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Yhteiskäyttö 
maantieteellisesti

• Suomessa

• KMTK, Paikkatietoalusta, yritysten alustat, JHS-

suositukset

• Euroopassa

• INSPIRE, ELF

• Maailmassa

• ISOn ja OGC:n standardit, isot yritykset (Google, Apple, 

Esri…)
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Paikkatietoinfrastruktuuri

• ”Rakenne, joka muodostuu 

• paikkatietoaineistoista, 

• niiden hyödyntämistä tukevista palveluista, 

• aineistoja ja palveluita kuvailevista metatiedoista sekä

• tietojen luovuttamista, saatavuutta ja käyttöä koskevista 

sopimuksista sekä koordinointi- ja 

seurantamekanismeista”
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Aineistot Teknologiat Politiikka Ihmiset

Lähde: Geoinformatiikan sanasto



Paikkatietoinfrastruktuurit 
maantieteellisesti

• Globaali

• Maanosan laajuinen

• Kansallinen

• Alueellinen

• Paikallinen

• Organisaatiokohtainen
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Kansalliset organisaatiot

Ja paljon muita…

ISO / TC211

CEN / TC287

OGC

SFS / SR304

PATINE

UN-GGIM

Nordic INSPIRE Network

MIG 

INSPIRE Maintenance and

Implementation Framework Paikkatietoverkosto UN-GGIM

-Europe
INSPIRE-sihteeristö

Standardit ja yhteistyö

Nordic Standardisation

Network

FIUGINET

Kansainväliset 

organisaatiot

Ja paljon muita…



Paikkatietoinfrastruktuurin 
kerrokset
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Paikkatietoinfrastruktuurin 
kerrokset
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Yhteiskäytön esteitä
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Paikkatietojen yhteiskäyttö voi 

epäonnistua, jos missä tahansa 

kerroksessa on sitä haittaavia tekijöitä



Aineistokerros

• Aineisto ei ole yhteensopivaa

• Tarkkuudeltaan

• Topologialtaan

• Ominaisuustiedoiltaan

• Metatiedot ovat puutteelliset
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Palvelukerros

• Formaatit eivät ole yhteensopivia

• Rajapinnat eivät noudata standardeja

• Monet palvelinsovellukset eivät tue 

kunnolla esim. kompleksisia INSPIRE-

skeemoja tai WFS 2.0-standardia
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Prosessikerros

• Erilaiset käyttöehdot rajoittavat käyttöä

• Jos laadukas aineisto on kallista, kiusaus käyttää huonoa ja 

ilmaista kasvaa
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Sovelluskerros

• Asiakassovellukset eivät tue kaikkia standardien 

mahdollistamia ominaisuuksia

• Eri palveluiden kautta käytettävien aineistojen yhdistäminen 

ei aina helppoa

• Paikkatietojen visualisointiin on olemassa esim. SLD-

standardi, mutta siitäkin on eri toteutuksia

• Useimmilla sovelluksilla oma visualisointitapa
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INSPIRE-direktiivi



Mikä INSPIRE?

• EU-direktiivi, jonka avulla kansallisista 

paikkatietoaineistoista ja -palveluista luodaan EU:n 

jäsenmaiden yhteinen, yhtenäinen ja helposti 

hyödynnettävä paikkatietoinfrastruktuuri

• metatiedot

• paikkatietoaineistot, -tuotteet ja -palvelut

• verkkopalvelut (haku-, katselu-, lataus- ja muunnospalvelut)

• tietojen yhteiskäyttö sekä saatavuutta ja käyttöä koskevat 

sopimukset

• raportointi ja seuranta
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Harmonisoidut 
tietotuotteet ja palvelut

• Yhtenäiset tietomallit

• Tarkat tekniset ohjeet katselu- ja latauspalveluiden 

toteutukseen sekä metatietojen laatimiseen

• Rajapintapalveluina toteutettavat latauspalvelut WFS 2.0 

-standardin mukaisia
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Vahvuuksia

• Julkishallinnon tuottamat peruspaikkatiedot kaikista EU-

maista saadaan jakeluun yhtenäisessä muodossa

• Tietojen löydettävyys paranee metatietovelvoitteiden 

ansiosta

• Pakko on paras kannustin

• Vaatii paljon työtä, joka muuten jäisi tekemättä
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Haasteita

• Jos kansalliset tietomallit merkittävästi erilaisia kuin 

INSPIREn tietomalli, vaikea sovittaa aineistoja siihen

• Jos INSPIREn mukaista tietoa on huonosti saatavilla, 

INSPIRE-tietotuotteista tulee sisällöltään köyhiä

• Jos eri maat toteuttavat INSPIRE-palvelut eri ohjelmistoilla, 

niistä ei välttämättä tule täysin yhteentoimivia

• Esimerkki: koordinaattien järjestys (X, Y vs. Y, X) joissain 

sovelluksissa väärin

• Kompleksiset skeemat aiheuttavat ongelmia
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Yhteenveto



Paikkatietojen yhteiskäyttöä 
edistäviä asioita

• Tietomallien harmonisointi

• Jakeluformaatin standardinmukaisuus

• Tai helppo muunnettavuus

• Saatavuus standardien rajapintapalveluiden kautta

• Metatiedot

• Yhtenäinen visualisointi

• Fiksut käyttöehdot ja lisenssipolitiikka
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Tulevaisuudennäkymiä

• Globaalisti: 

• Standardisointityö jatkuu, esim. Geopackage-formaatti

• Table Joining Service -standardi päivittymässä, 

paikkatiedon ja tilastotiedon yhdistely

• Euroopassa:

• INSPIRE-toimeenpanossa ratkaisuvaiheet menossa, 

23.11.2017 liitteen I latauspalveluille

• European Location Services (ELS) -projekti tuotteistaa 

INSPIRE-pohjaisia palveluita

• Suomessa: 

• Paikkatietoalusta-hanke edistää yhteiskäyttöä
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Kiitos!

Teemu.saloriutta@maanmittauslaitos.fi
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