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1 INSPIRE raportoinnin vaatimukset
INSPIRE-raportointi koskee INSPIRE-direktiivin täytäntöön- ja toimeenpanoa EU:n jäsenmaissa.
Raportoinnista on säädetty direktiivissä ja komissio on antanut seurannasta ja raportoinnista
päätöksen (2009/442/EY). Seurantatiedot kootaan ja toimitetaan komissiolle vuosittain ja raportointi
kolmen vuoden välein. Jäsenvaltion raportissa tulee kuvata toimeenpanon organisointia ja toimintoja,
paikatietoinfrastruktuurin käyttöä ja yhteiskäytön järjestelyitä sekä aiheutuneita kustannuksia ja
hyötyjä.

2 Raportin rakenne
Raportointia varten EU:n komissio on antanut rakenteen, joka pohjautuu komission päätökseen
seurannasta ja raportoinnista (2009/442/EY). Komissio kääntää raportin englanninkielelle.
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3 Executive summary - Tiivistelmä
Eurooppalainen INSPIRE-direktiivi hyväksyttiin vuonna 2007 ja se on saatettu voimaan Suomessa
vuonna 2009 lailla (421/2009)
ja asetuksella paikkatietoinfrastruktuurista (725/2009, muutos
1282/2009). Direktiivin toimeenpano ja paikkatietoinfrastruktuurin toteuttaminen ovat edenneet
vuosina 2010-2012 laajalla rintamalla. Toimeenpanon kansallisena yhteystahona on toiminut maa- ja
metsätalousministeriö ja kansallisena koordinaatiorakenteena kehjitystä on ohjannut ja seurannut
valtioneuvoston asettama Paikkatietoasiain neuvottelukunta. Kaikilla osapuolilla on ollut mahdollisuus
osallistua paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja sen seurantaan avoimessa Inspire-verkostossa,
jossa on mukana 350 asiantuntijaa 120 organisaatiosta hallinnosta, elinkeinoelämästä sekä
opetuksesta ja
tutkimusta. Inspire-sihteeristö Maanmittauslaitoksessa on tarjonnut tuki- ja
neuvontapalveluja ja koulutusta sekä toteuttanut yhteistyössä osapuolten kanssa kansallisen
paikkatietoportaalin.
Suomessa INSPIRE-direktiivin soveltamisalaan on tunnistettu kuuluvaksi vähintään 75 valtakunnallista
paikkatietoaineistoa ja lisäksi kuntien, maakuntien liittojen tai muiden alueellisten toimijoiden
aineistoja. Paikkatietoa hallinnoivien viranomaisten tehtävänä on toteuttaa katselu- ja latauspalvelut
sekä liittää aineistoja ja palveluja koskevat metatiedot kansalliseen hakupalveluun ja julkaista
käyttöehdot tietoverkossa ja seurata paikkatiedon käyttöä. Toimeenpano on vaiheistettu teemoittain
direktiivin liitteiden I, II ja III mukaan. Vuosina 2010-2012 on ollut määrä toteuttaa
paikkatietoinfrastruktuurin liitteiden I ja II piiriin kuuluvien aineistojen osalta.
Paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamisessa on onnistuttu varsin kattavasti metatietojen laatimisen sekä
haku- ja katselupalvelujen (WMS, Web Map Service) toteuttamisen osalta. Kuitenkin kuntien osalta
vain harvat, lähinnä suurehkot kaupunkikunnat ovat huolehtineet tehtävistä. Latauspalvelujen
toteuttaminen on viivästynyt lähinnä komission ohjeiston viivästymisen vuoksi ja noin puolet
latauspalveluista on valmistunut. Aineistojen metatiedot läpäisevät lähes poikkeuksetta validoinnin.
Palvelujen metatiedoissa on pieniä puutteita itse rajapintapalveluissa. Haasteena on, että käytössä
olevien ohjelmistojen versiot eivät tue kaikkia Inspire-vaatimuksia. Puutteet eivät haittaa palvelujen
normaalia hyödyntämistä, jota tuetaan Suomessa myös rajapintapalvelujen saatavuuden jatkuvalla
monitoroinnilla.
Inspire-verkosto laati kansallisen paikkatietostrategian vuosille 2010-2015. Strategia korostaa
toteutettavan paikkatietoinfrasruktuurin laaja-alaista hyödyntämistä. Verkoston työryhmät ovat
toiminnallaan ja tapahtumillaan viestineet ja edistäneet strategian toimeenpanoa. Paikkatietoasiain
neuvottelukunta on seurannut strategian toimeenpanoa. Strategian päivitys on käynnistynyt.
Valtioneuvosto antoi 3.3.2011 periaatepäätöksen julkisen tiedon avaamisesta. Pilottikohteeksi
nimettiin kartta- ja paikkatiedot. Ympäristötiedot ovat olleet avointa dataa vuodesta 2008 lähtien ja
Maanmittauslaitos avasi maastotiedot 1.5.2012, minkä seurauksena tiedon lataaminen on
monikymmenkertaistunut aiempaan verrattuna. Myös muut viranomaiset ovat avanneet tai
valmistelleet paikkatietoaineistojensa avaamista maksuttomaan uudelleenkäyttöön.
Julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuus on tavoitteena tietohallintolaissa (634/2011), joka
tuli voimaan vuonna 2011. Valtiovarainministeriö koordinoi yhteentoimivuuden toteuttamista, johon
tähdätään kattavalla kokonaisarkkitehtuurityöllä, viitearkkitehtuureilla ja julkisen hallinnon suosituksilla.
Inspire-arkkitehtuurin pohjalta on kehitetty julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuria.
Kansallinen paikkatietoportaali, Paikkatietoikkuna, tarjoaa metatietojen selailun sekä karttaliittymän,
jossa käyttäjä voi valita tarkasteluun yli 300 karttatasoa. Portaaliin kirjautunut käyttäjä voi myös
halutessaan määritellä ja julkaista karttaliittymän omilla verkkosivuillaan. Maanmittauslaitos on tehnyt
verkkopalvelusopimuksen 30 tiedontuottajan kanssa ja portaalilla on yli 10 000 rekisteröitynyttä
käyttäjää. Avoimella lähdekoodilla toteutettua portaalia kehitetään edelleen paikkatiedon
viitearkkitehtuurin pohjalta palvelualustana, joka mahdollistaa monipuolisten karttaliittymien julkaisun.
Vuonna 2012 paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen oli selvästi aiempaa aktiivisempaa.
Katselupalveluihin (WMS) kohdistui yhteensä noin 475 miljoonaa palvelupyyntöä, jossa on kasvua
edellisvuodesta noin 70 %. Latauspalvelujen kautta ladattiin yli miljoona tiedostoa noin 20 000
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käyttäjän toimesta lähes 100 000 lataustapahtumassa. Hakupalvelun metatietoihin kohdistui yli 1,6
miljoonaa palvelupyyntöä. Suomessa paikkatietoaineistoja käytetään runsaasti myös muilla tavoin
Internetissä ja organisaatioiden sisäisissä palveluissa.
Paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja kehittämiseen on panostettu vuosina 2010-2012 yhteensä
noin 4,9 miljoonaa euroa, josta viranomaisten kustannukset rajapintapalvelujen toteuttamisessa ja
metatietojen laatimisessa ovat olleet noin miljoona euroa. Koordinointiin, tukeen, koulutukseen,
harmonisointityöhön ja seurantaan on käytetty noin 2 miljoonaa euroa ja lähes saman verran
paikkatietoportaalin kehittämiseen.
Paikkatiedon hyödyntämisen esteitä ovat toistaiseksi mm. puutteellinen osaaminen ja epäselvyydet
käyttöehdoissa sekä tietosuojakysymyksissä. Paikkatiedon käyttö ja uusien toimintatapojen
omaksuminen edellyttävät uusia taitoja eri toimialoilla. Monien aineistojen hyödyntämistä hidastaa
edelleen epäselvät luovutuskäytännöt ja käyttöehdot. Yksityisyyden suoja saattaa rajoittaa tietojen
yhteiskäyttöä ja tulkinnat ovat vakiintumattomia.
INSPIRE-direktiivin toimeenpano on vauhdittanut kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamista
ja hyödyntämistä Suomessa. Paikkatiedon saatavuus on selvästi parantunut ja käyttö lisääntynyt.
Samaan aikaan toteutunut julkisen tiedon avaaminen on osaltaan tukenut kehitystä. Lisääntyvä
paikkatiedon käyttö ohjaa pidemmällä aikavälillä parantamaan tiedon laatua ja kehittämään käyttäjien
tarpeita paremmin vastaavia tietotuotteita.

4 Lyhenteet ja akronyymit
INSPIRE
EU

Direktiivi 2007/2/EY
Euroopan yhteisöt

5 Johdanto
Tämä raportti käsittelee Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE)
perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2007/2/EC)
toimeenpanoa Suomessa ajanjaksolla 1.1.2010- 31.12.2012. Tämän raportin laatiminen perustuu
direktiivin säännöksiin ja sen nojalla annettuihin täytäntöönpanosääntöihin ja ohjeisiin.
Raportti on laadittu kansallisen Inspire-sihteeristön ja yhteystahona toimivan maa- ja
metsätalousministeriön (MMM) yhteistyönä. Raportti on käsitelty ja hyväksytty Paikkatietoasiain
neuvottelukunnassa 14.5.2013.
Raportti perustuu suurelta osin vuosittain kerättäviin INSPIRE-direktiivin toimeenpanon
seurantatietoihin, paikkatietoaineistojen ja palvelujen metatietokuvailuihin hakupalvelussa sekä
yhteistyöhön Inspire-verkostossa ja sihteeristön kokemuksiin kansallisen paikkatietoportaalin
toteuttamisessa.
Seurantatietojen keruun yhteydessä toteutettiin raportoinnin tueksi paikkatietoa hallinnoiville
viranomaisille kysely, johon vastasi 13 keskeistä tiedontuottajaa valtionhallinnosta sekä 25 kuntaa,
jotka on mainittu liiteluvussa 12.1.
Raporttia täydentää EU:n komissiolle vuosittain toimitettava INSPIRE-direktiivin toimeenpanon
seurantataulukko.
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6 Koordinointi ja laadunvarmistus
6.1 Koordinointi
6.1.1 Jäsenvaltion yhteystaho

Nimi ja yhteystiedot
Viranomaisen nimi
Yhteystiedot:
Postiosoite
Puhelinnumero
Telefax-numero
Sähköpostiosoite
Verkkosivun osoite (URL)
Yhteyshenkilö
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Yhteyshenkilö - sijainen
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Jäsenvaltion kansallinen yhteystaho
Maa- ja metsätalousministeriö
PL 30, 00023 Valtioneuvosto
+35829516001
+358916054202
kirjaamo@mmm.fi
www.mmm.fi
Antti Vertanen
+358407204001
antti.vertanen@mmm.fi

Asema ja vastuut
Kansallinen yhteystaho on maa- ja metsätalousministeriö (MMM), jonka rooli yhteystahona
toimimiseen on kirjattu lakiin paikkatietoinfrastruktuurista. Valtioneuvoston ohjesäännön mukaan
ministeriön tehtäviin kuuluvat mm. hallinnonalansa tietoyhteiskunta-asiat ja tietojärjestelmäasiat sekä
paikkatietojen yhteiskäytön edistäminen. Ministeriö on edistänyt ja ohjannut paikkatiedon yhteiskäytön
kehittämistä yli 25 vuotta, johtanut kansallista yhteistyötä ja paikkatietoasiain neuvottelukuntaa sekä
vastannut kansallisen paikkatietostrategian ylläpidosta.
Kansallinen yhteystaho
 huolehtii yhteydenpidosta Euroopan yhteisöjen komissioon ja edustaa jäsenvaltiota INSPIREkomitean kokouksissa,
 vastaa INSPIRE-direktiivin täytäntöönpanoa koskevan kansallisen lainsäädännön
valmistelusta, kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamisen ja käytön seurannasta
 rahoittaa ja ohjaa tukipalvelujen toteuttamista ja tarjoamista
 tukee paikkatiedon ja palvelujen yhteentoimivuuteen tähtäävien julkisen hallinnon suositusten
laatimista sekä
 huolehtii paikkatietoinfrastruktuurin kehittymiseen ja hyödyntämiseen tähtäävästä
stratgiatyöstä.
Maa- ja metsätalousministeriö vastaa myös toimeenpanon
Maanmittauslaitoksen hallinnollisesta tulosohjauksesta.

tukipalveluista

huolehtivan

6.1.2 Koordinaatiorakenne

Nimi ja yhteystiedot
Koordinaatiorakenteen nimi
Yhteystiedot:
Postiosoite
Puhelinnumero
Telefax-numero
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Sähköpostiosoite
Verkkosivun osoite (URL)
Yhteyshenkilö
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Yhteyshenkilö - sijainen
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Toimikausi
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http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoasiainneuvottelukunta
Antti Vertanen (puheenjohtaja)
+358407204001
antti.vertanen@mmm.fi
Antti Rainio (sihteeri)
+358405325627
antti.rainio@nls.fi
1.3.2010-28.2.2013

Asema ja vastuut - Role and responsibilities
Kansallista yhteystahoa tukevana koordinaatiorakenteena toimii Valtioneuvoston asettama
Paikkatietoasiain neuvottelukunta, jonka toimikausi on kolme vuotta. Neuvottelukunnan tehtävät on
määritelty asetuksessa paikkatietoinfrastruktuurista (725/2009).
Paikkatietoasiain neuvottelukunnassa ovat edustettuina:
 sisäasiainministeriö,
 puolustusministeriö,
 valtiovarainministeriö,
 sosiaali- ja terveysministeriö,
 maa- ja metsätalousministeriö,
 liikenne- ja viestintäministeriö,
 ympäristöministeriö ja
 työ- ja elinkeinoministeriö.
Lisäksi neuvottelukuntaan nimitetään enintään kahdeksan jäsentä, jotka edustavat:
 paikkatietojen ja -palveluiden tuottajia ja käyttäjiä,
 kuntia sekä
 alan tutkimusta ja yhteistyöverkostoja.
Neuvottelukunnan sihteeritehtävistä huolehtii Maanmittauslaitos ja pysyvinä teknisinä asiantuntijoina
ovat toimineet asiantuntijat Geodeettisesta laitoksesta ja Puolustusvoimista.
Inspire-sihteeristö
Maanmittauslaitoksessa toimiva Inspire-sihteeristö huolehtii:
 hakupalvelusta,
 neuvonta- ja asiantuntijapalveluista,
 Internet-sivustosta,
 Paikkatietoasiain neuvottelukunnan sihteeristön tehtävistä ja
 kansallisen Inspire-verkoston sihteeristön tehtävistä.

Organisaatiokaavio - Organisation chart
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Suhde kolmansiin osapuoliin
Koordinaatiorakenteen suhde kolmansiin osapuoliin toteutuu yhtäältä Paikkatietoasiain
neuvottelukunnan kautta ja toisaalta kansallisen Inspire-verkoston avulla. Ahvenanmaan maakunta
huolehtii itsehallintonsa pohjalta itsenäisesti INSPIRE-direktiivin toimeenpanosta. Naapurimaiden
kanssa Inspire-asioita käsitellään pohjoismaisessa verkostossa (Nordic INSPIRE Network).
Kansallinen Inspire-verkosto
Kansallinen Inspire-verkosto (www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/inspire-verkosto) perustettiin 1.6.2009.
Verkosto on kaikille osapuolille avoin ja maksuton. Yhteistyö on vapaaehtoista ja verkostossa on
mukana runsaat 350 asiantuntijaa noin 120 organisaatiosta. Kolmasosa organisaatioista on
valtionhallinnon laitoksia ja kolmasosa yrityksiä, neljännes on kuntia ja loput lähinnä yliopistoja ja
ammattioppilaitoksia. Verkoston tavoitteena on edistää kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin
toteuttamista ja hyödyntämistä sekä INSPIRE-direktiivin toimeenpanoa.
Paikkatiedon ja palvelujen liittäminen paikkatietoinfrastruktuuriin
Kaikki paikkatietoa ja palveluja tuottavat osapuolet voivat maksutta kuvata aineistonsa tai palvelunsa
Inspire-sihteeristön
toteuttamassa
kansallisessa
hakupalvelussa,
Paikkatietohakemistossa
(www.paikkatietohakemisto.fi), sekä liittää katselu- ja latauspalveluina tarjoamansa paikkatiedot
selattavaksi kansallisessa paikkatietoportaalissa, Paikkatietoikkunassa (www.paikkatietoikkuna.fi).

