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Yhteenveto 
 

Maankäytön seudullinen suunnittelu on vahvistunut, mutta seudulliset työvälineet ovat edelleen 

kehittymättömiä. Rakennesuunnitelma ja MAL-aiesopimusmenettely tarvitsevat rinnalleen 

seudullista paikkatietoa. Paikkatietohanke käynnistyi kesäkuussa 2014 vastauksena MAL-

aiesopimuksen tavoitteeseen kehittää seudullista yhdyskuntarakenteen seurantaa paikkatiedon 

avulla. Tavoitteena oli myös lisätä paikkatiedon käytettävyyttä suunnittelussa ja päätöksenteossa. 

Työskentely käynnistyi kokonaiskuvan muodostamisella erilaisista paikkatietohankkeista ja hyvistä 

kansallisista käytännöistä. Alkuvaiheessa selvitettiin myös kuntien käytänteet, tiedon saatavuus ja 

tekniset ratkaisut paikkatiedon jakelussa. Seuraavaksi kartoitettiin seudulliset tietotarpeet ja niihin 

vastaaminen paikkatietoja harmonisoimalla. Tietotarpeissa korostui rakennesuunnitelman ja MAL-

aiesopimuksen aineistotarpeet ja niiden saatavuus.  

Työssä pohdittiin myös keinoja paikkatiedon parempaan hyödyntämiseen. Lopuksi laadittiin 

toimenpidesuositukset etenemisestä kohti seudullista paikkatietopalvelua. Työstä vastasi kuntien 

paikkatietoasiantuntijoiden työryhmä seututoimiston organisoimana. 

Paikkatietohankkeen tuloksina voidaan todeta seuraavat asiat: 

1. Hankkeessa organisoitiin onnistuneesti seudun paikkatietoasiantuntijat verkostoksi, jota 

voidaan hyödyntää jatkotyössä. 

2. Hankkeessa muodostettiin kokonaiskuva käynnissä olevista paikkatietohankkeista. Niiden 

todettiin täydentävän toisiaan, mutta vaativan jatkossa parempaa koordinointia.  

3. Hankkeessa todettiin, että kunnilla on välineet, tekniikka ja osaamista MAL-aineistojen 

tuottamiseen ja avoimeen jakeluun kansallisen Paikkatietoikkunan kautta. 

4. Hankkeessa sovittiin, että MAL-aineistoja pilotoidaan rajapintapalvelussa tammikuussa 

2015 

Hanke oli ensimmäinen vaihe seudullisen paikkatietopalvelun muodostamista. Siinä painotus oli 

tiedon määrittelyn ja teknisen tuotannon kysymyksissä. Ensimmäisen vaiheen tulokset osoittavat 

tarpeen jatkaa paikkatiedon kehittämistä seudullisen toimintamallin pohdinnalla.  

Jatkohankkeessa tulisi selvittää miten seudullinen paikkatietopalvelu on parasta organisoida, mitä 

paikkatietotehtäviä siihen liitetään ja miten tietoprosessia hallitaan sekä millaisin vaihein 

organisointi toteutettaisiin ja rahoitettaisiin. Jatkohanke käynnistettäisiin vuoden 2015 alussa. 

Tämän lisäksi seututoimisto ja paikkatietoryhmä vastaisivat jo sovittujen MAL-aineistojen 

saattamisesta rajapinnoille. 
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1 Seudullisen paikkatietohankkeen vaiheet vuonna 2014 

1.1 Käynnistyminen, organisoituminen ja eteneminen 

Tietoon perustuva johtaminen ja päätöksenteko ovat jokaisen organisaation pyrkimyksenä. Tätä 

tukemaan tarvitaan tiedon erivaiheista jalostamista ja tietotarpeiden tunnistamista.  

Ymmärrys  Ymmärrys tärkeistä 

vuorovaikutussuhteista ja asioiden 

riippuvuudesta 

tiedon korkea jalostusaste 

Tietämys Asiantuntijahuomioon ja 

kokemukseen perustuva  

 

Tieto Kerääminen, jäsennelty, 

harmonisonti, muotoiltu tieto 

analysointia varten 

 

Data  Strukturoimaton perustieto, 

raakadata  

 

tiedon matala jalostusaste 

Kuva: Tiedon ja tietämyksen lisääntyminen 

Tampereen kaupunkiseudun kuntajohtajien käynnistämässä paikkatietohankkeessa on tavoitteena 

kehittää toimintamallia, jolla paikkatietopohjaisen tietoa jalostetaan asiantuntijoiden tarjoamasta 

raakadatasta päätöksentekoa tukevaan ymmärrykseen. Hankkeen asiantuntijatyöryhmänä 

toimivat kuntien paikkatietoasiantuntijat, jotka organisoitumisella ja tavoitteenasettelulla 

sitoutettiin yhteiseen päämäärään. 

Hankkeen ensimmäinen vaihe on päättynyt. Siinä on keskitytty tiedon määrittelyyn sekä teknisen 

tuotannon ja jakelun kysymyksiin. Hankkeen käynnistyessä keväällä 2014 sen etenemisen polku 

kuvattiin vaiheittaisina askelmina seuraavasti:  
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Työryhmän kokoonpano oli seuraava:  

Lilli Hervamaa paikkatietoinsinööri Kangasala 
Eero Suominen paikkatietoinsinööri Lempäälä 
Lauri Vähätalo mittausteknikko Nokia 
Harri Léhen  maanmittausinsinööri Orivesi 
Jouko Lehto  maanmittausinsinööri Pirkkala  
Leena Lahtinen aluearkkitehti Vesilahti 
Jouni Ruokanen maankäyttöinsinööri Ylöjärvi 
Asiantuntijajäseninä olivat: 
Anna Mustajoki kaupungingeodeetti Tampere 
Ilpo Tammi  projektisuunnittelija Pirkanmaan liitto 
Anna Keskitalo suunnittelija  MAL-verkosto/Oulu 
Tero Piippo  Projektipäällikkö MAL-verkosto 
Tellervo Kiviniemi paikkatietoasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 
 

Työryhmä puheenjohtajana toimi seutusihteeri Juhani Pohjonen ja asiantuntijasihteerinä 

määräaikainen hankesuunnittelija Simo Turunen, molemmat kaupunkiseudun seutuyksiköstä. 

