaikka: Erweko
Helsinki 2010 
ISBN 987-952-453-597-7
ISSN 1238-2531



3

Paikkatietoala Suomessa tarvitsee strategian

Sijainti yhdistää

EnsimmäinEn kansallinen paikkatietostrategia 
laadittiin vuosille 2005–2010, ja sen tavoitteena oli 

kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin toteuttami-
nen. Vuonna 2007 valmistui eurooppalainen inspire-
direktiivi, joka on nyt saatettu voimaan kansallisessa 
lainsäädännössä. Kansainväliset standardit ovat kyp-
syneet sovellettaviksi. Teknologiaympäristö kehittyy 
nopeasti, ja paikkatieto on suurten globaalien yritys-
ten kiinnostuksen kohteena. Tietoisuus paikkatiedon 
mahdollisuuksista laajenee jatkuvasti.

muutokset paikkatietoalan toimintaympäristössä 
ovat jatkuvia, ja siksi inspire-verkosto on yhdessä Paik-
katietoasiain neuvottelukunnan kanssa käynnistänyt 
strategiaprosessin, joka pyrkii kanavoimaan muutok-
sen kansalliseksi menestykseksi.

nyt julkaistu kansallinen paikkatietostrategia 
suuntautuu paikkatiedon hyödyntämiseen. Paikkatie-
toinfrastruktuuri on tietovarantojen verkkopalvelu, 
jonka varaan monet hallinnon prosessit ja yritysten lii-

ketoiminta voivat rakentua. Digitaalinen kuva ympä-
ristöstämme rakentuu kerros kerrokselta. sijaintitieto 
yhdistää eri yhteyksissä kerätyt paikkatiedot. 

Kansallinen paikkatietostrategia on laadittu  
toteutettavaksi. Tässä julkaisussa esitellään paikka-
tietostrategian lisäksi paikkatiedon jo tuomia hyötyjä 
joukkoliikenteestä merenkulkuun ja kiinteistötiedoista 
kunnan palveluiden suunnitteluun. inspire-verkosto 
ja Paikkatietoasiain neuvottelukunta haastavat kaikki 
osapuolet viemään päämäärät ja tavoitteet omiin 
strategioihinsa ja toiminnallaan edistämään niiden 
saavuttamista.

sijainti yhdistää! 

Lokakuussa 2010
Inspire-verkosto
Paikkatietoasiain neuvottelukunta
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PaiKKaTiEDoLLa tarkoi-
tetaan kaikkea tietoa, joka 

sisältää välittömän tai välillisen 
viittauksen tiettyyn paikkaan tai 
maantieteelliseen alueeseen. Totu-
tusti paikkatieto on esitetty kartta-
na – yhä useammin kuvaruudulla. 
Paikkatieto kuvaa maastoa, maa-
perää ja maankäyttöä. se kuvaa 
liikenneverkkoja, tietoverkkoja ja 
yhdyskuntahuollon putkiverkkoja. 
Paikkatieto kertoo kasvillisuudes-
ta, eläimistöstä sekä suojelualu-
eista. Paikkatieto tietää kiinteis-
töistä, rakennuksista, asutuksesta 
ja toimipaikoista sekä palveluista. 
Paikkatietoa ovat satelliitti- ja il-
makuvat sekä ympäristön kolmi-
ulotteiset mallit.

Hallinnon ohella paikkatietoa 
keräävät elinkeinoelämä ja yhä 
enemmän myös kansalaiset eri har-
rastuksissaan. Joskus tiedonkeruu 
on jopa monikertaista ja laatupuut-
teitakin esiintyy, mutta uskomatto-
man tarkka, kattava ja ajantasainen 
kuva näin piirtyy eri ilmiöistä maan 
ja taivaan väliltä.

Tietomarkkinoiden pelisäännöt 
ovat hillinneet monesti tiedon näl-
kää, ja paikkatiedot ovat pysyneet 
omissa siiloissaan. Perusoikeu-

desta yksityisyyteen on kannettu 
ja pitääkin kantaa huolta. Tiedon 
hinta on saattanut olla korkea – tai 
neuvottelut sen määrittelemisek-
si ovat kestäneet liian pitkään. 
Paineet solmujen avaamiseen ja 
pidäkkeiden purkamiseen ovat kas-
vaneet kaiken aikaa, ja selkeämpää 
tietopolitiikkaa valmistellaan.

Paikkatiedon hyödyntäminen 
on kehittynyt jo parikymmen-
tä vuotta. Kypsään ikään ovat 
ehtineet esimerkiksi kuljetusten 
optimointi, maankäytön suunnit-
telu sekä matkapuhelinverkkojen 
suunnittelu. Luotettava kiinteistö-
tietojärjestelmä on talouselämän 
peruskivi. Liikenneverkkojen ja 
liikenteen hallinta sekä viran-
omaisten tilannekuvajärjestelmät 
varmistavat toimivamman ja 
turvallisemman arkipäivän. myös 
kuluttajamarkkinat ovat heränneet. 
Reittioppaat ohjaavat käyttämään 
julkista liikennettä tai polkupyö-
rää, ja kuluttaja navigoi perille 
mobiililaitteensa avulla.

Tänä päivänä monia hallinnon 
ja yritysten prosesseja suunnitel-
laan paikkatietoa monipuolisesti 
hyödyntäen, mutta lukuisia aloja 
tai organisaatioita johdetaan vielä 

vaiston varassa suunnistaen. mihin 
toiminto sijoitetaan, mistä löyde-
tään tilat ja mihin rakennetaan, 
miten liikenneyhteydet toimivat 
raaka-aineiden, työntekijöiden ja 
asiakkaiden näkökulmasta? missä 
markkinat ovat, missä kampanjat 
toteutetaan? sijainnin suunnittelu, 
kuljetusten optimointi ja ajantasai-
nen tilannekuva tuovat tutkimus-
ten mukaan kymmenien prosent-
tien kilpailuetua – tai hallinnon 
tuottavuutta.

säädösten vauhdittamana 
rakennetaan nyt eurooppalais-
ta ja suomalaista paikkatiedon 
infrastruktuuria. Emme ole edellä 
emmekä jäljessä. meillä on erin-
omaiset edellytykset hyödyntää 
monipuolisesti rikkaat paikkatie-
tovarantomme. Toimivan tieto-
infrastruktuurin varaan voimme 
rakentaa tehokasta hallintoa ja 
kilpailukykyistä teollisuutta. Paik-
katieto on tärkeä tutkimuksen ja 
innovaation raaka-aine ja maaperä 
uusille yrityksille, jotka voivat 
kasvattaa ideansa vientituotteiksi 
kansainvälisille markkinoille.

Paikkatiedon 
infrastruktuuri 

kannattaa

Paikkatiedon infrastruktuurin esittely

Yhteiskunta viljelee valtavaa 
tietovarantoa, joka on 
kerrostettu toinen toistaan 
täydentäviksi tietotasoiksi. 
Paikkatiedon infrastruktuuri 
on tietoaineistojen, 
tietopalvelujen ja näiden 
hyödyntämisen kokonaisuus.
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Inspire-direktiivi ohjaa Euroopan unionin jäsenmaat tarjoamaan 
paikkatiedot verkossa yhteentoimivana harmonisoituna kokonaisuu-
tena. Paikkatietoryhmät on nimetty direktiivin liitteissä I, II ja III.