Yleiskuvaus työmenetelmistä ja menettelyistä
Laki paikkatietoinfrastruktuurista (421/2009) sekä sen soveltamisesta annettu asetus
paikkatietoinfrastruktuurista (725/2009; muutos 1282/2009) nimeävät osapuolet ja näiden tehtävät
INSPIRE-direktiivin toimeenpanossa. Ahvenanmaan maakunta on itsehallintoonsa perustuen antanut
direktiivin täytäntöönpanosta oman lain (85/2010) ja asetuksen (86/2010).
Paikkatietoasiain neuvottelukunnan tehtävänä on:
1) seurata kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin yleistä kehittymistä;
2) seurata paikkatietoinfrastruktuurilain toimenpiteiden toteutumista seurantatietojen pohjalta ja
ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin puutteiden korjaamiseksi;
3) käsitellä Euroopan yhteisöjen (EU) komission valmistelemia paikkatietoinfrastruktuurin
toimeenpanoon liittyviä kannanottoja ja esityksiä;
4) käsitellä mahdolliset paikkatietoinfrastruktuurin toimeenpanoon liittyvät kansalliset
soveltamisohjeet;
5) käsitellä mahdolliset yleisten verkkopalveluiden käyttöön liittyvät Maanmittauslaitoksen
esittämät paikkatietoinfrastruktuurin käyttöehdot ja rajoitukset;
6) tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja paikkatietoalan kehittämistä koskevista asioista.
Neuvottelukunta on kokoontunut neljä kertaa vuosittain. Neuvottelukunta on hyväksynyt vuosittain
sovellettavan kansallisen Inspire-aineistoluettelon ja komissiolle toimitettavat Inspire-seurantatiedot
sekä Inspire-raportoinnin.
Inspire-verkosto
ylläpitää
kansallista
paikkatietostrategiaa
yhteistyössä
maaja
metsätalousministeriön ja Paikkatietoasiain neuvottelukunnan kanssa. Verkosto edistää strategian
toteuttamista sekä kaikkien osapuolten mahdollisuuksia hyötyä paikkatiedon ekosysteemin
kehittymisestä. Verkosto toimii paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän
tiedon ja kokemusten vaihdon foorumina.
Verkosto on hyväksynyt kussakin vuosikokouksessaan seuraavan toimintakauden suunnitelman ja
valinnut toimintaa ohjaavan ohjausryhmä, joka koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja
työryhmien vetäjistä. Verkosto on toiminut viitenä työryhmänä:
 infrastruktuuri
 yhteistyö
 hyödyntäminen
 osaaminen
 arkkitehtuuri
Lisäksi verkoston yhteydessä on toiminut Termit ja ontologiat -hanke.
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Inspire-sihteeristön tehtävänä Maanmittauslaitoksessa on huolehtia hakupalvelusta ja toimeenpanon
tukipalveluista sekä Internet-sivustosta. Tukipalveluihin kuuluvat säädösten tulkintaa ja teknisiä
kysymyksiä koskeva neuvonta sekä paikkatietoaineistoja ja niiden käyttöehtoja ja sopimusmalleja
koskeva neuvonta. Inspire-sihteeristö julkaisee direktiivin toimeenpanoon liittyviä katsauksia, järjestää
koulutustilaisuuksia ja seminaareja sekä kehittää ja ylläpitää kansallista paikkatietoportaalia
infrastruktuurin hyödyntämistä tukevana palvelualustana.
Inspire-sihteeristön järjestelmiin koulutuksiin on osallistunut yhteensä noin 400 asiantuntijaa noin 80
organisaatiosta valtionhallinnosta, kunnista ja yrityksistä.
Paikkatietoa hallinnoivat viranomaiset huolehtivat kansallisen paikkatietoinfrastruktuurilain ja
-asetuksen velvoittamina direktiivin soveltamisalan piiriin kuuluvien tietoaineistojen ja palvelujen:
 kuvailusta metatiedoin kansalliseen hakupalveluun,
 käyttöehtojen julkaisemisesta tietoverkossa,
 katselu- ja latauspalvelujen toteuttamisesta sekä
 käytön seurannasta.
Inspire-direktiivin soveltamisala on laaja ja koskee Suomessa noin 20 valtakunnallista viranomaista
sekä kuntia ja maakuntaliittoja ja joitain aluehallinnon viranomaisia. Paikkatietoinfrastruktuuria
koskevan kansallisen lain laatimisen yhteydessä vuonna 2008 selvitettiin alustavasti, mitkä
paikkatietoaineistot kuuluvat soveltamisalaan ja mitkä viranomaiset ovat niistä vastuussa.
Paikkatietojen yhteentoimivuutta koskevan täytäntöönpanosäännön valmistuessa koottiin kunkin
teeman (direktiivin liite I paikkatietoryhmät) osalta keskeisten viranomaisten työryhmä, jonka
tehtävänä oli laatia kyseisen teeman harmonisoidun paikkatiedon tarjoamista koskeva suunnitelma.
Näissä suunnitelmissa on kirjattuna, mikä tai mitkä viranomaiset vastaavat kyseisen tietotuotteen
tuottamisesta ja mikä on toteutuksen aikataulu. Vastaavat työryhmät ovat käynnistyneet em.
täytäntöönpanosäännön täydentyessä uusia teemoja koskevilla tietotuotteiden määrittelyillä (direktiivin
liitteet II&III). Teemojen suuresta määrästä johtuen teemoja yhdisteltiin seitsemään ryhmään.
Työryhmien on määrä saada suunnitelmat valmiiksi vuoden 2013 aikana. Inspire-sihteeristö tukee
ryhmien työskentelyä ja Paikkatietoasiain neuvottelukunta seuraa työtä.
Kansainvälinen standardointityö tuottaa ja päivittää paikkatiedon yhteentoimivuutta edistäviä
standardeja. Työhön osallistutaan ISO/TC211:ssa ja OGC:ssä ja työn seurantaa varten on perustettu
kansallisen standardointiliiton yhteyteen kaikille avoin ja maksuton seurantaryhmä (SFS/SR304).
Valtiovarainministeriö ohjaa ja koordinoi ns. tietohallintolain (634/2011) nojalla julkisen hallinnon
tietojärjestelmien ja niiden yhteentoimivuuden kehittämistä ja kokonaisarkkitehtuurityötä. Työn tueksi
Inspire-sihteeristö ja Inspire-verkoston Arkkitehtuuriryhmä ovat laatineet Julkisen hallinnon
paikkatiedon viitearkkitehtuurin, joka perustuu Inspire-arkkitehtuuriin ja laajentaa sitä.
Valtiovarainministeriö
kokoaa
yhteentoimivuuden
kehittämistä
koskevat
ohjeet
Yhteentoimivuusportaaliin.
Julkisen hallinnon tietohallintoneuvottelukunta (JUHTA) vastaa valtiovarainministeriön johdolla
tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen tähtäävien julkisen hallinnon suositusten (JHS) valmistelusta ja
julkaisemisesta. Paikkatiedon ja palvelujen yhteentoimivuutta koskevien suositusten laatimiseksi ja
päivittämiseksi käynnistetään tarpeen mukaan työryhmiä, joiden työtä ohjaa ja tukee Paikkatiedon
JHS-ryhmä. Ryhmä on avoin suositusten laatimisesta kiinnostuneille osapuolille ja siihen on
osallistunut valtionhallinnon, kuntien ja yritysten edustajia.

6.1.3 Seuranta- ja raportointiprosessia koskevat huomautukset
Maanmittauslaitoksessa
toimivan
Inspire-sihteeristön
tehtävänä
on
koota
vuosittain
paikkatietoinfrastruktuuria koskevat seurantatiedot sekä laatia maa- ja metsätalousministeriölle ja
Paikkatietoasiain neuvottelukunnalle yhteenveto.
Direktiivin soveltamisalaan kuuluvan paikkatiedon ja palvelujen yhteenveto sisältää tiedot:
1) metatiedon kattavuudesta ja yhteentoimivuudesta,
2) metatietojen saatavuudesta hakupalvelussa,
3) paikkatietoaineistojen maantieteellisestä kattavuudesta,
4) paikkatietoaineistojen saatavuudesta tietoverkossa ja niiden yhteentoimivuudesta,
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5) paikkatietoaineistojen käytöstä ja niihin liittyvien palvelujen yhteentoimivuudesta,
6) paikkatiedon ja palveluiden saatavuutta ja käyttöä koskevista ehdoista ja maksuista sekä
7) julkisen saatavuuden rajoituksista ja rajoittamisen syistä.
Paikkatietoasiain neuvottelukunta tarkistaa vuosittain Inspire-sihteeristön valmisteleman kansallisen
luettelon INSPIRE-direktiivin soveltamisalaan kuuluvista aineistoista. Paikkatietoa hallinnoivien
viranomaisten tehtävänä on tulkita direktiivin täytäntöönpanoa koskevia säädöksiä ja tehdä
tarvittaessa ehdotuksia aineistoluettelon muuttamiseksi. Direktiivin soveltamisalan tarkentuessa
tietotuotemäärittelyjen laatimisen myötä kansalliseen aineistoluetteloon on tullut vuosittain muutoksia.
Seurantatietojen keräämiseksi Inspire-sihteeristö lähettää vuosittain paikkatietoa hallinnoiville
viranomaisille tarkistettavaksi metatietojen ja edellisen vuoden seurantatietojen avulla esitäytetyn
taulukon. Viranomainen tarkistaa ja täydentää tiedot ja toimittaa taulukon sihteeristölle, joka kokoaa
tiedot yhteen, vie ne tarpeellisilta osin seurantatietojen toimittamista varten annettuun taulukkoon ja
toimittaa taulukon maa- ja metsätalousministeriölle.
Paikkatietoasiain neuvottelukunta perehtyy seurantatietojen ja laaditun yhteenvedon avulla
paikkatietoinfrastruktuurin toteutuksen ja hyödyntämisen kehittymiseen ja hyväksyy seurantataulukon
toimitettavaksi EU:n komissiolle.
Kolmen vuoden välein Inspire-sihteeristö tuottaa yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön kanssa
seurantatiedon pohjalta luonnoksen jäsenvaltion raportiksi INSPIRE-direktiivin toimeenpanosta.
Paikkatietoasiain neuvottelukunta ja kansallinen Inspire-verkosto kommentoivat raporttiluonnosta,
jonka sihteeristö ja yhteystaho viimeistelevät kommenttien pohjalta ja toimittavat EU:n komissiolle.

6.2 Laadunvarmistus
6.2.1 Laadunvarmistusmenettelyt
Paikkatietoa hallinnoivat viranomaiset huolehtivat paikkatiedon ja palvelujen metatietojen laatimisesta
sekä palvelujen toteuttamisesta. Viranomaisen tehtävät on kirjattu lakiin ja asetukseen
paikkatietoinfrastruktuurista sekä tiiviisti Julkisen hallinnon tietohallintoneuvottelukunnan (JUHTA)
julkaisemissa julkisen hallinnon suosituksissa (JHS). Suosituksia on ylläpidetty sen mukaan kuin uusia
täytäntöönpanosääntöjä ja ohjeita on ilmestynyt. Inspire-sihteeristö järjestää viranomaisille tehtäviin
liittyvää koulutusta. Koulutusmateriaalit ja ohjeisto on saatavilla kansallisessa paikkatietoportaalissa,
Paikkatietoikkunassa (www.paikkatietoikkuna.fi). Lisäksi sihteeristö neuvoo viranomaista tarpeen
mukaan.
Viranomaiset laativat tietoaineistojaan ja palvelujaan koskevat metatiedot Inspire-sihteeristön
tarjoaman hakupalvelun (www.paikkatietohakemisto.fi) käyttöliittymän avulla. Sihteeristö on laatinut
valmiita kuvauspohjia helpottamaan työtä. Vaihtoehtoisesti viranomainen toimittaa metatiedot
standardinmukaisena xml-tiedostona hakupalveluun. Inspire-sihteeristö tarkistaa metatiedot niiden
julkaisun yhteydessä. Metatietojen tarkistamisessa käytetään EU:n komission tarjoamia
validointityökalujen raportteja. Havaittujen puutteiden korjaamisesta huolehtii Inspire-sihteeristö tai se
opastaa viranomaista korjaamaan puutteet.
Viranomaiset huolehtivat katselu- ja latauspalvelujen toteuttamisesta. Pääsääntöisesti viranomaiset
sallivat palvelujen liittämisen kansalliseen paikkatietoportaaliin, jonka avulla Inspire-sihteeristö testaa
palvelujen toimivuutta. Liittämisen yhteydessä Inspire-sihteeristö testaa palvelujen toiminnan ja
yhteentoimivuuden.
Palvelujen
validoinnissa
hyödynnetään
EU:n
komission
tarjoamia
validointityökalujen raportteja. Inspire-sihteeristö informoi viranomaista ja usein myös ohjelmiston
toimittanutta yritystä havaituista puutteista.
Kansalliseen portaaliin liitettyjen palvelujen saavutettavuutta seurataan monitorointipalvelun avulla
(www.spatineo.com/spatineo-monitor/), jonka seurantatieto näkyy ”liikennevaloina” myös portaalissa.
Sihteeristö on tehnyt palvelua koskevan sopimuksen monitorointipalvelua tarjoavan yrityksen kanssa.
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Kuva 1: Infrastruktuurin tilaa kuvaavana tietona Paikkatietoikkuna näyttää jatkuvaan monitorointiin
perustuvan karttatasojen saatavuustiedon ”liikennevaloina”.

6.2.2 Analyysi laadunvarmistusongelmista
Metatietoja on laadittu varsin kattavasti. Metatiedoissa havaitaan puutteita, jotka johtuvat paljolti
monimutkaisesta kuvaustavasta (ISO 19115 standardi) ja kuvausten laadinnassa käytettävän välineen
(GeoNetwork) puutteista. Validoinnin raportoimat palvelujen metatietojen puutteet eivät ole yleensä
metatietokuvailussa, vaan itse palvelussa.
Hakupalvelussa on yhteensä 347 INSPIRE-direktiivin soveltamisalaan kuuluvaa metatietokuvailua,
joista palvelukuvailuja on 47, aineistokuvailuja 274 ja aineistosarjoja 26.

Kuva 2: Validoituja metatietokuvailuja vastaavat resurssien tyypit (aineistot, aineistosarjat ja palvelut).
Paikkatiedon metatiedot
Aineistojen ja aineistosarjojen metatiedoista 97 % läpäisee komission validoinnin. Metatietokuvailujen
virheet ovat tyypillisesti pieniä ja helposti korjattavissa. Validointityökalu ilmoittaa varoituksen ”Passed
with warning” suurelle osalle aineistokuvailuja, mikä johtuu tyypillisesti puuttuvasta tai virheellisestä
resurssin osoitetiedosta www-sivulle, jossa olisi lisätietoa aineistosta. Metatieto on pakollinen
aineistoille, jos tällainen www-sivu on olemassa. Validointityökalu kuitenkin olettaa, että sivu on
olemassa kaikille aineistoille ja ilmoittaa varoituksen, jos tieto puuttuu tai annettu osoite ei ole toimiva
www-osoite.

Kuva 3: Paikkatietoaineistojen ja aineistosarjojen metatietokuvailujen validointitiedot.
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Palvelujen metatiedot ja vaatimustenmukaisuus
INSPIRE-direktiivin toimeenpanon edellyttämät katselupalvelut ovat varsin kattavasti saatavilla, mutta
latauspalveluista vain noin puolet on toteutettu. Palvelujen metatietokuvailuja on yhteensä 47, joista
katselupalveluja on 30 ja latauspalveluja 15 sekä yksi muunnos- ja yksi hakupalvelu.

Kuva 4: Validoituja metatietokuvailuja vastaavat palvelut tyypeittäin
(haku-, katselu-, lataus- ja muunnospalvelu).
Palvelujen metatiedot ovat hakupalvelussa vaatimusten mukaisia, vaikka 30 ei läpäise validointia ja
16 palvelun osalta validointityökalun raportti sisältää varoituksia. Puutteet eivät ole metatiedoissa,
vaan komission työkalu validoi samalla myös itse palvelut. Palvelut ovat sinänsä toimivia ja
standardinmukaisia, mutta palvelu ei läpäise validointia, mikäli katselu- tai latauspalvelun tarjoama
metatieto (vastaus GetCapabilities-pyyntöön) on puutteellinen Inspire-laajennusten osalta.
Katselupalveluilta vaadittu laajennuselementti löytyy vain kahdesta palvelusta. Syynä puutteisiin on,
että käytössä olevat ohjelmistojen versiot eivät tue Inspire-laajennuksia. Ohjelmiston uusin versio
mahdollisesti tukisi piirrettä, mutta uuteen versioon ei syystä tai toisesta ole vielä siirrytty.
Katselupalveluilla muita puuttuvia tietoja ovat tyypillisesti karttatasokohtaiset avainsanat ja muut
elementit. Autentikointia vaativat palvelut saavat validointiraportissa ”Passed with warning”-merkinnän.