1.2 Nykytilan kartoitus  

Päällekkäisen työn välttämiseksi kartoitettiin muut käynnissä olevat ja käynnistyvät 

paikkatietohankkeet. Hankkeet jaottuvat aluerajauksen perusteella. Kansallisten hankkeiden 

lähtökohtana on luoda koko Suomea koskevaa aineistoa avoimesti käytettäväksi. Ne palvelevat 

mm. seutujen välisessä vertailussa. Alueelliset hankkeet pyrkivät tuottamaan omaa aluettaan 

koskevaa tietoa kansallisen tiedon lisäksi.  

Avoin data ja aineistot, osallisuuden kehittäminen, rajapintapalvelut ja tiedolla johtamisen 

kehittäminen esiintyvät usean hankkeen tavoitteina. Hankkeiden painotukset vaihtelevat, mutta 

suurena kuvana on helpottaa tiedon saantia ja parantaa sen avulla suunnittelua ja 

päätöksentekoa.  

1.2.1 Avoimet ja älykkäät kaupungit – rahoitushanke (6Aika) 

Kuutoskaupungit - Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu - toteuttavat EU-rahoituksella 

6Aika-strategiaa, jonka tavoitteet liittyvät mm. avoimen datan lisäämiseen, rajapintojen 

kehittämiseen, osallisuuden kehittämiseen. 6Aika- strategiaa toteutetaan kärkihankkeina, jotka 

ovat: avoin data, avoin osallisuus ja avoimet innovaatioalustat. Avoin data -kärkihankkeella 

pyritään siihen, että toimijat avaavat tietovarantojaan mahdollisimman laajasti avoimeksi dataksi 

hyödyntäen yhdessä sovittuja toimintamalleja, julkaisualustoja ja lisenssimalleja. Osallisuuden 

kehittämisen osalta pyritään luomaan kansalaisille yhä paremmat mahdollisuudet osallistua ja 

kokea osallisuutta.  

Tampereen kaupunki toteuttaa omalta osaltaan hankkeen tavoitetta tuottaa dataa, avata dataa, 

julkaista dataa ja edistää sen käyttöä. Konkreettisena tavoitteena on saada aikaan vakinainen ns. 



6 

 

clearing house – toimintarakenne (vrt. HRI). Hanke on sisällöltään erittäin lähellä kaupunkiseudun 

paikkatietohanketta. Yhteistyö on erityisen tärkeää näiden kahden hankkeen välillä. 

1.2.2 Paikkatietoikkuna – kansallinen paikkatietoportaali 

Maanmittauslaitoksen ylläpitämä paikkatietoikkuna tarjoaa kansallisen jakelukanavan ja 

karttasovelluksen paikkatietoaineistolle. Se on eräänlainen kansallinen kirjasto paikkatiedolle. 

Hakutoiminnon kautta paikkatietoikkunassa voidaan tarkastella eri toimijoiden tarjoamaa 

aineistoa tai rajaamalla alue, jolta aineistot halutaan.  

Paikkatietoikkuna toimii siis tiedontuottajien väylänä jakaa avointa aineistoa vapaasti käyttöön. 

Jotta kunnat voivat tarjota aineistoaan paikkatietoikkunaan, tulee niillä olla aineisto tarjolla 

rajapintojen kautta.  

Paikkatietoikkuna tarjoaa Tampereen kaupunkiseudun kunnille kansallisen kanavan tiedon 

jakamiseen. Tällä hetkellä sitä hyödyntää täysimääräisesti vain Tampere.  

1.2.3 Liiteri – kansallinen tietopalvelu 

Suomen ympäristökeskus rakentaa erityisesti viranomaisille ja yrityksille suunnattua palelua, jolla 
ne voivat hoitaa maankäytön suunnitteluun ja rakennettuun ympäristöön liittyviä tehtäviä. Palvelu 
tarjoaa myös kansalaisille tietoa omasta asuin- ja elinympäristöstään. Liiterin tietosisältö koostuu 
Sykkeen aineistojen lisäksi muiden organisaatioiden, kuten tilastokeskuksen, 
väestörekisterikeskuksen, maanmittauslaitoksen, ministeriöiden ja kuntien ylläpitämistä tiedoista.  

Liiterin ensimmäisiä aineistoja on käytössä vuodesta 2015 lähtien. Liiteri- tietopalvelu tarjoamaa 

aineistopankkia voidaan hyödyntää kunta- ja seututarkasteluissa. Sen avulla voidaan tukea MAL-

aiesopimuksen seurantaa ja muuta yhdyskuntarakenteen seurantaa.  

1.2.4 Lounaispaikka – seututietoa Turun alueelta 

Lounaispaikka on paikkatietoyhteistyöverkosto, joka kokoaa yhteen Lounais-Suomen 

paikkatietoalan toimijat. Lounaispaikka tarjoaa katsottavaksi ja ladattavaksi aineistoja sekä 

karttapalvelun. Toiminnaltaan lounaispaikka vastaa paikkatietoikkunan toimintaa, mutta on 

alueellisesti sijoittunut tarkastelemaan ainoastaan Lounais-Suomea. Lounaispaikan 

perustajajäseniä ovat Varsinais-Suomen liitto, Satakuntaliitto, Turun kaupunki, Turun yliopisto, 

Yrkeshögskolan Novia sekä Åbo Akademi. Näiden lisäksi hankeyhteistyötä tehdään mm. Varsinais-

Suomen ELY-keskuksen, Varsinais-Suomen maakuntamuseon, Suomen ympäristökeskuksen, 

maakuntien liittojen, alueen kuntien ja muiden alueellisten sekä valtakunnallisten 

paikkatietotoimijoiden kanssa.  

Lounaispaikka on toiminut Turun seudulla jo vuodesta 2002, ja sen toiminta on vakinaistettu 2012. 

