
Kansainväliset paikkatiedon standar-
disointiorganisaatiot ISO/TC211 ja 
OGC juhlivat viime vuonna 20-vuo-
tista taivaltaan. Juhlat sujuivat työn 
merkeissä, sillä tekniikan kehittyessä 

tarvitaan myös uusia standardeja.
ISO/TC211 ja OGC kokoontuvat vuosittain käsit-

telemään valmisteilla olevia standardiehdotuksia; 
OGC neljä kertaa vuodessa ja ISO/TC211 kaksi kertaa 
vuodessa. Vuoden 2014 viimeiset yleiskokoukset 
pidettiin Shenzhenissä, Kiinassa (ISO/TC211) ja 
Tokiossa, Japanissa (OGC). Tässä muutamia poimin-
toja kokousten annista.

PAIKKATIETO JA ESINEIDEN INTERNET

Paikkatieto on entistä tiiviimmin mukana tie-
totekniikan valtavirrassa. Yksi uusimmista 

standardointiaktiviteeteista on IoT (Internet of 
Things) eli esineiden internet. Sillä tarkoitetaan 
tietoverkkoa, johon kytketään laitteita ja muita esi-
neitä, jotta niitä voisi ohjata ja jotta ne voisivat olla 
vuorovaikutuksessa keskenään. 

Esineiden internetiin voivat kuulua esimerkiksi 
kodin lukitus ja lämmitysjärjestelmä tai vaikkapa 
älyvaaka tai älyvaatteet. Paikkatietosektorille 
tutumpia ovat esimerkiksi parkkipaikkojen sensorit, 
ilmanlaadun sensorit, säähavainnot ja kelikamerat.

OGC:n SensorThings API standardia voidaan 
käyttää laitteiden yhdistämiseen toisiinsa ja interne-
tiin. Sillä voi toteuttaa yhtenäisen rajapintaratkaisun 
tiedon jakamiseen web-protokollilla ja OGC:n Sen-
sor Web Enablement -standardeilla. Esimerkiksi 
SOS (Sensor Observation Service) -rajapintastandar-
dilla voidaan hakea sensorien tuottamaa havainto-
tietoa ja SensorML (Sensor Model Language) mää-
rittelee XML-skeeman sensorin ominaisuuksista, 
sijainnista ja havainnoista.

W3C (World Wide Web Consortium) ja OGC 
ovat perustaneet ”Spatial Data on the Web Wor-
king Group” -työryhmän, jonka tavoitteena on 
määritellä, miten paikkatieto voidaan parhaiten 
integroida muun internetissä olevan tiedon kanssa 
siten, että laitteet tai ihmiset voivat tunnistaa eri tie-
toaineistoissa olevan samaan kohteeseen (sijaintiin) 
liittyvän datan.

Jo nykyään on mahdollista hakea lähin ravintola 
paikkatiedon avulla, mutta esimerkiksi ravintolan 
arvostelut tai muu lisätieto ei välttämättä löydykään 
niin helposti. Yhdistämällä paikkatietojärjestelmät 
ja web saadaan verkosto, josta löytyy kaikki tarvit-
tava tieto.
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SAUMATONTA TIEDONVAIHTOA

BIM (Building Information Modeling) ja GIS tiivis-
tävät yhteistyötään. OGC:n GIS-BIM -työryhmä 

ja ISO/TC211 GIS-BIM adhoc -työryhmä miettivät 
yhdessä infra- ja rakennushankkeiden tietomallin-

nusta ja saumatonta 
tietojenvaihtoa. 

Paikkatietosovel-
luksissa tietoja välite-
tään pääasiassa GML- 
ja CityGML-formaa-
teissa. Rakennusalalla 

yleisenä formaattina on IFC (Industry Foundation 
Classes). GIS-BIM yhteistyössä integroidaan raken-
netun ympäristön tietomallit ja paikkatiedot yhteen 
globaalista näkymästä aina sisätiloihin ja myös maan 
alle.

PAIKANNUSTA SISÄLLÄ JA ULKONA

Paikannusteknologiat kehittyvät koko ajan, ja 
satelliittipaikannuksen jatkoksi siirrytään sisä-

paikannukseen. OGC:n yleiskokouksessa osallistu-
jille jaettiin nimikyltit, joiden sijaintia saattoi seurata 
ilmoittautumispisteen luona olevasta monitorista. 