Kuva 5: Palvelujen validoinnin tulos; puutteet eivät ole palvelujen metatietokuvailuissa.
Hakupalvelu eli Paikkatietohakemiston CSW-rajapinta on toistaiseksi ainoa palvelu, joka läpäisee
komission validoinnin, kun käytössä olevaa GeoNetwork-ohjelmistoa on räätälöity vaatimuksia
vastaavaksi pohjoismaisessa yhteityöhankkeessa. Muunnospalvelua ei vielä validoida.
Katselu- ja latauspalvelujen puutteet, joita toteutuksessa havaitaan, koskevat erityisesti
täytäntöönpanosäännöissä ja ohjeissa kirjattuja erityisvaatimuksia. Keskeinen haaste palvelujen
toteuttamiselle ja yhteentoimivuuden saavuttamiselle annetussa aikataulussa on ollut teknisten
ohjeiden myöhäinen valmistuminen. Ohjelmistoja toimittavilla yrityksillä ei ole ollut käytännössä
mahdollisuuksia
toimittaa
vaatimuksia
täyttäviä
ohjelmistoversioita
asiakkaille
ajoissa.
Latauspalvelujen osalta Atom-syötteinä toteutettavien tiedostopalvelujen toteuttaminen vaatii
huolellisuutta, mutta vaatimusten saavuttaminen on mahdollista. Kyselypalvelun toteuttamisen
edellytys on WFS 2.0-standardin tuki, joka on toistaiseksi ohjelmistoissa niukasti saatavilla.
Paikkatietotekniikkaan vain vähän perehtyneillä organisaatioilla on suuria haasteita omaksua
palvelujen toteuttamisessa tarpeelliset yksityiskohdat, joten ohjelmistojen pitäisi tukea vaatimuksia
ilman asiakaskohtaista räätälöintiä.
Harmonisoidut tietotuotteet
Täytäntöönpanosääntöjen mukaisen paikkatiedon tarjonta on toistaiseksi vähäistä ja siirtymäajat
sallivat tuotteiden tarjonnan toteutuksen myöhemmin. Viranomaiset joutuvat panostamaan
merkittävästi tietotuotteiden määrittelyjen omaksumiseen varmistaakseen yhteentoimivuuden. Monet
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määritellyt Inspire-tietotuotteet koetaan rakenteeltaan monimutkaisiksi ja vaikeiksi toteuttaa nykyisin
käytössä olevien ohjelmistojen avulla.

6.2.3 Kuvaus laadunvarmistuksen parantamiseksi toteutetuista toimista
Tukipalveluja tarjoava Inspire-sihteeristö on osallistunut aktiivisesti komission johdolla
työskennelleeseen Initial Operational Capability Task Force (IOC-TF) -ryhmään, jossa on kehitetty
toimeenpanon teknistä ohjeistoa ja tuotu esiin käytännön haasteita ja epäselvyyksiä standardien
soveltamisessa.
INSPIRE-direktiivin toimeenpanoa koskevat vaatimukset on viestitty viranomaisille, joita velvoitteet
koskevat asiasta informoivin kirjein ja sähköpostein. Vaatimukset on kuvattu tiiviisti suomenkielellä
julkaistuissa julkisen hallinnon suosituksissa ja asiat esitellään suomeksi ja ruotsiksi
paikkatietoportaalissa. Viranomaisille ja heitä palveleville yrityksille on järjestetty maksutonta
koulutusta, jonka materiaali on vapaasti saatavilla paikkatietoportaalissa. Tarjolla on myös kaikille
maksutonta neuvontaa. Säädökset ja komission julkaisemat tekniset ohjeet on linkitetty
dokumentteihin.
Inspire-verkosto on koonnut taulukon, jossa kuvataan eri ohjelmistojen tukea Inspire-vaatimuksille.
Taulukkoa on päivitetty aika ajoin.
Inspire-sihteeristö tarkistaa metatiedot ja palvelujen yhteentoimivuuden niiden julkaisemisen
yhteydessä.
Inspire-sihteeristö analysoi komission validointityökalulla tuotettuja raportteja ja informoi viranomaisia
ja yrityksiä havaituista puutteista.
Inspire-sihteeristö on tehnyt sopimuksen validointiin erikoistuneen yrityksen Spatineo Oy:n kanssa
paikkatioetoinfrastruktuurin rajapintapalvelujen jatkuvasta monitoroinnista. Tilannekuva julkaistaan ns.
liikennevaloina paikkatietoportaalissa. Yritys tarjoaa maksullisia monitorointi- ja validointipalveluja
suoraan viranomaisille.

6.2.4 Sertifiointijärjestelmä
Laadunvarmennukseen käytetään komission validointityökalua sekä Spatineo Oy:n Monitor-palvelua.
Muita sertifiointijärjestelmiä ei ole toistaiseksi perustettu.
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toimintaan

ja

7.1 Paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamisen yleiskuvaus
Paikkatietojen yhteiskäytön kehittäminen käynnistyi Suomessa vuonna 1984, kun kartastoalan
työryhmä ehdotti kansallisen LIS-projektin (LIS, Land Information System) käynnistämistä.
Yhteistyöhön on 1980-luvulta lähtien osallistunut parikymmentä virastoa, ministeriöitä, kuntia, yrityksiä
ja tutkimusyksiköitä. Suomessa on ollut paikkatietohakemisto vuodesta 1987 lähtien.
Sanomavälitteinen tiedonsiirto aloitettiin 1990-luvun alussa, mutta kansainvälisen standardoinnin
käynnistyminen pysäytti kansallisen kehittämistyön. Vasta INSPIRE-direktiivi ja kansainvälisten
standardien vakiintuminen ovat käynnistäneet uudelleen kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin
toteuttamisen. Nykyisin Suomessa on noin 10.000 lisensoidun paikkatieto-ohjelmiston käyttäjää.
INSPIRE-direktiivin toimeenpano on edennyt Suomessa varsin kattavasti. Liitteen I ja II teemoihin
kuuluu noin 50 aineistoa, joiden metatiedot ja katselupalvelut toteutettiin lähes kattavasti
määräaikoihin mennessä (metatiedot 1.12.2010, katselupalvelut 11.5.2011). Latauspalvelujen
toteuttaminen määräaikaan mennessä (28.6.2012) on tuottanut haasteita mm. ohjeiston viipyessä,
mutta toimeenpano on sen jälkeen edennyt ja noin puolet soveltamisalaan kuuluvista aineistoista oli
saatavilla latauspalvelussa vuoden 2012 lopussa. Liitteen III teemojen osalta valmius toimeenpanon
edellyttämiin tehtäviin on vuosien aikana parantunut. Kuntien osalta toimeenpanossa on ollut haasteita
ja toimeenpano on viivästynyt. Vuoden 2012 loppuun mennessä 42 kuntaa (yht. n. 3,2 miljoonaa
asukasta) oli laatinut metatietoja ja katselupalvelun rajapintapalveluja oli toteutettu 13 kunnassa (yht.
n. 1,8 miljoonaa asukasta). Kuntien tukemiseen toimeenpanossa on alettu panostaa aiempaa
enemmän vuodesta 2012 lähtien.
Kansallinen paikkatietoportaali, Paikkatietoikkuna, www.paikkatietoikkuna.fi, toteutettiin pilottina
INSPIRE-direktiivin toimeenpanon tueksi vuonna 2009. Kesällä 2010 julkaistu portaalin tuotantoversio
toteutettiin kokonaan avoimella lähdekoodilla ja kaikki uudet koodiversiot ovat sen jälkeen olleet
vapaasti saatavilla kaksoislisensoituna. Portaali tarjoaa metatietojen selailun sekä karttaikkunan, jossa
käyttäjä voi valita tarkasteluun yli 300 karttatasoa. Portaaliin kirjautunut käyttäjä voi myös halutessaan
määritellä ja julkaista karttaliittymän omilla verkkosivuillaan. Maanmittauslaitos toimii portaalin
operaattorina ja on tehnyt verkkopalvelusopimuksen 30 tiedontuottajan kanssa ja portaalilla on 10 000
rekisteröitynyttä käyttäjää. Osa tuottajista sallii käyttäjille karttatasojensa vapaan julkaisun. Portaalia
kehitetään edelleen yleiskäyttöiseksi paikkatiedon palvelualustaksi, joka mahdollistaa monipuolisten
karttaliittymien julkaisun.
Kansallinen paikkatietostrategia, Sijainti yhdistää, vuosille 2010-2015 suuntautuu paikkatiedon
hyödyntämiseen. Visio korostaa, että paikkatietoinfrastruktuuri synnyttää kasvua, parantaa toiminnan
laatua ja synnyttää uusia palveluja. Toimivan paikkatietoinfrastruktuurin varaan on mahdollista
rakentaa tehokasta hallintoa ja kilpailukykyistä teollisuutta. Paikkatieto on myös tärkeä tutkimuksen ja
innovaation raaka-aine ja maaperä uusille yrityksille, jotka voivat kasvattaa ideansa vientituotteiksi
kansainvälisille markkinoille.
Kansallisen paikkatietostrategian päivittäminen on käynnistynyt vuoden 2013 alussa.
Valtioneuvosto
julkaisi
3.3.2011
periaatepäätöksen
julkisen
tiedon
avaamisesta.
Periaatepäätöksessä pilotointikohteeksi on nimetty kartta- ja paikkatiedot. Ympäristötiedon osalta
maksuttomuuteen ja uudelleenkäytön salliviin käyttöehtoihin siirryttiin jo keväällä 2008. Kansallinen
tietopolitiikka on täysin uudistumassa ja paikkatiedon käyttö sen myötä merkittävästi lisääntynyt.
Maanmittauslaitoksen maastotiedot ovat saatavilla maksutta uudelleenkäyttöön 1.5.2012 lähtien.
Monia muitakin paikkatietoaineistoja on avattu ja avataan ml. säähavainnot ja ennusteet sekä
ilmastotiedot. Maanmittauslaitoksen maastotietojen luovutus data avaamisen jälkeen vuoden 2012
loppuun mennessä oli yli 50-kertainen edelliseen vuoteen nähden!
Uusi tietohallintolaki (634/2011) tuli voimaan Suomessa 1.9.2011. Laki tähtää julkisen hallinnon
tietojärjestelmien ja erityisesti perusrekisterien tietojen ja maastotietojen yhteentoimivuuteen.
Keskeisin keino on hallinnon kaikissa yksiköissä käynnistyvä kokonaisarkkitehtuurityö, jota
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valtiovarainministeriö ohjaa viitearkkitehtuurien ja julkisen hallinnon standardien avulla.
Paikkatietoasiain neuvottelukunta ehdotti syksyllä 2011 paikkatiedon viitearkkitehtuurin laatimista.
Inspire-sihteeristö
ja
verkosto
ovat
tuottaneet
viitearkkitehtuurin
luonnoksen,
jonka
valtiovarainministeriö on julkaissut sovellettavaksi kokonaisarkkitehtuurityössä.
Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuurin lähtökohtana on INSPIRE-arkkitehtuuri, jota
laajennetaan tarpeellisin osin. Paikkatiedon viitearkkitehtuurissa haku-, katselu- ja latauspalvelujen
rinnalle toteutetaan rajapintapalveluina toimivia paikkatiedon analysoinnin ja visualisoinnin palveluja.
Paikkatietoportaali ja muut paikkatiedon palvelualustat toimivat karttaliittymäsovelluksen
ohjelmistopalveluna (SaaS, Software as a Service), jolloin paikkatiedon monipuolinen hyödyntäminen
on mahdollista myös selaimella. Karttakäyttöliittymän määrittely ja julkaisu halutulla verkkosivulla
onnistuu 10 minuutissa. Käyttöoikeuksien hallintaa varten palvelut tullaan liittämään
luottamusverkostoihin,
joissa
käyttäjät
tunnistetaan
kotiorganisaatioissaan
kertakirjautumisperiaatteella (SSO, Single Sign-On). Käyttöoikeudet voidaan hallita keskitetysti
lisenssipalvelun avulla. Visiona on, että paikkatietoinfrastruktuuri palveluineen avautuu käyttäjälle
selaimessa laajana ja monipuolisena paikkatietojärjestelmänä. Arkkitehtuurissa kuvattu palveluväylä
tulee mahdollistamaan koko infrastruktuuria hyödyntävien prosessien määrittelyn, ajamisen ja
automaation. Tavoitteena on, että arkkitehtuurityökaluin laadittavan kuvauksen mukainen prosessi
voidaan testata ja käynnistää välittömästi. Näin paikkatiedon hyödyntäminen on käyttäjälle selvästi
aiempaa sujuvampaa, yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuudessa palveluväylän avulla
voitaisiin toteuttaa myös integraatioita kuten paikkatiedon tarjoaminen linkitettynä datana, mikä
edellyttää kohteiden muuttumattomia tunnisteita.

Kuva 6: Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri tähtää infrastruktuuriin, joka tarjoaa
käyttäjälle roolipohjaisin
käyttöoikeuksin paikkatietoaineistot
sekä paikkatietojärjestelmän
toiminnallisuuden selaimessa.
Keskeinen osa paikkatietoinfrastruktuuria ovat harmonisoidut käyttöehdot ja toimivat
sopimusmallit.
Kansallista
paikkatietoportaalia
varten
on
laadittu
vuonna
2009
verkkopalvelusopimus, jonka on Maanmittauslaitoksen kanssa allekirjoittanut 30 paikkatiedon
tuottajaa. Sopimus uudistetaan vuonna 2013 paikkatietoinfrastruktuurin palvelusopimukseksi
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(luonnos), joka mahdollistaa tiedon ja palvelujen laajan hyödyntämisen eri palvelualustojen ja
palveluväylien avulla. Merkittävä osa infrastruktuuria on avointa dataa ja monet rajapintapalvelut ovat
laajasti hyödynnettävissä.
Paikkatietoinfrastruktuurin kehittäminen toteuttaa osaltaan valtiovarainministeriön johdolla laaditun
Julkisen hallinnon ICT-strategian toimeenpanoa. Julkisen hallinnon ICT-strategian toimeenpanoa
varten valtiovarainministeriö on valmistellut mm. Avoimen tiedon ohjelmaa. Samaan aikaan ICT 2015
työryhmä on julkaissut toimenpide-ohjelman 21 polkua kitkattomaan Suomeen, jonka toimeenpanoa
johtaa valtioneuvoston kanslia.

7.2 Sidosryhmät
Paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen osallistuvat osaltaan eri sidosryhmät kuten
 paikkatiedon käyttäjät
 paikkatiedon tuottajat
 palveluntarjoajat ja
 koordinaatioelimet
Paikkatiedon käyttäjät
Paikkatietoinfrastruktuurin sisältämien tietoaineistojen käyttäjiä ovat ennen muuta tiedon tuottajat itse.
Keskeisiä paikkatiedon hyödyntäjiä ovat viranomaiset eri tehtävissään kuten
 ympäristön tilan seuranta
 kaavoitus ja maankäytön suunnittelu
 liikenneverkkojen suunnittelu ja ylläpito
 yhdyskuntahuolto
 maanpuolustus
 poliisitoimi ja pelastustehtävät
 verotus ja elinkeinojen valvonta
 kiinteistötehtävät ja kartoitus
 tilastotuotanto
Paikkatiedon käyttö on laajenemassa hallinnon päätöksentekoon ja tietojohtamiseen
suunnitteluun myös sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä koulutuksen järjestämisessä.

