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Mitä on geoinformatiikka ja paikkatieto?
• Geoinformatiikalla tarkoitetaan paikkatietoa ja paikkatietojärjestelmiä
tutkivaa tieteenalaa. Merkittävä osa tutkimuksesta on soveltavaa, jolloin
geoinformatiikan menetelmiä (paikkatietotekniikat) soveltetaan
tutkimuksessa (sen sijaan että tieto tai järjestelmä olisi tutkimuksen
kohde)
• Paikkatiedolla tarkoitetaan tietoa kohteista, joiden paikka (sijainti,
kattavuus, esiintyminen) maan suhteen tunnetaan
• Paikkatieto sisältää viittauksen tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen
alueeseen. Paikkatieto voi kuvata kohteen sijaintia ja muita
ominaisuuksia, kuten muotoa
• Paikkatieto kuvaa usein luonnon tai rakennetun ympäristön kohteita,
mutta voi kuvata mitä tahansa toimintaa tai ilmiötä, jonka sijainti
tunnetaan
Lähde: Geoinformatiikan sanasto (Sanastokeskus, TSK 42, v.2011)

Paikkatiedon luonne ja fyysinen rakenne
• Digitaalinen paikkatieto on
useimmiten joko vektori tai
rasteri (solu) muotoista
tietoa, joka koostuu fyysisesti
useita toisiinsa linkittyvistä
tiedostoista
• Paikkatietoa voidaan muuntaa
eri muotoihin ja tallentaa
vaikkapa objektirakenteita tai
relaatioita tukeviin
tietokantoihin

Paikkatieto kattaa hyvin laajasti lähes koko tieteenalojen kentän,
koska valtaosa tiedosta sisältää viittauksen paikkaan tai alueeseen

Miten sijaintitietoa tallennetaan?
• Paikkatietoaineistoissa sijainti voidaan ilmoittaa suoran
sijainnin tai epäsuoran sijainnin avulla
• koordinaattijärjestelmän ja sen mukaisten koordinaattien avulla
ilmaistu sijainti on suoraa sijaintitietoa (x, y, z)
• hilarakenteen, paikantavan tunnuksen, osoitteen tai muun vastaavan
yksikäsitteisen järjestelmän avulla ilmaistu sijainti on epäsuoraa
sijaintietoa

http://www.stat.fi/tup/pienaluetilastot/
index.html

• Paikkatietojärjestelmä eli GIS (Geographic Information System) on
kokonaisuus, jolla kerätään, ylläpidetään, tallennetaan, käsitellään ja
jaetaan paikkatietoa.
• Kokonaisuus muodostuu henkilöistä ja osaamisesta, aineistoista ja
palveluista sekä
tietojärjestelmistä:
•
•
•
•
•

Tietomallit (miten kohde esitetään?)
Mallit (työnkulku, prosessi)
Paikkatiedot (piste, viiva, alue, rasteri)
Kartat (tiedon visualisointi ja analysointi)
Metatieto (tietoa tiedosta)

• Miten hyvin tutkimuksen tietoinfrastruktuurit tukevat geoinformatiikkaa?

http://www.esri.fi/referenssit/mita_paikkatieto_on/

Paikkatietojärjestelmä (GIS) on paikkatiedon
hallinnan työväline

Tutkimustietoa paikkatiedosta

Tutkijat haalivat tutkimukseen
tarvittavaa paikkatietoa lukuisista
eri lähteistä hyvin eri
mittakaavatasoilla

Aineistojen pohjalta tuotetaan
paljon jalostettua paikkatietoa
ihmis-ja luonnonjärjestelmien
toiminnasta

Tutkimuksen tuottamat paikkatiedot voivat olla rakenteeltaan
karttamuotoista tietoa, tietokantoihin tallennettua laadullista tai
määrällistä tietoa, kuvamuotoista tietoa, tekstimuotoista tietoa jne.
Näitä kaikkia yhdistää tiedon jäsentyminen sijainnin suhteen
(ei ainoastaan mitä tieto on vaan mistä se on tai mitä aluetta se koskee?)

Geoinformatiikan aineisto, analyysi ja
tallennuspalvelutarpeet:
• Geoinformatiikan aineistojen laaja ja avoin saatavuus tutkimuksen
tarpeisiin keskitetyn palvelun kautta (karttapalvelu, rajapinnat,
lataus, metatiedot, immateriaaliset oikeudet, laaja, kumulatiivinen
käyttö)

• Geoinformaation prosessointi ja menetelmäpalvelut tukemaan
laskennallisia tarpeita ja malleja (prosessointiketjut, teholaskenta ja
niiden toisto)
• Tutkimuksessa syntyvien aineistojen tallennus- ja
uudelleenkäyttöpalvelut (sekä versiotallennus, että pitkäkestoinen
tallennus)

PaITuli paikkatietopalvelu (CSC) ja valtakunnallisten
paikkatietoaineistojen saatavuus
•

•

•

•

•

PaITuli on paikkatietoaineistojen latauspalvelu tutkimuksen ja opetuksen
tarpeisiin. Palvelun sivuilta löydät aineistojen metatiedot sekä ohjeita
paikkatietoaineistojen käyttöön.
Palveluun kirjaudutaan
käyttäjän omilla
korkeakoulutunnuksilla
(HAKA-autentikaatio)
http://www.csc.fi/tutkimus
/alat/geotieteet/paikkatieto
/paituli
PaITulissa on vain
valtakunnallisia, koko
Suomen kattavia aineistoja
PaITuliin ei voi tallentaa omia
aineistoja

