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Esipuhe
Kolmannen laitoksen esipuhe
Sanastokeskus TSK:ssa aloitettiin vuoden 2010 alussa Maanmittauslaitoksen koordinoiman INSPIREverkoston työhön kuuluva sanastohanke, jonka tarkoituksena on tukea INSPIRE (Infrastructure for
Spatial Information in the European Community) -direktiivin täytäntöönpanoa ja kansallisen
paikkatietoinfrastruktuurin kehittämistä määrittelemällä aiheeseen liittyviä käsitteitä ja selventämällä
termien käyttöä. Hankkeen viimeisimmässä vaiheessa on täydennetty vuonna 2011 julkaistua
Geoinformatiikan sanaston toista laitosta erityisesti paikkatiedon laatuun ja julkisen hallinnon
paikkatiedon viitearkkitehtuuriin liittyvällä käsitteistöllä. Työn kuluessa on myös tarkistettu osaa
Geoinformatiikan sanaston aiemmissa laitoksissa julkaistuista tiedoista.
Työn tuloksena syntyneessä Geoinformatiikan sanaston kolmannessa laitoksessa on esitetty
termitietueina ja käsitekaavioina noin 270:n INSPIRE-direktiivin täytäntöönpanoon ja yleisemmin
paikkatietoon ja geoinformatiikkaan kuuluvan käsitteen tiedot. Käsitteiden sisältö on kuvattu
määritelmien ja niitä täydentävien lisätietojen avulla. Suomenkielisistä termeistä annetaan suositukset,
ja termeille annetaan vastineet ruotsin1 ja englannin kielillä. Käsitteiden välisiä suhteita
havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla.
Geoinformatiikan sanaston kolmas laitos on tarkoitettu työvälineeksi erityisesti kansallisen
paikkatietoinfrastruktuurin kehittämiseen ja hyödyntämiseen sekä paikkatietostrategian toteuttamiseen
osallistuville organisaatioille ja henkilöille niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Yleisemmin
sanastosta toivotaan olevan hyötyä kaikille geoinformatiikan ammattikielen käyttäjille eli alan
ammattilaisten lisäksi muun muassa tiedottajille, toimittajille ja kääntäjille.
Geoinformatiikan sanaston laatimistyöhön ovat voineet INSPIRE-verkoston sähköpostilistojen kautta
osallistua asiasta kiinnostuneet henkilöt. Sanastotyöryhmän kokouksiin ovat osallistuneet:
Antti Jakobsson, Maanmittauslaitos
Pyry Kettunen, Geodeettinen laitos
Kai Koistinen, Maanmittauslaitos
Hanna Koivula, Luonnontieteellinen keskusmuseo
Riina Kosunen, Sanastokeskus TSK
Mikko Laine, Maanmittauslaitos
Lassi Lehto, Geodeettinen laitos
Tarja Myllymäki, Maanmittauslaitos
Antti Rainio, Maanmittauslaitos
Reino Ruotsalainen, Maanmittauslaitos
Esa Tiainen, Maanmittauslaitos
Kirsi Valanne, Luonnontieteellinen keskusmuseo
Sanaston ruotsin- ja englanninkielisten termien hakemiseen osallistui alan asiantuntijoiden lisäksi
terminologi Riina Kosunen Sanastokeskus TSK:sta. Sanaston tallennus- ja muokkaustekniikasta
vastasi Sanastokeskus TSK:n IT-suunnittelija Saku Seppälä.
Sanaston laatimiseen tarvitun terminologisen työn rahoitti Maanmittauslaitos.
Sanastohankkeen aikana pyydettiin tietoa ja kommentteja työryhmän ulkopuolisilta asiantuntijoilta.
Kiitämme sanastotyöryhmän jäseniä ja muita sanaston laatimiseen osallistuneita heidän arvokkaasta
työpanoksestaan.

1

Ruotsinkielisten termien kokoamisessa on keskitytty erityisesti INSPIRE-direktiivin täytäntöönpanoon
liittyviin käsitteisiin; kaikille sanaston käsitteille (esim. lukujen 1, 4.4 ja 5 käsitteet) ei ole annettu
ruotsinkielisiä termejä.

Toisen laitoksen esipuhe
Sanastokeskus TSK:ssa aloitettiin vuoden 2010 alussa Maanmittauslaitoksen koordinoiman INSPIREverkoston työhön kuuluva sanastohanke, jonka tarkoituksena on tukea INSPIRE (Infrastructure for
Spatial Information in the European Community) -direktiivin täytäntöönpanoa määrittelemällä
aiheeseen liittyviä käsitteitä ja selventämällä termien käyttöä. Hankkeessa on täydennetty vuonna 2005
julkaistua Geoinformatiikan sanastoa INSPIRE-direktiivin täytäntöönpanoon liittyvillä käsitteillä,
erityisesti metatietoon, paikkatietopalveluihin, paikkatiedon mallintamiseen ja tietotuotteiden
määrittelyihin liittyvällä käsitteistöllä. Työn kuluessa on tarkistettu myös osaa Geoinformatiikan
sanaston ensimmäisessä laitoksessa julkaistuista tiedoista.
Hankkeen tuloksena syntyneessä Geoinformatiikan sanaston toisessa laitoksessa on esitetty
termitietueina ja käsitekaavioina yli 210 INSPIRE-direktiivin täytäntöönpanoon ja yleisemmin
geoinformatiikkaan kuuluvan käsitteen tiedot. Käsitteiden sisältö on selvitetty määritelmien ja niitä
täydentävien lisätietojen avulla. Lisäksi sanastossa on huomautuksina tietoa useista alaan liittyvistä
käsitteistä. Suomenkielisistä termeistä annetaan suositukset, ja termeille annetaan vastineet ruotsin 1 ja
englannin kielillä. Käsitteiden välisiä suhteita on havainnollistettu käsitekaavioilla, joiden toivotaan
antavan lukijalle kuvaa kunkin aihealueen käsitteiden välisistä suhteista.
Käsillä olevan sanastolaitoksen luku 5 (Paikkatiedon laatu) sisältää sanaston ensimmäisen laitoksen
vastaavan luvun (luku 7) käsitteet muuttamattomina. Luvun käsitteiden tietoihin on lähitulevaisuudessa
odotettavissa muutoksia, sillä aiheeseen liittyvää ISO 19157 -standardia ollaan päivittämässä.
Geoinformatiikan sanaston toinen laitos on tarkoitettu erityisesti INSPIRE-direktiivin täytäntöönpanoon
osallistuville organisaatioille ja henkilöille niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla ja yleisemmin
kaikille geoinformatiikan ammattikielen käyttäjille eli alan ammattilaisten lisäksi muun muassa
tiedottajille, toimittajille ja kääntäjille.
Geoinformatiikan sanaston laatimistyöhön ovat voineet INSPIRE-verkoston sähköpostilistojen kautta
osallistua asiasta kiinnostuneet henkilöt. Fyysisesti kokoontuneessa sanastotyöryhmässä ovat
työskennelleet:
Paula Ahonen, Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu
Eero Carlson, Maanmittauslaitos
Riikka Kivekäs, Maanmittauslaitos
Hanna Koivula, Luonnontieteellinen keskusmuseo
Riina Kosunen, Sanastokeskus TSK
Mari Laakso, Geodeettinen laitos
Mikko Laine, Maanmittauslaitos
Lassi Lehto, Geodeettinen laitos
Tarja Myllymäki, Maanmittauslaitos
Sini Pekkala, Espoon kaupunki
Antti Rainio, Maanmittauslaitos
Reino Ruotsalainen, Maanmittauslaitos
Esa Tiainen, Maanmittauslaitos
Sanaston ruotsin- ja englanninkielisten termien hakemiseen osallistuivat terminologi Riina Kosunen
sekä terminologiharjoittelijat Outi Talja ja Rea Nuutinen Sanastokeskus TSK:sta. Sanaston tallennusja muokkaustekniikasta vastasi Sanastokeskus TSK:n IT-suunnittelija Saku Seppälä.
Sanaston laatimiseen tarvitun terminologisen työn rahoitti Maanmittauslaitos.
Sanastohankkeen aikana pyydettiin tietoa, kommentteja ja lausuntoja useilta työryhmän ulkopuolisilta
asiantuntijoilta. Kiitämme sanastotyöryhmän jäseniä ja muita sanaston laatimiseen osallistuneita
heidän arvokkaasta työpanoksestaan.