sekä

Viranomaisten tuottama paikkatieto voi olla hyödyllistä myös muille osapuolille hallinnossa ja
laajemmin yhteiskunnassa. Viranomaiset ovat asiakkaita toisilleen ja viranomaisilla on hallinnon
ulkopuolisia asiakkaita. Paikkatiedon käyttäjiä ovat
 yliopistot, korkeakoulut ja ammattikorkeakoulut tutkimusyksiköineen sekä
 eri asteiden oppilaitokset, joissa paikkatieto on tulossa osaksi oppimisympäristöjä.
Yritykset monilla eri toimialoilla hyödyntävät paikkatietotekniikkaa. Tyypillisiä paikkatiedon hyödyntäjiä
ovat yritykset, joiden toimialana on
 kaivostoiminta
 metsätalous ja metsäteollisuus
 energianhuolto
 maankäytön suunnittelu ja rakentaminen
 ympäristön hoito
 kauppa ja logistiikka
 tavaroiden ja henkilöiden kuljetus
 tietoliikenne
 kiinteistönvälitys
Paikkatiedon hyödyntäminen on laajenemassa monille uusille toimialoille kuten rahoitus- ja
vakuutustoimintaan.
Suomessa arvioidaan olevan noin 10 000 ammatissaan paikkatieto-ohjelmistoa käyttävää työntekijää.
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Paikkatiedon tuottajat
Paikkatieto syntyy suurelta osin julkisen hallinnon prosesseissa yleensä säädöksissä kirjatun tehtävän
hoitamiseksi tai sen yhteydessä taikka yritysten liiketoiminnan yhteydessä ja sitä varten. Yhteisöllinen
paikkatiedon keruu on kasvamassa nopeasti.
Paikkatiedon tuottajia ovat
 valtionhallinto
 aluehallinto
 kunnat
 yritykset
 yhteisöt
Valtionhallinnossa suurin osa virastoista ja laitoksista ylläpitää omaa tai muiden osapuolten toimintaa
varten paikkatietoaineistoja. INSPIRE-direktiivin soveltamisalaan näistä kuuluu vain osa eli noin 20
organisaatiota ja niidenkin kohdalla vain osa paikkatietoaineistoista kuuluu soveltamisalaan. Joillain
hallinnonaloilla, kuten ympäristöhallinnossa ja metsähallinnossa, käytännön työ paikkatiedon keruussa
ja käsittelyssä on merkittäviltä osin aluehallinnon tasolla.
Kunnat ovat itsehallinnollisia osapuolia, joilla on runsaasti lakisääteisiä tehtäviä. Erityisesti
maankäytönsuunnittelua, kaavoitusta ja rakentamista varten sekä joissakin muissa tehtävissään
kunnat tuottavat paikkatietoaineistoja. Vain osa aineistoista kuuluu direktiivin soveltamisalaan. Kuntien
tuottama tieto kootaan monesti valtakunnallisiin tietojärjestelmiin kuten kiinteistötiedot ja
rakennustiedot.
Yritykset kokoavat paikkatietoa omiin ja asiakkaidensa tarpeisiin. Merkittäviä tiedontuottajia ovat mm.
metsäteollisuusyritykset, teleoperaattorit, energiayhtiöt ja kaupan keskusliikkeet sekä yrityksiä
palvelevat konsultit.
Yhteisöllisellä tiedonkeruulla on pitkät perinteet lajien levinneisyyden havainnoinnissa. Gps-laitteet ja
älypuhelimet mahdollistavat uusien paikkatietoa tuottavien yhteisöjen toiminnan kuten OpenStreetMap
tai Foursquare.
Palveluntarjoajat
Paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamista ja hyödyntämistä voidaan tukea erilaisilla palveluilla.
Palveluntarjoajia ovat
 hallinnon sisäiset ja yhteiset tukipalveluyksiköt
 yritykset
Laki ja asetus paikkatietoinfrastruktuurista velvoittavat Maanmittauslaitoksen tarjoamaan
paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamista ja hyödyntämistä koskevaa tuki- ja neuvontapalvelua. Monilla
hallinnonaloilla on yhteisiä tietohallinnon palveluyksiköitä ja suurissa julkisen hallinnon
organisaatioissa sisäisiä palveluyksiköitä, jotka avustavat eri yksiköitä niiden tehtävissä.
Yritykset ovat keskeisiä palveluntarjoajia paikkatiedon tuottajille ja käyttäjille. Yritykset
 toimittavat paikkatieto-ohjelmistoja ja tukevat niiden käytössä
 tarjoavat palveluja paikkatiedon kokoamiseen ja jakeluun
 huolehtivat tiedon keruusta ja jalostamisesta toimeksiannon mukaan
 tarjoavat laitteisto- ja käyttöpalveluja
 suunnittelevat ja toteuttavat tietojärjestelmiä toimeksiannon mukaan
 toteuttavat ja tarjoavat käyttöliittymäpalveluja
 suunnittelevat ja testaavat ratkaisuja
Koordinaatioelimet
Paikkatietoinfrastruktuuriin liittyviä koordinaatioelimiä ovat
 Paikkatietoasiain neuvottelukunta
 Julkisen hallinnon tietohallintoneuvottelukunta
Paikkatietoasiain neuvottelukunnalla on aiemmin kuvatut lakisääteiset tehtävät.
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Julkisen hallinnon tietohallintoneuvottelukunta antaa mm. julkisen hallinnon suosituksia (JHS), jotka
tähtäävät tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen. Neuvottelukunnan yhteydessä toimivat JHS-jaosto
sekä Kokonaisarkkitehtuurijaos.
INSPIRE-direktiivin toimeenpanoa tukee ja seuraa avoin Inspire-verkosto, joka toimii työryhminä
jäljempänä kuvatulla tavalla.

7.3 Sidosryhmien rooli
Julkisen hallinnon tietohallinnon yleinen ohjaus on tietohallintolain mukaan valtiovarainministeriön
tehtävä. Valtiovarainministeriö huolehtii mm. kokonaisarkkitehtuurityöstä ja yhteentoimivuuden
kuvauksista. Valtiovarainministeriön
yhteydessä toimii Julkisen hallinnon tietohallinnon
neuvottelukunta (JUHTA). Paikkatietoinfrastruktuurilain mukaan maa- ja metsätalousministeriö ohjaa
ja seuraa lain toimeenpanoa ja sen yhteydessä toimii Paikkatietoasiain neuvottelukunta.
Paikkatiedon tuottajat huolehtivat yhteiskäyttöisen tiedon tarjoamisesta katselu- ja latauspalvelujen
avulla
käyttäjille.
Tukipalvelun
tarjoajana
Maanmittauslaitos
huolehtii
hakupalvelusta
(Paikkatietohakemisto), johon paikkatiedon tuottajat toimittavat aineistojensa ja palvelujensa
metatietokuvailut.
Maanmittauslaitos
huolehtii
myös
kansallisesta
paikkatietoportaalista
(Paikkatietoikkuna), johon tiedon tuottajat voivat liittää katselu- ja latauspalvelunsa ja jonka avulla
käyttäjät voivat selailla metatietoja sekä tarjolla olevia karttatasoja ja tietotuotteita. Portaali toimii myös
palvelualustana, jonka avulla käyttäjät voivat julkaista verkkosivuillaan paikkatietoinfrastruktuuriin
perustuvia karttaliittymiä.
Paikkatiedon tuottajat laativat itse metatietokuvailut. Inspire-sihteeristö kouluttaa ja neuvoo sekä
tarkistaa tuloksen. Paikkatiedon tuottajat toteuttavat katselu- ja latauspalvelut joko itsenäisesti tai
tilaamalla toteutuksen yritykseltä. Tuottaja saattaa tilata toteutuksen palveluna siten, että
palvelutietokanta rajapintapalveluineen on yrityksen käyttöpalveluympäristössä. Joidenkin
viranomaisten tekninen osaaminen on syvällistä, toiset taas ovat täysin palvelevien yritysten
osaamisen varassa. Inspire-sihteeristö kouluttaa ja neuvoo osapuolia säädösten ja ohjeiden
soveltamisessa. Inspire-verkostossa osapuolet jakavat kokemuksiaan ja kertovat ratkaisuistaan
Inspire-velvoitteiden hoitamisessa.
Julkisen hallinnon tietohallintoneuvottelukunnan alaisuudessa toimii Paikkatiedon JHS-ryhmä, joka
tunnistaa tarpeet laatia ja ylläpitää julkisen hallinnon suosituksia paikkatiedon yhteentoimivuuden
edistämiseksi. Avoimessa ryhmässä ovat mukana valtionhallinnon, kuntien ja yritysten edustajat.
Suomen Kuntaliiton yhteydessä toimii kuntien paikkatietoryhmä, joka ottaa kantaa kuntien rooliin
paikkatietoinfrastruktuurin tiedon ja palvelujen tarjonnassa. Valtiovarainministeriö on rahoittanut
kuntien ja yritysten projekteja paikkatiedon rajapintapalvelujen kehittämiseksi.
Inspire-sihteeristö on yhdessä Inspire-verkoston ja tiedon tuottajien kanssa kehittänyt ja ottanut
käyttöön verkkopalvelusopimuksen, joka kirjaa osapuolten vastuut ja velvoitteet sekä käyttäjien
oikeudet, kun katselu- ja latauspalveluja liitetään paikkatietoportaaliin.

7.4 Yhteiskäytön helpottamiseksi toteutetut toimenpiteet
Paikkatietoinfrastruktuuri toteutuu perustaltaan, kun viranomaiset huolehtivat katselu- ja
latauspalvelujen toteuttamisesta ja aineistojen ja palvelujen metatietokuvailujen laatimisesta
hakupalveluun.
Sen lisäksi Suomessa on panostettu mm. seuraaviin hankkeisiin ja palveluihin
 Kansallinen paikkatietostrategia
 Kansallinen paikkatietoportaali - Paikkatietoikkuna
o metatietoleijuke
o paikkatiedon palvelualusta - karttaliittymän julkaisu
o avoimen lähdekoodin Oskari-ohjelmisto
 Julkisen tiedon avaaminen
o ympäristötiedon latauspalvelu - Oiva
o maastotiedon avaaminen ja latauspalvelu
o muita paikkatiedon avauksia
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o Pääkaupunkiseudun Helsinki Region Infoshare-hanke
o Kansallinen Apps4Finland - Maps4Finland kilpailu
Sähköisen asioinnin SADe-ohjelma
PaikkaOppi
Paituli-paikkatietopalvelu
Lounaispaikka
Kunnan rakennetun ympäristön sähköisten palvelujen kehittäminen - Krysp

Hankkeiden ja erityisesti konkreettisten paikkatietoinfrastruktuuria hyödyntävien palvelujen
seurauksena tiedon tuottajien motivaatio katselu- ja latauspalvelujen toteuttamiseen on kasvanut.
Palvelujen kautta infrastruktuurin kehittäminen on muuttumassa tarjontalähtöisestä kysyntävetoiseksi.
Kehitys saattaa muuttaa toimintaa siten, että asiakkaiden ja käyttötapausten tarpeet alkavat ohjata
tarjontaa, nostavat esiin olemassa olevan paikkatiedon laatupuutteita ja alkaa lopulta ohjata osaltaan
tiedon keruuta.
Jatkuvasti saatavilla olevat sähköiset palvelut edellyttävät, että rajapintapalveluiden palvelukyky on
hyvä ja mahdolliset käyttökatkot jäävät lyhyiksi. Erityisen hyvin toimivia katselu- ja latauspalveluja
kehittyy silloin, kun tiedon tuottaja muuttaa toimintaansa siten, että myös oma prosessi käyttää
toteutettua rajapintapalvelua eikä palvelu ole vain erillinen ulkoisia asiakkaita tukeva toiminto.
Kansallinen paikkatietostrategia
Voimassa oleva kansallinen paikkatietostrategia on päivitetty ja julkaistu vuonna 2010.
Paikkatietoinfrastruktuurin toteuttaminen on lähtökohta, joka tähtää laajaan paikkatiedon
hyödyntämiseen yhteiskunnassa. Yhteistyö ja osapuolten roolien selkeyttäminen edistää tavoitteita.
Paikkatietoon liittyvän koulutuksen ja osaamisen lisääminen sekä tutkimus ovat edellytyksenä
paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntämisen kasvulle. Keskeisten ministeriöiden kanssa on laadittu
suunnitelma strategian toimeenpanosta eri hallinnonaloilla. Strategian päivitys käynnistyi vuoden 2013
alussa.
Kansallinen paikkatietoportaali - Paikkatietoikkuna
Kansallinen
paikkatietoportaali,
Paikkatietoikkuna
(www.paikkatietoikkuna.fi),
esittelee
paikkatietoinfrastruktuuria ja sen mahdollisuuksia. Portaalin avulla on helppo tutustua infrastruktuurin
tarjoamaan paikkatietoon ja palveluihin, joiden metatietoja voi selata palvelussa, mutta myös julkaista
muille verkkosivuille toteutetun leijukkeen avulla. Paikkatietoikkunassa voi selailla tarjolla olevia
karttatasoja tarvittaessa läpinäkyvinä päällekkäin ja vertailla eri aineistojen soveltuvuutta käyttäjän
tarpeisiin. Käyttäjä voi rekisteröityä palvelun käyttäjäksi, jolloin on mahdollista tallentaa eri
karttatasoista koostuvia näkymiä sekä omia kohteita käyttäjän omille karttatasoille. Rekisteröityneitä
käyttäjiä oli vuoden 2012 lopussa noin 10000.
Portaali toimii myös palvelualustana, jonka avulla kirjautunut käyttäjä voi määritellä ja julkaista
karttaliittymiä omille verkkosivuille. Palveluun kehitetään uusia toimintoja kuten tilastotiedon
esittäminen teemakarttoina sekä keskeisiä paikkatietoanalyysejä. Paikkatietoikkunaa kehitetään
avoimen lähdekoodin kirjastoja hyödyntäen ja kehitystyön tulokset julkaistaan avoimena lähdekoodina.
Portaalin kehittämisestä vastaa Maanmittauslaitoksessa Inspire-sihteeristö, joka on kilpailuttamalla
muodostanut kuuden yrityksen ohjelmoijista kehittäjätiimin. Kehitystyö etenee ketterän
ohjelmistokehityksen Scrum-menetelmillä. Hankeen rinnalle on käynnistynyt rinnakkaisia projekteja,
jotka omalta osaltaan kehittävät palvelualustaa.
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Kuva 7. Kansallinen paikkatietoportaali (www.paikkatietoikkuna.fi) tarjoaa mahdollisuuden tutustua
paikkatietoinfrastruktuurin sisältöön ja palveluihin. Paikkatietoikkuna toimii myös palvelualustana,
jonka avulla käyttäjä voi julkaista karttaliittymän omilla verkkosivuillaan.
Julkisen tiedon avaaminen
Julkisen tiedon avaaminen etenee valtioneuvoston periaatepäätöksen ja hallitusohjelman kirjausten
vauhdittamana. Suomen Ympäristökeskus avasi ympäristötiedot maksuttomaan uudelleenkäyttöön jo
vuonna 2008 ja tarjoaa aineistot ladattavaksi Oiva-palvelussaan (www.ymparisto.fi/oiva).
Maanmittauslaitos on avannut maastotiedot maksuttomaan uudelleenkäyttöön 1.5.2012 ja julkaissut
avoimen
tiedon
latauspalvelun
(www.maanmittauslaitos.fi/avoindata).
Myös
Geologian
tutkimuskeskus, Museovirasto, Metsäntutkimuslaitos ja Tilastokeskus sekä Ilmatieteen laitos ovat
avanneet aineistojaan. Paikkatiedon avaaminen jatkuu ja kehitystä seurataan Paikkatietoikkunassa
(www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/avoin-paikkatieto). Myös kunnat ovat ryhtyneet avaamaan
aineistojaan. Helsingin seudun kunnat ovat käynnistäneet vuonna 2010 Helsinki Region Infoshare hankkeen (www.hri.fi), jonka yhteydessä on avattu kuntien paikkatietoaineistoja. Tampere on
käynnistänyt vuonna 2012 vastaavan hankkeen. Vuotuinen Apps4Finland (www.apps4finland.fi)
kilpailu on käynnistynyt vuonna 2009. Vuosina 2011 ja 2012 kilpailussa on jaettu Maps4Finland
erikoispalkinto, joka on tehnyt tunnetuksi avoimen paikkatiedon hyödyntämisen mahdollisuuksia.
Kilpailuun on jätetty viime vuosina runsaat sata kilpailutyötä, joista monissa on mukana paikkatieto.
SADe-ohjelma
Valtiovarainministeriö
käynnisti
vuonna
2009
Sähköisen
asioinnin
ja
demokratian
vauhdittamisohjelman - SADe-ohjelman (www.vm.fi/sade). Ohjelmaan kuuluu monia projekteja, joista
osa toteuttaa paikkatietoinfrastruktuuriin tukeutuvia asiointipalveluja. Rakentamisen lupapalvelujen
(www.lupapiste.fi) avulla voi tehdä sähköisen rakennuslupahakemuksen liitekarttoineen. Harava
(www.eharava.fi) on karttapohjainen kyselypalvelu, joka edistää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia
ympäristön suunnittelussa. Liiteri tulee olemaan karttoihin ja tilastoihin perustuva maankäytön tieto- ja
analyysipalvelu. SADe-ohjelmassa hyödynnetään ja kehitetään edelleen avoimen lähdekoodin Oskariohjelmistoa.
PaikkaOppi
Turun yliopisto on toteuttanut Opetushallituksen rahoituksella projektin, jossa on toteutettu
paikkatietoinfrastruktuuria hyödyntävä lukio-opetukseen ja peruskoulun yläasteille soveltuva
paikkatiedon oppimisympäristö, PaikkaOppi (www.paikkaoppi.fi). Oppimisympäristö tarjoaa verkko-
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opetuspaketteja ja harjoitustehtäviä maantieteen alalta. Oppimisympäristöön oli kesään 2012
mennessä rekisteröitynyt yli 600 opettajaa 300 koulusta tai muusta oppilaitoksesta.
Paituli-paikkatietopalvelu
CSC Tieteen tietotekniikan keskus tarjoaa paikkatietoaineistoja suomalaisten korkeakoulujen
tutkimus- ja opetuskäyttöön. Paituli (http://www.csc.fi/tutkimus/alat/geotieteet/paikkatieto/paituli) on
latauspalvelu ja sen sivuilta löytyvät myös aineistojen metatiedot. CSC on tehnyt valtakunnallisten
aineistojen käytöstä sopimukset ja palvelusta on ladattavissa Maanmittauslaitoksen, Geologian
tutkimuskeskuksen, Ilmatieteen laitoksen, Liikenneviraston, Museoviraston, Maaseutuviraston,
Tilastokeskuksen sekä ympäristöhallinnon aineistoja. Vuonna 2012 palvelulla on ollut yli 1700
käyttäjää 29 korkeakoulusta.
Paitulin rinnalla on ollut käytössä Turun yliopiston vuonna 2003 toteuttama Paikkatietolainaamo
(www.paikkatietolainaamo.fi), joka on tarjonnut maksutta lainaksi monien tiedontuottajien aineistoja
lähinnä rajatuilta koealueilta. Paitulin toteuttaminen ja julkisen tiedon avaaminen ovat vähentäneet
nykyisin Maanmittrauslaitoksen ylläpitämän lainaamon käyttöä ja tarvetta.
Lounaispaikka
Lounaispaikka on Varsinais-Suomen liiton yhteydessä toimiva, vuonna 2002 käynnistynyt
yhteistyöverkostohanke, joka on julkaissut samannimisen alueellisen paikkatietoportaalin
(www.lounaispaikka.fi). Portaali kokoaa kuntien ja muiden alueen osapuolten tuottamia
paikkatietoaineistoja yhteentoimivaksi kokonaisuudeksi metatietoineen ja katselupalveluineen.
Vuodesta 2012 lähtien toiminta on vakinaistettu ja Lounaispaikka toimii myös maakuntien liittojen
palvelukeskuksena huolehtien INSPIRE-direktiivin piiriin kuuluvien aineistojen tarjoamisesta katseluja latauspalveluissa.
Krysp-projekti
Valtiovarainministeriö on rahoittanut kuntien Krysp-yhteishanketta, jossa on määritelty kunnan
rakennetun ympäristön sähköisissä palveluissa (KRYSP) tarvittavia rajapintapalveluja ja tietotuotteita
(www.paikkatietopalvelu.fi). Hankkeessa ovat olleet mukana myös kuntia palvelevat yritykset, jotka
ovat toteuttaneet määrittelyjä omiin tuotteisiinsa kuntien käyttöön. Hankkeessa on myös pilotoitu
kuntien rajapintapalveluja kokoavaa tietopalvelua, joka mahdollistaisi hajautetusti eri kuntien
tarjoaman paikkatiedon lataamisen yhdestä palvelusta.

