
STANDARDIPositio
▶ KIRSI MÄKINEN
kirsi.makinen@maanmittauslaitos.fi

pen Geospatial 
Consotium (OGC) 
kehittää paikka-
tietoalan teknisiä 
standardeja, joilla 
parannetaan tie-
tojärjestelmien 
yhteentoimi-

vuutta. OGC on perustettu vuonna 1994, 
ja siinä on 515 jäsentä. Se rahoittaa toimin-
taansa jäsenmaksuin mutta ei tavoittele 
voittoa. OGC tekee yhteistyötä muun 
muassa webin standardeja kehittävän 
W3C:n ja ISOn paikkatietostandardointi-
ryhmän kanssa.

Älyä kaupunkiin

Älykaupungit ovat yksi tämän hetken 
kuumimmista trendeistä paikkatieto-

alalla, sillä monet älykaupungin palveluista 
pohjautuvat paikkatietoon.  Myös OGC on 
tarttunut aiheeseen ja kehittää parhaita 
käytäntöjä paikkatiedon hyödyntämiseen 
älykaupunkien palveluissa.

OGC ja rakennusalan standardeja (BIM) 
kehittävä buildingSMART international 
ovat käynnistäneet yhdessä FutureCi-
ties-pilotin, joka esittelee ja testaa uusia 
yhteentoimivaan paikkatietoon pohjau-
tuvia palveluita. Hankkeeseen etsitään 
parhaillaan rahoitusta, ja suurin osa työstä 
on tarkoitus toteuttaa Euroopassa.

Myös 3D-mallinnukseen ja tiedon esit-
tämiseen liittyviä standardeja kehitetään 

aktiivisesti. CityGML-standardia hyödyn-
netään jo laajasti 3D-tiedon esittämisessä, 
ja siitä ollaan parhaillaan kehittämässä 
versiota 3.0. Se tulee sisältämään uusia 
kohdetyyppejä, mm. hallintorajat ja joh-
toverkosto sekä uusia tapoja hyödyntää 
mallia, kuten tekstuurit ja aikasarjat.

OGC kehittää sisätilapaikannuksen tar-
peisiin IndoorGML-standardia. Standardin 
avulla voidaan esittää ja jakaa sisätilapai-
kannusjärjestelmien toteutukseen ja käyt-
töön tarvittavaa paikkatietoa. Valmisteilla 
on myös standardi 3D-tiedon esittämiseen 
ja visualisointiin.

Linkittyvää tietoa

Uusina standardointialueina Lathouwer 
mainitsi linkitetyn tiedon ja piste-

pilvet. Linkitetty tieto yhdistää älykkäästi 
verkon sisältöjä, ja tietoa voidaan hakea 
myös sijaintiin perustuen. OGC kehittää 
linkitetyn tiedon käytäntöjä yhdessä 
W3C:n kanssa ohjeistamalla muun muassa 
URI-tunnusten käyttöä paikkatietokohtei-
den yksilöivinä tunnuksina.

Pistepilviin liittyvä standardointityö 
on myös käynnistymässä. Aihe on ollut 
esillä OGC:n yleiskokouksessa Sydneyssä.  
Pistepilvien käytön nykytilannetta ja stan-
dardointitarpeita on selvitetty kyselyllä. 
Lathouwerin mukaan standardointi tulee 
keskittymään pistepilviä hyödyntäviin 
verkkopalveluihin ja työssä on paljon yhte-
yksiä WMS-, WFS- ja WCS-rajapintoihin.

OGC:n standardeihin ja meneillään ole-
viin työaiheisiin voit tutustua osoitteessa 
www.opengeospatial.org. ◀

Älykaupungit, 3D  
ja linkitetty tieto  
kiinnostavat OGC:ssä
OGC:n yhteentoimivuusohjelman johtaja Bart de Lathouwer esitteli OGC:n 
toimintaa ja kertoi tuoreimmat standardointikuulumiset Paikkatietoverkoston 
vuosikokouksessa joulukuussa.

▶ Esitys julkaistu Paikkatietoikkunassa: 
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/
fi/paikkatietoverkosto#vuosikokous

Paikkatiedot ja älykäs 
kaupunki
Älykkäässä kaupungissa hyödynnetään  
paikkatietoa monin tavoin:
▶ Infrastruktuurin hallinta
• Maaomaisuus
• Energiahuolto
• Vesihuolto

▶ Pelastustoimi ja kriisinhallinta, mm. 
yhteinen tilannekuva

▶ Kartat ja visualisointi
• 3D-kaupunkimallit
• Sisätilakartat ja -paikannus
• Yhteentoimivuus BIM-mallien kanssa

▶ Sensoriverkot
• Sensorien tuottaman datan yhdistämi-

nen paikkatiedon avulla
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