Lounaispaikka toimii hyvänä esimerkkinä seututiedon tuottajasta. Organisaatiot yhdistävä ja yli 

kuntarajojen tarjottava tietopalvelu hyödyttää koko Turun seutua ja tukee alueen MAL-

suunnittelua.  
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1.2.5. Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) ja Helsinki Region Infoshare (HRI) 

HSY:n seutu- ja ympäristötieto ylläpitää ajantasaista ja kattavaa seudullisia perusrekisteri- ja 

paikkatietoa. Tieto on yhtenäistä ja helposti saatavissa. HSY kokoaa seudun kehittämistä palvelevia 

asiantuntijaraportteja, tietoaineistoja ja analyysejä. Tietopalvelua hyödynnetään 

pääkaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä 

MAL-aiseopimusseurannassa. HSY osallistuu osaltaan laajempaan tietohankkeeseen, Helsingin 

seudun avoimen datan jakelupaleluun (Helsinki Region Infoshare). 

Helsinki Region Infoshare (HRI) -palvelu on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien 

yhteinen avoimen datan palvelu, joka muodostaa pääkaupunkiseudun perustietovarantojen ja -

aineistojen omistajien verkoston. Sen osapuolet tuottavat, ylläpitävät, jakavat ja kehittävät 

verkoston tietovarantoja yhteistyössä sekä yhteisin pelisäännöin. Palvelusta löytyy koko seutua ja 

pääkaupunkiseudun kaupunkeja koskevaa tietoa, jota eri tarvitsijaryhmät voivat hyödyntää 

laajasti. 

1.2.6 Pirnet - Tampereen kaupunkiseudun kehyskuntien paikkatietoyhteystyö 

Tampereen kaupunkiseudun kehyskunnat (pl. Vesilahti) hyödyntävät yhteistä kuntalisenssiä 

paikkatiedossa. Yhteistyö tuottaa sekä taloudellisia hyötyjä että myös tiedonjakoa kuntien kesken. 

Yhteistyön tulosta on mm. yhteiskäyttöisen paikkatietolisenssin edullisempi hinta ja 

rajapintajulkaisut. 

1.2.7 Tampereen kaupungin paikkatietoportaali 

Tampereen kaupunki kehittää selainpohjaista karttakäyttöliittymää (kartat.tampere.fi), jonka 

tarkoituksena on tarjota avointa tietoa paikkatietomuodossa suunnittelijoille, päätöksentekijöille 

ja kuntalaisille. Kehitystyö perustuu avoimen lähdekoodin ratkaisuihin ja yhteistyöverkoston 

toimintaan, jossa sovellusta kehitetään muiden seutujen ja maanmittauslaitoksen kanssa.   

Toiminnaltaan Tampereen karttapalvelu vastaa maanmittauslaitoksen paikkatietoikkunaa, mutta 

on rajautunut Tampereen alueeseen. Karttapalvelu yhdistää Tamperetta koskevan paikkatiedon, ja 

tarjoaa erilaisia työkaluja paikkatietojen käsittelyyn ja analysointiin.  

1.2.8 Pirkanmaan liiton aluetietopalveluhanke 

Pirkanmaan liitossa on aloitettu osana seudullista paikkatietoyhteistyötä edistämään muun 

muassa paikkatietoaineistojen sisällön ja hallinnan harmonisointia, tiedon avaamista ja viemistä 

avoimille rajapinnoille. Alkuvaiheessa yhteistyön keskiössä ovat olleet maankäyttöön, palveluihin, 

selvitystöihin ja MAL-seurantaan liittyvät tietoaineistot, näiden ylläpito, ajantasaisuus ja 

jatkuvuuden varmistaminen. Yhteistyön on tarkoitus edetä syksyllä 2014 toteutettavasta 

yksittäisten tietolajien hallinnan pilotoinnista vuosina 2015-2016 kohti maakunnallista 

aluetietopalvelua, jossa verkostomaisen yhteistyön kautta muodostettujen tiedonhallinnan 

periaatteiden mukaisesti saadaan koottua yhteisiin tiedonjakokanaviin avointa, päivittyvää dataa 

sekä asukkaiden että asiantuntijoiden käyttöön. Pirkanmaan liitossa suunniteltu 
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aluetietopalveluhanke on sisällöltään erittäin lähellä kaupunkiseudun paikkatietohanketta. 

Yhteistyö on erityisen tärkeää näiden kahden hankkeen välillä.  

1.2.9 Käynnissä olevat muut teemaan liittyvät hankkeet 

VASARA on Tampereen kaupungin käynnistämä väestösuunnite- hanke, jossa pyritään 
kehittämään ennustettavuutta väestökehityksen osalta. 
 
Tampereen kaupungin koordinoimalla palvelupisteiden mallinnuksella pyritään luomaan 

yhtenäinen esittämistapa ja tietopohja kunnallisten palvelupisteille Tampereen kaupunkiseudulla. 

Lopputuloksena tarjotaan kaupunkiseudun päiväkodit ja koulut paikkatietoaineistona rajapinnoilla.  

MAPSTO on Ylöjärven kaupungin työväline aluetta koskevaa tiedon esittämiseksi päättäjille ja 

kuntalaisille ymmärrettävällä tavalla. Hanke on ennen kaikkea tietohallinnon ja talouden 

kehittämishanke. Mapstoon pyritään tuomaan mukaan myös paikkatietotarkastelua. 
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1.3 Seudulliset tietotarpeet 

Työryhmä selvitti paikkatietoaineistoon liittyviä tarpeita Tampereen kaupunkiseudun 

asiantuntijatyöryhmiltä. Tarkoituksena oli saada selville, mitä paikkatietoa ja mitä paikkaan 

liittyvää ominaisuustietoa asiantuntijatyöryhmät kokevat tarvitsevansa seututyöskentelyn ja 

kuntatyöskentelyn tueksi. 

Työryhmät jakautuivat teemallisesti maankäytön ja asumisen työryhmään, liikenteen työryhmään, 

infran työryhmään sekä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistyspalvelujen työryhmään. 