7.5 Sidosryhmien yhteistyö
Paikkatietoinfrastruktuurin ja sen hyödyntämisen edistämiseksi työskennellään useissa verkostoissa,
joita ovat mm.
 Paikkatietoasiain neuvottelukunta
 Inspire-verkosto
 Inspire-tietotuotetyöryhmät
 Paikkatiedon JHS-ryhmä
 LYNET-verkosto
 Geoinformatiikan yliopistoverkosto Fiuginet
 ProGIS yhdistys
 Kaukokartoituskerho
 Nordic Inspire Network
Kansallista paikkatietoportaalia koskeva yhteistyö on kuvattu edellisessä luvussa 7.4.
Paikkatietoasiain neuvottelukunta
Paikkatietoasiain neuvottelukunta on kolmivuotiskaudellaan seurannut paikkatietoinfrastruktuurin
toteutusta ja INSPIRE-direktiivin toimeenpanoa. Neuvottelukunta on vahvistanut vuosittain kansallisen
Inspire-aineistoluettelon ja tarkistanut komissiolle toimitettavat seurantatiedot sekä raportoinnin.
Neuvottelukunta on edistänyt ja seurannut kansallisen paikkatietostrategian toimeenpanoa,
käynnistänyt strategian päivityksen sekä tehnyt aloitteen julkisen hallinnon paikkatiedon
viitearkkitehtuurin laatimiseksi.
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Inspire-verkosto
Inspire-verkosto valmisteli vuonna 2010 kansallisen paikkatietostrategian ja on toiminnallaan edistänyt
sen toteuttamista. Toimintasuunnitelmassa verkoston ryhmät on asetettu strategian neljän
päätavoitteen mukaan ja ryhmät järjestävät aihepiireistään seminaareja ja työpajoja.
Infrastruktuuri-ryhmä on seurannut katselu- ja latauspalvelujen toteuttamista sekä kansallisen
paikkatietoportaalin kehittämistä. Ryhmässä viranomaiset ovat jakaneet kokemuksiaan teknisistä
ratkaisuista ja haasteista.
Yhteistyö-ryhmä on etsinyt arvoketjujen kipukohtia ja pohtinut mahdollisia ratkaisuja osapuolten
roolien selkeyttämiseen. Ryhmässä on paneuduttu myös toimintamallien muutokseen kuten datan
avaamiseen ja avoimen lähdekoodin kehittämiseen.
Hyödyntäminen-ryhmä on edistänyt paikkatiedon käytön kypsyysmallin kehittämistä ja tunnistanut
alan parhaita käytäntöjä sekä valmistellut näitä esittelevää tapaushakemistoa. Ryhmä on tutustunut
erityisesti paikkatiedon mahdollisuuksiin kuntien toiminnan kehittämisessä.
Osaaminen-ryhmä on pyrkinyt kuvaamaan paikkatietoalan työtehtävissä tarpeellisia taitoja ja
osaamisprofiileja. Ryhmä on yhteistyössä yliopistoverkoston kanssa aloittanut vuotuisten
Geoinformatiikan tutkimuspäivien järjestämisen.
Arkkitehtuuri-ryhmä käynnistyi tukemaan paikkatiedon viitearkkitehtuurin laatimista julkisen hallinnon
kokonaisarkkitehtuurityötä varten. Ryhmässä osapuolet ovat myös esitelleet oman organisaationsa
kokonaisarkkitehtuurityötä.
Termit ja ontologiat -hanke on toiminut verkoston yhteydessä ja huolehtinut kansallisen sanaston
täydentämisestä direktiivin toimeenpanoon liittyvillä termeillä sekä Geoinformatiikan sanaston ja
metatietokuvailussa käytettävän avainsanaston ontologisoinnista ja kytkemisestä Yleiseen
suomalaiseen ontologiaan.
Tietotuoteryhmät
INSPIRE-direktiivin toimeenpano edellyttää seitsemän vuoden siirtymäajan puitteissa paikkatiedon
tarjoamista eurooppalaisittain harmonisoidussa, yhteentoimivassa muodossa. Komission asetus
paikkatietojen yhteentoimivuudesta kirjaa eri teemoihin kuuluvat kohdetyypit, näiden ominaisuudet ja
yhteisesti sovellettavat koodiluettelot.
Suomessa asetettiin vuonna 2010 paikkatiedon tuottajista koostuvat direktiivin liitteen I
tietotuoteryhmät suunnittelemaan tulevaa tietojen tarjoamista. Suunnitelmat julkaistiin vuoden 2010
lopussa. Vastaava työskentely jatkuu direktiivin liitteiden II ja III teemojen osalta, kun elokuussa 2012
käynnistyi seitsemän ryhmää.
Ryhmä: Teemat
VETURIORGANISAATIO ja muut OSAPUOLET (ryhmiin on tullut lisää osapuolia …)
Ryhmä 1 : Korkeus, Ortoilmakuvat
MML, LIVI, PV, SYKE, Vantaa
Ryhmä 2 : Maanpeite, Maankäyttö, Aluehallinta ja rajoitusalueet, Luonnonriskialueet
SYKE, LIVI, MML, MAVI, TEM, TUKES, Varsinais-Suomen liitto, Helsinki
Ryhmä 3 : Geologia, Maannos, Energiavarat, Mineraalivarat
GTK, MML, MTT, SYKE, TUKES
Ryhmä 4 : Tilastoyksiköt, Väestöjakauma, Väestön terveys ja turvallisuus
TK, THL
Ryhmä 5: Rakennukset, Julkiset palvelut, Tuotanto- ja teollisuuslaitokset, Maatalousvesiviljelylaitokset
VRK, MML, TK, Espoo, Helsinki
Ryhmä 6 : Ympäristön tilan seurantalaitteet, Ilmakehä ja ilmasto, Merentutkimus, Merialueet
IL, HELCOM, SYKE, Uudenmaan liitto
Ryhmä 7 : Eliömaantieteelliset alueet, Elinympäristöt ja biotoopit, Lajien levinneisyys
LTKM, HELCOM, RKTL, Suomen Metsäkeskus, SYKE, Tapio

ja

Suunnitelmat pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2013 aikana. Työskentelyssä tunnistetaan direktiivin
soveltamisalaan kuuluvat paikkatietoaineistot ja niiden ylläpitäjät. Aineiston sisältöä verrataan Inspiretietotuotteen rakenteeseen ja viranomaisten kesken sovitaan työnjaosta ja tietotuotteen kokoamisesta
sekä palvelujen tarjoamisesta. Ryhmien työn tulokset ovat aiheuttaneet tarkistuksia kansalliseen
Inspire-aineistojen luetteloon ja heijastuvat kansallisen paikkatietoinfrastruktuuriasetuksen sisältöön
siltä osin kuin nimetään soveltamisalaan kuuluvat tiedot ja viranomaiset.
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Erityisenä haasteena harmonisoitujen tietotuotteiden tarjoamisessa koetaan muuttumattomien
yksilöivien tunnisteiden tuottaminen sellaisten tietoaineistojen osalta, joissa ei entuudestaan ole
vastaavaa käytäntöä ja määriteltyjä elinkaarisääntöjä eri kohdetyypeille.
Paikkatiedon JHS-ryhmä
Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta on kannustanut toimialakohtaisten verkostojen
synnyttämiseen julkisen hallinnon suositusten laatimiseksi. Valtionhallinnon, kuntien ja yritysten
edustajista koostuva Paikkatiedon JHS-ryhmä on toiminut vuodesta 2008 lähtien. Ryhmä on
tunnistanut
tarpeita
suositusten
antamiseksi
ja
päivittämiseksi
INSPIRE-direktiivin
täytäntöönpanosääntöjen ja ohjeiden pohjalta. Tavoitteena on, että velvoitteiden keskeisin sisältö ja
selkeät ohjeet ovat viranomaisten ja heitä palvelevien yritysten saatavilla.
Inspire-vaatimusten vuoksi JHS-järjestelmässä on annettu tai päivitetty useita suosituksia, jotka
koskevat koordinaattijärjestelmiä, paikkatiedon metatietoja, mallintamista, sisältöpalveluja sekä
tietotuotemäärittelyjä. Suosituksia tullaan päivittämään tai laatimaan edelleen mm. paikkatiedon
mallintamisen täydentämiseksi, laadun kuvaamiseksi, kohteiden yksilöivien tunnisteiden ja
elinkaarisääntöjen määrittelyn tueksi ja kansallisten tietotuotteiden määrittelemiseksi sekä
koodiluettelojen soveltamiseksi.
LYNET-verkosto
LYNET-verkosto on vihreään kasvuun tähtäävä luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä,
johon osallistuvat Elintarvikevirasto, Geodeettinen laitos, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus,
Metsäntutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus sekä Suomen ympäristökeskus.
Verkostolla on käynnissä lukuisia hankkeita neljässä tutkimusohjelmassa:
 Ilmastonmuutos-ohjelma
 Itämeri-ohjelma
 Bioenergia-ohjelma
 Kestävän maankäytön ohjelma
Verkostolla on laajaa yliopistoyhteistyötä ja yli 30 yhteisprofessuuria eri yliopistojen kanssa.
Geoinformatiikan yliopistoverkosto Fiuginet
Fiuginet toimii paikkatietoon liittyvän tutkimuksen, opetuksen ja vuorovaikutuksen yliopistoverkostona.
Tarkoituksena on kehittää ja tukea geoinformatiikan tutkimusta ja opetusta mm. paikkatietoaineistojen
ja -ohjelmistojen hankinnassa ja jakamisessa. Yhteistyöaiheita ovat myös tutkijakoulutus, yhteiset
tutkimushankkeet sekä kansainvälisten verkostojen kehittäminen. Verkosto edistää tieteiden välistä
vuorovaikutusta ja toimii alan tiedonvälittäjänä yliopistoissa ja yhteiskunnassa. Keväällä 2012 Inspireverkosto ja Fiuginet aloittivat vuotuisten Geoinformatiikan tutkimuspäivien järjestämisen.
ProGIS yhdistys
ProGIS yhdistys edistää paikkatiedon ja paikkatietotekniikan hyödyntämistä eri aloilla ja tarjoaa
paikkatietoalalle yhteistyöfoorumin. Yhdistykseen kuuluu henkilö- ja yhteisöjäseniä. Yhteisöjäsenet
muodostavat yritysrenkaan, joka toimii yhdistyksen sisällä. Yhdistys järjestää vuosittain kaksi
seminaaria sekä jakaa kunniamainintoja ja palkintoja.
Kaukokartoituskerho
Kaukokartoituskerho tukee organisaatio- ja henkilöjäsenten vuorovaikutusta kaukokartoituksen ja
kuvankäsittelyn kehityksen seuraamisessa. Yhdistys järjestää vuosittain Kaukokartoituspäivät
itsenäisenä tapahtumana tai jonkin muun tapahtuman yhteydessä.
Nordic Inspire Network
Kansalliset yhteystahot ja tukipalveluista huolehtivat osapuolet Pohjoismaissa kokoontuvat kaksi
kertaa vuodessa vaihtamaan kokemuksia INSPIRE-direktiivin toimeenpanosta. Pohjoismaiset
karttalaitokset ovat käynnistäneet kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamista tukevan NOSINyhteistyön (Nordic Open Source Initiative Network), joka tuottaa yhteisiä ratkaisuja avoimella
lähdekoodilla. Yhteistyössä on kehitetty mm. hakupalvelun toteuttavaa GeoNetwork-ohjelmistoa.
Pohjoismaiden karttalaitokset ovat osallistuneet myös EU:n rahoittamaan ESDIN-projektiin (European
Spatial Data Infrastructure) ja osallistuvat vuonna 2013 alkavaan ELF-projektiin (European Location
Framework).
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7.6 Palvelujen saatavuus INSPIRE-paikkatietoportaalin kautta
EU:n komission julkaiseman INSPIRE Geoportalin (http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/discovery/)
avulla voi selata direktiivin soveltamisalaan kuuluvien paikkatietoaineistojen ja palvelujen metatietoja,
joita on tarjolla 300 aineistosta ja 47 palvelusta. Portaalin katselupalvelussa voi selailla
paikkatietoinfrastruktuurissa tarjolla olevia karttatasoja, joita on Suomen osalta liitettynä 316 ja joista
osa vaatii autentikointia. Tarjolle tulee lisää metatietokuvailuja sitä mukaa kuin tiedon tuottajat niitä
laativat. Metatietojen lisääntyessä myös saatavilla olevien karttatasojen määrä kasvaa.
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8 Paikkatietoinfrastruktuurin käyttö
8.1 Paikkatietopalvelujen käyttö
Paikkatiedon käyttö on kasvanut Suomessa viime vuosina erityisesti julkisen tiedon avaamisen ja
INSPIRE-direktiivin toimeenpanon vaikutuksesta. Paikkatietoinfrastruktuurin haku-, katselu- ja
latauspalvelujen kehittäminen on parantanut paikkatietojen saavutettavuutta ja direktiivi on lisännyt
yleistä tietoisuutta. Paikkatietoa hyödynnetään myös monilla muilla tavoilla.
Inspire-verkoston Hyödyntäminen-ryhmä julkaisi laajaan kyselyyn perustuvan selvityksen Paikkatiedon
hyödyntäminen Suomessa 2010, Osa 1 Julkishallinnon organisaatiot. Selvityksen mukaan keskeisiä
paikkatietoaineistojen toimittajia julkishallinnossa ovat mm. Maanmittauslaitos, Suomen
ympäristökeskus
ja
ELY-keskukset,
Väestörekisterikeskus
ja
Tilastokeskus.
Toisaalta
Maanmittauslaitos hankkii kartantuotantoaan varten runsaasti paikkatietoa kunnilta ja muilta
viranomaisilta. Yli 90 % kyselyyn osallistuneista vastasi, että organisaatiossa on tarve kehittää
paikkatieto-osaamista. Merkittävimmiksi hyödyntämisen esteiksi ilmoitettiin aineistojen saatavuus,
laatu, hinnoittelu ja löydettävyys sekä työkalujen käytettävyys.