Paikannimet

LI
IT

E 
I

LI
IT

E 
II

LI
IT

E 
III

Hallinnolliset yksiköt

Osoitteet

Kiinteistöt

Liikenneverkot

Hydrogra�a

Suojellut alueet

Korkeus

Maanpeite

Ortoilmakuvat

Geologia

Tilastoyksiköt

Rakennukset

Maaperä

Maankäyttö

Terveys ja turvallisuus

Julkiset palvelut

Ympäristön seurantalaitteet

Tuotanto- ja teollisuuslaitokset

Maatalous- ja kasvinviljelylaitokset

Väestöjakauma – demogra�a

Aluesuunnittelu ja rajoitusalueet

Luonnonriskialueet

Ilmakehän tila

Ilmasto

Merentutkimus

Merialueet

Biomaantieteelliset alueet

Elinympäristöt ja biotoopit

Lajin levinneisyys

Energiavarat

Mineraalivarat
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Visio vuodelle 2015
Paikkatietoinfrastruktuuri on parantanut 
palvelun ja päätöksenteon laatua ja 
tehostanut toimintaa julkisessa hallinnossa, 
elinkeinoelämässä ja tutkimuksessa sekä 
synnyttänyt tutkimuksen ja koulutuksen 
tukemana uutta liiketoimintaa ja uusia 
palveluja kansalaisille.
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Päämäärät ja tavoitteet vuodelle 2015:

Laadukas, helposti saatavilla oleva paikkatieto on lähtökohtana palvelujen  
parantamiselle ja uusille palveluille
1. Julkinen sektori panostaa paikkatiedon laatuun, ajantasaisuuteen, kattavuuteen ja yhteentoimivuuteen vas-

tatakseen yhteiskunnan kasvaviin tarpeisiin.
2. Paikkatieto on saatavilla tietoa ylläpitävien prosessien palvelurajapinnoilla.
3. Paikkatiedon käyttöehdot ovat selkeät ja yhtenäiset ja henkilöitä koskevan paikkatiedon käyttö on ohjeis-

tettua ja hallittua. 
4. Paikkatiedon hinnoittelu ei ole käytön esteenä.

Toimiva työnjako yksityisen ja julkisen sektorin välillä sekä julkisen sektorin 
sisällä tehostaa paikkatiedon hyödyntämistä 
5. Paikkatiedon tuottamista tehostetaan päällekkäistä työtä karsimalla.
6. Julkisen sektorin tuottama paikkatieto on laajasti markkinoiden, tutkimuksen ja julkisen hallinnon käytössä.
7. Yritykset luovat runsaasti paikkatietoon perustuvia innovatiivisia ratkaisuja julkisen hallinnon ja muun  

yhteiskunnan tarpeisiin.

Paikkatietoinfrastruktuuri parantaa elämän ja yhteiskunnan prosessien laatua
8. Paikkatietopalvelut tukevat ihmisiä arjen toimissa ja vapaa-aikana.
9. Paikkatietoa käytetään laajasti päätöksenteossa, ja se tukee kansalaisten osallistumista.
10. Paikkatiedon avulla huolehditaan monista yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista.
11. Paikkatiedon ja -tekniikan hyödyntäminen tarjoaa ratkaisuja ympäristön tilan seurantaan ja arviointiin.

Paikkatietoalan tutkimus ja koulutus tukevat paikkatiedon hyödyntämistä  
ja paikkatietoinfrastruktuurin kehittämistä
12. Lisääntyvä koulutus syventää paikkatietoalan osaamista monilla toimialoilla.
13. Paikkatietoa hyödyntävä tutkimus kasvaa ja leviää uusille tieteenaloille.
14. Paikkatietopalvelujen tutkimus ja kehittäminen ovat kansainvälistä huipputasoa.

 

Paikkatietoinfrastruktuuri – mitä se on?

PaiKKaTiEToinfRasTRuKTuuRiLLa, osana  
yhteiskunnan tietoinfrastruktuuria, tarkoitetaan 

yhteisesti sovitulla tavalla tuotettuja ja saatavilla olevia 
paikkatietoaineistoja ja paikkatietopalveluja, näiden 
kuvailuja ja teknisiä toteutuksia sekä tietojen saata-
vuutta ja käyttöä koskevia periaatteita ja prosesseja.

Paikkatieto on tietoa, joka sisältää välittömän tai 
välillisen viittauksen tiettyyn paikkaan tai alueeseen.

Paikkatiedon hyödyntämisen mahdollisuudet kannus- 
tavat ja säädökset velvoittavat monia paikkatietoa tuotta- 
via osapuolia huolehtimaan, että tietoaineistot on kuvail- 
tu ja asetettu saataville tietoverkkoon lähivuosien aikana.

I

II

III

IV
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Laadukas, helposti 
saatavilla oleva 
paikkatieto on 
lähtökohtana palvelujen 
parantamiselle ja uusille 
palveluille.

Päämäärä I
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Julkinen sektori panostaa 
paikkatiedon laatuun, 
ajantasaisuuteen, kattavuuteen ja 
yhteentoimivuuteen vastatakseen 
yhteiskunnan kasvaviin tarpeisiin. (1)
Paikkatietoaineistot on kuvattava laadun, ajantasaisuu-
den, kattavuuden ja saatavuuden osalta metatietoina. 
Julkisen sektorin on huolehdittava, että sen vastuulle 
kuuluva paikkatieto vastaa kysyntää ja palvelee yhteis-
kunnan eri sektoreita. Paikkatietotarpeita ja niiden ke-
hittymistä eri toimialoilla tulee selvittää säännöllisesti 
ja aineistoja kehittää tarpeiden mukaan. Paikkatieto-
aineistojen yhteentoimivuutta on testattava ja siitä on 
jaettava tietoa. Yhteentoimivuutta on edistettävä kehit-
tämällä yhteisiä tietomalleja ja muunnospalveluja.

Paikkatieto on saatavilla 
tietoa ylläpitävien prosessien 
palvelurajapinnoilla. (2)
Paikkatietoa ylläpitävien prosessien on saatettava paik-
katietoaineistot yhtenäisellä tavalla ja riittävästä palve-
lutasosta huolehtien palvelurajapinnoille muiden hyö-
dynnettäväksi. Paikkatietoaineistot ja rajapintapalvelut 
muodostavat infrastruktuurin, jonka varaan paikkatie-
toa hyödyntävät sovellukset ja palvelut voivat rakentua. 
Julkisen sektorin tuottaman paikkatiedon tulee olla jat-
kuvasti tietoverkossa selattavissa ja ladattavissa sovel-
lusten käyttöön. Paikkatietoaineistojen muutokset on 
voitava luotettavasti päivittää tietoja hyödyntäviin jär-

jestelmiin paikkatietokohteiden yksilöiviin tunnuksiin 
perustuvan käytännön avulla. 

Paikkatiedon käyttöehdot ovat 
selkeät ja yhtenäiset ja henkilöitä 
koskevan paikkatiedon käyttö on 
ohjeistettua ja hallittua. (3)
avointen ja ilmaisten paikkatietoaineistojen ja -palve-
lujen käyttöehdoista on viestittävä ymmärrettävästi. 
Paikkatiedon käyttöehtoja on yksinkertaistettava osa-
na julkisen tiedon saatavuuden parantamista. Julkisen 
sektorin tuottaman paikkatiedon luovuttamiseen ja 
hyödyntämiseen on luotava yleinen puitesopimusmalli. 
Tämän laatimiseksi on tunnistettava keskeiset paikka-
tiedon hyödyntämisen käyttötapaukset. Yksityisyyden 
suojasta huolehtimiseksi on selvitettävä, tarvitaanko 
paikkatietojen välittämistä ja yhdistelyä koskevaa lain-
säädäntöä ja sen valmistelua. 

Paikkatiedon hinnoittelu ei ole käytön 
esteenä. (4)
Paikkatietojen hinnoittelua sekä siihen liittyvää kä-
sitteistöä on yhtenäistettävä osana julkisen sektorin 
tuottaman tiedon maksuperusteiden uudistamista. on 
otettava käyttöön hinnoittelumalli, joka edistää inno-
vaatioita ja yritysten liiketoimintaa ja kannustaa julki-
sen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön. Julkisten orga-
nisaatioiden välillä tulee luopua maksujen perimisestä, 
kun paikkatietoja käytetään viranomaistoiminnassa, 
tutkimuksessa tai koulutuksessa.



10

Kattavaa
kiinteistötietoa

Paikkatietoa Suomessa

Suomessa on 2,65 
miljoonaa kiinteistöä ja 
uusia syntyy koko ajan. 
Kaikkien kiinteistöjen tiedot 
löytyvät valtakunnallisesta 
kiinteistötietojärjestelmästä. 

