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80% tiedosta on paikkatietoa!?

= Julkishallinnon tiedoista 80% on paikkatietoa.

=Onko meillä tarvetta Julkishallinnon yhteiselle paikkatietoalustalle?
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Rakennetaan 
yhteiskäyttöinen, muita 
järjestelmiä täydentävä 

paikkatieto- ja 
palvelualusta

Parannetaan keskeisten 
paikkatieto-aineistojen 
laatua ja käytettävyyttä

Tuetaan kuntien, 
maakuntien ja valtion 
paikkatieto-prosessien 

kehittymistä 

Varmistetaan EU-
säädösten toimeenpanon 

edellytykset (INSPIRE)

Vahvistetaan eri 
toimijoiden kykyä 

hyödyntää paikkatieto-
tekniikkaa

Paikkatietoalustahanke (MMM)

Digiperiaatteet, kansallinen palveluarkkitehtuuri,  linjaukset, ..

”80 % julkisen hallinnon tiedosta on paikkatietoa !”



Paikkatietoalustahanke (MMM)
Osakokonaisuudet

Tekninen Paikkatietoalusta

• Määritellään, suunnitellaan ja toteutetaan 
julkisen hallinnon yhteinen paikkatiedon 
palvelualusta

Osoitetietojärjestelmä

• Muodostetaan uusi julkisen hallinnon yhteinen 
osoitetietojärjestelmä, jolla voidaan tehostaa ja 
parantaa mm. pelastuspalvelun ja logistiikan 
prosesseja

Maakuntien paikkatietoinfrastruktuuri:

• Luodaan osaksi alustakokonaisuutta maakuntien 
tiedonhallinta- ja toimintaprosesseja tukevat 
paikkatietopalvelut.

Kansallinen Maastotietokanta

• Luodaan julkisen hallinnon yhteinen uuden 
sukupolven kartta- ja paikkatietoalusta tukemaan 
hajautettua tiedon hallintaa ja ylläpitoa

Maankäyttöpäätökset 

• Muodostetaan maankäyttöpäätöksien yhteinen 
tietomalli, tiedonhallinnan ympäristö ja 
muodostetaan sen mukaiset rajapintapalvelut.

Satelliittikuvien jakelu- ja prosessointipalvelu

• Toteutetaan kansallinen satelliittikuvien 
prosessointi- ja jakelupalvelu yhteensopivana 
julkisen hallinnon paikkatietoalustan kanssa (mm. in 
situ tiedon käyttö).

INSPIRE-aineistojen hallinta- ja jakelupalvelu 

• Luodaan viranomaisten yhteiseen käyttöön 
ympäristö, jonka avulla INSPIRE-direktiivin
velvoitteet voidaan helposti ja kustannustehokkaasti 
toteuttaa (siirtymäajat päättyvät 2020).

Paikkatietojen tukipalvelut 

• Tuetaan alustan käyttöönottoa ja kehitetään uuteen 
alustaan liittyviä toimintamalleja sekä rakennetaan 
julkisen hallinnon ja yritysten yhteistoiminnalle 
tehokas toimintaympäristö.



Valmisteluvaihe  I Valmistelu-vaihe  II

Toteutusvaihe I Toteutusvaihe II

Käyttöönottovaihe I

01/2017

09/2017 01/2018

05/2019

01/2018

01/202112/2019

Käyttöön-
ottovaihe II 

Hankerahoitus

Nyt käynnissä, vaikuta sisältöön!

Pilotointi-
vaihe I

Pilotointi-vaihe II
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Yhteiset palvelut tiedon tuottajille

• Yhteensopivat tietomallit, prosessit ja laatumääritykset

• Tallennuspalvelu (rajapintojen kautta, muutostiedot)

• Muunnospalvelu (skeema, koordinaatisto)

• ID:n hallintapalvelu (kohteen elinkaari, Pysyvä ID)

• Laatuvahti (tiedon eheyden tarkastaminen)

• Tietojen ylläpitoliittymä (joukkoistaminen, toimijat joilla ei omaa 
tietojärjestelmää)
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Yhteensopivat tietovarannot

• Ilma- ja satelliittikuvat, pistepilvet (lähde: konsultit, kunnat, valtio, 
satellittidatakeskus)

• Kansallinen maastotietokanta (rakennukset, liikenneverkot, 
hydrografia,maanpeite, johtotiedot, korkeussuhteet)

• Osoitetiedot ja paikannimet

• Maankäyttö ja –päätökset

• Yhteiset INSPIRE teemat kansallisin lisäyksin

• Muut toimijoiden harkinnan mukaan
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Yhteiset rajapinnat ja sovelluspalvelut

• Linked Data

• Muutostietopalvelu

• Geokoodauspalvelu

• Latauspalvelu + APIt +SDKt

• Prosessointi- ja analysointipalvelut

• Hakupalvelu (myös Google-haku)

• TJS

• Katselupalvelut 
• Satelliittimosaikki, Ilmakuvamosaiikki
• Pohjakartat
• Maankäyttöpäätökset (ajantasa-asemakaava…)
• Teemakartat
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Lisäksi Paikkatietoinfran palvelut
Metatietopalvelu

Luettelopalvelu (skeemat…)
Paikkatietoikkuna
Muunnospalvelut

Suomi.fi-kartta
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www.mmm.fi/paikkatietoalusta
www.paikkatietoalusta.fi
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http://www.mmm.fi/paikkatietoalusta
http://www.paikkatietoalusta.fi/