Kuva 8. Selvityksen mukaan viranomaiset valtionhallinnossa ja kunnissa hankkivat
paikkatietoaineistoja tyypillisesti etenkin
Maanmittauslaitokselta, SYKE:stä, VRK:sta ja
Tilastokeskukselta (Kuvalähde Paikkatiedon hyödyntäminen Suomessa 2010, Osa 1 Julkishallinnon organisaatiot)
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Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLA:n, Aalto-yliopiston ja Digesin yhteinen tutkimushanke on
tuottanut julkaisun Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä.
Selvityksen mukaan yritykset hyödyntävät runsaasti paikkatiedon ilmaispalveluja. Lisäarvopalveluja
tuottavilla yrityksillä on kykyä ja kiinnostusta hyödyntää myös julkisen sektorin avointa paikkatietoa.
Selvityksen tulokset tukevat ETLA:n julkaiseman tutkimuksen tulosta, että erityisesti pienten ja
keskisuurten yritysten liikevaihto kasvaa noin 15 % nopeammin maissa, joissa on avattu paikkatietoa,
verrattuna maihin, joissa julkisen sektorin tiedon hinnoittelu on korkeaa.
Paikkatietoinfrastruktuurin rajapintapalvelut
INSPIRE-direktiivin toimeenpanon yhteydessä kerätään vuosittain seurantatiedot katselu- ja
latauspalvelujen käytöstä. Vuoden 2012 loppuun mennessä paikkatietoinfrastruktuuriin kuuluu ainakin
25 katselupalvelua (WMS, Web Map Service) noin 20 organisaation toteuttamana sekä neljä
kyselypalvelua (WFS, Web Feature Service) ja neljä tiedostopalvelua (ATOM-syöte).
Hakupalvelu
Paikkatietoinfrastruktuurin hakupalveluun (CSW) kohdistui vuonna 2012 yhteensä lähes 1,7 miljoonaa
hakua. Palvelupyyntöjä rajapintapalveluun tuottavat etenkin Paikkatietoikkunan metatiedon
käyttöliittymät, Paikkatietohakemisto-palvelu sekä joidenkin paikkatiedon tuottajien julkaisemat
aineistoselosteiden verkkosivut.
Katselupalvelut
Paikkatietoinfrastruktuuriin kuuluviin paikkatietoa hallinnoivien viranomaisten omiin katselupalveluihin
(WMS) kohdistui vuonna 2012 yhteensä noin 475 miljoonaa palvelupyyntöä, kun edellisenä vuonna
määrä oli noin 275 miljoonaa, mikä tarkoittaa noin 70 % kasvua edellisvuodesta. Osin kasvu johtuu
uusien aineistojen tuomisesta katselupalveluun kuluneen vuoden aikana. Samoja paikkatietoaineistoja
käytetään runsaasti myös muilla tavoin Internetissä sekä organisaatioiden sisäisissä palveluissa.
Näiden palvelujen käyttömääriä ei ole tiedossa.
Seuraavassa katselunpalvelun (WMS) palvelupyyntöjen määriä organisaatioittain:
 Maanmittauslaitoksen rasteriaineistojen palvelurajapintaan tuli noin 370 miljoonaa
palvelupyyntöä Kasvua edellisestä vuodesta on noin 40 %.
 Suomen Ympäristökeskuksen WMS-palveluihin tuli lähes 25 miljoonaa palvelupyyntöä ja
kasvu edellisvuodesta on nelinkertainen.
 Museoviraston WMS-palveluun tuli noin 25 miljoonaa pyyntöä ja kasvu edellisvuoteen on yli
60-kertainen, mikä viestii merkittävän käytön alkamisesta.
 Tampereen kaupungin WMS-palveluihin tuli runsaat 20 miljoonaa palvelupyyntöä eikä
palveluja ollut saatavilla edellisenä vuonna. Tampereen kaupunki on julkaissut
verkkosivuillaan WMS-palveluja käyttäviä karttaliittymiä.
 Liikenneviraston WMS-palveluihin tuli noin 11 miljoonaa pyyntöä, mikä on yli kolminkertainen
edellisvuoteen nähden. Maaliikenteen osuus on noin 60 % ja meriliikenteen noin 40 %.
 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) kaivosrekisterin kartta-aineiston WMS-palveluun
tuli noin 7 miljoonaa pyyntöä, mikä liittyy kaivosasioiden näkyvyyteen mediassa.
 Geologian tutkimuskeskuksen WMS-palveluun tuli runsaat 6 miljoonaa pyyntöä, mikä on noin
2,5 kertaa edelliseen vuoden määrä.
 Metsäntutkimuslaitoksen WMS-palveluun tuli yli 5 miljoonaa pyyntöä marras-joulukuun aikana.
Palvelun avaaminen sai näkyvyyttä mediassa, mikä selittää käytön määrää.
 Espoon kaupungin WMS-palveluun tuli noin 5 miljoonaa pyyntöä.
 Maaseutuviraston peltolohkorekisterin WMS-palveluun tuli lähes 3 miljoonaa pyyntöä, mikä on
50 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Maatalouden tukihakemusten laatimisessa on tarjolla
selaimessa toimiva karttaliittymä.
Latauspalvelut
Paikkatietoinfrastruktuurin kyselypalvelujen toteutus on vielä kesken, mutta muutamat palvelut ovat
päässeet tuotantovaiheeseen. Kyselypalveluihin (WFS) kohdistui vuonna 2012 yhteensä runsaat 20
miljoonaa kyselyä, kun vuonna 2011 kyselyjä oli noin 4 miljoonaa, joten kyselykäyttö on kasvanut
viisinkertaiseksi. Latausten määrä ylitti vuonna 2012 miljoonan tiedoston rajan. Latauspalvelujen
seurannan tunnusluvut eivät ole erityisen yhteismitallisia, kun ladatun datan määrä saattaa
olennaisesti vaihdella palvelusta ja tapahtumasta toiseen.
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Seuraavassa kyselypalvelun (WFS) palvelupyyntöjen määriä eräiden palvelujen osalta:
 Maanmittauslaitoksen ja kuntien yhteisen kiinteistötietojärjestelmän WFS-palveluun tuli
runsaat 16 miljoonaa kyselyä, mikä on seitsenkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.
 Maanmittauslaitoksen nimistön kyselypalveluun tuli noin 2,7 miljoonaa kyselyä, jossa 35 %
kasvua.
 Väestörekisterikeskuksen rakennustietojen WFS-palveluun tuli 1,5 miljoonaa kyselyä, kun
edellisvuonna kyselyjä oli vasta noin 1000.
 Geologian tutkimuskeskuksen WFS-palveluun tuli 120.000 kyselyä, jossa 20 % kasvua.
Paikkatietoinfrastruktuurin latauspalveluja on kehitetty ja tarjolle on tullut jo joitakin ATOM-syötteeseen
perustuvia tiedostopalveluja (Geologian tutkimuskeskus, Lounaispaikka, Maanmittauslaitos,
Metsäntutkimuslaitos, Museovirasto, Suomen Ympäristökeskus).
Laajeneva julkisen tiedon avaaminen on lisännyt paikkatiedon latausmääriä todella merkittävästi.
Maanmittauslaitoksen avoimeen dataan kohdistui suuri kysyntä 1.5.2012 alkaen ja vuoden loppuun
mennessä oli ladattu lähes 900 000 tiedostoa, mikä on monikymmenkertainen määrä aiempiin vuosiin
nähden. Suomen ympäristökeskuksen Oiva-palvelusta ladattiin 22 000 aineistopakettia ja kasvu on
ollut vuosittain yli 50 %. Korkeakouluille toteutetun PaITuli-palvelun kautta ladattiin 156 000 tiedostoa,
jossa kasvu 14 %.
Paikkatietoaineistoja ja avointa dataa on tarjolla Internetissä myös muiden kanavien kautta, joiden
käyttömääristä ei ole tietoa.
Muunnospalvelu
Paikkatietoinfrastruktuurin muunnospalveluna on tarjolla Geodeettisen laitoksen toteuttama
koordinaattimuunnospalvelu (WPS/CT), johon vuoden 2012 aikana kertyi 90 000 palvelupyyntöä.

8.2 Paikkatietoaineistojen käyttö
Paikkatietoinfrastruktuurin katselupalveluja (WMS) on otettu jo laajasti käyttöön ja kyselypalvelun
(WFS) käyttö laajenee vähitellen uusiin toimintamalleihin siirryttäessä ja tarjonnan kasvaessa.
Ammattimaista paikkatietojen hyödyntämistä dominoi vielä toistaiseksi tiedostopalvelut, joissa ollaan
selkeästi siirtymässä itsepalveluun. INSPIRE-direktiivin toimeenpanon yhteydessä tiedostopalveluja
on toteutettu Atom-syötteinä, jonka käytön helpottamiseksi tarjotaan helppo karttaliittymä tiedostojen
valintaa varten.
Paikkatietoa hankitaan monista tiedostopalveluista, joista laajasti käytettyjä ovat olleet mm.:
 Maanmittauslaitoksen Avoimien aineistojen tiedostopalvelu
 Suomen Ympäristökeskuksen OIVA-palvelu
 CSC Tieteen tietotekniikan keskuksen PaITuli-paikkatietopalvelu
Jäljempänä on lisätietoa, mitä tietoa palveluista ladattiin eniten.
Yritykset toimivat keskeisinä paikkatiedon jakelijoina elinkeinoelämälle ja myös julkishallinnolle.
Esimerkkejä jakelukanavista ovat
 CGI:n (aiemmin Logica) Mapstream-palvelu
 Karttakeskuksen aineisto- ja rajapintapalvelut
 SITO-yhtiöiden AINO-palvelu ja LOUHI-palvelu
CGI:n Mapstream-palvelu käyttää RaveGeo-teknologiaa vektoriaineistojen välitykseen ja sen kautta
on saatavilla maasto-, kiinteistö- ja GTK:n maaperätietoja sekä SYKE:n ja Tilastokeskuksen aineistoja
ja NAVTEQ:n tietoaineistoja. Käyttöoikeudet voi hankkia sähköisestä kauppapaikasta.
Karttakeskuksen aineisto- ja rajapintapalvelut vektori- ja rasterimuotoisia kartta-aineistoja eri
teemoista ja palvelun kautta välitetään monien kansallisten ja kansainvälisten tiedontuottajien dataa.
Karttakeskuksen Lähde-palvelu tarjoaa WMS-palvelua.
SITO-yhtiöiden AINO-palvelu on paikkatietoaineistojen hallintapalvelu, joka tarjoaa eri tiedontuottajien
tiedot asiakkaan tietojärjestelmän kanssa yhteensopivalla tavalla. LOUHI-palvelussa paikkatiedot
kootaan eri lähteistä yhteen käyttöliittymään.
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Ammattimaisessa käytössä on myös monia tunnettuja hallinnon kartta- ja aineistopalveluja kuten:
 GTK:n geologisten karttojen ja aineistojen Geo.fi-palvelu
 Maanmittauslaitoksen Kiinteistötietopalvelu
(aiemmin Ammattilaisen karttapaikka ja KTJ-selaintietopalvelu)
 Metlan MetInfo-metsätietopalvelut
 Liikenneviraston tie- ja katuverkon Digiroad sekä reaaliaikaisen liikennetiedon Digitraffic,
rautatieliikenteen Tasoristeys.fi ja kansainvälinen merikarttojen Primar-merkikarttapalvelu
 Luonnontieteen keskusmuseon lajien levinneisyyden Lintuatlas ja Kasviatlas
 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Kala-atlas
Avoimen
paikkatiedon
latausja
rajapintapalvelut
on
esitelty
Paikkatietoikkunassa,
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/avoin-paikkatieto. Esimerkki avoimen laserkeilausaineiston
hyödyntämisestä on Apps4Finland kilpailussa palkittu Karttapullautin-sovellus.

Kuva 9. Maastotiedon tiedostopalvelussa on toteutettu helppokäyttöinen karttaliittymä, joka on
rakennettu Atom-syötteen varaan.
Maanmittauslaitoksen latauspalvelu käynnistyi 9.5.2012 ja vuoden 2012 aikana palvelulle on
kertynyt noin 15 000 asiakasta ja lähes 62 000 lataustapahtumaa, joiden yhteydessä on ladattu noin
900 000 tiedostoa. Avointa maastotietoa ladattiin seuraavasti (ladattujen tiedostojen lukumäärä):
 Peruskarttarasteri
191 399
 Korkeusmalli 10 m
181 780
 Väriortoilmakuva
168 140
 Maastotietokanta (vektori)
120 881
 Laserkeilausaineisto
81 427
 Maastokarttarasteri 1:50 000
68 151
 Taustakartta 1:5000
59 645
 Väri-infraortokuva
46 437
 Taustakartta 1:10 000
23 541
Suomen Ympäristökeskuksen OIVA-palvelu tarjoaa hydrografiaan, pohjavesiin, luonnonsuojeluun
ja maankäyttöön liittyviä paikkatietoaineistoja. Paikkatiedon lataaminen palvelun kautta on kasvanut
viime vuosina merkittävästi. Vuonna 2010 ladattiin noin 9000 aineistopakettia tai osa-aineistoa,
vuonna 2011 ladattiin yli 15000 ja vuonna 2012 jo yli 22000. Paikkatiedon lataamisen kasvu on ollut
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keskimäärin yli 50% vuodessa. OIVA-palvelusta ladatuimmat aineistot vuonna 2012 olivat (ladattujen
aineistopakettien määrä):












Pohjavesialueet
Natura 2000
Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet
Valuma-aluejako
Koskiensuojelulailla suojellut vesistöt
Vesienhoitoalueet
Maasto- ja vesiliikenteen rajoitusalueet
Corine Land Cover 2006
Metsäkasvillisuusvyöhykkeet
Ympäristömeludirektiivin mukaiset meluselvitykset
Suokasvillisuusvyöhykkeet

1856
1533
1364
1129
705
605
590
578
568
567
518

CSC Tieteen tietotekniikan keskuksen PaITuli-paikkatietopalvelu on yliopistojen ja korkeakoulujen
on aineistojen latauspalvelu, joka käynnistyi vuonna 2009. Vuonna 2012 palvelun on ollut 1700
käyttäjää 29 korkeakoulusta ja palvelun kautta ladattiin 12900 latauskerralla yhteensä 156000
tiedostoa pääasiassa opetusta ja opinnäytetöitä varten. Palvelun käyttö on kasvanut vuoteen 2011
nähden 14%. Ladatusta paikkatiedosta 68 % oli Maanmittauslaitoksen tuottamia aineistoja ja noin 15
% Suomen ympäristökeskuksen aineistoja. Palvelussa saatavilla olevat aineistot ovat palvelua
käyttäville korkeakouluille ja muille osapuolille maksuttomia.

Kuva 10. Vuonna 2012 CSC:n PaITuli-paikkatietopalvelun kautta korkeakoulujen tutkijat, opettajat ja
opiskelijat latasivat yli 150 000 tiedostoa, joista 68% oli Maanmittauslaitoksen maastotietoja ja noin
15% Suomen Ympäristökeskuksen paikkatietoaineistoja.

8.3 Yleisö paikkatiedon käyttäjänä
Yleisölle on tarjolla monia verkkosivustoja, joiden kautta voi hyödyntää paikkatietoinfrastruktuurin
rajapintapalveluja. Samoja paikkatietoaineistoja hyödynnetään myös monissa Internetin
karttapalveluissa, jotka eivät perustu rajapintapalvelujen käyttöön. Kaupungit ja muut kunnat tarjoavat
kuntalaisille on monia suosittuja perinteisiä verkkokarttapalveluja kuten kuntien opaskartta-,
kantakartta-, ilmakuva- ja kaavoituspalvelut sekä reittioppaat ja palvelukartat. Metsähallitus tarjoaa
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Retkikartta-palvelua.

Liikennevirasto

tarjoaa

valtakunnallista

Matka.fi

Paikkatietoinfrastruktuurin rajapintapalveluja hyödyntäviä palveluja ovat mm.
 Paikkatietoikkuna
 Karttapaikka
 Tampereen karttaliittymät
 Vipu-palvelu
 PaikkaOppi
 Suomi.fi Palvelukartta
 Kulttuuriperintö
 Mol.fi
Paikkatietoikkuna (www.paikkatietoikkuna.fi) on paikkatietoinfrastruktuuria esittelevä kansallinen
portaali, joka tarjoaa helppokäyttöisen karttaliittymä infrastruktuurin rajapintapalveluihin. Karttaikkunaa
käyttää päivittäin yli 1000 eri käyttäjää ja palveluun on rekisteröitynyt käyttäjiksi yli 10 000 henkilöä.
Paikkatietoikkunan karttaikkunan kautta tuli vuoden 2012 lopussa kuukausittain yli 40 miljoonaa
palvelupyyntöä paikkatietoinfrastruktuurin rajapintapalveluihin; sen lisäksi merkittävä osa
karttaliittymän palvelupyynnöistä kohdistui välimuistipalveluun.
Kansalaisen Karttapaikka (kansalaisen.karttapaikka.fi) on tarjonnut vuodesta 1996 lähtien yleisölle
mahdollisuuden selailla Maanmittauslaitoksen valtakunnallisia maastokarttoja Internetissä sekä
nykyisin myös ilmakuvia ja kiinteistörajoja. Karttapaikka tuotti rajapintapalveluihin yhteensä 135
miljoonaa karttahakua vuonna 2012.
Tampereen kaupunki on julkaissut verkkosivuillaan useita katselupalveluihin (WMS) perustuvia
karttaliittymiä verkkosivuillaan. Palvelupyyntöjä rajapintapalveluihin kertyi vuonna 2012 yli 20
miljoonaa - ja näistä suurin osa yleisön selaillessa kaupungin verkkosivuja.
PaikkaOppi-palvelu (www.paikkaoppi.fi) on laadittu Turun yliopiston johdolla Opetushallituksen
rahoittamassa projektissa, jossa on kehitetty ja otettu käyttöön paikkatietoinfrastruktuurin
rajapintapalveluihin tukeutuva oppimisympäristö. PaikkaOppi-palvelua käytetään yli 200 lukiossa ja
yläasteen koulussa lähinnä maantieteen opetuksen yhteydessä.
Palvelukartta on osa Valtiokonttorin Suomi.fi-portaalia (www.suomi.fi/suomifi/suomi/palvelukartta).
Valtionhallinnon palvelupisteiden Palvelukartta perustuu katselupalveluhin. Portaalilla on kuukausittain
noin 150 000 yksilöityä käyttäjää ja vuonna 2012 Palvelukartta tuotti 9 miljoona karttahakua.
Museovirasto
on
julkaissut
Kulttuuriympäristön
tietojärjestelmän
palvelujen
osana
paikkatietoinfrastruktuuriin perustuvan karttaliittymän, joka näyttää karttatasoina muinaisjäännökset,
rakennetun kulttuuriympäristön perintökohteet sekä maailmanperintökohteet.
Vipu-palvelu (www.mavi.fi/fi/index/viljelijatuet/vipu.html) tarjoaa maanviljelijöille Maaseutuviraston
sähköisen asiointipalvelun maatalouden tukihakemusten laatimiseen. Vuonna 2012 yli 26 000
maatilaa jätti hakemuksen sähköisesti. Osana asiointipalvelua on karttaliittymä, joka tukeutuu
paikkatietoinfrastruktuurin rajapintapalveluihin. Maanviljelijä voi päivittää viljelysuunnitelmiaan
karttaliittymässä, joka laskee kuvioiden pinta-alatiedot lomakkeelle.
Työ- ja elinkeinoministeriö on kehittämässä avointen työpaikkojen hakua ja liittänyt Mol.fi -palvelun
uuteen versioon katselupalveluun perustuvan karttaliittymän, joka näyttää työpaikan sijainnin kartassa.
Sähköisen
asioinnin
ja
demokratian
vauhdittamisen
SADe-ohjelmassa
on
kehitetty
paikkatietoinfrastruktuuriin perustuvia asiointipalveluja kuten Kyselypalvelu Harava (www.eharava.fi) ja
rakentamisen lupien Lupapiste (www.lupapiste.fi). Kehitteillä on lisäksi useita muita asiointipalveluja,
joissa on mukana karttaliittymä.
Pääkaupunkiseudulla on toteutettu rajapintapalveluja tarjoavat
 Helsingin seudun Reittiopas
 Pääkaupunkiseudun palvelukartta
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Reittiopas (www.reittiopas.fi) on suosittu Internet-palvelu, joka tarjoaa joukkoliikennereitityksen myös
karttaliittymä. Palvelu tarjoaa myös avoimen reititysrajapintapalvelun, jonka varaan on syntynyt monia
suosittuja mobiilisovelluksia älypuhelimiin.
Pääkaupunkiseudun Palvelukartta (www.hel.fi/palvelukartta/) on kuntien toteuttama yhteinen
palvelu, joka tarjoaa myös avoimen Rest-rajapinnan. Rajapinnan pohjalta on syntynyt mm. useita
sovelluksia mobiililaitteisiin.