KiinTEisTöiLLä on merkit-
tävä asema sekä yritystoimin-

nan että yksityisten henkilöiden 
lainojen vakuutena. suomen kiin-
teistöihin on haettu tällä hetkellä 
3,2 miljoonaa kiinnitystä, joiden 
vakuusarvo on yhteensä yli 290 
miljardia euroa. 

Kiinteistöistä suurin osa on tiloja 
ja tontteja, joita ovat yksityisten 
omistamien maiden lisäksi muun 
muassa valtion metsämaat ja suo-

jelualueet. Kiinteistöjä ovat myös 
lunastusyksiköt kuten tiehallinnon 
omistamat tiet, rautatiealueet, lento-
kentät ja puolustusvoimien alueet 
sekä muut yleisiin tarpeisiin erote-
tut alueet kuten hautausmaat. 

maanmittaustoimituksia 
tehdään haja-asutusalueilla noin 
20.000 vuodessa ja asemakaava-
alueilla noin 5.000. Toimituksista 
suurin osa tehdään uuden kiinteis-
tön muodostamiseksi. Kiinteistöis-

tä 70.000–90.000 vaihtaa omistajaa 
joka vuosi. 

Kaikki tiedot  
yhdestä paikasta
Kiinteistörekisteri muuttui yhtenäi-
seksi valtakunnalliseksi rekisteriksi 
vuonna 2005. aiemmin kunnat re-
kisteröivät asemakaava-alueidensa 
kiinteistötoimitukset omaan kiin-
teistörekisteriinsä. Kaukaisemmas-
sa historiassa tiedot piti etsiä mikro-
filmeiltä tai paperisista arkistoista. 
nykyinen valtakunnallinen rekiste-
ri sisältää sekä kuntien että valtion 
tekemät maanmittaustoimitukset, 
ja järjestelmään viedyt muutokset 
näkyvät kaikilla käyttäjillä seuraa-
vana aamuna. 

Kiinteistötietojärjestelmä koos-
tuu kiinteistörekisterin ja kiin-
teistörekisterikartan sisältävästä 
kiinteistöosasta sekä lainhuuto-  
ja kiinnitysrekisterin sisältävästä 
kirjaamisosasta. Tiedot perustuvat 
kiinteistötoimituksiin ja viran-
omaispäätöksiin, joita ovat muun 
muassa kaavatiedot ja suojelupää-
tökset. 

Kiinteistötietojärjestelmään on 
tallennettu kiinteistön nimi, tun-
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1:30

1:79

1:29

1:78

1:22

1:89
1:90

1:931:30

1:58

1:851:84

1:51

1:38

7:10

1:28

1:120

1:116

1:111
1:71

1:142

1:35

1:117

1:113

Yht. 876:1

Yht. 878:2

1:112

Yht. 878:3

7:5

6:18

7:6

Yht. 878:1

1:54

6:1

1:33

1:12
1:20

1:23
1:37

1:39

1:76
2:34

1:59

1:12

2:41

1:150

1:60

1:150

1:32

1:38

1:123

1:122

7:13

1:131

1:21

1:63

1:1321:21

1:50

1:41

8:49

1:55

7:9

6:50

1:361:37

1:21

1:22

7:7

8:6

1:55
1:33

1:30

1:51

1:7
1:46

1:48

Luotettavat kiinteistötiedot ovat välttämättömiä muun muassa kiinteistökaupassa, 
rakentamisessa, yhdyskuntasuunnittelussa ja muissa maankäyttökysymyksissä.
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nus, pinta-ala ja omistaja sekä tietoa 
kiinteistöä koskevista oikeuksista, 
rasitteista, kaavoista ja rakennus-
kielloista. 

Kiinteistörekisteriotetta ja 
kiinteistörekisterikarttaa tarvitaan 
yleisesti kiinteistökaupassa, raken-
nuslupaa haettaessa tai selvitettäes-
sä kulkuoikeuksia. Lisäksi kiinteis-
törajoja ja kiinteistötietoja tarvitaan 
esimerkiksi teiden tai sähkölinjojen 
rakentamisessa sekä monissa metsä-
talouden toimenpiteissä. 

Kirjaamisosan lainhuutotodistus 
kertoo voimassaolevan omista-
jatiedon, ja rasitustodistuksesta 
käyvät ilmi kiinteistöön kohdistuvat 
kiinnitykset, panttioikeudet sekä 
käyttöoikeuden rajoitukset. 

Miljoona hakua vuodessa
Kiinteistötietojärjestelmästä teh-
dään miljoonia hakuja vuosittain. 
Pelkästään kiinteistön omistaja-
tiedot kertovia lainhuutotodis-
tuksia haetaan lähes kaksi miljoo-
na vuodessa. Rasitustodistuksia 
on haettu viime vuosina noin 
600.000 ja kiinteistörekisteriottei-
ta yli 300.000 vuodessa. suurim-
mat käyttäjät ovat kunnat ja valtio 

sekä pankit, kiinteistönvälittäjät, 
rakennus- ja konsulttiyritykset, 
asianajotoimistot ja metsäalan  
yritykset. myös esimerkiksi väes- 
tökirjahallinto ja verohallinto 
hankkivat tarvitsemansa kiinteis-
tötiedot ja niissä tapahtuneet muu-
tokset tiedonsiirtoina kiinteistötie-
tojärjestelmästä.

Yritykset ja viranomaiset voivat 
selata järjestelmän tietoja omalta 
koneeltaan selaintietopalvelun 
kautta. näitä suorakäyttäjiä kiin-
teistötietojärjestelmällä on noin 
10.000. suurin osa käyttäjistä hakee 
tiedot kaupallisten palveluntarjo-
ajien kautta kuten Kauppalahden 
ePortista ja suomen asiakastieto 
oy:n palvelusta.

Kiinteistöjaotus ja -rajat ovat 
paitsi katseltavissa karttamuod ossa, 
myös siirrettävissä käyttäjien omiin 
paikkatietosovelluksiin.

Koko kiinteistötietojärjestelmän 
ylläpidosta ja kehittämisestä huo-
lehtii maanmittauslaitos, ja kuka  
tahansa voi lukea järjestelmässä ole-
via tietoja maanmittaustoimistoissa 
maksutta. 

otteita kiinteistötietojärjestel-
mästä voivat antaa maanmittaus-
toimistot, kunnat ja maistraatit. 

osa kiinteistötiedoista löytyy myös 
maanmittauslaitoksen ammattilai-
sen karttapaikka -palvelusta. 

Paperiton kiinteistökauppa?
syksyllä 2010 annettiin eduskun-
nalle lakiesitys sähköisestä kiin-
teistökaupasta ja panttaamisesta. 
mikäli esitys hyväksytään, kiin-
teistön kauppa, panttaus ja omis-
tajatiedon kirjaaminen voidaan 
tehdä sähköisesti maanmittaus-
laitoksen ylläpitämässä asiointi-
järjestelmässä. Järjestelmä valvoisi 
allekirjoittajien henkilöllisyyden 
todentamista ja kauppakirjan si-
sältöä ja siihen saataisiin haettua 
tietoja lainhuuto- ja kiinnitysrekis-
teristä ja muista viranomaisrekiste-
reistä.

Kiinteistön luovutustiedot 
siirrettäisiin viranomaisten re-
kistereihin suoraan sähköisestä 
kauppakirjasta. samalla lainhuuto 
eli kiinteistön uuden omistajan 
merkitseminen rekisteriin tulisi 
vireille ilman uuden omistajan eril-
listä hakemusta. Tavoitteena on, että 
ensimmäinen sähköinen kiinteis-
tökauppa voitaisiin tehdä verkossa 
vuonna 2015.
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Toimiva työnjako 
yksityisen ja julkisen 
sektorin välillä sekä 
julkisen sektorin sisällä 
tehostaa paikkatiedon 
hyödyntämistä.