1

Ruotsinkielisten termien kokoamisessa on tässä hankkeessa keskitytty erityisesti INSPIRE-direktiivin
täytäntöönpanoon liittyviin käsitteisiin; kaikille Geoinformatiikan sanaston ensimmäisessä laitoksessa
määritellyille peruskäsitteille (esim. toisen laitoksen lukujen 1, 4.4 ja 5 käsitteet) ei ole annettu
ruotsinkielisiä termejä.

Ensimmäisen laitoksen esipuhe
Sanastokeskus TSK käynnisti syyskuussa 2004 Geodeettisen laitoksen toimeksiannosta
sanastohankkeen, jonka tarkoituksena oli koota geoinformatiikan keskeinen termistö yhteen
julkaisuun. Sanastohankkeen taustalla ovat valtion julkisen hallinnon suositus- eli JHS-hankkeet sekä
kansainvälisten paikkatietoa koskevien ISO-standardien (International Organization for
Standardization) parissa tehtävä työ. Lisäksi Geoinformatiikan sanasto liittyy aihepiiriltään läheisesti
hallituksen kansalliseen paikkatietostrategiaan sekä tiettyjen paikannuksen sovellusten osalta myös
Sanastokeskuksen Paikannussanastoon (TSK 30).
Sanastohankkeen tavoitteena on ollut laatia ajanmukainen geoinformatiikan yleissanasto, joka
selvittää käsitteiden sisällöt ja antaa tarvittavat suositukset suomenkielisestä ammattitermistöstä.
Lisäksi sanasto sisältää englanninkieliset termit, jotka ovat peräisin pääasiassa ISO 19000standardisarjasta. Sanasto on rajattu kattamaan vain geoinformatiikan keskeisiä käsitteitä; muut
geomatiikan alaan kuuluvat osa-alueet, kuten geodesia, fotogrammetria ja tiedonkeruu, on jätetty
tarkastelun ulkopuolelle. Myöskään paikkatiedon rasterimuotoiseen käsittelyyn liittyvää termistöä ei ole
käsitelty tässä sanastossa.
Geoinformatiikan sanastossa kohtaavat suhteellisen uudella geoinformatiikan alalla vallitsevat erilaiset
näkökulmat. Erityisen haasteellista on ollut sovittaa yhteen toisaalta paikkatietoa koskevien ISOstandardien, toisaalta tietotekniikasta tulevan mallintamisen sekä tiedon koodaamisen ja siirtämisen
näkökulmat. Eri näkökulmien sanastossa on pyritty huomioimaan myös paikkatiedon ammattilaisten
arkipäiväinen ammattikieli, jota käytetään ilman erityistä teknistä viitekehystä.
Valmiissa sanastossa on erillisinä termitietueina ja käsitekaavioina 136:n geoinformatiikkaan kuuluvan
käsitteen tiedot. Pääsääntöisesti käsitteet ovat määritelty, mutta mukana on myös käsitteitä, joille on
annettu ainoastaan suomi–englanti -termiparit. Lisäksi sanastossa on huomautuksina tietoa useista
alaan liittyvistä käsitteistä.
Geoinformatiikan sanasto käsittelee sijainnin määrittämiseen ja koordinaattijärjestelmiin sekä
paikkatietoon, paikkatietojärjestelmiin ja paikkatietopalveluihin yleisesti liittyviä käsitteitä. Mukaan on
otettu lisäksi paikkatiedon mallintamisen ja paikkatiedon laadun keskeisiä käsitteitä sekä paikkatietoa
kuvaavia geometrian ja topologian käsitteitä.
Sanasto on tarkoitettu erityisesti kaikille geoinformatiikan ammattikielen käyttäjille eli alan
ammattilaisten lisäksi muun muassa tiedottajille, toimittajille ja kääntäjille, mutta myös kaikille alasta
kiinnostuneille.
Geoinformatiikan sanastoa laatineessa työryhmässä ovat työskennelleet:
Paula Ahonen, Teknillinen korkeakoulu
Riikka Henriksson, Teknillinen korkeakoulu
Kari Ingberg, Teknillinen korkeakoulu
Lena Jolkkonen, Sanastokeskus TSK
Mari Junkkari, Sanastokeskus TSK
Lassi Lehto, Geodeettinen laitos
Tapani Sarjakoski, Geodeettinen laitos
Esa Tiainen, Maanmittauslaitos
Timo Tokola, Helsingin yliopisto
Sanaston laatimiseen tarvittavan terminologisen työn ja kirjan painatuksen ovat rahoittaneet
Geodeettinen laitos ja maa- ja metsätalousministeriö (geoinformaatiotutkimus-määrärahat).
Sanastosta pyydettiin toukokuussa 2005 lausunnot alan eri asiantuntijoilta ja kielenhuoltajilta, joilta
saatua palautetta käytettiin hyväksi sanastoa viimeisteltäessä. Kiitämme sanastotyöryhmän jäseniä ja
lausunnonantajia heidän arvokkaasta työpanoksestaan.
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Sanaston rakenne ja merkinnät
Käsitteet, määritelmät ja termit
Sanaston lähtökohtana on ollut luotettavien määritelmien, käsitejärjestelmien ja termivastineiden
tuottaminen. Siksi sanasto on laadittu systemaattisesti, terminologisten periaatteiden ja menetelmien
mukaisesti1. Terminologiselle sanastotyölle on ominaista käsitekeskeisyys. Siinä missä sanakirjat
tarkastelevat sanoja ja niiden merkityksiä, terminologisten sanastojen lähtökohtana ovat käsitteet ja
niiden väliset suhteet.
Käsitteet (esim. paikkatietopalvelu) ovat ihmisen mielessään muodostamia ajatusmalleja, jotka
vastaavat tiettyjä todellisuuden kohteita, niin sanottuja tarkoitteita. Tarkoitteet voivat olla konkreettisia
tai abstrakteja, ja niillä on erilaisia ominaisuuksia. Näistä ominaisuuksista muodostettuja ajatusmalleja
kutsutaan käsitepiirteiksi. Käsitteen sisältö muodostuu joukosta erilaisia käsitepiirteitä, joista olennaiset
ja erottavat kuvataan määritelmän avulla. Termit puolestaan ovat käsitteiden nimityksiä, joiden avulla
voidaan lyhyesti viitata käsitteen koko sisältöön.
Sanaston käsitteet on analysoitu selvittämällä kunkin käsitteen olennainen sisältö, käsitteiden väliset
suhteet ja näiden suhteiden perusteella muodostuvat käsitejärjestelmät. Analyysin tuloksia on
hyödynnetty määritelmien laadinnassa ja termien valinnassa. Käsitejärjestelmät on kuvattu usein myös
graafisina kaavioina.