8.4 Rajat ylittävä käyttö
Suomella on pitkä meriraja Itämeren alueella sekä EU- ja ETA-maina rajanaapureina pohjoisilla,
lähinnä erämaa-alueilla Ruotsi ja Norja. Rajat ylittävä paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen on
vielä vähäistä, mutta joitakin esimerkkejä löytyy globaalista, eurooppalaisesta ja pohjoismaisesta
yhteistyöstä, joka on paljolti tarjontalähtöistä:
 Geologian tutkimuskeskus on tehnyt pohjoismaista yhteistyötä vastaavien virastojen kanssa ja
osallistunut OneGeology-Europe ja European Soil Portal -yhteistyöhön, jossa geologian
tutkimuskeskukset pyrkivät tuottamaan yhteisiä paikkatietopalveluja. GTK osallistuu myös
EGDI Scope -tietoinfrastruktuurin rakentamiseen ja on mukana kehittämässä Fennoskandian
alueen geologiaan ja malmiesiintymiin liittyviä paikkatietoaineistoja (mm. FODD).
 Itämeren suojelukomissio HELCOM on käyttää paikkatietoaineistoja ympäristötiedon
analysointiin ja visualisointiin.
 Liikennevirasto osallistuu kansainväliseen elektronisten merikarttojen Primar-yhteistyöhön,
joka tarjoaa rajat ylittävää merikarttojen WMS-palvelua.
 Liikennevirasto laajassa yhteistyössä merellisten viranomaisten kanssa huolehtii
meriliikenteen tilannekuvan jakamisesta toisten Itämeren valtioiden VTS-keskusten kanssa
(Vessel Traffic System) sekä alusliikenteen GOFREP-ilmoittautumisjärjestelmästä
Suomenlahdella.
 Luonnontieteen keskusmuseo osallistuu eurooppalaiseen yhteistyöhön, jonka tavoitteena on
kasvilajien atlas (Atlas Florae Europaeae) ja lajien levinneisyyden kuvaavan tiedon
infrastruktuuri (PESI).
 Maanmittauslaitos ja Geodeettinen laitos ovat osallistuneet EU:n rajoittamaan ESDINprojektiin sekä ELF-projektin valmisteluun, joissa tavoitteena on yhtenäisen maastotieto- ja
paikkatietopalvelun toteuttaminen karttalaitosten yhteistyönä.
 Maanmittauslaitos osallistuu karttalaitosten EuroGeographics-yhteistyöhön, jossa on tuotettu
Euroopan kattavia kartta-aineistoja.
 Maanmittauslaitos on osallistunut ArcticSDI-yhteistyöhön, jossa on tavoitteena toteuttaa
arktisen alueen yhteinen paikkatietoinfrastruktuuri.
 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus on Predictor-projektiin, jossa sovellus hakee sääja maannostietoja eri maiden (Suomi, Sveitsi, Tanska) palveluista.
 Suomen Ympäristökeskus on tehnyt yhteistyötä Corine land cover-tuotteen laatimisessa ja
käyttänyt Euroopan Ympäristöviraston EEA:n rajapintapalveluja.
 Suomen Ympäristökeskus on mukana pohjoismaisessa CHIN-GIS-yhteistyöryhmässä (Chief
for Hydrologic Institute in Norden) ja tehnyt Ruotsin ja Norjan viranomaisten kanssa
yhteistyötä uomaverkoston ja valuma-alueiden harmonisoinnissa sekä vesipuitedirektiivin
(2000/60/EY) toimeenpanossa.
 Suomen Ympäristökeskus on mukana EU:n FP7:n Cryoland- ja HELM-hankkeissa, osallistuu
GMES (Copernikus) -toiminnassa sekä on mukana EU:n Life+ hankkeessa yhdessä MTT:n,
Metlan ja RKTL:n kanssa.
 Tilastokeskus on osallistunut GEOSTAT -yhteistyöhön.

8.5 Muunnospalvelujen käyttö
Paikkatietoinfrastruktuurin rajapintapalvelut pyritään toteuttamaan siten, että ne tukevat suoraan
tarpeellisia koordinaatistoja ja tietorakenteita Suomessa.
Paikkatietoinfrastruktuurin muunnospalveluna on toistaiseksi toteutettu Geodeettisen laitoksen
tarjoama koordinaattimuunnospalvelu, joka huolehtii muunnoksista tyypillisesti Suomessa aiemmin
laajasti käytetyn kansallisen koordinaattijärjestelmän (KKJ) mukaisten koordinaatistojen ja nykyisen,
yleiseurooppalaisen ETRS89-järjestelmän ja sen mukaisen TM35FIN-koordinaatiston välillä. Vuonna
2012 palveluun tuli 90 000 palvelupyyntöä.
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9 Tietojen yhteiskäyttöä koskevat järjestelyt
9.1 Yhteiskäyttöä koskevat järjestelyt viranomaisten välillä
Julkisen tiedon avaaminen
Valtioneuvosto antoi 3.3.2011 periaatepäätöksen julkisen tiedon avaamisesta. Tavoitteena ovat tiedon
yhtenäiset käyttöehdot ja pääsääntöinen maksuttomuus. Päätös linjaa, että datan avaamista tulee
pilotoida paikka- ja karttatiedon osalta. Tavoite julkisen tiedon avaamisesta kirjattiin myös vuoden
2012 hallitusohjelmaan. Valtiovarainministeriön työryhmä on raportissaan julkaissut maksuperustelain
(150/1992) tulkinnan, jonka mukaan kaikille saatavilla oleva julkinen tieto voi olla maksutonta.
Työryhmä julkaisi myös ehdotuksen avoimen tiedon lisenssiksi. Valtiovarainministeriö on linjannut,
että tiedon luovutuksessa viranomaisten välillä edetään maksuttomuuteen. Vuoden 2014 talousarvion
valmistelun yhteydessä ministeriö on koonnut suunnitelmat tiedon avaamisesta vuosina 2014-2017,
kirjannut tiedon avaamisen ja yhteiskäytön julkisen hallinnon JulkICT-strategiaan tavoitteeksi ja
valmistellut kansallista Avoimen tiedon ohjelmaa.
Tietohallintolaki
Suomessa tuli voimaan 1.9.2011 ns. tietohallintolaki (634/2011), joka tähtää julkisen hallinnon
tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen. Periaatteena on, että kerran tuotettua tietoa tulisi käyttää ja
päällekkäisestä tiedonkeruusta tulisi päästä eroon. Keinona tavoitetilan saavuttamiseen on kattava
kokonaisarkkitehtuurityö, jota valtiovarainministeriö ohjaa tuottamalla viitearkkitehtuureja ja
suosituksia.
Laki ja asetus paikkatietoinfrastruktuurista
INSPIRE-direktiivin tavoitteena on eurooppalainen paikkatietoinfrastruktuuri ja paikkatietojen
yhteentoimivuus. Direktiivi on saatettu voimaan kansallisella lailla (421/2009) ja asetuksella
paikkatietoinfrastruktuurista (725/2009, muutos 128272009). Asetus nimeää soveltamisalaan kuuluvat
paikkatiedot ja niitä hallinnoivat viranomaiset. Säädösten mukaan hakupalvelut ovat kaikille avoimia ja
maksuttomia.
Paikkatiedon viitearkkitehtuuri ja JHS-suositukset
Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuurin lähtökohtana on kansainvälinen standardointi ja
Inspire-arkkitehtuuri. Viitearkkitehtuuri kuvaa paikkatietoinfrastruktuurin tavoitetilan, johon hallinnossa
pyritään. Säädösten ja teknisten ohjeiden soveltamiseksi on annettu ja päivitetty julkisen hallinnon
suosituksia (JHS). Tarpeellisista standardeista on koottu paikkatiedon standardisalkku julkaistavaksi
valtiovarainministeriön Yhteentoimivuus-portaalissa.
Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus
Paikkatietoportaalin toteuttamisen yhteydessä paikkatiedon tuottajien kanssa on solmittu
Verkkopalvelusopimus, joka mahdollistaa paikkatiedon selailun portaalin karttaliittymässä, mutta myös
tuottajan karttatasojen kytkemisen portaalin avulla eri verkkosivuille julkaistavissa karttaliittymissä.
Tiedontuottajat ovat voineet rajata julkaisuoikeuden itselleen, toisille viranomaisille taikka sallia sen
kaikille portaaliin rekisteröituville käyttäjille.
Paikkatietoinfrastruktuurin palvelusopimuksen valmistelu
Paikkatietoportaalia varten laadittu Verkkopalvelusopimus on määräaikainen ja sen on tarkoitus
vuonna
2013
korvata
laajaan
hyödyntämiseen
tähtäävällä
Paikkatietoinfrastruktuurin
palvelusopimuksella. Paikkatiedon viitearkkitehtuuriiin perustuvan sopimuksen tavoitteena on, että
paikkatietoinfrastruktuurin palvelut ja sisällöt ovat laajasti avoimessa käytössä sekä tarvittavilta osin
turvallisesti käyttäjän roolin mukaisilla oikeuksilla käytettävissä. Tarjottavien tietotuotteiden ja
palvelujen sekä käyttöoikeuksien ylläpito on joustavaa.

9.2 Yhteiskäyttöä koskevat järjestelyt viranomaisten ja yhteisön
toimielinten ja laitosten välillä
INSPIRE-direktiivin nojalla komissio on antanut asetuksen yhdenmukaisesta pääsystä
paikkatietoaineistoihin ja sen tueksi ohjeen, jonka liitteenä ovat lisenssimallit paikkatiedon
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luovuttamiseksi EY:n toimielinten käyttöön. Inspire-verkosto on perehtynyt lisenssimalleihin ja laatinut
niiden pohjalta versiot suomalaisten viranomaisten käyttöön. Mallisopimukset tietoluovutuksiin on
julkaistu Paikkatietoikkunassa.
Suomen ympäristöhallinnon ja EEA:n välillä sekä useissa eurooppalaisissa yhteistyöhankkeissa ja
projekteissa (EIONET, ESDIN, ELF, …) on pyritty kehittämään käytäntöjä tiedon luovutuksen
harmonisoimiseksi.

9.3 Yhteiskäyttöä haittaavat esteet
Paikkatiedon hyödyntäminen Suomessa 2010, Osa 1 Julkishallinnon organisaatiot -selvityksen
mukaan yli 90 % kyselyyn osallistuneista vastasi, että organisaatiossa on tarve kehittää paikkatietoosaamista. Muiksi merkittäviksi hyödyntämisen esteiksi ilmoitettiin aineistojen saatavuus, laatu,
hinnoittelu ja löydettävyys sekä työkalujen käytettävyys.
Julkisen tiedon avaamisen myötä merkittävimmät esteet paikkatiedon hyödyntämisessä lienevät
osaamisessa. Aineistot ja teknologia ovat saatavilla ja paljolti yhteentoimivia. Tiedon käytöstä voisi olla
merkittävääkin hyötyä, mutta uusien toimintatapojen omaksuminen edellyttää uusia taitoja ja vie aikaa.
Monien aineistojen hyödyntämistä hidastaa edelleen epäselvät luovutuskäytännön ja käyttöehdot.
Paikkatiedon hyödyntämisen laajenemista uusille toimialoille hidastaa ja estää, että paikkatietopalvelut
toteutetaan pääasiassa standarditeknologialla, jonka tuntemus rajautuu paikkatietoalalle.
Tietosuojan täsmentymättömyys henkilötiedon osalta on edelleen yksi keskeinen selvittelytyötä
aiheuttava ja tietojen yhteiskäyttöä vaikeuttava tekijä, joka on otettava huomioon tietopalveluissa sekä
käyttöehdoissa tietoja edelleen luovutettaessa ja käytettäessä.
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10 Kustannukset ja hyödyt
10.1 Arvio INSPIRE-direktiivin
kustannuksista

täytäntöönpanosta

aiheutuvista

Paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamisesta aiheutuu monenlaisia kustannuksia niin tiedon tuottajille
kuin tukipalvelujen tarjoajalle. Merkittävien hyötyjen saavuttaminen edellyttää myös panoksia
paikkatietoinfrastruktuurin helppoon käyttöönottoon. Paikkatietoinfrastruktuurin kehittämiseen ja
toteuttamiseen on panostettu vuosina 2010-2012 yhteensä noin 4,9 miljoonaa euroa:
 metatiedot 200 000 euroa
 tiedon harmonisointi 400 000 euroa
 verkkopalvelut (haku-, katselu-, lataus- ja muunnospalvelut) 800 000 euroa
 seuranta ja raportointi 200 000 euroa
 koordinointi ja horisontaaliset toiminnot 1500 000 euroa
 paikkatietoportaalin kehittäminen 1800 000 euroa
Paikkatiedon tuottajat toteavat, että infrastruktuurin toteuttamisen kustannuksia on vaikea eritellä.
Yhteensä kustannuksia arvioidaan kertyneen vuosina 2010-2012 noin 1,3 miljoonaa euroa.
Rajapintapalvelujen toteutuksen kustannukset on monissa organisaatioissa arvioitu vaihdelleen 1030 000 euron välillä ml. omat työkustannukset ja metatietojen laatiminen. Toteutus perustuu yleensä
olemassa olevaan paikkatieto-ohjelmistoon tai avoimen lähdekoodin ratkaisuihin, joten merkittäviä
ohjelmistolisenssikustannuksia ei synny. Organisaatiot, jotka pyrkivät toteuttamaan samalla
harmonisoidun tiedon tarjonnan, panostavat toteutukseen selvästi enemmän eli useita satoja tuhansia
euroja. Paikkatietoinfrastruktuurin rajapintapalvelujen käyttöpalvelun kustannukset ovat monien
organisaatioiden osalta vielä varsin vähäisiä. Toistaiseksi käyttöpalvelujen kustannuksista ei ole
koottua tietoa.
Hakupalvelun toteuttaminen perustuu avoimen lähdekoodin ratkaisuun (GeoNetwork). Ohjelmiston
kehittämiseen Inspire-vaatimusten mukaiseksi Maanmittauslaitos on panostanut itse työtä noin 30 000
euron arvosta ja pohjoismaisessa yhteistyössä noin 20 000 euroa. Palvelu tarjotaan laitoksen
käyttöympäristöstä eikä siitä aiheudu merkittäviä lisäkustannuksia.
Muunnospalvelun toteuttaminen Geodeettisessa laitoksessa on tullut työkustannuksena maksamaan
arviolta noin 30 000 euroa.
Kansallisen paikkatietoportaalin kehittämiseen on panostettu vuosina 2010-2012 yhteensä noin 1,8
miljoonaa euroa, josta ostettua ohjelmointityötä noin 1,3 miljoonaa euroa. Kehittämisen kustannuksista
on vastannut Maanmittauslaitos. Portaalin ensimmäinen pilotti vuonna 2009 maksoi runsaat 80 000
euroa. Tuotantoversion ensimmäisen vaiheen kehittämisen kustannus vuonna 2010 oli 720 000 euroa,
josta ostettua konsultointityötä noin 500 000 euroa. Toisessa vaiheessa portaalista kehitettiin
palvelualusta, jonka avulla on helppoa julkaista paikkatietoinfrastruktuuriin tukeutuvia karttaliittymiä.
Portaali perustuu kokonaan avoimeen lähdekoodiin ja toisessa vaiheessa panostettiin erityisesti
koodin modulaarisuuteen ja dokumentointiin. Toisen vaiheen kehittämiskustannukset vuosina 20112012 olivat 1050 000 euroa, josta ostettua konsultointityötä noin 780 000 euroa. Kehittäminen jatkuu
edelleen ja se on hajautunut useisiin projekteihin, joissa lähdekoodia hyödynnetään ja laajennetaan
erilaisiin tarpeisiin.
Tukipalvelujen asiantuntija- ja neuvontapalvelun kustannukset ovat olleet vuosittain 400 000 euroa.
Kustannukset sisältävät Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja Inspire-verkoston sihteeristötehtävät,
seurantatiedon keruun ja raportoinnin, laadunvalvonnan sekä koulutusten järjestämisen ja
tukimateriaalien tuottamisen ja ylläpidon.
Yhteistyöhön, kouluttautumiseen ja seurantatietojen tuottamiseen arvioidaan tiedon tuottajien
käyttäneen kussakin organisaatiossa vuosittain 5-30 työpäivää ja yhteensä vuosina 2010-2012 noin
2200 henkilötyöpäivää (htp). Koulutuspäiviin osallistumisen osuus on noin 800 htp ja Inspire-verkoston
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seminaareihin ja kokouksiin sekä Inspire-tietotuoteryhmien kokouksiin osallistuminen noin 1200 htp.
Paikkatietoasiain neuvottelukunnan työskentelyyn on lisäksi käytetty noin 200 htp.