Päämäärä II
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Paikkatiedon tuottamista tehostetaan 
päällekkäistä työtä karsimalla. (5)
osana julkisen hallinnon tietoarkkitehtuurityötä on ku-
vattava teemoittain paikkatietoja tuottavat ja ylläpitävät 
viranomais- ja muut prosessit sekä tunnistettava yhteiset 
tietotarpeet. Paikkatiedon keruun, pidon ja luovuttami-
sen kustannukset tulee selvittää ja niitä tulee seurata. 
Julkisessa hallinnossa on sovittava päällekkäisen työn 
purkamisesta sekä vastuista ja työnjaosta tiedonkeruus-
sa ja tietopalveluissa. uusien tietotarpeiden ja uuden 
tiedonkeruun teknologian hyödyntämisen osalta tulee 
luoda yhteistyömenettely, jolla sovitaan mahdollisesti 
käynnistyvän tiedonkeruun tavoitteista ja työnjaosta.

Julkisen sektorin tuottama 
paikkatieto on laajasti markkinoiden, 
tutkimuksen ja julkisen hallinnon 
käytössä. (6)
Yritykset, tutkimus ja julkinen hallinto hyödyntä-
vät laajasti, monipuolisesti ja ketterästi paikkatietoa. 

Yritykset kilpailevat jakelukanavina julkisen sektorin 
tuottamien paikkatietojen jakelussa ja niiden varaan 
toteutettujen lisäarvopalvelujen tarjoamisessa. Yri-
tykset tukevat paikkatietojen jakelua edistyksellisillä 
sähköisen kaupankäynnin, maksamisen ja oikeuksien 
hallinnan ratkaisuilla. Tietosuojan piiriin kuuluvan 
paikkatiedon jalostamiseen anonyymeiksi tuotteiksi 
on kehitettävä ratkaisuja.

Yritykset luovat runsaasti 
paikkatietoon perustuvia innovatiivisia 
ratkaisuja julkisen hallinnon ja muun 
yhteiskunnan tarpeisiin. (7)
Viranomaisten lakisääteiset ja muut palvelutehtävät on 
tunnistettava, ja julkisen ja yksityisen sektorin rooleja 
paikkatietopalvelujen ja paikkatietoon perustuvien 
ratkaisujen kehittämisessä ja tarjoamisessa on sel-
keytettävä. ohjelmatoiminnan keinoin on edistettävä 
yritysten ja hallinnon yhteistyötä uusien paikkatietoon 
perustuvien ratkaisujen kehittämiseksi. Palvelutarjon-
nan kehitystä tulee seurata säännöllisesti.
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TuRussa oiVaLLETTiin, että 
kirjastopalveluiden suunnitte-

lussa kannattaa hyödyntää tietoja 
työpaikoista ja päiväkodeista, koska 
kirjastoon poiketaan usein työ- tai 
koulumatkalla. Liikuntapuolella  
Turussa selvitetään palveluiden 
tarjoamista sen mukaan, millaisia 
terveysvaikutuksia liikunnalta kus-
sakin kaupunginosassa kipeimmin 
kaivataan. 

Paikkatiedon suurkuluttaja on 

kaikissa kunnissa luonnollisesti 
kunnan tekninen toimi. moni selvi-
tys kertoo, ettei paikkatietoja muilla 
hallinnonaloilla juuri tunnetakaan. 

Turun kaupungissa paikkatieto-
jen käyttöä on rohkaistu määrätie-
toisesti yli hallintorajojen. Paik-
katiedon koordinointi siirrettiin 
keskushallintoon vuoden 2007 alus-
sa ja määriteltiin osaksi kaupungin 
it-toimintoa kaksi vuotta myöhem-
min. Tämän ansiosta paikkatiedot 

ja paikkatietojärjestelmät eivät elä 
erillistä elämää vaan ovat kiinteä 
osa kaupungin tietohallintoa.

Koska paikkatiedot ovat osa 
kaikkea kunnan päätöksentekoa ja 
sitä edeltävää suunnittelua, paikka-
tietoa ei haluttu nähdä pelkästään 
teknisen toimen osana edes organi-
saatiokaaviossa. 

Poikkitieteellisyys synnyttää 
oivalluksia 
merkittävä tekijä paikkatieto-
ymmärryksen laajentamisessa 
paikkatietoasiantuntijoiden ulko-
puolelle on Turussa ollut eri toi-
mialojen vapaaehtoisista edusta-
jista koostuva paikkatietoryhmä. 
siihen kuuluu sekä paikkatiedon 
ammattilaisia että alaa tuntemat-
tomia. Joka toinen kuukausi ko-
koontuvassa työryhmässä terveys-
toimi kuulee, millaisia hankkeita 
liikuntapalveluissa tai varhaiskas-
vatuksessa on meneillään, ja uusia 
oivalluksia syntyy. usein samaa 
hanketta voi hyödyntää useampi-
kin toimiala. 

Paikkatietokoordinoinnin  
alkutaipaleella huomattiin, että 
esimerkiksi karttapohjaista palaute-

Parempia  
päätöksiä

Voisivatko päiväkodit ja koulut 
käyttää samoja tiloja? Mitä 
kirjastoja voitaisiin yhdistää 
käyttäjien kulkureittien 
perusteella? Miksei 
kuntalaisten terveystietoja 
hyödynnetä liikuntapaikkojen 
suunnittelussa? 

Paikkatietoa kaupungissa
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järjestelmää pohdittiin monella toi-
mialalla. Keskitys vähentää selkeästi 
päällekkäistä työtä. Yhden yksi-
kön suppeaan käyttöön tehdyssä 
järjestelmässä ongelmana on usein 
myös ylläpidon vastuu. Keskitetty 
koordinointi on tuonut tähänkin 
helpotusta. 

ne toimialat, joista ei ole löy-
tynyt sopivaa ja halukasta osal-
listujaa, voivat välittää tietonsa 
ja tarpeensa paikkatietoryhmälle 
paikkatietokoordinaattorin kautta. 
Paikkatietokoordinaattorilta saa 
apua myös aineistojen analysoin-
tiin. Esimerkiksi varhaiskavatuk-
sen suunnittelutarpeisiin kartalle 
on yhdistetty päiväkodit ja päi-
väkodissa käyvien lasten koti-
osoitteet. analyysin tulkinnasta 
vastaavat toimialat aina itse. 

Keskittäminen kannattaa
Yhteiskäyttöön määriteltyjä aineis-
toja varten on perustettu yhteinen 
verkkolevy TurkuGis. seuraava vai-
he aineistojen jakelussa on rajapin-
tapalveluiden kehittäminen, jolloin 
päästään aineistojen liikuttelusta.  
aineistojen kuvailuun on tehty 
insPiRE-vaatimusten mukainen 
metatietolomake. 

Paikkatietohjelmistojen lisens-
sit ja versiot on yhdenmukaistettu. 
Yksi sopimus ja keskitetty ylläpito 
on tehostanut toimintaa ja tuonut 
suoraan rahallisia säästöjä. 

Kun tarvitaan uutta paikkatie-
tojärjestelmää tai aineistoja, asia 
etenee paikkatietokoordinaattorin 
kautta. myös paikkatietohankkei-
siin osallistumisesta informoidaan 
paikkatietokoordinaattoria. Hän 
katsoo, onko muilla samoja tarpeita 
ja onko jo olemassa järjestelmä, jolla 
tarve voidaan hoitaa.

ulkopuoliset aineistohankin-
nat tehdään keskitetysti siten, että 
aineisto pyritään hankkimaan vain 

kerran. näin kau-
pungille saadaan 
vain yksi sopimus 
ja yksi lasku. 