Hallinnan nykytila: INSPIRE direktiivi ja
Paikkatietostrategia
• Kansallista paikkatietoinfrakehitystä viedään eteenpäin kollektiivisena
hallinnon ja tutkimuksen yhteistyönä : Kansallinen paikkatietostrategia
”SIJAINTI YHDISTÄÄ”
• EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2007/2/EY Euroopan
yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta

• Suomeen on syntynyt lukuisia paikkatiedon infraan liittyviä ratkaisuja ja
käytänteitä
• laadittu Inspiren ja standardien vaatimusten mukaisesti kansallisesta
näkökulmasta
• Esimerkiksi paikkatietoaineistojen metatietojen tallentamiseen ja hallintaan
tarkoitettu suositus vuodelta 2010 (JHS 158 Paikkatiedon metatiedot), joka
perustuu kansainvälisiin standardeihin (ISO 19115:2003 -standardi
"Geographic information - Metadata”)

• Yhteistyö on haastavaa ja vaatii jatkuvaa osallistumista ja käytänteiden
yhteensovittamista tutkimuksen ja hallinnon erityyppisten tarpeiden
takia

Avoin paikkatieto
”Suomessa on tarjolla avoimia paikkatietoaineistoja ja
rajapintapalveluja. Avoimuuden kriteerit eivät ole saaneet vielä
mitään täsmällistä muotoaan, mutta seuraavassa lähtökohtana ovat
laajoin käyttöoikeuksin digitaalisessa muodossa saatavilla olevat
maksuttomat paikkatiedot, joiden käyttöehdot sallivat vähintään
tiedon julkaisemisen osana sovellusta, palvelua tai muuta tuotetta
sellaisenaan taikka muokattuna tai yhdisteltynä toisten aineistojen
kanssa”
Paikkatietoikkuna http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/avoin-paikkatieto 19.5.2013
Paikkatietoikkuna on julkinen, kaikille avoin ja maksuton verkkosivusto, jonne on koottu
paikkatietoa ja asiaa paikkatiedosta

Datan avoimuus ja INSPIRE-suosituksen eivät välttämättä
takaa paikkatietoaineistojen laajinta saatavuutta tutkimuksen
tarpeisiin ilman tutkijoille suunnattu keskitettyä palvelua

Paikkatietoaineistojen hallinta tutkimuksessa
• aineistomassat kasvavat koko ajan - datan käsittely on muuttunut
yksittäisten aineistojen pyörittelystä tietokantojen ja relaatioiden
hallintaan
• Tiedon rakenne moninaistuu – 2D, 3D ja erityisesti 4D haasteet ja
alueellisen tarkkuuden lisääntyminen (esim. kaukokartoitusaineistot)
• Aineistojen yhdistäminen ja yhteiskäyttö on tuonut mukanaan
yhteensovittamisen ja käytön haasteet. Miten käyttäjä voi tietää ja
tunnistaa eri tavoin tuotettujen aineistojen mahdollisuudet? (metatieto,
tallennusformaatit)
• Automaattinen datoilla mallinnus ja laskennallinen käyttö on lisääntynyt
(datan louhinta, ohjelmointi, teholaskentatarpeet)
• Tarve laskea ”lennossa ja reaaliaikaisesti” (esim paikannuslaskennat ja
ennusteet)

Tutkimuksen tuottamien paikkatietoaineistojen
määrä ja tallennus
• Tutkimuksen tuottamat paikkatietoaineistot eivät ole
missään palvelussa suljetussa taikka avoimessa jaossa, eikä
tähän ole olemassa toistaiseksi avoimuuteen rohkaisevia
materiaalisia taikka immateriaalisia kannusteita ja palveluita

• Tallennuskäytännöt ovat hyvin kirjavia, datarakenteet
moninaisia, eikä ole keskitettyä tietoa siitä miten paljon
paikkatietoja luodaan ja tallennetaan eri yliopistoissa
•
•
•
•

Laaja tieteen sovelluskenttä
Hyvin erityyppiset paikkatiedon tallennusformaatit – mikä kestää, mikä ei
Hyvin erikokoiset digitaaliset tallennustarpeet (rasteri, vektori, tietokannat)
….

Paikkatietoaineistojen hallinnan tarpeet: lopuksi
• On tarvetta pystyä tallentamaan geoinformatiikan aineistoprosessoinnin
työvaiheita (versioita) keskitetysti ja luotettavasti (esimerkiksi
määrävälein tallennettavat täydelliset versiot kansallisista Inspiretyyppisistä aineistoista; tutkimuksen "välivaiheiden" aiheistot ja
laskentatulokset)
• On tarvetta saada palvelu, joka antaa raamit tälle tallennustyölle
(metadata, tiedon syöttö, tiedon lataaminen) ja takaa aineistojen
pitkäkestoisen säilyvyyden (IDA ja KATA?)
• On tarvetta synkronoida ratkaisut suhteessa Paikkatietostrategiaan ja
INSPIREen ja näiden synnyttämiin paikkatietopalveluihin, joita julkisessa
hallinnossa ja sektorilaitoksissa käytetään
• On tarvetta hakea ja esittää aineistoja (karttapalvelu) osana tallennus ja
hakupalveluita (visuaalisuus osana aineistojen käyttökelpoisuuden
arviointia)