10.2 Havaitut hyödyt
Paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamisessa nähdään paljon potentiaalia ja konkreettisia hyötyjä sekä
tiedon tuottajille että käyttäjille. Hyötyjä pystytään luettelemaan, mutta hyötyjen rahallista arvoa ei
pystytä vielä arvioimaan.
Paikkatietoa hallinnoivat viranomaiset toivat kyselyssä esille seuraavia hyötyjä:
 Metatietojen laatiminen helpottaa paikkatietoaineistojen ja palvelujen löytämistä ja parantaa
asiakaspalvelua ja vähentää kyselyjä.
 Metatiedot ja katselupalvelut helpottavat aineistojen käyttökelpoisuuden arviointia.
 Paikkatietoportaali on tuonut näkyvyyttä tuotetulle paikkatiedolle ja lisännyt sen käyttöä.
 Karttaliittymien helppo julkaisu on parantanut palvelua ja säästänyt toteutuskustannuksissa.
 Katselu- ja latauspalvelujen toteuttaminen säästää tiedon luovuttamiseen aiemmin käytettyä
manuaalista työtä.
 Paikkatietoinfrastruktuurin toteuttaminen kannustaa organisoimaan tiedontuottajan aineistot ja
palvelut aiempaa paremmin ja karsimaan turhat ja päällekkäiset aineistot pois.
 Siirtyminen yhteiseen koordinaatistoon säästää työtä.
 Katselupalvelut ovat helppoja hyödyntää ja vähentävät tarvetta aineistojen kopiointiin ja
säästävät näin aikaa ja työtä.
 Taustakartat ja ilmakuvat on helppo ottaa rajapintapalveluina käyttöön.
 Rajapintapalvelujen kautta hyödynnettävä paikkatieto on ajantasaista.
 Tuotettu paikkatieto on otettu aiempaa laajempaan käyttöön sekä organisaatioiden
ulkopuolella että omassa toiminnassa.
 Organisaatioiden omat prosessit ovat kehittyneet ja täsmentyneet ja on luotu yhteisiä
prosesseja.
 Paikkatietoinfrastruktuuri
tarjoaa
paljon
potentiaalia
organisaatioiden
prosessien
kehittämiseen.
 Rajapintapalvelut mahdollistavat uusien paikkatiedon esitystyylien tuottamisen ja tarjoamisen.
 Uusia palveluja voidaan toteuttaa helposti paikkatietoinfrastruktuurin rajapintapalvelujen
varaan.
 Viranomaisyhteistyö on kehittynyt ja selkiytynyt.
 Rajapintapalvelujen toteuttaminen tuo myös organisaation sisällä lisää vaihtoehtoja, millä
ohjelmistoilla paikkatietoa hyödynnetään.
 Paikkatietoinfrastruktuurin toteuttaminen on parantanut organisaatioiden paikkatietoosaamista.
 Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen oppiminen ja käyttöönotto säästää organisaatioiden
käyttämien
ohjelmistojen
lisenssimaksuissa
myös
organisaatioiden
sisäisissä
järjestelmäratkaisuissa.
Hyödyt paikkatietoinfrastruktuurista katselu- ja latauspalvelujen toteuttamisen ja metatietojen
laatimisen jälkeen ovat ilmeiset. Käyttäjät löytävät hakupalvelusta saatavilla olevan paikkatiedon ja
saavat itsepalveluna tarvitsemansa tiedon ajantasaisena sovellukseensa tai selaimen käyttöliittymään.
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11 Johtopäätökset
Kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin toteuttaminen on ollut jo pitkään tavoitteena Suomessa.
INSPIRE-direktiivin toimeenpano on vahvistanut tukiprosesseja sekä asettanut tavoitteita ja
aikatauluja ja niiden myötä aktivoinut paikkatiedon tuottajia. Direktiivin myötävaikutuksella kansallinen
paikkatietoinfrastruktuuri on konkretisoitunut yhteentoimiviksi palveluiksi ja tietoisuus paikkatiedosta ja
sen mahdollisuuksista on selvästi lisääntynyt.
Paikkatietoinfrastruktuuria hyödyntävien palvelujen seurauksena tiedon tuottajien motivaatio katseluja latauspalvelujen toteuttamiseen on kasvanut. Palvelujen kautta infrastruktuurin kehittäminen on
muuttumassa tarjontalähtöisestä kysyntävetoiseksi. Asiakkaiden tarpeet alkavat ohjata tarjontaa,
nostavat esiin olemassa olevan paikkatiedon laatupuutteita ja alkavat lopulta ohjata osaltaan tiedon
keruuta. Sähköiset palvelut edellyttävät, että rajapintapalveluiden palvelukyky on hyvä ja mahdolliset
käyttökatkot jäävät lyhyiksi. Myös tiedon tuottajille avautuu mahdollisuus muuttaa oma prosessi
käyttämään toteutettua rajapintapalvelua.
Direktiivin
soveltamisalaa
rajataan
sen
liitteissä
lueteltuihin
teemoihin.
Kansallisen
paikkatietoinfrastruktuurin ja yhteiskunnan tarpeiden kannalta rajaus on rajoittava. Kansallisesti
tarvittaisiin kaikki paikkatietoaineistot kattava hakupalvelu ja kaikkien paikkatietoaineistojen tulisi olla
saavutettavissa katselu- ja latauspalvelujen avulla. Direktiivin toimeenpanon yhteydessä syntyvän
osaamisen ja teknisten järjestelyjen avulla kattavan paikkatietoinfrastruktuurin toteuttaminen olisi
mahdollista. Sen sijaan tietotuotteiden harmonisoinnin tulisi Euroopan tasolla edetä käyttäjien
tarpeista käsin.
Merkittäviä trendejä, jotka muuttavat paikkatietoinfrastruktuurin luonnetta ja julkisen hallinnon roolia
ovat:
 datan avaaminen
 yhteisöllinen tiedonkeruu
 mobiilit sovellukset
Seuraavassa arvioidaan ongelmia, joita direktiivin toimeenpanolla pyritään ratkaisemaan.
Ongelmina direktiiviin on kirjattu paikkatietojen
 saatavuus
 laatu
 rakenne
 saavutettavuus
 yhteiskäyttö
Saatavuus
Paikkatiedon saatavuus on merkittävästi parantunut. Yleinen trendi julkisen tiedon avaamiseksi on
tukenut paikkatiedon saavutettavuuden paranemista ja direktiivi on osaltaan tukenut kansallisen
tietopolitiikan suuntaamista julkisen tiedon avaamiseen, vaikka direktiivi ei datan avaamista
varsinaisesti edellytä. Direktiivi velvoittaa tarjoamaan metatiedot yleisesti maksutta ja kannustaa
tarjoamaan katselupalvelun maksutta, jollei maksun perimiseen ole erityistä syytä ja silloinkin
rajoittumaan irrottamiskustannuksiin. Lisäksi direktiivi edellyttää sähköisen kaupankäynnin palvelujen
toteuttamista, mikäli maksuja peritään, mikä osaltaan ohjaa tarjoamaan palveluja maksutta.
Direktiivi ohjaa vain löyhästi käyttöehtojen harmonisointiin. Kuitenkin direktiivin toimeenpanon myötä
tulee tarjolle kriittinen massa aineistoja ja palveluja, mikä kannustaa jäsenmaassa yhteisten
käyttöehtojen laatimiseen ja palvelujen kokoamiseen yhtenäiseksi infrastruktuuriksi.
Laatu
Paikkatiedon laadun parantaminen on käynnistynyt. Vaikka direktiivin toimeenpano ei edellytä
aineistojen laadun parantamista eikä uuden tiedon keräämistä, paikkatiedon käytön lisääntyminen tuo
laatupuutteita esiin ja haastaa tiedontuottajat korjaamaan aineistoissa havaittuja virheitä. Aineistojen
virheiden löytäminen ei välttämättä ole helppoa, mutta monipuolinen käyttö paljastaa virheitä.
Virheiden käsittelystä ja korjaamisesta aiheutuu tiedon tuottajalle työtä ja kustannuksia.
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Rakenne
Karttakuvina tarjottavan paikkatiedon yhteentoimivuus on toteutunut ja tyydyttää merkittävän osan
käyttäjien tarpeista. Rakenteinen paikkatieto määritellään usein liian monimutkaiseksi yhtäältä
käyttäjän tarpeisiin nähden ja toisaalta saatavilla olevien ohjelmistojen tukemiin rakenteisiin nähden.
Direktiivin toimeenpanossa on harmonisoitujen tietotuotteiden tarjoamiseen varattu seitsemän vuoden
siirtymäaika, joten harmonisoitu tarjonta toteutuu pitkällä viiveellä. Lisäksi harmonisoidut tietotuotteet
saattavat olla liian monimutkaisia tai liian yksinkertaisia, jolloin rinnakkaiset kansalliset tuotteet ovat
tarpeen.
Saavutettavuus
Paikkatiedon saavutettavuus on paikkatietoinfrastruktuurin kehittymisen kautta oleellisesti parantunut.
Kuitenkin paikkatietotekniikka on paljolti erityisosaamista ja sen tuntemus on rajallista. Jo ennen
INSPIRE-direktiivin toimeenpanoa ja sen toteuttamisen rinnalla Suomessa yritykset ovat kehittäneet
tehokkaita aineistopalvelun ratkaisuja. Paikkatiedon saavutettavuutta voidaan edelleen parantaa ja
monipuolistaa tarjoamalla myös muita käytäntöjä (Rest/Json-rajapinnat, Linkitetty data Sparql/Rdf).
Hakupalvelu tarjoaa aiempaa enemmän paikkatietoaineistoja ja myös palvelujen kuvailut ml.
rajapintapalvelujen osoitteet. Hakupalvelukin on rajapintapalvelu, josta paikkatieto-ohjelmistot voivat
suoraan noutaa metatietoja ja tarjota ne käyttäjien selattavaksi. Rajapintapalvelujen kuvaukset
helpottavat oleellisesti paikkatiedon käyttöönottoa, kun sovellukset voivat edetä hyödyntämään
katselu- tai latauspalveluja, joiden osoitteet on saatavilla hakupalvelussa. Aineistojen ja palvelujen
kuvailussa sovellettava menetelmä ei kuitenkaan vastaa erityisen hyvin tarkoitustaan.
Katselupalvelut (WMS) ovat laajasti tuettuna paikkatietoa hyödyntävissä ohjelmistoissa ja niiden
hyödyntäminen on suoraviivaista, kun palvelut tarjoavat karttakuvia samassa koordinaatistossa.
Direktiivin toimeenpano on vauhdittanut yhteisiin koordinaatistoihin siirtymistä paikkatietoa
hallinnoivissa organisaatioissa.
Latauspalvelut voivat olla joko tiedostopalveluja tai kyselypalveluja (WFS). Kyselypalvelujen
toteuttaminen edellyttää standardin uutta versiota, joka ei ole vielä tuettuna ohjelmistoissa. Siksi
tiedontuottajat tyytyvät toteuttamaan tiedostopalveluja. Tämä johtaa tiedostojen kopiointiin ja
paikkatietoinfrastruktuurin merkittävä hyöty jää saavuttamatta.
Muunnospalvelu erillisenä palveluna on epäkäytännöllinen ja katselu- ja latauspalvelujen tulee
edellyttää yhteentoimivan paikkatiedon tarjoamista. Tulevaisuudessa tarpeellisia muunnospalveluja
voitaneen kytkeä erilaisiin analyysipalveluihin.
Yhteiskäyttö
Paikkatiedon yhteiskäyttö toteutuu katselupalvelujen (WMS) osalta, kun käyttäjät voivat
sovelluksissaan avata karttatasoja tietoverkon kautta suoraan tiedontuottajien rajapintapalveluista.
Yhteiskäyttö toteutuu latauspalvelujen osalta vain osittain. Tiedostolatauspalvelut auttavat perinteisten
paikkatieto-ohjelmistojen käyttäjiä, vaikkakin ajantasaisen tiedon hankkiminen aiheuttaa aina lisätyötä.
Kyselypalvelujen (WFS) toteuttamisen pitäisi olla tavoitetila, johon edetään sopivan siirtymäajan
puitteissa. Eurooppalaisten tietotuotteiden määrittely on parantanut eri osapuolten ymmärrystä
saatavilla olevasta tiedosta, mutta tietotuotteiden osalta tulisi varmistaa myös rakenteeltaan riittävän
yksinkertaisten tuotteiden tarjonta.
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12 Liitteet
12.1 Organisaatioluettelo – nimet ja yhteystiedot
Viranomaisen nimi
Yhteystiedot:
Postiosoite
Puhelinnumero
Telefax-numero
Sähköpostiosoite
Verkkosivun osoite (URL)
Yhteyshenkilö
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Koordinaatiorakenteen nimi
Yhteystiedot:
Postiosoite
Puhelinnumero
Telefax-numero
Sähköpostiosoite
Verkkosivun osoite (URL)
Yhteyshenkilö
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Yhteyshenkilö - sijainen
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Toimikausi

Yhteisön nimi
Yhteystiedot:
Postiosoite
Puhelinnumero
Telefax-numero
Sähköpostiosoite
Verkkosivun osoite (URL)
Yhteyshenkilö
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Yhteyshenkilö - sijainen
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Toimikausi
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Jäsenvaltion kansallinen yhteystaho
Maa- ja metsätalousministeriö
PL 30, 00023 Valtioneuvosto
+35829516001
+358916054202
kirjaamo@mmm.fi
www.mmm.fi
Antti Vertanen
+358407204001
antti.vertanen@mmm.fi

Yhteystahoa tukeva koordinaatiorakenne
Paikkatietoasiain neuvottelukunta
PL 30, 00023 Valtioneuvosto

http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoasiainneuvottelukunta
Antti Vertanen (puheenjohtaja)
+358407204001
antti.vertanen@mmm.fi
Antti Rainio (sihteeri)
+358405325627
antti.rainio@nls.fi
1.3.2010-28.2.2013

Kansallinen Inspire-verkosto
Inspire-verkosto
PL 84, 00521 Helsinki
+358295301100
+358295301101
inspire@maanmittauslaitos.fi
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/inspireverkosto
Riitta Teiniranta (puheenjohtaja)
+358407399081
riitta.teiniranta@ymparisto.fi
Antti Rainio (sihteeri)
+358405325627
antti.rainio@nls.fi
1.6.2009-12.6.2013
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Seurantatietojen keruun yhteydessä toteutettiin raportoinnin tueksi paikkatietoa hallinnoiville
viranomaisille kysely, johon vastasivat
valtionhallinnosta:
 Geologian tutkimuskeskus
 Maanmittauslaitos
 Metsäntutkimuslaitos
 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
 Museovirasto
 Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus
 Suomen Ympäristökeskus
 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
 Ilmatieteen laitos
 Liikennevirasto
 Tilastokeskus
 Työ- ja elinkeinoministeriö
ja kunnista:
 Espoon kaupunki
 Helsingin kaupunki
 hyvinkään kaupunki
 Hämeenlinnan kaupunki
 Iisalmen kaupunki
 Jyväskylän kaupunki
 Kajaanin kaupunki
 Kangasniemen kunta
 Kauniaisten kaupunki
 Kirkkonummen kunta
 Kuopion kaupunki
 Lappeenrannan kaupunki
 Nurmijärven kunta
 Oulun kaupunki
 Paraisten kaupunki
 Porin kaupunki
 Porvoon kaupunki
 Raision kaupunki
 Rauman kaupunki
 Rovaniemen kaupunki
 Seinäjoen kaupunki
 Tampereen kaupunki
 Vaasan kaupunki
 Valkeakosken kaupunki
 Vantaan kaupunki

12.2 Raportin laatimisessa käytettyjen lähteiden luettelo
Raportti sisältää runsaasti linkkejä verkkosivuihin ja dokumentteihin, joita on käytetty lähteinä.
Julkaisuja:
Sijainti yhdistää - Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010, Helsinki 2010
Paikkatiedon hyödyntäminen Suomessa 2010, Osa 1 Julkishallinnon organisaatiot
Inspire-verkosto 2010 (verkkojulkaisu)
Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä
Aalto-yliopisto, Diges ry (verkkojulkaisu)
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