
Palvelunäkymän karttaliittymä 

..ja mikä siinä on erityistä? 

KaPA-päivä 26.11.2015 

Jani Kylmäaho 

Maanmittauslaitos 



Visio 

Helppokäyttöinen, esteetön kartta 

palvelunäkymän käyttäjille 

 

Verkkosivulle upotettava kartta, jota voi 

käyttää viranomaisten palveluissa 



Hallinnon karttapalvelu 

• Maanmittauslaitoksen tarjoama palvelu viranomaisille 

• Mahdollisuus määritellä upotettava kartta www-sivulle – 

julkishallinnon kartta-API 

• Toteutettu avoimella Oskari-lähdekoodilla (oskari.org) 

• Tarjolla MML:n perusaineistot 

• Muut aineistot liitettävissä standardien rajapintojen kautta 

 

• Käyttäjinä nyt n. 40 organisaatiota, joista kuntia 12 

• Maksuton, sopimus käytöstä tehdään tällä hetkellä 

MML:n kanssa 

http://www.oskari.org/
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Hallinnon karttapalvelu 

Sähköisen asioinnin selainkäyttöiset palvelut 

Avoin data Tilastotieto Metatieto 
Kuntien 
aineistot 

Kansalliset 
aineistot 

INSPIRE-
aineistot 

SAAS 

Upotetut kartat 

RPC 



Lorem ipsum dolor sit amet, vel alia idque theophrastus et, eum argumentum scribentur ei. Malis dicam 

perfecto est ea, tollit electram constituto no vix. Te sea eligendi recusabo, cu graeco impetus persius per, 

eam quod alii ex. Eu vim tota dicat. Mucius incorrupte concludaturque id ius, no sit dicunt epicuri convenire. 

Pro purto fastidii oportere te, te dicit nominavi vis. 

 

Eum munere persius nominati ea, ad audiam persecuti delicatissimi qui, cu pro modus justo maiestatis. Iriure 

dissentias cum ex, utamur lobortis definitionem in per, ad minim disputationi eum. Pri in inani prodesset 

scripserit, ne sea nulla aliquando. Singulis mediocrem sea et, no alia alterum mea. Ad vim soluta scripta 

atomorum, sea labore euripidis definitiones in, iusto scribentur cotidieque est in. Ne inani iuvaret euismod 

qui. 

 

No placerat recteque nam, eu facer dicit ridens his. Eruditi invidunt incorrupte ut nam, sumo menandri 

temporibus usu ea. Duo oblique fabulas reprimique at, eum eu veri probatus, has et debet molestie 

abhorreant. Veritus percipit lucilius usu an, vim at paulo mediocrem, eu pri eros cibo gubergren. Nec etiam 

nulla voluptatum ne. Exerci facilis has no, vel in nisl congue. Ne omnis definiebas duo, tibique delicata et 

sea, nam ex gubergren prodesset. 

 

Eleifend mandamus sed ut. No sit facilis suavitate, sit cu oratio indoctum. Laoreet reprehendunt at quo, eu 

mei affert mucius accusamus. Ei mei quod soleat, inani homero mollis sea ad, an sit fugit homero noster. 

Paulo imperdiet cu has, ut his dico natum omittam, nec et partem facilis corrumpit. Invenire disputationi in 

mel, eam eruditi facilis consequuntur eu. 

 

Ea mea omnis mazim soluta, ad alii nisl impedit per. Autem aeque ea vel. Et scaevola corrumpit eos, in pri 

modo vivendum qualisque. Cu audiam persius mediocrem eum. 

RPC – Remote Procedure Calls  
Mahdollistaa viestien välittämisen web-sivuston ja upotetun kartan välillä 

Hei, olen Kartta! 

Upotettu kartta Web-sivusto 

No morjens Kartta! Voinko 

kysyä sinulta jotain? 

Tottakai, osaan vastata 

näihin kysymyksiin: … Hyvä! Voitko kertoa, missä 

tämä Kelan toimisto 

sijaitsee? 
Valitsemasi toimisto on 

täällä. Miten pääsen sinne 

julkisella liikenteellä? 

Kävele tälle 

bussipysäkille ja ota 

bussi numero 39, … 



Kartta palvelunäkymissä 

• Mobiililaitteissa toimiva kartta 

• Integraatiorajapinta (RPC) 

• Palvelupisteet kartalla 

• Reittiopastus palvelupisteisiin 

• Omat tiedot kartalla 

 



Palvelu-
pisteet 
kartalla 



Palvelu-
pisteen 
tiedot 
kartalla 



Omat tiedot, palvelut ja reititys 



Tulossa olevaa 

• Kartta-aineisto, jossa huomioitu esteettömyys 

• Palautetoiminnallisuus kartalla 

• KaPA-tilastojen esittäminen teemakarttoina 



Erilaisia kartta-aineistoja 



Tilastojen 
esittäminen 
kartalla 



http://oskari.org/examples/rpc-control/mapservice_step3.html 

Palauterajapinta 

http://oskari.org/examples/rpc-control/mapservice_step3.html
http://oskari.org/examples/rpc-control/mapservice_step3.html
http://oskari.org/examples/rpc-control/mapservice_step3.html
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