Turussa 
ei pelätä 
yhteistyötä 
aineistojen yhteis-
käyttö ei yleensä 
kangertele teknii-
kan vuoksi. ongel-
mat johtuvat usein 
siitä, ettei aineis-
tojen saattamiselle 
yhteiseen käyt-
töön ole nimetty 
vastuuhenkilöä tai 
ettei aineiston laa-
tua pidetä riittävän 
hyvänä tai että sen 
käyttömahdolli-
suudet halutaan 
rajata juuri siihen, 
mihin aineisto on 
kerätty. Joskus on-
gelmana on yksin-
kertaisesti se, ettei 
tiedetä, mitä kaik-
kea aineistoa on jo 
olemassa. Turus-
sakin esimerkiksi 
ympäristöpuolella 
on paljon sellaisia aineistoja, joita 
voitaisiin käyttää myös muilla toi-
mialoilla.

seudullisia aineistoja Turussa  
hyödynnetään muun muassa Var-
sinais-suomen paikkatietokeskus 
Lounaispaikan kautta. Kaupunki  
on mukana myös lukion paikkatie-
don opetusta tukevassa internet- 
pohjaisessa PaikkaOppi.fi –oppimis- 
ympäristössä ja Liikuntapaikat.fi 
-palvelussa. 

Yhteistyö ei ole turkulaisille 
vierasta. Kaupunkilaisille tutus-
sa Turun seudun opaskartassa 
on tehty yhteistyötä yli rajojen jo 

digitaalisen kartan alkuajoista. 
opaskartta kattaa 16 kuntaa Turun 
ja salon seudulta. Lisäksi lähes 
puolet Lounais-suomen kunnista 
siirtyi hiljattain Turun vetämänä 
yhteen yhtenäiseen EuREf-fin-
koordinaattijärjestelmään. 

Yhteiskäytön edistämisen ohella 
Turussa kehitetään edelleen paikka-
tietoanalyysien nykyistä monipuo-
lisempaa hyödyntämistä kaikessa 
johtamisessa. Kuntalaisille paik-
katiedon tehostuneen käytön tulisi 
näkyä parempana suunnitteluna ja 
päätöksentekona sekä veroäyrien 
käytön tehostumisena.

40 001–50 000 (1)
20 001–40 000 (1)
10 001–20 000 (4)
0–10 000 (3)

Väestö suuralueittain 31.12.2009Kirjasto

2 km vaikutusalue

Päiväkoti

NUMMI-HALINENLÄNSIKESKUS

RUNOSMÄKI-RAUNISTULA

SKANSSI-UITTAMO

VARISSUO-LAUSTE

PANSIO-JYRKKÄLÄ

KESKUSTA

HIRVENSALO-KAKSKERTA

MAARIA-PAATTINEN

MAARIA-PAATTINEN

Turussa vietiin kirjastot ja päiväkodit samalle kartalle,  
sillä kohteilla on paljon yhteisiä käyttäjiä ja heillä  
yhteisiä reittejä. 
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Paikkatietoinfrastruktuuri 
parantaa elämän ja 
yhteiskunnan prosessien 
laatua.

Päämäärä III
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Paikkatietopalvelut tukevat ihmisiä 
arjen toimissa ja vapaa-aikana. (8)

osana sähköisen asioinnin ohjelmaa kehitetään laajassa 
yhteistyössä paikkatietoon perustuvia palveluja ja asi-
ointia. Paikkatietopalvelujen tarjontaa koskevaa tietoa 
kootaan yhteen, esitellään ja tehdään tunnetuksi. Yrityk-
siä on kannustettava ohjelmatoiminnan keinoin paikka-
tietoon perustuvien palvelujen kehittämiseen ja yhteis-
työhön kuluttajien kanssa, joita tuetaan myös aktiivisina 
paikkatiedon tuottajina. Palvelujen käytettävyyttä ja 
kysyntää on seurattava sekä selvitettävä uusia jakelu- 
kanavia ja tarpeita uusien palvelujen kehittämiseksi. 

Paikkatietoa käytetään laajasti 
päätöksenteossa, ja se tukee 
kansalaisten osallistumista. (9)

mahdollisuuksia tukea päätöksentekoa paikkatiedon 
avulla on tehtävä tunnetuksi hallinnon eri tasoilla ja 
yrityksissä. Päätöksentekoprosesseja on avattava ja tu-
ettava niiden avoimuutta karttakäyttöliittymiä ja paik-
katiedon palvelurajapintoja hyödyntämällä. Hallintoa 
on ohjattava ennusteiden, suunnitelmien ja päätösten 
julkaisemiseen yhteentoimivina karttoina ja paikkatie-
toina niin, että niiden arviointi ja omien tai yhteisöllis-
ten palautteiden, havaintojen ja ehdotusten antaminen 
karttaan kytkettynä on helppoa.

Paikkatiedon avulla huolehditaan 
monista yhteiskunnan elintärkeistä 
toiminnoista. (10)
Paikkatieto on keskeinen osa yhteiskunnan perus-
palvelujen tarjoamista, turvallisuutta ja liikenteen 
sujuvuutta palvelevia järjestelmiä. Paikkatietoa tulee 
monipuolisesti hyödyntää peruspalvelujen saatavuu-
den varmistamisessa ja mitoituksessa. Turvallisuuden 
ja liikenteen tilannekuvajärjestelmien ja paikkatietoa 
ylläpitävien prosessien yhteentoimivuutta on kehitet-
tävä, ja reaaliaikainen paikkatieto on tuotava osaksi 
paikkatietoinfrastruktuuria.

Paikkatiedon ja -tekniikan 
hyödyntäminen tarjoaa ratkaisuja 
ympäristön tilan seurantaan ja 
arviointiin. (11)
Luonnon monimuotoisuuden, ympäristön tilan ja 
ilmastomuutoksen seuraamisessa ja ymmärtämises-
sä paikkatiedolla on keskeinen rooli. Tutkimuksen, 
ennakoinnin ja simuloinnin tueksi on lisättävä eri tie-
teenalojen ja asiantuntijoiden yhteistyötä laaja-alaisten 
mallien kehittämiseksi ja muutosten vaikutusten ym-
märtämiseksi. Paikkatietoanalyysien ja visualisoinnin 
keinoin on kehitettävä ja tuettava ympäristöasioista 
viestimistä.
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PääKauPunKisEuDun Reit-
tiopasta käyttää noin 120.000 

kansalaista päivässä. Reittiopas-
palvelu näyttää halutun reitin ovelta 
ovelle ja kattaa kaikki liikennemuo-

dot pääkaupunkiseudulla: 1 500 
bussia, 100 raitiovaunua, 70 paikal-
lisjunaa ja metron sekä lautan suo-
menlinnaan. 

Reittioppaan tavoitteena on ollut 

alusta alkaen helpottaa joukkolii-
kenteen hyödyntämistä nopeutta-
malla tiedon etsintää ja antamalla 
tietoa vaihtoehtoisista reiteistä. 
Palvelua käytetäänkin eniten reiteil-
lä, jotka edellyttävät kulkuvälineen 
vaihtoa. alusti alkaen oli tärkeää, 
että opas palvelee yli kuntarajojen 
työssäkäyviä pääkaupunkiseutulai-
sia. opas kattaa Helsingin, Espoon, 
Vantaan, Kauniaisen, Keravan ja 
osia Kirkkonummesta.

Suurin hyöty ajansäästöstä
Reittiopas on tuonut merkittäviä 
hyötyjä niin matkustajille kuin 
joukkoliikenteen suunnittelijoil-
lekin. matkustajan ei etukäteen 
tarvitse tietää, minkä numeroinen 
bussi vie haluttuun kohteeseen eikä 
missä risteyksessä kulkuvälinettä 
pitää vaihtaa. Järjestelmän tarjon-
nasta löytyy usein uusia vaihtoeh-
toja myös tottuneelle joukkoliiken-
teen käyttäjälle. Joukkoliikenteen 
suunnittelijoille reittiopas antaa 
mahdollisuuden ohjata ihmisiä rei-
teille, joilla on paljon lähtöjä. 

Käyttäjämäärät ovat kasvaneet 
noin 25 prosenttia vuosittain. Huip-
puaikoina järjestelmästä tehdään 

Jouhevampaa 
joukkoliikennettä

Julkisen liikenteen 
reittioppaan arvioidaan 
tuoneen siihen investoidut 
rahat vähintään 
kymmenkertaisesti takaisin. 
Suurin hyöty saadaan 
ajansäästöstä. 

