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Linkitetystä tiedosta (engl. linked data) 
on kohistu paikkatietoalalla enemmän 
tai vähemmän jo 2000-luvun alusta 
saakka. Linkitetyllä tiedolla tarkoite-
taan sitä, että eri tietoaineistoja yhdis-
tetään toisiinsa linkkien avulla. Kuu-
lostaa yksinkertaiselta, mutta suurta 
läpimurtoa on saatu odotella jo vuosia. 
Edistystä kuitenkin on tapahtunut sekä 
meillä että maailmalla.

Linkitetyn tiedon ylivoimaisena 
hyötynä voi pitää tiedon helppoa saa-
tavuutta ja yhdisteltävyyttä yli orga-
nisaatiorajojen. Aineistojen yhdistely 
toisiinsa onnistuu linkitysten avulla, 
kun tietokohteille luodaan pysyvä ja 
yksilöivä URI-tunnus. Maanmittauslai-
toksessa linkitys on nyt luotu nimistö-
rekisterin kohteille. Tiedon käyttäjille 
tämä näyttäytyy kohdetta kuvaavina 
tietokortteina.

”Kun tietoaineistoissa on linkityksiä 

ristiin rastiin, muodostuu verkko, jossa 
käyttäjä löytää helposti tiensä aineis-
tosta toiseen. Myös hakukoneet, kuten 
Google, löytävät tietokorttien tiedot 
paremmin, kun ne on esitetty haku-
koneiden ymmärtämässä muodossa”, 
kuvailee Maanmittauslaitoksessa paik-
katietoasiantuntijana työskentelevä 
Kai Koistinen.

Hakukone löytää tietokortit

Nimistön tietokortit on julkaistu osana 
Paikkatietoalustan palveluvalikoimaa. 
Käytännössä lähes kaikki kävijät pää-
tyvät tietokorttien pariin nimenomaan 
Google-haun kautta. 

Kuukausittain tietokortteja on kat-
seltu jopa kymmeniä tuhansia ker-
toja. Aiemmin nimistörekisterin tiedot 
ovat olleet tarjolla rajapintapalveluna 
lähinnä vain ammattikäyttäjille, mutta 
tietokorttien myötä yhä useampi on löy-
tänyt luotettavan nimistötiedon äärelle. 

Nimistötiedot ovat saatavilla Maan-
mittauslaitoksen rajapintapalveluissa 
tietokortteina. Kyselyillä rajapintapal-
veluihin ne ovat siis saatavilla mihin 
tahansa verkossa toimivaan palveluun 
tai sovellukseen. Kysely palauttaa aina 
kohteen pysyvän yksilöivän tunnuk-
sen, johon tietokorttikin perustuu. 
Tällä tavoin tietokortit aiotaan linkittää 
muun muassa Karttapaikkaan.

Paikkatiedot.fi ohjaa aina 
oikeaan paikkaan

Jos tutkit tietokortteja, huomaat, että 
kaikki URI-tunnukset ovat paikkatie-
dot.fi-alkuisia. Tunnuksia ylläpidetään 
kansallisessa paikkatiedot.fi-uudel-
leenohjauspalvelussa, jota Maanmit-
tauslaitos ylläpitää. Tämä takaa tiedon 
pysyvyyden. Tietokorttiin voi linkit-
tää miltä tahansa verkkosivulta tai 
aineistosta, ja linkki ohjautuu oikeaan 
paikkaan, vaikka tiedon alkuperäisen 

Linkitettyä paikannimitietoa 
kaikkien saataville
Maanmittauslaitoksen nimistörekisterin tiedot ovat nyt saatavilla tietokortteina, jotka 
perustuvat linkitettyyn tietoon. Hakukoneet löytävät ne paremmin ja pysyvien tunnusten 
avulla linkit eivät hajoa yhtä helposti.

MARIA VILPPOLA

Paikkatietoalustan nimistön tietokortti kertoo paikkojen tarkistetut nimet suomeksi, ruotsiksi ja 
saamenkielisillä alueilla saameksi. 
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