Sanaston rakenne ja merkinnät
Sanasto on ryhmitelty aiheen mukaisesti jäsenneltyihin lukuihin, ja kussakin luvussa toisiinsa liittyvät
käsitteet on pyritty sijoittamaan lähekkäin. Aakkosellinen hakemisto löytyy sanaston lopusta kullakin
sanaston kielellä. Hakemistoihin on poimittu suositettavien ja hylättävien termien lisäksi muita
hakusanoja, jotka liittyvät läheisesti kyseiseen käsitteeseen. Nämä muut hakusanat viittaavat
hakemistoissa päätermiin ja sen tietuenumeroon.
Käsitteet on esitetty sekä numeroituina termitietueina että käsitejärjestelmiä kuvaavina kaavioina.
Käsitekaaviot ja termitietueet on tarkoitettu toisiaan tukeviksi esitysmuodoiksi. Kaikki sanaston
käsitteet eivät ole mukana kaavioissa. Alla on esimerkkinä paikkatietopalvelua käsittelevä termitietue
(vasemmassa sarakkeessa):
92

tietueen numero
paikkatietopalvelu

suomenkielinen termi tai
termit (synonyymit) (ml. mahdolliset
hylättävät termit)

sv
en

ruotsin- ja englanninkieliset vastineet
(ml. mahdolliset hylättävät vastineet)

geografisk datatjänst; rumslig datatjänst
geographic information service; GI Service;
spatial data service

palvelu, joka on tarkoitettu paikkatietojen esittämiseen, luovutukseen, käsittelyyn tai muuntamiseen
Paikkatietopalvelut ymmärretään myös ihmisille
tarkoitetuiksi, ei ainoastaan tietokoneiden tai
sovellusten välisiksi, palveluiksi. Paikkatietopalvelujen toteuttamisessa voidaan hyödyntää
rajapintapalveluita.

käsitteen määritelmä
(kursivointi viittaa sanastossa
määriteltyyn käsitteeseen)
määritelmää täydentävä huomautus

Suositettavin termi on tietueessa ensimmäisenä. Samaa tarkoittavat termit eli synonyymit on merkitty
suositettavimman termin jälkeen, ja synonyymit on erotettu toisistaan puolipisteellä. Homonyymit eli
kirjoitusasultaan samanlaiset mutta merkitykseltään eri termit on erotettu toisistaan termin perässä
olevin numeroin (esimerkiksi tyyppi (1)).
Vieraskieliset vastineet on merkitty seuraavin tunnuksin:

1

sv

ruotsi

en

englanti

Ks. tarkemmin esim. Sanastotyön käsikirja (TSK 14, SFS-käsikirja 50, 1989)

Ruotsin ett-suku on merkitty termin perässä olevalla kursivoidulla n-kirjaimella.
n

ruotsin ett-suku

Termien ja erikielisten vastineiden yhteydessä on eräissä tapauksissa käytetty myös seuraavia
merkintöjä:
>

termi tai vastine viittaa määriteltyä käsitettä suppeampaan
käsitteeseen samanlaisessa käsitejärjestelmässä

<

termi tai vastine viittaa määriteltyä käsitettä laajempaan
käsitteeseen samanlaisessa käsitejärjestelmässä

~

termi tai vastine viittaa hieman määritellystä käsitteestä
poikkeavaan käsitteeseen, josta ei kuitenkaan voi sanoa,
että se olisi laajempi tai suppeampi kuin määritelty käsite

*

termiehdotus

mieluummin
kuin:
hellre än:
rather than:

ei:
inte:
not:
(INSPIR
E)

termin käyttöä ei suositella kielellisistä syistä (esim.
vierasperäisyyden vuoksi)
termi tarkoittaa eri asiaa kuin suositettava termi, eikä sitä
pitäisi käyttää tässä merkityksessä
termiä käytetään lähinnä vain INSPIRE-direktiivin
toimeenpanon1 yhteydessä

Määritelmät alkavat pienellä kirjaimella, eikä niiden lopussa ole pistettä. Tämä kirjoitustapa perustuu
kansainväliseen terminologiastandardiin. Määritelmät on kirjoitettu sellaiseen muotoon, että niiden
avulla voidaan tunnistaa kunkin käsitteen paikka käsitejärjestelmässä. Määritelmissä ja
huomautuksissa kursivoidut termit viittaavat tässä sanastossa toisaalla määriteltyihin käsitteisiin.
Erikoisalojen termeiksi otetaan joskus yleiskielen sanoja, ja niille annetaan yleiskielen merkitystä
suppeampi, täsmällinen merkitys. Tällaisissa tapauksissa sanastossa on määritelmän yhteydessä
mainittu, mitä alaa määritelmä koskee.

<UML-kieli>

teksti kulmasuluissa käsitteen numeron alla: ala, jolle
määritelmä on rajattu
Huom. merkintä <INSPIRE> käsitteen numeron alla viittaa
siihen, että käsite on peräisin INSPIRE-direktiivin
toimeenpanon (ks. alaviite 2) alalta ja määritelty siitä
näkökulmasta.

Määritelmää täydentävissä huomautuksissa on muun muassa esitetty lisätietoja käsitteestä, annettu
esimerkkejä tai kerrottu käsitteeseen läheisesti liittyvistä muista käsitteistä. Lisäksi huomautuksissa voi
olla tietoa sekä suomen- että vieraskielisten termien käytöstä. Huomautukset on kirjoitettu
normaaleiksi virkkeiksi ja ne on erotettu määritelmistä sisennyksellä.

Käsitekaavioiden tulkinta
Käsitekaaviot havainnollistavat käsitteiden välisiä suhteita ja auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia.
Sanastossa esiintyy seuraavanlaisia käsitesuhteita ja terminologisten käsitesuhteiden vakiintuneita
merkintätapoja (ks. esimerkit seuraavalla sivulla):
Käsitteen merkitseminen kaavioon
1

Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta annettu Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY ja siihen liittyvät täytäntöönpanosäännöt, kuten metatiedosta annettu
komission asetus (EY) N:o 1205/2008, verkkopalveluista annettu komission asetus (EY) N:o 976/2009 ja
paikkatietojen yhteentoimivuudesta annettu komission asetus (EU) N:o 1089/2010.

•
•

sanasto-osuudesta käsitteen tiedoista on poimittu kaavioon käsitteen numero, ensimmäinen
suositettava termi, mahdollinen homonyymin numero kaarisuluissa ja määritelmä
lihavoimaton termi on kaaviossa helpottamassa kaavion tulkintaa, mutta sitä ei ole määritelty
sanastossa

Hierarkkinen suhde (puudiagrammi)
•
vallitsee laajemman yläkäsitteen (laadun arviointimenetelmä) ja sitä suppeamman alakäsitteen
(suora laadun arviointimenetelmä) välillä
•
alakäsite sisältää kaikki yläkäsitteen piirteet sekä vähintään yhden lisäpiirteen, mutta sitä
vastaa suppeampi joukko tarkoitteita kuin yläkäsitettä
•
alakäsite voidaan ajatella yläkäsitteen erikoistapaukseksi
•
piirrossuunta yleensä ylhäältä alaspäin tai vasemmalta oikealle
Koostumussuhde (kampadiagrammi)
•
alakäsitteet ovat osia yläkäsitteenä olevasta kokonaisuudesta
•
yläkäsitteen piirteet eivät sisälly alakäsitteeseen kuten hierarkkisessa käsitejärjestelmässä
•
kaksoisviiva: kokonaisuuteen tarvitaan tyypillisesti monta kyseisenlaista osaa
•
esimerkiksi koordinaattijärjestelmä koostuu koordinaatistosta ja datumista
•
piirrossuunta yleensä ylhäältä alaspäin tai vasemmalta oikealle
Funktiosuhde (nuoli)
•
käsitesuhde, jota ei voida luokitella hierarkkiseksi tai koostumussuhteeksi (esim. ajalliset,
paikalliset, toiminnalliset, välineelliset sekä alkuperään ja syntyyn liittyvät suhteet)
•
funktiosuhteen tyyppi käy yleensä ilmi määritelmän kielellisestä muodosta
•
funktiosuhdetta osoittavan nuolen suunta kuvaa sitä, miten käsitesuhde ilmenee
määritelmissä: nuolen alkupäässä olevan käsitteen määritelmässä mainitaan se käsite, johon
nuoli osoittaa
•
esimerkiksi ominaisuuden ja periytymisen välillä on funktiosuhde: ominaisuudet siirtyvät
objektiluokalta toiselle periytymisen kautta
Moniulotteinen käsitejärjestelmä (puudiagrammin paksunnettu viiva)
•
yläkäsitteestä päästään erilaisiin alakäsitevalikoimiin käyttämällä eri jaotteluperusteita
•
yhden jaotteluperusteen mukaiset eli yhteen ulottuvuuteen kuuluvat (kaaviossa tietyn
paksunnetun viivan alla olevat) alakäsitteet eivät voi yhdistyä uudeksi käsitteeksi (esimerkiksi
alityyppi ei voi olla ylityyppi)
•
useasta eri ulottuvuudesta poimittuja alakäsitteitä voidaan yhdistää uusiksi käsitteiksi
(esimerkiksi ylityyppi voi olla abstrakti tietotyyppi)
•
jaotteluperuste on merkitty paksunnetun viivan viereen (esimerkiksi ”määrittelyn periytymisen
mukaan” ja ”sen mukaan voiko saada välittömiä ilmentymiä”)
Katkoviivat
•
kuvaavat käsitesuhteita, jotka ovat käsitteen ymmärtämisen kannalta tärkeitä mutta
määrittelyn kannalta epäolennaisia
•
käsitesuhteet eivät käy ilmi määritelmistä