Elinkeinopuolen tietotarpeita selvitettiin Tredean ja kauppakamarin edustajilta. Työryhmien 

tietotarpeet on kuvattu alla. 

Maankäytön ja asumisen työryhmä: 

”Mihin rakentaminen sijoittuu ja millä tavoin monipuolinen rakennustuotanto toteutuu?” 
”Toteutuvatko rakennesuunnitelmassa osoitetut kasvuodotukset ja kohdistuvatko ne 
suunnittelualueelle?” 
”Minne rakentamisen suuntautuu jatkossa, mikä on rakentamisen kapasiteetti alueilla?” 
”Toteutuvatko rakennesuunnitelmassa osoitetut asukasmäärän lisäykset?” 

Infrapalvelujen työryhmä: 

” Rakentamisen sijoittuminen / rakennuskannan sijoittuminen” 
”Kaavoituksen sijoittuminen / suunnitellut kaavoitusalueet” 
”Väestömuutokset alueilla” 
”Infraverkosto seudulla ja sen kyky vastata kasvutavoitteisiin” 
”Rakennesuunnitelman tavoitteiden toteutuminen” 
”Seudulliset selvitykset (aurinkoenergia, geoenergiakartta, maanvastaanottoalueet) ja niihin 
liittyvät aineistot” 

Liikennejärjestelmätyöryhmä: 

”Väyläverkkotiedot” (kadut, bussireitit, pyöräreitit, pysäkit, opasteet) 
”Liikenne ja palvelut” (liikennemäärät, ennusteet, tarjonta) 
”Kaavoitus ja rakentaminen” (rakentamisen painopisteet, kasvun suunnat) 
”Muut taustatiedot” (väestön kehitys, autonomistus, onnettomuustiedot) 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelutyöryhmä sekä sivistystyöryhmä: 

”Palvelupisteet seudullisesti ja laajat atribuuttitiedot palveluista” 
”Palveluiden suunnitteluun väestötiedot” 
”Palveluiden saavutettavuus” 

1.4 MAL-suunnittelun ja seurannan aineisto  

Hankkeen työryhmä priorisoi rakennesuunnitelman ja MAL-aiesopimuksen seurantaa ja keskittyi 

niiden vaatimien aineistojen harmonisointiin ja saatavuuden kehittämiseen. Aiesopimuksen 

aineistoa pidettiin erityisen tärkeänä, koska työ on vuosittaista ja nykyisin prosessien ja 

menetelmin haasteellinen toteuttaa. 
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Aineistotarve aiesopimuksen seurantaan pohjautuu vuoden 2014 toteutetun seurantaraportin 

aineistoon. Työssä päätettiin hyödyntää kansallisten kanavien aineistoja ja täydentää puuttuvat 

aineistot kuntien tarjoamilla aineistoilla. Alla listaus indikaattoreista, joita aiesopimuksen 

seurannassa käytetään.  

Kansallisista tietokannoista kerättävät aineistot:  
Seudun väestömäärä 

Kasvuprosentti 

Työttömyysprosentti 

Työpaikkaomavaraisuusaste 

Tulovero% 

Huoltosuhde 

Väestön ikärakenne 

Taajamaväestön osuus 

Väestötiheys taajamissa 

Väestötiheydeltään väh 20 as/ha väestön osuus taajamien väestöstä 

Väestön sijoittuminen kaupunkirakenteeseen  

Väestön määrä/osuus nyk. joukkoliikennevyöhykkeellä 

Suunnittelutarveratkaisujen määrä 

Asuntotuotanto talotyypeittäin 

Asuntotuotanto hallintamuodoittain 

Korkotuettu ASO-rakentaminen 

 

Kunnilta kerättävät tiedot: 
Uudisrakentamisesta joukkoliikenteen laatukäytäville ja keskustoihin sijoittuva osuus asunnoista 

Kuntien raakamaavarannot 

Kuntien yleiskaavavarannot 

Kuntien asemakaavavarannot 

Asemakaavoitettu kerrosala vyöhykkeittäin 

Pientalojen rakennuslupien määrä kaava-alueelle ja sen ulkopuolelle 

Asemakaava-alueiden pientalotuotannon osuus pientalojen kokonaistuotannosta 

Kuntien luovutuskelpoisten tonttien määrä 

Erityisryhmien investointiavustukset 

Korjaus- ja energia-avustukset 

Valtion kunnille luovuttamat maa-alueet 

 

Vuoden 2014 seurantaraportin aineistokeräys pohjautui kunnilta saatavaan tietoon. Kansallinen 

Liiteri-palvelu tarjoaa aineistoa yhä kattavammin 2015, ja kuntien suora rooli tiedontarjoajana 

vähenee. Vuoden 2015 sopimusseurannasta linjattiin, että kunnista tarvittava 

lisäpaikkatietoaineisto kerätään paikkatietotyöryhmän jäseniltä. Tampereen kaupunkiseudun 

seutuyksikkö kokoaa tiedot, ja tarjoaa vuosittain kerättävät tiedot seututasolla avoimesti 

käyttöön. 
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1.5 Aineistojen saatavuuden kehittäminen – rajapintapalvelut 

Aineistojen avoimuus, ajantasaisuus ja helppo saatavuus ovat tietotuotannon avainasioita. 

Rajapintapalvelut on luotu aineistojen jakamiseen niin, että tieto päivittyy kaikille käyttäjille 

jatkuvasti. Käsite viittaa tiedon hakemiseen tiedontuottajalta virtuaalisesti paikkatieto-ohjelmalla. 

Kun tiedontuottaja päivittää omaa aineistoa, myös tiedon käyttäjä ja hyödyntäjä saa 

automaattisesti päivitetyn tiedon. Jotta aineistoa on mahdollista saada, on tiedontuottajan vietävä 

aineisto virtuaaliselle ”rajapinnalle”, josta käyttäjät sen voivat hakea. 