Paikannuksen avulla seurattiin myös sosiaalista 
kanssakäymistä; kuinka paljon osallistujat keskus-
telivat keskenään. Seuranta jatkui kokouskeskuksen 
ulkopuolella julkisen liikenteen matkakortin avulla. 
Jokainen metromatkan leimaus rekisteröityi järjes-
telmään. Järjestelmästä saattoi nähdä matkustajien 
lähtö- ja poistumisasemat.

Sisätilapaikannuksen palveluita on kehitetty 
muun muassa EU:n rahoittamassa i-locate-projek-
tissa. Projektissa on kehitetty avoimen lähdekoodin 
työkalu, jolla voidaan prosessoida sisä- ja ulkotila-
paikannuksen dataa, tehdä paikkatietokyselyjä ja 
reititystä sekä luoda virtuaalisia ”aitauksia” (geo-
fence), joihin saavuttaessa tai poistuttaessa järjes-
telmä antaa hälytyksen.

TIEDON MONET ULOTTUVUUDET

Tiedon määrä kasvaa ja se on entistä tarkem-
paa. Kaksiulotteinen tiedonkeruu vaihtuu yhä 

useammin kolmiulotteiseksi – ja miksei myös neli-
ulotteiseksi, kun aika tulee mukaan 
yhdeksi ulottuvuudeksi. Käyttäjät 
haluavat yhä realistisempia ja täy-
dellisempiä virtuaali- ja tietomalleja 
ympäristöstään. Ne mahdollista-
vat muun muassa tehokkaamman 
suunnittelun. OGC:n InfraGML- ja 
3DIM-standardisointiryhmä edistää 

3D-teknologioita, sovelluksia sekä tiedonhallintaa; 
fokuksessa erityisesti BIM ja CityGML.

Aikaulottuvuus tuo standardointiin myös liik-
kuvat kohteet, kuten autot, lentokoneet ja jalan-
kulkijat. Moving features -standardisointityössä 
määritellään tietorakenne liikkuville kohteille, 
formaattina joko GML tai CSV (Comma Separated 
Value). Tietosisältö on melko yksinkertainen: mini-
missään koordinaatit ja aikaleima. Kohteella voi 
olla myös muita ominaisuustietoja. Japanissa on 
kehitetty selainlaajennos ”Mobmap for Chrome”, 
jolla voi visualisoida ja analysoida liikkuvaa dataa.

SMART CITIES - SMART SOCIETIES

Älykkäät kaupungit -standardisoinnissa kehite-
tään sähköisten kaupunkipalveluiden standar-

dardeja. Aktiivisia ovat muun muassa ISO/IEC JTC 
1/SG 1 Smart Cities ja ISO ISO/TC 268 – Sustainable 
development and resilience of communities -työ-
ryhmät. 

Älykkäiden kaupunkipalvelujen toteuttamisessa 
komponentteja ovat muun muassa erilaiset rajapin-

tapalvelut, sensorit, joukkoistaminen, prosessointi-
palvelut, visualisointipalvelut ja lisätty todellisuus 
(Augmented Reality) sekä avoin data.

Tulevaisuudessa paikkatiedon standardointi laa-
jenee myös muille toimialoille, esimerkiksi tervey-
denhuolto, yleinen turvallisuus, älyliikenne, vähit-
täiskauppa ja julkiset palvelut. Ne käyttävät jo nyt 
paljon paikkatietoa, ja OGC- ja ISO/C211-standardit 
voisivat toimia perustana kaikessa toiminnassa, 
missä paikkatietoja hyödynnetään. ◀

LISÄÄ AIHEESTA:
▶ OGC SensorThings API: https://github.com/

OGC-IoT/ogc-iot-api
▶ OGC Sensor Web Enablement: http://www.open-

geospatial.org/projects/groups/sensorwebdwg
▶ Spatial Data on the Web Working Group: http://

www.opengeospatial.org/pressroom/pressrelea-
ses/2149

▶ i-locate-projekti: http://www.i-locate.eu/
▶ Mobmap for Chrome: http://shiba.iis.u-tokyo.

ac.jp/member/ueyama/mm/
▶ https://www.w3.org/2015/spatial/wiki/Main_

Page
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