HIERARKKINEN SUHDE

laadun arviointimenetelmä
tiedon laadun arvioinnissa käytettävien
menettelyiden ja menetelmien
kokonaisuus

suora laadun
arviointimenetelmä

epäsuora laadun
arviointimenetelmä

laadun arviointimenetelmä, jossa
tietoaineiston laatu määritellään
tietoaineistoon sisältyvän tiedon
tarkastelun perusteella

laadun arviointimenetelmä, jossa
tietoaineiston laatu määritellään
tietoaineiston ulkopuolisen tiedon
tarkastelun perusteella

KOOSTUMUSSUHDE

muu

koordinaattijärjestelmä
järjestelmä, joka muodostuu datumin avulla
reaalimaailmaan kiinnitetystä
koordinaatistosta

koordinaatisto

datumi

matemaattisten sääntöjen joukko,
jolla määritellään se, miten pisteille
annetaan koordinaatit

parametri tai parametrijoukko,
joka määrittelee koordinaatiston
origon, mittakaavan ja
orientaation

FUNKTIOSUHDE
periytyminen
menettely, jossa muodostettava uusi
objektiluokka eli aliluokka saa
olemassaolevan luokan eli yliluokan
ominaisuudet ja toiminnot

MONIULOTTEINEN
KÄSITEJÄRJESTELMÄ

ominaisuus
luonnehtiva tai
kuvaava piirre

tietotyyppi
tietoyksiköiden tai
-rakenteiden ja niihin
liittyvien toimintojen
määrittely
sen
muk
en
ytymis
ri
e
p
välit aan voik
n
ly
e
tt
tömiä
o
määri mukaan
ilme saada
ntym
iä

alityyppi

ylityyppi

tietotyyppi, jonka
määrittely muodostuu
toisen tietotyypin
määrittelystä, jota
tarkennetaan lisätiedolla

tietotyyppi, jonka määrittely on
muuten täysin yhdenmukainen
toisen tietotyypin määrittelyn
kanssa mutta kattaa vain osan
tämän toisen tietotyypin
määrittelystä

abstrakti
tietotyyppi
tietotyyppi, joka
ei voi saada
välitöntä
ilmentymää

konkreettinen
tietotyyppi
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1

SIJAINTI

Sijainti-luku sisältää käsitteitä, joiden määritelmiä ollaan Geoinformatiikan sanaston kolmatta laitosta
julkaistaessa (huhtikuu 2014) työstämässä julkisen hallinnon JHS 153- ja JHS 154 -suositusten
("ETRS89-järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa" ja "ETRS89-järjestelmään liittyvät
karttaprojektiot, tasokoordinaatistot ja karttalehtijako") päivityshankkeessa. Näitä käsitteitä ovat mm.
normaalikorkeus, koordinaattijärjestelmä, korkeusdatumi, leveyspiiri, pituuspiiri, leveysaste, pituusaste,
vertausellipsoidi ja geoidi. Geodesian asiantuntijoiden kommentteja kyseisiin käsitteisiin ei ole otettu
huomioon tässä sanastolaitoksessa. Geodesian näkökulmat ja käsitteet julkaistaan Geoinformatiikan
sanaston myöhemmässä laitoksessa.
HIERARKIA

KOOSTUMUS

FUNKTIO

11 koordinaattijärjestelmä

5 georeferointi
sijaintia koskevan
tiedon liittäminen
muuhun tietoon

1 sijainti
paikka, jossa
jokin sijaitsee

3 epäsuora sijainti

2 suora sijainti

hilarakenteen,
paikantavan tunnuksen,
osoitteen tai muun
vastavan yksikäsitteisen
järjestelmän avulla
ilmaistu sijainti

koordinaattijärjestelmän
ja sen mukaisten
koordinaattien avulla
ilmaistu sijainti

MONIULOTTEISUUS

järjestelmä, joka muodostuu datumin
avulla reaalimaailmaan kiinnitetystä
koordinaatistosta

22 koordinaatisto

12 datumi

matemaattisten
sääntöjen joukko, jolla
määritellään se, miten
pisteille annetaan
koordinaatit

parametri tai
parametrijoukko, joka
määrittelee koordinaatiston
origon, mittakaavan ja
orientaation

4 geokoodaus
13
geodeettinen
datumi

epäsuoran sijainnin muuntaminen
suoraksi sijainniksi

6 koordinaatti

datumi, joka kuvaa
kaksi- tai
kolmiulotteisen
koordinaatiston
suhdetta Maahan

kukin n:stä järjestetystä
lukuarvosta, jotka
määrittelevät pisteen sijainnin
valitussa n-ulotteisessa
avaruudessa

muu

leveyskoordinaatti

15
paikallinen
datumi

datumi, joka
määrittelee
painovoimaan
liittyvien
korkeuksien tai
syvyyksien
suhteen
Maahan

datumi, joka
määrittelee
koordinaatiston
mittakaavan,
orientaation ja
sijainnin
paikallisesti

tasokoordinaatit

muu

pituuskoordinaatti

14
korkeusdatumi

36
vertausellipsoidi

geodeettiset
koordinaatit
korkeuskoordinaatti

7 korkeus
ellipsoidista

8 painovoimaan
liittyvä korkeus

pisteen ja vertausellipsoidin
välinen etäisyys
vertausellipsoidin normaalia
pitkin laskettuna

korkeus, joka riippuu Maan
painovoimakentästä

Maan pinnan muotoa
kuvaava matemaattinen
malli, jota käytetään
koordinaattijärjestelmän
määrittelyssä

37 geoidi

9 ortometrinen
korkeus

10 normaalikorkeus

pisteen ja geoidin
välinen etäisyys

pisteen ja kvasigeoidin
välinen etäisyys

Maan painovoimakentän
potentiaalin
tasa-arvopinta, joka
parhaiten kuvaa meren
keskivedenpintaa joko
globaalisti tai paikallisesti