Rajapintapalvelu on myös Tampereen kaupunkiseudun ratkaisu seudullisen aineiston saatavuuden 

parantamisessa. Rajapintojen toteuttaminen vaatii teknistä osaamista ja välineitä, minkä vuoksi 

työryhmä selvitti eri vaihtoehtoja toiminnan käynnistämiselle. Käyttäjältä rajapintapalvelulla 

tuotettu aineisto ei vaadi teknistä paikkatieto-osaamista, vaan useimmissa palveluissa riittää 

selaimen käyttäminen aineistojen katseluun tai lataamiseen. 

Tiedon käytettävyyden lisääminen voidaan kuvata seuraavin portain. 

Julkistaminen käyttäjälle Katselu, lataaminen tiedon korkea jalostusaste 

Rajapintapalvelu Sovitun mallin mukainen tekninen 

toteutus ja harmonisoitu tieto 

 

Tietomalli Sovitut säännöt tiedon keräämiseen, 

jäsentelyyn 

 

Raakadata  Strukturoimaton perustieto, esim. 

kunnallisissa rekistereissä  

 

tiedon matala jalostusaste 

 

1.5.1 Rajapintapalvelujen toteuttaminen kehyskunnissa 

Tampereen kaupunkiseudun kehyskunnat ovat paikkatietoyritys ESRI:n asiakkaita, joilta kunnat 

(kehyskunnat pl. Vesilahti) ovat tilanneet yhteiskäyttöisen seutulisenssin. Seutulisenssi 

mahdollistaa niin perinteisen paikkatietoanalyysin kuin nettikarttojen luomisen, 3d-mallintamisen 

ja rajapintojen luomisen. Kehyskuntien yhteistoiminta lisää myös tietotaidon jakamista kuntien 

kesken. Parhaillaan kehyskunnat valmistelevat asemakaavojen viemistä rajapinnoille. 

1.5.2 Rajapintapalveluiden toteuttaminen Tampereen kaupungilla 

Tampereen kaupungilla on käytössä OGC:n standardien mukaiset paikkatiedon rajapintapalvelut. 

Palvelu on hankittu Saas-palvelumallilla CGI:ltä. Kaupunki ylläpitää itse palveluita. Näin 

saavutetaan palvelun nopeus ja paikkatietoratkaisujen ketterä kehittäminen.  



12 

 

1.5.3 Rajapintapalveluiden toteuttaminen seutuyksikössä 

Tampereen kaupunkiseudun seutuyksikkö hyödyntää avoimen lisenssin ohjelmistoa 

paikkatietotuotannossa. Kartta-aineiston luominen, analysointi, nettikartan toteuttaminen ja 

rajapinta-aineisto tuotetaan qgis- paikkatieto-ohjelmistolla. Ohjelma on avoimen lähdekoodin 

mukainen ja laajasti käytössä Suomen kunta- ja yrityssektorilla. 

Ohjelmiston avulla seutuyksikkö voi ilman kustannuksia toteuttaa paikkatietotarkasteluja ja 

julkaista aineistoa, kuten rakennesuunnitelma, nettikartalla. Qgis-ohjelmiston avulla 

rakennesuunnitelman aineisto on tarjolla myös kuntien, kuntalaisten ja yritysten käytettäväksi 

1.6 Aineistojen käytettävyyden kehittäminen 

Hankkeessa etsittiin ratkaisuja myös paikkatiedon käytettävyyden kehittämiseen. Loppukäyttäjälle 

paikkatiedon tulisi olla sujuvaa, selainpohjaista eikä sen pitäisi vaatia paikkatieto-ohjelmien 

tuntemusta. Tätä varten selvitettiin maanmittauslaitoksen ylläpitämän paikkatietoikkuna.fi -

palvelun hyödyntämistä. Paikkatietoikkunassa useat kunnat ja seudut, valtion virastot sekä muut 

organisaatiot jakavat aineistojaan.  Paikkatietoikkuna.fi tarjoaa laajan tietosisällön lisäksi helppoa 

käytettävyyttä. Paikkatietoikkunan toiminnallisuutta kehitetään jatkuvasti. 

Esimerkki paikkatietoikkunan käytöstä: 

 

Kuva 2. Esimerkkikartalla halutaan tarkastella rakennesuunnitelman asumisen painopistealueita, 

nykyistä rakennuskantaa, oppilaitosten sijoittumista sekä vireillä olevia kaavoja. Kartta on tehty 

selaimessa, ja kaikki aineisto on ajantasaisena valmiina tarjolla käyttäjälle.  
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1.7 Paikkatietoaineisto rakennesuunnitelman 2040 valmistelussa 

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmaa on uudistettu 2013-2014. Uudistamisessa 

keskeistä on ollut seudun väestökehityksen päivittäminen ja yhdyskuntarakenteen kyky kasvun 

vastaanottamiseen. Rakennesuunnitelmassa kaupunkisedun yhdyskuntarakennetta tarkastellaan 

kuntarajojen sijaan vyöhykkeittäin eri joukkoliikenneratkaisujen ja muun liikkumisen 

näkökulmasta. Myös palveluverkon seudullinen tarkastelu huomioidaan.  

Seutuyksikkö on vastannut rakennesuunnitelman aineistojen tuottamisesta 

paikkatietomuotoisena ja sähköisen kartan julkaisemisesta. Rakennesuunnitelman aineisto 

viedään myös rajapintojen kautta Paikkatietoikkuna.fi- palveluun, jolloin rakennesuunnitelma 

toimii seudullisen paikkatiedon pilottina rajapintojen ja käytettävyyden kehittämisessä. 

 

Kuva 3. Qqgis-ohjelmistolla toteutettu rakennesuunnitelman nettikartta 

Rakennesuunnitelman uudistamisen valmistuttua käynnistyy toimeenpano ja seurantavaihe. 

Seurannassa huomioitavaa on, että MAL-aiesopimus painottaa rakennesuunnitelman sitovuutta 

sekä seudullisia ja kuntakohtaisia suunnitelmia sen toimeenpanoon. Rakennesuunnitelman 

toteutumista on tarkoitus seurata selainpohjaisen karttasovelluksen avulla. Myös uutta 

tilastoaineistoa luodaan seurannan tueksi. Tällainen on mm. rakennesuunnitelman tilastoalueet, 

joilla seurataan väestön ja rakentamisen sijoittumista rakennesuunnitelmassa osoitetuille 

asumisen painopistealueille. 