Paikkatietoa liikenteessä
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Julkisen liikenteen reittiopas auttaa sekä satunnaista että vakiintunutta
joukkoliikenteen käyttäjää.
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jopa 200.000 hakua vuorokaudessa. 
Käyttäjämäärien kasvusta huoli-
matta palvelu on pysynyt suori-
tuskykyisenä: se tekee yli kolme 
reittiehdotusta sekunnissa.

on arvioitu että palveluun 
investoidut rahat ovat tulleet 
yhteiskunnalle takaisin vähintään 
kymmenkertaisesti käyttäjien 
ajansäästönä. Jo vuoden kuluttua 
palvelun käyttöönotosta 28 prosent-
tia yli 14 vuotiaista pääkaupunki-
seutulaisista oli käyttänyt sitä ja yli 
puolet oli kuullut palvelusta. Tämän 
jälkeen palveluun tehdyt haut ovat 
kymmenkertaistuneet. 

Teekkari-ideasta 
menestystuotteeksi
Reittiopas perustuu valtion, 
kuntien ja yritysten keräämään 
paikkatietoon, jota on jalostet-
tu reittioppaan tarpeisiin. Lisäksi 
aineistoa täydennetään manuaali-
sesti asiakaspalautteen perusteella. 
osoitteet hankitaan kunnilta, ja 
liikuntapaikat saadaan LiPas-ai-
neistosta. osoitteiden lisäksi reittiä 
voi hakea tunnettujen paikkojen 
kuten museoiden tai kauppakes-
kusten nimellä. 

Ensimmäinen aihio Reittiop-
paasta syntyi teekkarien ajan-
vietteen tuloksena kesällä 2000. 
samoihin aikoihin silloinen YTV 
(nykyinen HsL) avasi tarjouskilpai-
lun pääkaupunkiseudun reittiop-
paan suunnitteluksi, ja teekkarika-
verukset voittivat kisan. 

Erinomaiseksi havaittu tuote 
on pysynyt perusteiltaan kohta 
kymmenvuotisen historiansa miltei 
samana. Palvelua kehittävät yhteis-
työssä Helsingin seudun liikenne 
-kuntayhtymä HsL ja Logica.

Sittenkin polkupyörällä? 
Peruspalvelun rinnalle Reittioppaa-
seen on kehitetty Kevyen liikenteen 
Reittiopas ja uutena palveluna ke-
väällä 2010 päästölaskuri. Toteutus-
vaiheen haastavin osa oli kolmen  
eri lähtökohdista laaditun kartta- 
aineiston yhdistely reitityksen tar-
peita vastaavaksi.

Kevyen liikenteen käyttäjä voi 
valita palvelusta joko sora- tai as-
falttireitin, kevyen liikenteen väylän 
tai suorimman tien perille. Reitin 
voi myös suunnitella valitsemalla 
karttapohjaan mieluisia kauttakul-
kupisteitä. Reittikuvauksen yhtey-

dessä oleva korkeusprofiili näyttää 
matkan varrelle osuvat nousut ja 
laskut. 

Kun matkustaja hakee Reittiop-
paasta reittiehdotuksen valitsemal-
leen matkalle, päästölaskuri kertoo 
eri matkustustapojen hiilidioksidi-
päästöt. Lisäksi laskuri laskee mat-
kustajan energiankulutuksen sekä 
kilokaloreina että suklaapaloina. 

Keväällä 2008 tehdyn kyselyn 
perusteella palvelu on lisännyt lähes 
joka toisen käyttäjän pyöräilyä. 
Pyöräilyn on näin arvioitu lisään-
tyvän 0,5–3,7 miljoonaa kilometriä 
vuodessa, jonka perusteella kevyeen 
liikenteen reittioppaan yhteiskun-
tataloudellisiksi hyödyiksi saadaan 
0,3–1,8 miljoonaa euroa vuodessa. 
HsL:n hyvien kokemusten innosta-
mana myös Tampereen kaupunki 
on toteuttanut oman kevyen liiken-
teen reittioppaansa. 

Logican Reittiopas-tuotteeseen 
perustuvat myös Turun reittiopas, 
Destian ylläpitämä valtakunnal-
linen reittihaku Matka.fi sekä 
matkahuollon kautta 20 suurinta 
kaupunkia kattava hakupalvelu.
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Paikkatietoalan 
tutkimus ja koulutus 
tukevat paikkatiedon 
hyödyntämistä ja paikka-
tietoinfrastruktuurin 
kehittämistä.

Päämäärä IV
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Lisääntyvä koulutus syventää 
paikkatietoalan osaamista monilla 
toimialoilla. (12)
Kartta- ja paikkatietopalvelujen hyödyntäminen on 
osa uuslukutaitoa, johon tulee antaa valmiuksia kai-
killa koulutuksen tasoilla. ammatillisen koulutuksen 
on annettava valmiuksia paikkatietojen käyttöön yhä 
useammilla toimialoilla hallinnossa ja elinkeinoelä-
mässä. opettajien paikkatieto-osaamista on lisättävä 
ja paikkatiedon verkko-opetusta kehitettävä tukemalla 
karttakäyttöliittymien hyödyntämistä. Paikkatietoai-
neistot on avattava opetuksen käyttöön. Paikkatieto-
alan osaajien täydennyskoulutuksessa on paneuduttava 
paikkatietoinfrastruktuurin tarjoamien laajojen mah-
dollisuuksien ymmärtämiseen. 

Paikkatietoa hyödyntävä tutkimus 
kasvaa ja leviää uusille tieteenaloille. 
(13)

Paikkatiedon hyödyntäminen, analysointi ja visuali-
sointi sekä näiden menetelmäkehitys tukevat lukuisien 
tieteenalojen tutkimusta tuoden tutkimukseen uusia 
näköaloja ja uusia resursseja. Tutkimus tuottaa uusia 
paikkatietoaineistoja, joiden kuvailusta, säilytyksestä 
ja jakelusta on huolehdittava. usein kansainvälinen ja 

monitieteinen tutkimus tarvitsee säännöllistä vuoro-
vaikutusta, joka tulee laajassa yhteistyössä organisoi-
da vuotuiseksi tutkimusseminaariksi. Paikkatietoalan 
tutkimuksen kehittymistä ja resursointia tulee seurata 
ja ohjata tutkimusohjelmiksi yhteistyössä Tekesin, 
suomen akatemian ja strategisen huippuosaamisen 
keskittymien kanssa. Tutkimuksen tulosten hyödyn-
tämiseksi kotimaisten ja kansainvälisten hankkeiden 
tuloksia tulee esitellä yrityksille ja riskirahoittajille 
sekä hallinnolle ja medialle.

Paikkatietopalvelujen tutkimus ja 
kehittäminen ovat kansainvälistä 
huipputasoa. (14)

Paikkatietoinfrastruktuurin toteuttaminen kansalli-
sesti, Euroopassa ja kansainvälisesti synnyttää mah-
dollisuuden toteuttaa uusia, rajapintoihin perustu-
via verkkopalveluja paikkatietojen hyödyntämiseen, 
yhteentoimivuuden parantamiseen, analysointiin ja 
visualisointiin. Paikkatietopalvelut ovat kasvualue, 
jonka tutkimukseen ja tuotekehitykseen tulee panostaa 
merkittävästi. Kansainvälisesti on seurattava kehitystä, 
verkostoiduttava laajasti ja etsittävä sopivia yhteistyö-
kumppaneita. Palvelujen menestykselle ratkaisevaa on 
niiden käytettävyys, jonka tutkimukseen on rakennet-
tava vahvuuksia.
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mEREnKuLussa on hyö-
dynnetty paikkatietoa ja tie-

totekniikkaa jo pitkään. Yhdenkin 
inhimillisestä virheestä johtuvan 
onnettomuuden estäminen tieto-
tekniikan keinoin tuo merenku-
lussa helposti miljoonien eurojen 
taloudellisen säästön – ympäristön 
hyvinvoinnista puhumattakaan. 