Käsitekaavio 1. Sijainti.
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1
sijainti
sv
läge n; position
en
location; position
paikka, jossa jokin sijaitsee
Sijainti ilmoitetaan suoran sijainnin tai epäsuoran sijainnin avulla.
ISO 19100 -standardisarjassa englannin termillä position viitataan sijainnin ilmaisevaan tietotyyppiin ja termillä location paikkaan.
2
suora sijainti; koordinaattitieto
en
direct position
koordinaattijärjestelmän ja sen mukaisten koordinaattien avulla ilmaistu sijainti
3
epäsuora sijainti
en
indirect position
hilarakenteen, paikantavan tunnuksen, osoitteen tai muun vastaavan yksikäsitteisen järjestelmän
avulla ilmaistu sijainti
Hilarakenteella voidaan tarkoittaa esimerkiksi aluejakoa tai hakuruudustoa.
4
geokoodaus
en
geocoding
epäsuoran sijainnin muuntaminen suoraksi sijainniksi
5
georeferointi
en
georeferencing
sijaintia koskevan tiedon liittäminen muuhun tietoon
6
koordinaatti
sv
koordinat
en
coordinate
kukin n:stä järjestetystä lukuarvosta, jotka määrittelevät pisteen sijainnin valitussa n-ulotteisessa
avaruudessa
Lukuarvoja on yhtä monta kuin koordinaatistossa on akseleita.
Koordinaatit voivat olla esimerkiksi geodeettisia koordinaatteja tai tasokoordinaatteja.
Sijainti voidaan määritellä esimerkiksi leveys-, pituus- ja korkeuskoordinaatin avulla.
Korkeuskoordinaatteja ovat esimerkiksi korkeus ellipsoidista, ortometrinen korkeus ja normaalikorkeus.
7
korkeus ellipsoidista; ellipsoidinen korkeus; geodeettinen korkeus
sv
höjd över ellipsoiden
en
ellipsoidal height; geodetic height
pisteen ja vertausellipsoidin välinen etäisyys vertausellipsoidin normaalia pitkin laskettuna
Ellipsoidinen korkeus on positiivinen ellipsoidin pinnasta ylöspäin (ellipsoidin ulkopuolella).
Korkeus ellipsoidista on ortometrisen korkeuden ja geoidin korkeuden summa.
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8
painovoimaan liittyvä korkeus
sv
höjd över geoiden
en
gravity-related height
korkeus, joka riippuu Maan painovoimakentästä
Painovoimaan liittyvät korkeudet johdetaan Maan painovoimakentän potentiaalieroista, ts. siitä,
mihin suuntaan vesi virtaa. Painovoimaan liittyviä korkeuksia ovat ortometrinen korkeus ja
normaalikorkeus.
Painovoimaan liittyvä korkeus voidaan laskea vaaituksella määritetystä geopotentiaaliluvusta tai
kolmiulotteisella paikanmäärityksellä yhdistettynä geoidimalliin.
9
ortometrinen korkeus
sv
ortometrisk höjd
en
orthometric height
pisteen ja geoidin välinen etäisyys
Ortometrinen korkeus lasketaan pisteen ja korkeusdatumin nollatason välisestä geopotentiaalierosta. Tämä geopotentiaaliero jaetaan keskimääräisellä painovoimalla laskettuna pitkin pisteen
ja (nollatason kautta kulkevan) geoidin välistä luotiviivaa. Ortometrisen korkeuden laskeminen
edellyttää oletuksia painovoima-arvoista tällä luotiviivalla.
Ortometrinen korkeus on käytössä N60-korkeusjärjestelmässä.
10
normaalikorkeus
sv
normalhöjd
en
normal height
pisteen ja kvasigeoidin välinen etäisyys
Normaalikorkeus lasketaan pisteen ja korkeusdatumin nollatason välisestä geopotentiaalierosta.
Tämä geopotentiaaliero jaetaan keskimääräisellä normaalipainovoimalla, joka johdetaan
vertausellipsoidin parametreistä. Normaalikorkeus poikkeaa hieman samasta geopotentiaalierosta lasketusta ortometrisestä korkeudesta.
Kvasigeoidi yhtyy geoidiin merenpinnan tasolla, mutta poikkeaa siitä sitä enemmän, mitä
korkeammalla merenpinnan tasosta ollaan.
Normaalikorkeus on käytössä N2000-korkeusjärjestelmässä.
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HIERARKIA

11 koordinaattijärjestelmä

KOOSTUMUS

FUNKTIO

MONIULOTTEISUUS

17 yhdistelmäkoordinaattijärjestelmä
koordinaattijärjestelmä, joka koostuu vähintään
kahdesta riippumattomasta koordinaattijärjestelmästä

sen
koostumuk
n
aa
muk

järjestelmä, joka
muodostuu datumin
avulla reaalimaailmaan
kiinnitetystä
koordinaatistosta

muu

da
mu tumi
ka n
an

18 geodeettinen koordinaattijärjestelmä
koordinaattijärjestelmä, joka perustuu geodeettiseen
datumiin

muu

19 korkeusjärjestelmä (1)
yksiulotteinen koordinaattijärjestelmä,
joka perustuu korkeusdatumiin

22 koordinaatisto

12 datumi

matemaattisten
sääntöjen joukko, jolla
määritellään se, miten
pisteille annetaan
koordinaatit

parametrijoukko, joka
määrittelee koordinaatiston
origon, mittakaavan ja
orientaation

20 paikallinen
koordinaattijärjestelmä
koordinaattijärjestelmä, joka
perustuu paikalliseen datumiin

N2000 (2)
Suomen kolmanteen
valtakunnalliseen
tarkkavaaitukseen
perustuva
korkeusjärjestelmä
(1)

muu

muu

en
ud
isu n
tte
a
ulo uka
m

akselikulmien
mukaan

13 geodeettinen
datumi
datumi, joka kuvaa
kaksi- tai kolmiulotteisen
koordinaatiston suhdetta
Maahan

14 korkeusdatumi 15 paikallinen datumi
datumi, joka määrittelee
painovoimaan liittyvien
korkeuksien tai
syvyyksien
suhteen Maahan

datumi, joka määrittelee
koordinaatiston mittakaavan,
orientaation ja sijainnin
paikallisesti

kolmiulotteinen
koordinaatisto
kaksiulotteinen
koordinaatisto

23 suorakulmainen
koordinaatisto

koordinaattijärjestelmä, joka
perustuu
erillisdatumiin

muu

16 erillisdatumi

muu

erilliskoordinaattijärjestelmä

paikallinen datumi, joka määritellään
suppealle alueelle tai tiettyyn tilaan
usein tietyksi ajaksi tiettyä tarkoitusta varten

muu
28 lieriökoordinaatisto
kolmiulotteinen koordinaatisto, jossa sijainti
ilmaistaan kahden etäisyyden ja yhden
kulman avulla

muu

koordinaatisto, jossa
pisteen sijainti ilmoitetaan
suhteessa n:ään toisiaan
vastaan kohtisuorassa
olevaan akseliin

27 pallokoordinaatisto
kolmiulotteinen koordinaatisto, jossa sijainti
ilmaistaan kahden kulman ja origosta mitattavan
etäisyyden avulla

26 geodeettinen koordinaatisto
koordinaatisto, jossa sijainti ilmaistaan geodeettisen leveyden,
geodeettisen pituuden ja (kolmiulotteisessa tapauksessa)
ellipsoidisen korkeuden avulla

24 tasokoordinaatisto

25 napakoordinaatisto

kaksiulotteiseen
tasoon
muodostettu,
yleensä
suorakulmainen
koordinaatisto

kaksiulotteinen
koordinaatisto,
jossa sijainti
ilmaistaan origosta
mitattavan kulman
ja etäisyyden
avulla

29 leveyspiiri

30 pituuspiiri

ellipsoidin pinnalla oleva
ympyrä, jonka jokaisessa
pisteessä geodeettinen
leveysaste on sama

pyörähdysellipsoidin lyhyemmän
akselin sisältävän tason ja
pyörähdysellipsoidin leikkauskäyrän
kaari navalta navalle