Seutuyksikkö tarjoaa rakennesuunnitelmatyön tuloksena syntyneet aineistot vapaasti 

käytettäväksi. Aineisto on vuodesta 2015 ladattavissa lähtien rajapinnalta osoitteesta 
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www.tampereenseutu.fi ja käytettävissä paikkatietoikkuna- karttasovelluksessa osoitteessa 

www.paikkatietoikkuna.fi.  

Palveluverkko 

 Seutukeskus 

 Aluekeskus 

 Lähipalvelukeskus 

 Aluekeskuskokonaisuus 

 

Liikennejärjestelmä 

 Juna-asema/seisake 

 Raitiotie 

 Seudullinen runkobussi 

 Kehäbussi 

 Kehäbussi 2 

 Lentokenttäbussi 

 Lähijunaliikenne 

 Taajamajunaliikenne 

 Uusi ratayhteys 

 Tiehankkeet 

 Joukkoliikenteen solmupiste 

 
Maankäytön painopisteet 

 Osaamiskeskittymä 

 Lentoasema 

 Uusi/merkittävästi kehitettävä asuinalue 

 Uusi/merkittävästi kehitettävä työpaikka-alue 

 Uusi/merkittävästi kehitettävä asuin- ja työpaikka-alue 

 Järjestelyratapihan sijaintipaikka 

 

Vuoden 2040 jälkeen toteutettavat 

 Liikennehankkeet 2040+, 

 Uusi/merkittävästi kehitettävä asuinalue 2040+ 

 Uusi/merkittävästi kehitettävä työpaikka-alue 2040+ 

 Uusi/merkittävästi kehitettävä asuin- ja työpaikka-alue 2040+ 
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2 Hankkeen tulokset vuonna 2014 

1) Hankkeessa organisoitiin onnistuneesti kaupunkiseudun kehyskuntien, Tampereen kaupungin ja 

Pirkanmaan liiton paikkatietoasiantuntijat samaan verkostoon ja hankkeeseen. Hankkeen 

vaikutuspiirissä olivat myös Pirkanmaan ELY-keskus, MAL-verkosto ja Oulun seudun 

paikkatietoasiantuntijat. Työryhmän näkemys on, että tätä organisoitumista voidaan hyödyntää 

myös hankkeen jatkuessa vuonna 2015. 

2) Hankkeessa laadittiin kattava nykytilan kartoitus toimintaympäristössä meneillään olevista 

paikkatiedon tuottamista, jalostamista, käyttämistä ja julkistamista koskevista hankkeista. Myös 

kansalliset merkittävät hankkeet kartoitettiin. Työryhmän näkemys on, että meneillään olevat 

hankkeet täydentävät toisiaan. Jatkossa koordinointiin ja organisointiin on kiinnitettävä huomiota.  

3) Hankkeessa koottiin listaukset tietotarpeista, joita seudulliset asiantuntijatyöryhmät tarvitsevat 

omassa toiminnassaan. Syksyn aikana tietotarpeet arvioitiin paikkatietopohjaisen tiedon 

tuottamisen näkökulmasta. Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään kaupunkiseudun 

rakennesuunnitelman ja MAL-aiesopimuksen seurannassa tarvittaviin tietoihin. Tampereen 

kaupungin organisoimana on käynnistetty työskentely, jossa aluksi kerätään seudullista 

paikkatietoa päiväkodeista ja alakouluista. Ensi vaiheen jälkeen työskentely jatkuu muilla 

palveluverkon toimipisteillä. Työryhmän näkemys on, että rakennesuunnitelman ja MAL-

aiesopimuksen seurannassa tarvittavat tiedot voidaan tuottaa paikkatietopohjaisesti vuoden 2015 

aikana. Työryhmä esittää, että tiedon hyödynnettävyyden ja tietotarpeiden moninaisuuden vuoksi 

jatkotyössä tulisi keskittyä seudullisen paikkatietopalvelun mallin/organisaation kehittämiseen. 

Seudullisella paikkatietopalvelulla turvataan aineistojen vertailtavuus, toistettavuus ja 

luotettavuus sekä varmistetaan päätöksentekoa tukevien analyysien laatiminen. 

4) Hankkeessa todettiin, että kaupunkiseudun kuntien (pl. Vesilahti) käytössä olevilla teknisillä 

laitteilla, ohjelmistoilla ja tietotaidolla voidaan MAL-aineistot julkistaa rajapintapalveluiksi, jotka 

osaltaan helpottavat tietojen hyödynnettävyyttä. Työryhmän näkemys on, että aineistot ja 

palvelut olisivat esillä Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä Paikkatietoikkuna.fi palvelussa, jonka 

käytöstä kunnat solmivat maksuttoman sopimuksen. Julkistamispalveluna tulisi hyödyntää em. 

sivuston Oskari-ohjelmistoa. 

5) Hankkeen päättyessä kunnilla on yhteinen alustava näkemys miten teknisesti toteutetaan MAL-

aineistojen paikka- ja ominaisuustietojen koonti rajapintapalveluille. Ohjelmisto- ja 

lisenssieroavaisuudet eivät ole ongelma. Hankkeessa hyödynnettiin niin maksullisen lisenssin 

ohjelmistoja kuin maksuttomia ja vapaita paikkatietojärjestelmiä. Työryhmä esittää, että aineistoja 

pilotoidaan viemällä kuntien ajantasaiset asemakaavat rajapintapalveluun tammikuun 2015 

aikana. Sen jälkeen toimintaa jatketaan muiden MAL-aiesopimuksen seurannassa tarvittavien 

paikkatietojen tuottamisella.  
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6) Hankkeen materiaalit esim. liitteenä olevat ohjeet, ovat sellaisenaan hyödynnettävissä muissa 

vastaavan ohjelma/teknisen ympäristön omaavissa organisaatioissa ja kaupunkiseuduilla. 