Liikenneviraston viidessä VTs-
keskuksessa (Vessel Traffic ser-
vice) seurataan alusliikennettä ja 
ylläpidetään reaaliaikaista tilan-
nekuvaa tutkien ja automaattisen 
tunnistusjärjestelmän, kameroiden 
sekä radioyhteyksien avulla. VTs-
keskukset saavat aluksilta niiden 
sijaintitiedot 6–15 sekunnin välein 
ja jakavat tätä tietoa tarvittaessa 
muille yhteistyötahoille. Vastaavasti 
VTs-keskukset antavat aluksille 
tietoa muun muassa alueen liiken-
teestä ja väylien ja turvalaitteiden 
käytettävyydestä. 

Ylimääräinen silmäpari
Laivojen välittämää paikkatietoa 
hyödynnetään koko ajan monipuo-
lisemmin muun muassa varastoi-
malla liikennetietoa tilastoiksi. 
Parhaillaan tutkitaan miten me-

riliikenteen tilannekuvaa tehoste-
taan tiedonlouhinnalla ja miten se 
saadaan valjastettua alusliikenneoh-
jaajan ylimääräiseksi ”silmäpariksi”. 
Erityisseurantaan voidaan ottaa ne 
alukset, jotka ovat olleet muita use-
ammin osallisena läheltä piti  
-tilanteissa. 

merellisen ympäristön riskiana-
lyysi ja laskenta voidaan kohdistaa 
tilastollisen tai tosiaikaisen tilan-
nekuvan yhteyteen. Tilastollisella 
tilannekuvalla seurataan liikenne-
virtoja ja tosiaikaisella yksittäisiä 
kohteita. Tilannekuva on olennai-
nen tekijä tilannetietoisuuden 
muodostamiseen, mutta muita- 
kin tietolähteitä tarvitaan. 

Tutkimuksella pyritään mallinta-
maan meriliikenteen historiatieto ja 
laskemaan siitä yleistasoinen riski-
malli, jolla voidaan arvioida kuinka 
paljon tietyllä liikennemäärällä 
ja oletettavalla käyttäytymisellä 
todennäköisesti tapahtuu onnetto-
muuksia.

 Viimeisen neljän vuoden 
aikana suomenlahdella on kirjat-
tu noin 2000 tapausta, jossa alus 
on poikennut reitiltä tai toiminut 
muuten määräysten vastaisesti. Kun 
poikkeamaraportit on käyty läpi, on 

varustamoiden väliltä löytynyt huo-
mattavia eroja. Toistuvasti läheltä 
piti -tilanteisiin joutuneilla aluksilla 
on moninkertainen riski joutua 
onnettomuuteen. 

Tekninen vika on pääsyy 10–20 
prosenttiin onnettomuuksista ja 
inhimillinen tekijä jopa 60–80 
prosentissa. 

Hälytys automaattiseksi 
maalla ja merellä
Tällä hetkellä meriturvallisuusvi-
ranomaisilla on erittäin hyvä tieto 
alusten sijainnista mutta ei suunni-
tellusta reitistä. mikäli suunniteltu 
reitti olisi viranomaisten tiedossa, 
ne voisivat ilmoittaa alukselle heti, 
kun se poikkeaa suunnitelmista.

merellä elektronisen navi-
gointiturvallisuuden järjestelmät 
avustavat käyttäjiä eri lähteistä 
tulevien tietojen keräämisessä, 
yhdistämisessä ja esittämisessä. 
Elektroninen merikarttajärjestelmä 
ECDis mahdollistaa navigoinnin ja 
meritilannekuvan muodostamisen 
aluksella. sekä alusta ympäröivän 
meriliikenteen esitys että turvalli-
suuskriittiset hälytykset perustuvat 
paikkatietoihin. 

Turvallisempaa
merenkulkua

Kun liikennemäärät 
kasvavat merellä, kasvavat 
myös onnettomuusriskit. 
Pelkästään Suomenlahdella 
enemmän kuin yksi laiva 
päivässä poikkeaa reitiltä tai 
toimii muuten määräysten 
vastaisesti. 

Paikkatietoa merellä
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 Tavoitteena on, että tulevaisuu-
dessa merenkulun tilannekuva syn-
tyy järjestelmässä, joka seuraa alus-
ten liikkeitä automatisoidusti koko 
itämeren alueella. uusi, kehitteillä 
oleva valvontajärjestelmä hälyttää 
VTs-keskuksessa automaattisesti 
saadessaan tiedon siitä, että laiva on 
esimerkiksi väärällä reitillä, menos-
sa väärään suuntaan tai sen nopeus 
on hidastunut jäätilanteen vuoksi 
poikkeuksellisen paljon. Tämän 
jälkeen VTs-keskuksen liikenneoh-
jaaja ottaa yhteyttä laivaan. 

uuden järjestelmän kehitys 
aloitettiin kansainvälisenä yhteis-
työnä vuonna 2009, kun Euroopan 
unionin itämeriohjelma myönsi 
Efficiensea-hankkeelle kahdeksan 
miljoonaa euroa. Hankkeeseen 
osallistuvat suomi, Ruotsi, norja, 
Tanska, Viro ja Puola. suomesta 
mukana ovat Liikenneviraston 

lisäksi aalto-yliopiston teknillinen 
korkeakoulu ja Kymenlaakson am-
mattikorkeakoulu. Hanke kestää 
vuoden 2011 loppuun.

Efficiensea-hankkeessa pilotoi-
daan myös sähköistä tiedonvaihtoa 
itämerellä. ideana on välittää tietoa 
alukselle niin kutsutun enavigointi-
sovelluksen avulla graafisesti. Tieto-
aineistot ovat usein paikkatietoa, 
koska päätökset komentosillalla 
tehdään alueellisten olosuhteiden 
perusteella. Ensin on kuitenkin 
pohdittava, mikä on oleellista tietoa 
ja mikä on paras tiedonsiirtotie kul-
lekin aineistolle. suomen aluevesillä 
kiinnostavaa on etenkin jäätieto ja 
sen jakelu.

Efficiensea-hankkeessa älykkäi-
den riskientunnistamistyökalujen 
kehittämistä johtaa suomen Liiken-
nevirasto. Ruotsin johdolla etsitään 
ratkaisuja merenkulun koulutuksen 

monipuolistamiseen ja alan kiin-
nostavuuden lisäämiseen. Tanskan 
johdolla parannetaan meriliikenne-
tietojen vaihtoa aluksen ja maajär-
jestelmien välillä ja norjan johdolla 
yhdistetään liikenne- ja ympäristö-
tietoa eri toimijoiden tarvitsemaan 
muotoon. 

Kansallisessa merellisten 
toimijoiden mETo-yhteistyössä 
Liikenneviraston kumppaneita ovat 
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, 
Rajavartiolaitos ja merivoimat. 
myös sYKE ja ilmatieteenlaitos 
ovat aktiivisesti mukana erityisesti 
ympäristöasioihin liittyvässä yhteis-
työssä. merkittävä kansainvälinen 
sateenvarjo-orgnisaatio on itäme-
ren suojelukomissio Helcom, jonka 
avulla on kehitetty muun muassa 
menetelmä reaaliaikaisen tilanne-
kuvan saamiseksi koko itämeren 
alueelta. 
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Inspire-verkosto
Strategiantekijät

KansaLLinEn insPiRE-VERKosTo on foo-
rumi, jonka tavoitteena on edistää kansallisen 

paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamista ja hyö-
dyntämistä ja inspire-direktiivin toimeenpanoa sekä 
eri sektorien ja kaikkien osapuolten mahdollisuuksia 
osallistua tähän työhön ja hyötyä sen tuloksista. 

inspire-verkosto perustettiin 1.6.2009, ja siinä on 
mukana noin 300 asiantuntijaa lähes 100 organi-
saatioista eri sektoreilta. Yhteistyö on vapaaehtoista 
ja verkosto työskentelee työryhminä. Verkoston 

kokous päättää vuosittain toimintasuunnitelmasta, 
jonka toteuttamisesta huolehtii ohjausryhmä. Työs-
kentelyä tukee inspire-sihteeristö maanmittaus-
laitoksessa.