31 nollameridiaani

muu

pituuspiiri, jonka suhteen muiden
pituuspiirien pituusasteet määritetään

Käsitekaavio 2. Koordinaattijärjestelmä ja koordinaatisto.
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11
koordinaattijärjestelmä
sv
referenssystem n för koordinater; koordinatsystem n (2)
en
coordinate reference system
järjestelmä, joka muodostuu datumin avulla reaalimaailmaan kiinnitetystä koordinaatistosta
Koordinaattijärjestelmän avulla kohteen sijainti voidaan ilmaista yksikäsitteisesti.
Koordinaattijärjestelmä voi olla globaali, alueellinen (käytössä esim. yhden mantereen alueella)
tai paikallinen (käytössä esim. yhden valtion tai kunnan alueella).
Komission asetuksen (EU) N:o 1089/2010 mukainen koordinaattijärjestelmän määritelmä rajaa
termin tarkoittamaan vain geodeettisia, suorakulmaisia ja karttaprojektiotasojen koordinaatistoja.
Suomen valtakunnallinen koordinaattijärjestelmä on ETRS-TM35FIN.
12
datumi
sv
datum n
en
datum
parametri tai parametrijoukko, joka määrittelee koordinaatiston origon, mittakaavan ja orientaation
Ks. geodeettinen datumi, korkeusdatumi ja paikallinen datumi.
13
geodeettinen datumi
sv
geodetiskt datum n
en
geodetic datum
datumi, joka kuvaa kaksi- tai kolmiulotteisen koordinaatiston suhdetta Maahan
Maanmittauksessa ja geodesiassa datumi on joukko vertauspisteitä Maan pinnalla ja usein
Maan muotoa kuvaava malli (vertausellipsoidi).
INSPIRE-direktiivi (2007/2/EY) edellyttää ETRS89-datumin käyttämistä Euroopan alueella.
14
korkeusdatumi
sv
vertikalt datum n
en
vertical datum
datumi, joka määrittelee painovoimaan liittyvien korkeuksien tai syvyyksien suhteen Maahan
Suppeassa mielessä korkeusdatumilla tarkoitetaan vain korkeuksien nollatasoa. Laajemman
määritelmän mukaan korkeusdatumiin sisältyy myös se, mihin epookkiin korkeudet viittaavat,
käytetäänkö ortometrisiä korkeuksia vai normaalikorkeuksia ja mikä on maankuoren pysyvän
vuoksen järjestelmä.
Tavallisesti nollataso liittyy keskimääräiseen merenpintaan (ks. geoidi).
Ellipsoidiset korkeudet käsitellään kolmiulotteisen ellipsoidisen koordinaatiston ja geodeettisen
datumin yhteydessä.
Myös hydrografiassa käytetyt luotausdatumit ovat korkeusdatumeita. Niiden tapauksessa
korkeudet ovat joko negatiivisia korkeuksia tai syvyyksiä.
Esimerkki korkeusdatumista on Euroopan korkeusvertausjärjestelmä EVRS.
15
paikallinen datumi
sv
lokalt datum n
en
local datum
datumi, joka määrittelee koordinaatiston mittakaavan, orientaation ja sijainnin paikallisesti
Paikallista datumia käytetään esimerkiksi suhteelliseen paikantamiseen muutaman kilometrin
säteellä kohteesta.
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16
erillisdatumi
mieluummin kuin: insinööridatumi

en

engineering datum

paikallinen datumi, joka määritellään suppealle alueelle tai tiettyyn tilaan usein tietyksi ajaksi tiettyä
tarkoitusta varten
17
yhdistelmäkoordinaattijärjestelmä
sv
sammansatt referenssystem n för koordinater; sammansatt koordinatsystem n
en
compound coordinate reference system
koordinaattijärjestelmä, joka koostuu vähintään kahdesta riippumattomasta koordinaattijärjestelmästä
18
geodeettinen koordinaattijärjestelmä
sv
geodetiskt referenssystem n för koordinater
en
geodetic coordinate reference system
koordinaattijärjestelmä, joka perustuu geodeettiseen datumiin
19
korkeusjärjestelmä
en
vertical coordinate reference system
yksiulotteinen koordinaattijärjestelmä, joka perustuu korkeusdatumiin
Korkeus (elevation) mitataan keskimerenpinnasta.
Suomessa käytetään valtakunnallisissa töissä JHS 163 -suosituksen mukaista N2000-korkeusjärjestelmää.
20
paikallinen koordinaattijärjestelmä
en
local coordinate reference system
koordinaattijärjestelmä, joka perustuu paikalliseen datumiin
21
erilliskoordinaattijärjestelmä
mieluummin kuin: insinöörikoordinaattijärjestelmä

