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aikkatietokohteet 
voidaan geometrian 
mukaan jakaa joko 
vektorimuotoisiin 
(yksinkertainen 

kohde ja kompleksinen kohde) tai jatku-
moina esitettyihin kohteisiin (paikkatie-
tojatkumo). Paikkatietojatkumo (coverage) 
voidaan kuvata paikkatietofunktiona, joka 
palauttaa annettuun pisteeseen liittyvän 
ilmiötä kuvaavan arvon. Arvo voi olla esi-
merkiksi lämpötilajakauma, korkeusmalli 
tai hilamuotoista tietoa.

Inspiren toimeenpano etenee ja uusia 
tietotuotteita ja niihin liittyviä palveluita 
luodaan kuin sieniä sateella. Liitteitä II ja 
III käsittävissä latauspalveluissa on tarvetta 
myös muille kuin WFS (Web Feature Ser-
vice) ja ATOM-syöte -rajapinnoille. Monet 
Inspire-direktiiviin liittyvät paikkatietoai-
neistot (esimerkiksi ortokuvat, korkeussi-
jainti ja ilmakehän tila) sisältävät tietoja, 
jotka kannattaa tarjota jatkumopalveluina. 

Jatkumoita voidaan tarjota helposti 
myös ATOM-syötteinä, mutta se ei yleensä 
ole tarkoituksenmukaista, sillä yksittäisen 
jatkumotiedoston koko on helposti useita 
gigatavuja tai jopa teratavun. Lisäksi käyttä-
jät haluavat tyypillisesti dataa vain pienen 
palasen tietyltä alueelta tai aikaväliltä. 
Monipuolisemman ratkaisun tarjoaa Web 
Coverage Service (WCS). Se on OGC:n 
(Open Geospatial Consortium) määrit-

telemä rajapintapalvelun standardi, joka 
palauttaa dataa paikkatietojatkumona. 

WCS-rajapinta on toiminnoiltaan hyvin 
samankaltainen kuin WFS ja WMS, eli 
ensin palvelusta kysytään mitä se pystyy 
tarjoamaan (GetCapabilties), sitten saadaan 
yksityiskohtainen tietomallikuvaus paik-
katietojatkumosta (DescribeCoverage) ja 
lopuksi haetaan jatkumon tiedot valitussa 
formaatissa (GetCoverage). WCS-rajapinta-
standardista ja sen teknisestä rakenteesta 
on ollut aikaisemmin juttua muun muassa 
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Tekninen ohjeistus edistyy

Suomella on aktiivinen rooli lataus-
palveluiden teknisen ohjeistuksen 
päivityksessä, ja  Maanmittauslai-
toksen ja Ilmatieteen laitoksen asi-

antuntijat osallistuvat työryhmän työsken-
telyyn. Kaikki työnaikainen dokumentaa-
tio on julkisesti saatavilla ja kiinnostuneet 
ovat enemmän kuin tervetulleita viemään 
yhteistä asiaa eteenpäin. 

Teknisessä ohjeistuksessa kuvataan 
muun muassa miten WCS:n operaatioilla 
voidaan toteuttaa Euroopan komission 
latauspalveluita koskevat toiminnot Get 
Download Service Metadata  (Anna lataus-
palvelun  metatiedot), Get Spatial Data Set 
(Anna paikkatietoaineisto/paikkatietojat-
kumo), Describe  Spatial  Data  Set  (Kuvaile 

paikkatietoaineisto/paikkatietojatkumo) 
sekä Link Download Service (Linkitä 
latauspalvelu). Lisäksi ohjeistuksessa mää-
ritellään kielivaatimuksien esittämistapa ja 
palvelun laatutekijät (suorituskyky, kapa-
siteetti ja saatavuus).

Projektin aikana testataan myös WCS 
2.0 -standardia tukevia palvelin- ja asiakas-
ohjelmistoja, tarjotaan muutamia esimerk-
kiaineistoja ja tehdään ns. referenssitoteu-
tus, jossa vaadittavat Inspiren laajennokset 
on toteutettu.

Lopullinen versio laajennetusta lataus-
palveluiden ohjeistuksesta julkistetaan 
kesän aikana. Inspire-sihteeristö järjestää 
aiheesta koulutusta syksyn aikana. ◀ 

Pysykää kuulolla!

Inspiren  
latauspalvelut  
laajenevat
Inspire-latauspalveluiden uusin tulokas WCS (Web Coverage Service) 
soveltuu paikkatietojatkumoina esitettävän tiedon jakeluun.

▶ Tutustu WCS-työryhmän dokumenttei-
hin: https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/
projects/wcs-download-services?
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