Työryhmän näkemys on, että esim. MAL-verkoston kautta tuloksia ja kokemuksia voidaan 

hyödyntää suoraan eri kaupunkiseuduilla. Hankkeen jatkuessa vuode 2015 on selvää, että myös 

silloin syntyvät tulokset ovat MAL-verkoston kautta hyödynnettävissä kaupunkiseuduilla. 

 



17 

 

3 Toimenpide-ehdotukset vuodelle 2015 

 

1. Toimintamalli 

Vuoden 2015 aikana jatketaan hankemuotoisena paikkatietotyötä selvittämällä 1) miten toiminta 

olisi parasta organisoida, 2) mitä paikkatietotehtäviä seudulliseen palveluun liitetään ja miten 

tietoprosessia hallitaan, 3) miten edetään kohti asetettua tavoitetta, miten toiminta jalkautetaan 

ja markkinoidaan sekä 4) miten palvelu rahoitetaan. Toteutetun selvityksen mukaan tekniset 

perusedellytykset ovat olemassa ja taidollisiin vaatimuksiin voidaan vastata uudella 

toimintamallilla ja koulutuksella.  

Uusi paikkatietopalvelu harmonisoisi, keräisi, analysoisi ja julkistaisi paikkatietopohjaista aineistoa, 

jota voisivat hyödyntää, kunnat ja yritykset, suunnittelijat ja päätöksentekijät sekä kansalaiset. 

Vähitellen käyttäjät oppisivat kysymään ja hyödyntämään kattavasti paikkatietopohjaisia 

aineistoja, ja suunnitelmien ja päätösten laatu paranisi. 

Jatkotyön kohteena oleva paikkatietopalvelu voidaan organisoida eri tavalla: 

a) verkostomainen tapa toimia, jossa toiminta jatkuu nykymallin pohjalta. Kukin kunta 

ylläpitää paikkatietoaineistojaan. Julkistaminen tapahtuu kuntakohtaisesti esim. kunnan 

omilla nettisivuilla, ja lisäksi esim. Paikkatietoikkuna –palvelussa. Toiminta perustuu 

kuntien paikkatietoasiantuntijoiden vertaistoimintaan ja tapauskohtaisiin 

”julkistamisprojekteihin”. 

b) vastuukunta tai erillinen organisaatio, jossa seudun paikkatietotuotanto keskitetään 

vastuukunnalle (esim. Tampereen kaupunki) tai muulle organisaatiolle (esim. Pirkanmaan 

liitto), joka oman toiminnan lisäksi vastaa seudullisista tietotarpeista. Toimijan vastuulle 

tulevat mm. MAL-aiesopimuksen seuranta-aineistojen keräys, rakennesuunnitelman 

seurantaan tarvittavan aineiston tuottaminen ja seudullisen aineiston kehittäminen, 

avaaminen ja yleinen käytettävyyden kehittäminen.  

c) seutuyksikkö, joka huolehtii seudullisesta paikkatietotuotannosta ja sen hyödyntämisestä. 

Paikkatietopalvelu tuodaan läheiseen yhteyteen seudun asiantuntijatyöryhmiä, 

rakennesuunnitelmaa ja MAL-sopimuksen seurataa, jolloin tiedon tuottaminen ja 

tietotarpeet ovat lähellä toisiaan.  

2. MAL-paikkatietoaineisto 

Syksyllä organisoitunut paikkatietotyöryhmä jatkaa toimintaansa vuoden 2015 aikana. 

Toiminnassa keskitytään MAL-aineistojen tuottamiseen, harmonisointiin ja julkistamiseen.  
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4 Pieni paikkatietosanasto 
Paikkatieto  

kuvaa kohteita tai ilmiöitä, jotka ovat joko suoraan tai epäsuorasti paikannettu maanpinnan 

suhteen karttakoordinaatistossa (CEN/TC 287 Geographic information). Paikkatieto muodostuu 

sijainti-, ominaisuus- ja yhteystietojen muodostamasta kokonaisuudesta. Sijaintitiedon avulla 

voidaan yhdistellä tietoja eri lähteistä. Paikkatietojärjestelmässä voidaan tietoja yhdistämisen 

lisäksi analysoida ja jalostaa sekä havainnollistaa karttoina. 

Paikkatietojärjestelmä (Geographical Information System, GIS) 

on tietojärjestelmä, joka käsittelee paikkatietoa ja tukee erityisesti sijaintitiedon käsittelyä ja 
hallintaa. Paikkatietojärjestelmät sisältävät erityisesti tiedon keruuta, aineistojen käsittelyä, 
analysointia ja havainnollistamista tukevia työkaluja. Paikkatietojärjestelmä koostuu laitteistoista, 
ohjelmista, paikkatietoaineistoista, käyttäjistä sekä käytänteistä. 

Sijaintitieto 

Kohteen sijainnin ilmaiseva tieto, joka ilmoitetaan yleensä koordinaatein, osoitteiden tai muiden 
paikantavien tunnusten avulla. 

Ominaisuustieto (attribuuttitieto) 

Paikkatiedon kohteisiin liittyy sijaintitiedon ohella kohdetta määrittäviä ominaisuustietoja, jotka 
kuvaavat kohteen ominaisuuksia. Ominaisuustieto voi olla yksilöivää (nimi, numero), paikantavaa 
(osoite), ajoittavaa (rakennusvuosi) tai kuvailevaa (väri). 

Metatieto 

Metatiedolla tarkoitetaan tietoa tiedosta. Se on toisin sanoen aineistokuvaus tuotetusta 
paikkatietoaineistosta. Metatieto mahdollistaa paikkatietojen keskinäisen vertailun sekä 
kuvailutietojen vaihtamisen metatietopalvelujen kesken. Paikkatiedon metatiedon elementit on 
määritelty ISO 19115:2003 -standardissa. Aineistokuvaus sisältää useimmiten aineiston nimen, 
lyhyen sanallisen kuvaksen siitä, tiedot tuottajasta, haltijasta, valmistumisvuodesta, alueellisesta 
kattavuudesta, koordinaattijärjestelmästä, tiedostotyypistä ja -formaatista, päivityksestä, 
mittakaavasta ja aineiston saatavuudesta. 