en

engineering coordinate reference system

koordinaattijärjestelmä, joka perustuu erillisdatumiin
Erilliskoordinaattijärjestelmällä ei välttämättä ole määriteltyä yhteyttä muihin koordinaattijärjestelmiin.
Erilliskoordinaattijärjestelmä voi olla esimerkiksi rakennustyömaan, rakennuksen tai laivan
sisäinen koordinaattijärjestelmä.
22
koordinaatisto
sv
koordinatsystem n (1)
en
coordinate system
matemaattisten sääntöjen joukko, jolla määritellään se, miten pisteille annetaan koordinaatit
Koordinaatisto voidaan hahmottaa koordinaattiakselien muodostamaksi mitta-akselistoksi.
Erityyppisiä koordinaatistoja ovat esimerkiksi suorakulmainen koordinaatisto, tasokoordinaatisto,
napakoordinaatisto, geodeettinen koordinaatisto, pallokoordinaatisto ja lieriökoordinaatisto.
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23
suorakulmainen koordinaatisto; karteesinen koordinaatisto
sv
rätvinkligt koordinatsystem n; kartesiskt koordinatsystem n
en
rectangular coordinate system; Cartesian coordinate system
koordinaatisto, jossa pisteen sijainti ilmoitetaan suhteessa n:ään toisiaan vastaan kohtisuorassa
olevaan akseliin
24
tasokoordinaatisto
sv
projicerat koordinatsystem n
en
plane coordinate system; projected coordinate system
kaksiulotteiseen tasoon muodostettu, yleensä suorakulmainen koordinaatisto
Tasokoordinaatistossa pisteen sijainnin määrittelemiseen tarvitaan kaksi koordinaattia.
25
napakoordinaatisto
sv
polärt koordinatsystem n
en
polar coordinate system
kaksiulotteinen koordinaatisto, jossa sijainti ilmaistaan origosta mitattavan kulman ja etäisyyden avulla
26
geodeettinen koordinaatisto; ellipsoidinen koordinaatisto
sv
geodetiskt koordinatsystem n (1); ellipsoidiskt koordinatsystem n
en
geodetic coordinate system; ellipsoidal coordinate system
koordinaatisto, jossa sijainti ilmaistaan geodeettisen leveyden, geodeettisen pituuden ja (kolmiulotteisessa tapauksessa) ellipsoidisen korkeuden avulla
Leveys ja pituus ilmoitetaan kulmayksiköissä (tavallisesti asteina) ja korkeus pituusyksiköissä.
27
pallokoordinaatisto
sv
sfäriskt koordinatsystem n
en
spherical coordinate system
kolmiulotteinen koordinaatisto, jossa sijainti ilmaistaan kahden kulman ja origosta mitattavan etäisyyden avulla
28
lieriökoordinaatisto
sv
cylindriskt koordinatsystem n
en
cylindrical coordinate system
kolmiulotteinen koordinaatisto, jossa sijainti ilmaistaan kahden etäisyyden ja yhden kulman avulla
29
leveyspiiri
sv
latitudcirkel
en
parallel
ellipsoidin pinnalla oleva ympyrä, jonka jokaisessa pisteessä geodeettinen leveysaste on sama
Ellipsoidi on akselinsa ympäri pyörähtänyt ellipsi.
Leveyspiirit ilmoitetaan leveysasteina.
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30
pituuspiiri; meridiaani
sv
meridian; longitudcirkel
en
meridian
pyörähdysellipsoidin lyhyemmän akselin sisältävän tason ja pyörähdysellipsoidin leikkauskäyrän kaari
navalta navalle
Pituuspiirit ilmoitetaan pituusasteina.
Pyörähdysellipsoidi (engl. spheroid; ellipsoid of revolution) on ellipsoidi, joka saadaan pyöräyttämällä ellipsi pääakselinsa (pyörähdysakseli) ympäri.
31
nollameridiaani; nollapituuspiiri; päämeridiaani
sv
nollmeridian
en
zero meridian; prime meridian
pituuspiiri, jonka suhteen muiden pituuspiirien pituusasteet määritetään
Maapallon kansainvälinen nollameridiaani kulkee Lontoon Greenwichin kautta.
32
leveysaste; latitudi
sv
latitud; breddgrad
en
latitude
pisteen kautta kulkevan ellipsoidin normaalin ja päiväntasaajatason välinen kulma
Ellipsoidi on akselinsa ympäri pyörähtänyt ellipsi.
Leveysaste on päiväntasaajalla 0 astetta ja positiivinen pohjoiseen.
Ks. leveyspiiri.
33
pituusaste; longitudi
sv
longitud; längdgrad
en
longitude
kulma nollameridiaanitasosta pisteen meridiaanitasoon
Pituusaste on positiivinen itään.
Ks. pituuspiiri ja nollameridiaani.
34
karttaprojektio
sv
kartprojektion
en
map projection
koordinaattikonversio geodeettisesta koordinaatistosta tasokuvaukseen
Karttaprojektion avulla maapallon kolmiulotteinen pinta voidaan kuvata kaksiulotteiselle karttatasolle.
Julkisen hallinnon suosituksessa JHS 154 Suomeen suositellaan valtakunnalliseksi karttaprojektioksi poikittaista Mercator-projektiota.
35
karttalehtijako
sv
kartbladsindelning
en
map sheet division; map index
karttojen julkaisua varten luotu järjestelmä, joka käsittää karttalehtien numeroinnin, karttojen mittakaavat ja karttalehtien koot
Karttalehtijako perustuu yleensä johonkin karttaprojektioon ja sen suorakulmaiseen koordinaatistoon. Esimerkki karttalehtijaosta on ETRS-TM35FIN-koordinaattijärjestelmän TM-projektion
kanssa käytettävä lehtijako (ETRS: European Terrestrial Reference System, TM: Transverse
Mercator).
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36
vertausellipsoidi
sv
referensellipsoid; jordellipsoid
en
reference ellipsoid
Maan pinnan muotoa kuvaava matemaattinen malli, jota käytetään koordinaattijärjestelmän määrittelyssä
Ellipsoidi on akselinsa ympäri pyörähtänyt ellipsi.
Vertausellipsoidiksi kutsutaan ellipsoidisiin koordinaatteihin perustuvan geodeettisen koordinaattijärjestelmän ellipsoidia.
Vertausellipsoidina käytetään navoiltaan litistynyttä pyörähdysellipsoidia. (Pyörähdysellipsoidi on
ellipsoidi, joka saadaan pyöräyttämällä ellipsi pääakselinsa ympäri.) Historiallisesti vertausellipsoidi on valittu niin, että se on paras approksimointi alueelliselle geoidille, myöhemmin globaalille
geoidille.
ETRS89-datumi perustuu GRS80-vertausellipsoidiin.
37
geoidi
sv
geoid
en
geoid
Maan painovoimakentän potentiaalin tasa-arvopinta, joka parhaiten kuvaa meren keskivedenpintaa
joko globaalisti tai paikallisesti
Maan muotoa approksimoidaan geoidina, joka on epäsäännöllinen pinta paikallisten painovoimapoikkeamien takia. Geoidin pinta on kohtisuorassa painovoimaan nähden.
Kuten määritelmässä on todettu, geoidi voi olla globaali tai paikallinen. Paikalliset geoidit voivat
olla eri korkeuksilla; esimerkiksi paikallinen keskimääräinen merenpinta.
Ortometristen korkeuksien referenssipinta on paikallinen geoidi. Geoidin ja vertausellipsoidin
välistä korkeuseroa kutsutaan geoidin korkeudeksi (geoid undulation). Se on positiivinen geoidin
ollessa ellipsoidin yläpuolella.
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2

PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄ
HIERARKIA

KOOSTUMUS

FUNKTIO

MONIULOTTEISUUS

53 yhteentoimivuus
46 paikkatietojärjestelmä
järjestelmä, jonka avulla voidaan
tallentaa, hallita, analysoida tai esittää
paikkatietoa

38 geoinformatiikka
paikkatietoa ja
paikkatietojärjestelmiä
tutkiva tieteenala

paikkatieto- 47 paikkatietoohjelma
aineisto

laitteisto käyttäjä

paikkatiedoista
koostuva tietoaineisto

49 tietoaineistosarja

käytänteet
54 toiminnallinen
standardi
tietojärjestelmien
yhteentoimivuuden
mahdollistamiseksi
laadittu ja vahvistettu,
käytössä oleva
standardi

39 paikkatieto
tieto kohteista,
joiden paikka Maan
suhteen tunnetaan

kokoelma
tietoaineistoja, joihin
liittyy pääosin sama
metatietosisältö

tietojärjestelmien kyky
viestiä keskenään
sellaisella tavalla tai siinä
laajuudessa, että ne voivat
rutiinimaisesti käyttää
toistensa tuloksia

55 profiili
yhden tai
useamman
standardin joukko
tai osajoukko tiettyä
toimintaympäristöä
varten

48 tietoaineisto
yksilöitävissä oleva
kokoelma tietoja

51 tietotuote
yhden tai useamman
tietoaineiston tai
tietoaineistosarjan
tiedoista koottu tuote,
joka voidaan
luovuttaa
sellaisenaan tai
sisällön perusteella
rajattuna tiettyyn
käyttötarkoitukseen

52 tietotuotemäärittely
dokumentti, jossa
tietotuote kuvataan
yksityiskohtaisesti
tuotannon,
myynnin, käytön tai
jonkin muun
toiminnan tarpeisiin

metatieto
resurssia kuvaileva
tieto

40 paikkatietokohde
abstrakti kuvaus todellisesta
asiasta tai ilmiöstä, joka
liittyy tiettyyn paikkaan tai
maantieteelliseen alueeseen

44
geometriatieto
paikkatietokohteen
muotoa kuvaava
tieto

45
topologiatieto

41
yksinkertainen
kohde

42
kompleksinen
kohde

kohde, jolla on
lineaarinen
kaksiulotteinen
geometria

kohde, joka
geometrialtaan on
muutakin kuin
lineaarista
kaksiulotteista
geometriaa

tieto, joka kuvaa
paikkatietokohteiden
tai niiden osien välisiä
sijaintisuhteita, jotka
säilyvät
muuttumattomina
jatkuvissa
muunnoksissa

43
paikkatietojatkumo
alueen kattavana pintana
esitetty paikkatieto

Käsitekaavio 3. Paikkatietojärjestelmä.
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38
geoinformatiikka
sv
geoinformatik
en
geoinformatics
paikkatietoa ja paikkatietojärjestelmiä tutkiva tieteenala
Paikkatietotekniikaksi sanotaan sitä osaa geoinformatiikasta, joka soveltaa tietoteknisiä menetelmiä.
39
paikkatieto
sv
geografiska data pl; geodata pl; geografisk information; geoinformation; rumslig information
en
geographic data; geospatial data; geographic information; geospatial information;
geoinformation; spatial information; spatial data
tieto kohteista, joiden paikka Maan suhteen tunnetaan
Paikkatieto sisältää viittauksen tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen. Paikkatieto voi
kuvata kohteen sijaintia ja muita ominaisuuksia, kuten muotoa. Paikkatieto kuvaa usein luonnon
tai rakennetun ympäristön kohteita, mutta voi kuvata mitä tahansa toimintaa tai ilmiötä, jonka
sijainti tunnetaan.
Suomen kielessä paikkatiedolla tarkoitetaan tyypillisimmin dataa, mutta paikkatieto voi olla myös
informaatiota tai jopa informaation pohjalta ihmisen muodostamaa tietoa. Kansainvälisen standardisointiorganisaation (ISO) tekninen komitea 211 on sanastossaan määritellyt erikseen käsitteet "geographic data" ja "geographic information", ja englannin ja ruotsin kielessä paikkatiedolle
datana ja informaationa on erilliset termit.
40
paikkatietokohde
sv
rumsligt objekt n (2)
en
geographic feature
rather than: spatial object (2) (INSPIRE)

