
Avoin kaupunkiseutu



• Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Työryhmät (kuntien edustajat,
kehittämispäällikkö – sihteeri)

Seutuorganisaatiolla alkanut
paikkatietotuotanto vuonna 2013
(rakennesuunnitelma-aineisto &
mal-aiesopimuksen seuranta)

Paikkatiedolla vastataan työryh-
mien tarpeisiin



Treen seudulla kuntien ja valtion
välisessä MAL-aiesopimuksessa
maininta:”Kunnat ottavat käyttöön
paikkatietojärjestelmien mahdollisuudet
yhdyskuntarakenteen seurannassa ja sopivat
tuotettavista analyyseistä ja käytettävistä
mittareista.”
MAL-seuranta ja rakennesuunnitelman
uudistamishanke osoittanut tarpeen
seudullisen tiedon tuottamiselle
Seudullisen päätöksenteon ja suunnittelun
pohjaksi halutaan enemmän tietoa. Usein
kuntien välisen tiedon kerääminen raskasta,
epäjohdonmukaista, mahdotonta.
MILLÄ TAVOIN VOIDAAN TEHDÄ SEUDULLISIA
ANALYYSEJA/SEURANTAA HELPOSTI JA
LUOTETTAVASTI? ->(Paikkatieto-osaamista +
ohjelmistot)



Järjestäytyi 6/2014, kokoontuu
kerran kuukaudessa
seututoimistolla
Koostuu kuntien
paikkatietoasiantuntijoista
Paikkatietohanketta rahoittavat
seudun kunnat
Toiminta rahoitettu vuodelle
2014, vuodelle 2015 pohditaan
rahoitusmallia
Työryhmä vastaa aineiston
saatavuudesta ja tuottamisesta, ei
ota kantaa rakennesuunnitelman
seurantaan



Nykytilan kartoitus ja seudullisten työryhmien
tietotarpeet
MAL-seurantaan tarvittavan aineiston
harmonisointi
Seudullinen palvelupistemallinnus (Treen
kaupungin vetämänä)
Rajapintapalveluiden toteuttaminen ja aineiston
vieminen paikkatietoikkunaan
(www.paikkatietoikkuna.fi)
Esimerkkejä muilta seuduilta
Seudullinen paikkatietoaineisto

Raportointi tietotarpeesta,
selvitys muista hankkeista ja
saatavilla olevista anieistoista
(mm. Liiteri, paikkatietoikkuna,
Treen seudun alueella
käynnissä olevat /käynnistyvät
tietohankkeet)

Yhdyskuntarakenteen
seurannan kehittämisen
osalta hankkeen
ensimmäisessä vaiheessa
keskitytään mal-aineistoihin
(kaavoitus, rakentaminen)
- Hyödynnetään Liiteri-
palvelua ja täydennetään
seututiedolla
(asemakaavoitus, vireillä
olevat kaavat)

Rajapintapalvelut toteutettu valmiiksi
Tampereen osalta, kehyskunnat (pl. Vesilahti)
Pirnet-yhteistyön piirissä ja tuottavat
tarvittaessa rajapinnoilla aineistoja. (Esri-
lisenssi) Seutuyksikkö rajapinnoille avoimen
lisenssin kautta (Qgis). Seuraavassa kokouksessa
valmistellaan sopimukset paikkatietoikkuna-
palveluun.

Seudullisesti sovittu
yhtenäiset metatiedot
kouluille ja päiväkodeille.
Toimii aineistona
seudulliseen
palveluverkkoon. Huomio
kiinnittetty
yhdenmukaisuuteen ja
ajantasaisuuteen. Lisätietoja:
Jaakko.uusitalo@tampere.fi



- Paikkatietoikkuna tarjoaa
mahdollisuudet tarkastella alueita
yli kuntarajojen. Tiedontuottajina
ovat valtio, kunnat, organisaatiot.
Aineiston määrä vaihtelee alueilla
riippuen kuntien halukkuudesta
tarjota aineistoa.
- Mahdollisuus piirtää
karttatasolle, tallentaa, jakaa,
tulostaa.
- Helppo käyttää, luo uusia
näkökulmia laajan tiedon äärellä

”Minne kaavoittaminen
painottuu seudulla, millä
tavoin liikenne on toteutettu,
sijoittuuko
rakennesuunnitelmassa
osoitetuille alueille?”



Käynnistyy 02/2015





Kartta



”Klikkaamalla asuinaluetta, näet nykytilanteen
ja tulevaisuuden tavoitteen” sisältäen eri
teemat (rakentaminen, palvelut, työpaikat,
saavutettavuus, elinkeinorakenteen
kehittyminen, jne)
Vuosittaiset seurantatietojen keräämiset
karttasovelluksen avulla
Qgiscloud, Maptionnaire, paikkatietoikkuna
muu toimija?



Tällä hetkellä käynnissä lukuisia hankkeita, joissa
tavoitteena tiedon harmonisointi, saatavuuden
kehittäminen, käytön helpottaminen
Ei turhia sovelluksia, vaan keskitytään dataan
Liiteri tarjoaa tulevaisuudessa hyvää tietoaineistoa
alueista, paikkatietoikkuna tarjoaa kartta-analyyseja.
Avoimen lähdekoodin lisenssit mahdollistavat
analyyseja/nettikarttoja myös pienemmillä toimijoilla -
> avoimen lähdekoodin ohjelmistojen edut
ohjelmistojen nopeassa päivitystahdissa ja aktiivisessa
osallistujaporukassa
Paikkatiedon käytettävyyden kehittämisen hieno

esimerkki Suomesta on paikkatietoikkunan
toiminnallisuus