Paikkatietoaineistoja rajapinnan kautta 

Paikkatietoaineistojen verkkopohjainen jakaminen parantaa paikkatietoaineistojensa käyttöä ja 
saatavuutta. Verkkopalveluja ovat muun muassa aineistojen katselupalvelu sekä latauspalvelu. 
Rajapintapalveluilla standardisoidaan tiedon tekninen esittäminen. Päättökäyttäjän näkökulmasta 
rajapintapalveluilla tuotettu aineisto ei vaadi erityistä paikkatieto-osaamista, vaan useimmissa 
tapauksissa riittää selaimen käyttäminen aineistojen katseluun tai lataamiseen.  

Vektorimuotoinen tieto 

Karttakohteiden digitaaliseen kuvaukseen käytetyistä kahdesta rakenteesta toinen on 
vektorimuoto. Vektorimalli perustuu kolmen geometrisen peruselementin käyttöön paikkatiedon 
esittämisessä; objekti voi olla piste, useamman pisteen muodostama viiva tai viivojen rajaama 
alue. Vektorimuotoiset objektit tallennetaan koordinaattipisteiden avulla. Topologia kertoo, 
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kuinka karttakohteet liittyvät toisiinsa. Vektorimalli on laajalti käytetty paikkatietosovelluksissa, 
sillä vektoritiedoston sijaintitieto on äärettömän tarkkaa. Vektorimuotoinen tieto tallentuu vain 
objekteina, joten se on lisäksi tilatehokasta. 

Rasterimuotoinen tieto 

Toinen karttaobjektien digitaaliseen kuvaamiseen käytetty rakenne on rasterimuoto. 
Rasteritiedosto muodostuu hilaverkosta, jossa jokainen solu l. pikseli kuvataan yksilöllisesti. 
Ominaisuustieto rasteritiedostossa käsittää kunkin solun lukuarvon. Visualisoidessa kullekin 
pikselille määritetään väri lukuarvon mukaan. Rasterimallissa tieto tallentuu pikselijonoina. 
Sijaintitieto ilmoitetaan erillisessä tiedostossa, joka kertoo origon sijainnin. Mitä parempi 
alueellinen tarkkuus aineistolle halutaan, sitä pienempi pikselikoon on oltava. Tällöin solujen 
lukumäärä kasvaa, mikä lisää rasteriaineiston kokoa. 

GPS 

GPS (Global Positioning System) on maailmanlaajuinen satelliittipaikannusjärjestelmä, joka on 
Yhdysvaltain puolustusministeriön ylläpitämä. GPS-vastaanotin määrittää sijainnin maapalloa 
kiertävistä satelliiteista saatujen radiosignaalien avulla. Vastaanotetun tiedon ja radioaaltojen 
etenemisnopeuden perusteella vastaanotin laskee, kuinka kaukana se on kustakin satelliitista. 
GPS-satelliitteja kiertää maapallon ympäri 24 kappaletta kuudella eri radalla. Radat ja satelliittien 
lukumäärä on suunniteltu siten, että GPS-vastaanottimen kuultavissa on jatkuvasti 5-8 satelliittia 
missä päin maailmaa tahansa. Tämä takaa toimivan paikannuksen. 

WMS eli Web Map Service 

WMS on yksi Open Geospatial Consortiumin eli OGC:n on määrittelemiä paikkatietoaineistojen 
välittämiseen tarvittavia standardeja. WMS-rajapintatekniikan avulla tuotetaan vektori- ja 
rasteripaikkatietoaineistoista dynaamisesti paikkatiedollista kuva-aineistoa. Paikkatietoaineistosta 
muodostetaan palvelimella kuva halutussa formaatissa (esim. png/jpg/gif). Tähän kuvaan liittyy 
tieto sen spatiaalisista ulottuvuuksista, sisällöstä ja metatiedoista. WMS on vain tapa välittää 
aineiston sisältämää tietoa, ei itse alkuperäinen tiedosto ja se soveltuu näin hyvin taustakartta-
aineistoksi ja karttapalveluiden käyttöön. WMS-aineistoja voidaan kysellä käyttämällä joko 
asiakasohjelmaa, eli client:iä, tai tekemällä kyselyt Internet-selaimen osoitekentässä (URL:n 
avulla). Asiakasohjelma ottaa vastaan WMS -tasot tekemällä palvelimelle kyselyn ja hakemalla 
tulokset näytettäväksi työtilaan. 

WFS eli Web Feature Service 

WFS on nimensä mukaisesti vektoriaineistojen tietojen välittämiseen soveltuva rajapintatekniikka. 
WFS -kyselyt eivät palauta kuvaa WMS:n tavoin, vaan tiedot saadaan XML-skeemana, joka 
asiakaspäässä vastaanotetaan vektorimuotoisena paikkatietoaineistona. XML eli Extensible 
Markup Language on kehitetty etenkin tiedon välitykseen Internet-maailmassa. WFS tekniikan 
avulla aineiston osia voidaan hakea omaan käyttöön esimerkiksi tietyltä alueelta. Aineistolle 
voidaan tehdä kysely, jonka tulos voidaan tallettaa itselleen. 

WFS-T 

Jos kyselyn tuloksena saatuja tietoja halutaan muuttaa tai poistaa tai lisätä suoraan 
aineistontoimittajan palvelimelle, tarvitaan näihin toimintoihin aineistontoimittajan suunnalta 
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pääsy. Tällöin tekniikkaa kutsutaan transactional WFS:ksi (WFS-T). PaikkaOppi -palvelussa 
oppilaiden tekemät uudet kohteet ja sisällöt käyttävät WFS-T tekniikkaa. 

LIITTEET 

 
1) qgis-sovelluksella rajapinnoille – ohje 

2) ESRI:n lisenssillä rajapinnoille – ohje 

 