Verkosto kannustaa ja aktivoi paikkatietoalan 
osapuolia yhteistyöhön. Verkosto ylläpitää kansal-
lista paikkatietostrategiaa ja edistää sekä seuraa sen 
toimeenpanoa. Yhteistyössä verkoston osapuolet 
toteuttavat ja kehittävät paikkatietoinfrastruktuuria 
sekä edistävät ja seuraavat sen hyödyntämistä. 

Työryhmät Työryhmät

Avoin, vapaaehtoisen 
yhteistyön verkosto

n. 300 asiantuntijaa, 
n. 100 organisaatiota

Inspire-verkosto

puheenjohtajat ja ryhmien vetäjät

puheenjohtaja
Veli-Matti Kiviranta, Logica

Varapuheenjohtajat
Antti Vertanen, MMM

Juha Saarentaus, SITO-yhtiöt

Ohjausryhmä

Jaana Mäkelä, Aalto-yliopisto

Infrastruktuurin hyödyntäminen

Kari Mikkonen, Paikkatietokonsultit Oy

Toimintamallit ja sektorien roolit

Pekka Sarkola, Poscon Oy

Verkkopalvelut ja portaali

Juha Tiihonen, Liikennevirasto

Käyttöehdot ja sopimusmallit

Riitta Teiniranta, SYKE

Paikkatietotuotteet ja harmonisointi

Riina Kosunen, Sanastokeskus TSK

Paikkatiedon termit ja ontologiat

Maanmittauslaitos

Inspire-sihteeristö Inspire-verkoston
pääsihteeri
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Paikkatietoasiain 
neuvottelukunta

PaiKKaTiEToasiain nEuVoTTELuKunnan 
tehtävänä on seurata infrastruktuurin kehittymis-

tä ja inspire-direktiivin toimeenpanoa sekä käsitellä 
toimeenpanoon liittyvät ohjeet ja palvelukäytännöt. 

sen tehtävät on kirjattu lakiin paikkatietoinfrastruk-
tuurista. Valtioneuvoston 11.2.2010 asettama neuvot-
telukunta koostuu useiden ministeriöiden sekä eräiden 
laitosten ja eri sektorien edustajista.

neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Antti Vertanen maa- ja metsätalousministeriöstä.

neuvottelukunnan jäseniä ovat:
järjestelmäpäällikkö Kaija Martiskainen, sisäasiainministeriö
erityisasiantuntija Sami Heikkilä, puolustusministeriö
neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo, valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies Sari Kauppinen, sosiaali- ja terveysministeriö
liikenneneuvos Seppo Öörni, liikenne- ja viestintäministeriö
tietohuoltopäällikkö Juha Vuorimies, ympäristöministeriö
erikoissuunnittelija Satu Tolonen, työ- ja elinkeinoministeriö
kehitysjohtaja Tiina Tuurnala, Liikennevirasto
maanmittausneuvos Risto Nuuros, maanmittauslaitos
tietohallintojohtaja Kristiina Soini, suomen ympäristökeskus
kehittämispäällikkö Marja Tammilehto-Luode, Tilastokeskus
maankäytön asiantuntija Matti Holopainen, suomen Kuntaliitto
yksikön johtaja Mika Leivo, affecto finland oy Karttakeskus
kaupungingeodeetti Tuomas Frösen, Espoon kaupunki
yliopistonlehtori Tuuli Toivonen, Helsingin yliopisto

Pysyviä asiantuntijoita ovat:
osastonjohtaja Tapani Sarjakoski, Geodeettinen laitos
insinöörieversti Henry Kvarnström, Pääesikunta

sihteereinä toimivat:
johtava asiantuntija Antti Rainio, maanmittauslaitos
vastuualueen päällikkö Antti Saarikoski, maanmittauslaitos
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Vuonna 2004 Kansalliseen 
paikkatietostrategiaan kirjat-

tiin tavoite toteuttaa portaali, joka 
esittelee kansallista paikkatietoinf-
rastruktuuria. Paikkatietoportaalin 
pilotointi vuonna 2009 ja toteutta-
minen vuonna 2010 ovat osa arjen 
tietoyhteiskunnan kehittämistä 
suomessa. 

Paikkatietoikkuna, osoittees-
sa www.paikkatietoikkuna.fi, on 
kansallinen portaali, joka esittelee 
suomalaisessa yhteiskunnassa 
tuotettavaa digitaalista kartta- ja 
muuta paikkatietoa. Paikkatieto-
ikkuna tukee inspire-direktiivin 
toimeenpanoa ja yhdistää paikkatie-
toinfrastruktuurin haku-, katselu-, 
lataus- ja muunnospalvelut. Portaali 
tarjoaa niin viranomaisille, yrityk-
sille kuin kansalaisillekin kattavan 
tiedon kansallisesta paikkatietoinf-
rastruktuurista. Palvelu on tarjolla 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 Paikkatietoikkunassa käyttäjä 
pääsee selailemaan paikkatietoja 
karttatasoina eri teemoista, kuten 
maastosta, maaperästä ja maan-
käytöstä sekä liikenneverkostosta. 
Käyttöä helpottaa osoite- ja paikan-
nimihaku. Karttatasoja ja ilmakuvia 
voi katsella päällekkäin säätämällä 

niiden läpinäkyvyyttä. Käyttäjä voi 
katsella päällekkäin esimerkiksi 
muinaismuistoja ja maastokarttaa 
tai ilmakuvia ja maaperäkarttaa 
taikka merikarttaa ja maastokarttaa 
toisiaan täydentäen. 

Paikkatiedon tuottajat kuvailevat 
aineistonsa metatietoina, jotka ovat 
vapaasti kaikkien selailtavissa. Ku-
vailuihin linkitetään myös voimassa 
olevat käyttöehdot. metatiedot ovat 
sovellusten saatavilla hakupalvelun 
rajapinnan kautta.

Paikkatietoikkunasta ja sen 
kehittämisestä vastaa maanmit-
tauslaitos yhteistyössä usean muun 
paikkatiedon tarjoajan kanssa. 
Kartta-aineistoja palvelussa tarjo-
avat jo mm. Geodeettinen laitos, 
Geologian tutkimuskeskus, Liiken-
nevirasto, Logica, maanmittauslai-
tos, maaseutuvirasto, museo- 
virasto, Varsinais-suomen liitto 
sekä Espoon, Jyväskylän, Tampe-
reen ja Turun kaupungit. 

Paikkatietoikkunaan on luvassa 
lisää tietoa eri aihepiireistä inspire-
direktiivin toimeenpanon myötä. 
suomessa parikymmentä valtion-
hallinnon organisaatiota ja kunnat 
sekä monet yritykset toteuttavat 
omiin tietojärjestelmiinsä kartta-  

ja paikkatiedon palvelurajapinnat, 
joiden kautta tieto on haettavissa 
käyttäjien sovelluksiin mahdol-
lisimman ajantasaisena. Paikka-
tietoikkuna tarjoaa maksutta 
mahdollisuuden tutustua rajapinta-
palvelujen kautta saatavilla olevaan 
tietoon. Jatkossa portaali tarjoaa 
mahdollisuuden ladata paikkatietoa 
hyödynnettäväksi lisenssiehtojen 
puitteissa.

Portaalin toteutus perustuu 
saatavilla olevaan ja kehitettävään 
avoimeen lähdekoodiin. Tulokset 
julkaistaan edelleen avoimena läh-
dekoodina vapaasti hyödynnettä-
väksi. Kehitystyössä pyritään mah-
dollisuuksien mukaan yhteistyöhön 
muiden organisaatioiden kanssa 
kansallisesti ja kansainvälisesti.

Paikkatietoikkuna 
– kansallinen 

paikkatietoportaali

Lisää paikkatiedosta

Paikkatietoikkuna 
esittelee kansallisen 
paikkatietoinfrastruktuurin 
ja havainnollistaa 
eri tietoaineistojen 
hyödyntämisen 
mahdollisuuksia.
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Paikkatietoikkuna on portaali, joka osoittaa käytännössä, että hajallaan ylläpidetyt tiedot ovat saatavilla yhteentoimivina 
rajapintapalveluissa.