abstrakti kuvaus todellisesta asiasta tai ilmiöstä, joka liittyy tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen
alueeseen
Paikkatietokohteet voidaan geometrian mukaan jakaa vektorimuotoisiin (yksinkertainen kohde ja
kompleksinen kohde) ja jatkumoina esitettyihin kohteisiin (paikkatietojatkumo).
INSPIRE-direktiivissä (2007/2/EY) on käytetty paikkatietokohteesta englanniksi termiä "spatial
object". Termin spatial object käyttöä tässä merkityksessä ei kuitenkaan suositella, sillä esimerkiksi ISO 19101 -standardissa termillä viitataan sijaintiobjektiin.
41
yksinkertainen kohde
en
simple feature
kohde, jolla on lineaarinen kaksiulotteinen geometria
42
kompleksinen kohde
en
complex feature
kohde, joka geometrialtaan on muutakin kuin lineaarista kaksiulotteista geometriaa
43
* paikkatietojatkumo
en
coverage
alueen kattavana pintana esitetty paikkatieto
Paikkatietojatkumo voidaan ymmärtää alueen kattavana paikkatietofunktiona, joka palauttaa
annettuun pisteeseen liittyvän tiettyä ilmiötä kuvaavan arvon.
Paikkatietojatkumon palauttama arvo voi olla esimerkiksi lämpötilajakauma tai korkeusmalli.
Paikkatietojatkumo voi olla myös hilamuotoista tietoa.
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44
geometriatieto; geometrinen tieto; geometria
sv
geometri
en
geometry
paikkatietokohteen muotoa kuvaava tieto
Paikkatietoalan ammattikielessä geometriatietoon viitataan usein termillä geometria (esimerkiksi
ilmaus "paikkatietokohteen geometria").
45
topologiatieto; topologinen tieto; topologia
sv
topologi
en
topology
tieto, joka kuvaa paikkatietokohteiden tai niiden osien välisiä sijaintisuhteita, jotka säilyvät muuttumattomina jatkuvissa muunnoksissa
Paikkatietoalan ammattikielessä topologiatietoon viitataan usein termillä topologia (esimerkiksi
ilmaus "paikkatietokohteen topologia").
46
paikkatietojärjestelmä
sv
geografiskt informationssystem n; GIS
en
geographic information system; GIS
järjestelmä, jonka avulla voidaan tallentaa, hallita, analysoida tai esittää paikkatietoa
Paikkatietojärjestelmä koostuu laitteistoista, ohjelmistoista, paikkatietoaineistoista, käyttäjistä ja
käytänteistä.
Paikkatietojärjestelmät voidaan jakaa käyttötarkoituksen perusteella tapahtuma- ja tiedonhallintapainotteisiin tietojärjestelmiin sekä analyysipainotteisiin päätöksenteon tukijärjestelmiin.
47
paikkatietoaineisto
sv
geografisk datamängd; rumslig datamängd
en
geographic dataset; spatial dataset; spatial data set
paikkatiedoista koostuva tietoaineisto
48
tietoaineisto
sv
datamängd
en
dataset
yksilöitävissä oleva kokoelma tietoja
49
tietoaineistosarja
sv
datamängdsserie
en
dataset series
kokoelma tietoaineistoja, joihin liittyy pääosin sama metatietosisältö
50
paikkatietoaineistosarja
sv
rumslig datamängdsserie
en
spatial data set series
kokoelma paikkatietoaineistoja, joihin liittyy pääosin sama metatietosisältö
Metatietoa koskevassa komission asetuksessa (EY) N:o 1205/2008 paikkatietoaineistosarja on
määritelty sellaisten paikkatietoaineistojen joukoksi, joilla on sama tietotuoteseloste.
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51
tietotuote
sv
dataprodukt
en
data product
yhden tai useamman tietoaineiston tai tietoaineistosarjan tiedoista koottu tuote, joka voidaan luovuttaa
sellaisenaan tai sisällön perusteella rajattuna tiettyyn käyttötarkoitukseen
Esimerkiksi digitaaliset kartat ja autonavigointijärjestelmään tarkoitetut paikkatiedot ovat tietotuotteita.
Tietotuote voidaan kuvailla tietotuotemäärittelyn avulla.
52
tietotuotemäärittely; tietotuoteseloste
sv
dataproduktspecifikation
en
data product specification
dokumentti, jossa tietotuote kuvataan yksityiskohtaisesti tuotannon, myynnin, käytön tai jonkin muun
toiminnan tarpeisiin
ISO 19131 -standardi määrittelee täsmällisesti, mitä tietoja paikkatietojen tietotuotemäärittelyn
tulee sisältää.
53
yhteentoimivuus
sv
interoperabilitet
en
interoperability
tietojärjestelmien kyky viestiä keskenään sellaisella tavalla tai siinä laajuudessa, että ne voivat rutiinimaisesti käyttää toistensa tuloksia
54
toiminnallinen standardi
en
functional standard
tietojärjestelmien yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi laadittu ja vahvistettu, käytössä oleva standardi
Toiminnalliset standardit vahvistetaan standardointielinten sääntöjen mukaisesti.
55
profiili
en
profile
yhden tai useamman standardin joukko tai osajoukko tiettyä toimintaympäristöä varten
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2.1

Paikkatietoinfrastruktuuri
HIERARKIA

KOOSTUMUS

FUNKTIO

MONIULOTTEISUUS

56 paikkatietoinfrastruktuuri
rakenne, joka muodostuu paikkatietoaineistoista, niiden hyödyntämistä
tukevista palveluista, aineistoja ja palveluita kuvailevista metatiedoista
sekä tietojen luovuttamista, saatavuutta ja käyttöä koskevista
sopimuksista sekä koordinointi- ja seurantamekanismeista

47 paikkatietoaineisto
paikkatiedoista
koostuva tietoaineisto

85 palvelu

58 metatieto

organisoidun
toiminnan tuloksena
syntyvä aineeton
hyödyke tarpeiden
tyydyttämiseksi

resurssia kuvaileva
tieto

sopimukset

koordinointi- ja
seurantamekanismit

39 paikkatieto
tieto kohteista,
joiden paikka Maan
suhteen tunnetaan

92 paikkatietopalvelu

muu

palvelu, joka on
tarkoitettu
paikkatietojen
esittämiseen,
luovutukseen,
käsittelyyn tai
muuntamiseen

Käsitekaavio 4. Paikkatietoinfrastruktuuri.
56
paikkatietoinfrastruktuuri
sv
infrastruktur för geografisk information; infrastruktur för rumslig information
en
infrastructure for spatial information; spatial data infrastructure
rakenne, joka muodostuu paikkatietoaineistoista, niiden hyödyntämistä tukevista palveluista, aineistoja
ja palveluita kuvailevista metatiedoista sekä tietojen luovuttamista, saatavuutta ja käyttöä koskevista
sopimuksista sekä koordinointi- ja seurantamekanismeista
Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurista (INSPIRE, infrastructure for spatial information
in Europe) säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/2/EY.
57
paikkatietoportaali
sv
geoportal
en
geoportal
verkkosivusto, joka tarjoaa pääsyn joukkoon paikkatietoaineistoja tai paikkatietopalveluita
Paikkatietoportaalit ovat tärkeä osa paikkatietoinfrastruktuuria. Esimerkki paikkatietoportaalista
on suomalainen Paikkatietoikkuna.
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2.2

Metatieto
HIERARKIA

KOOSTUMUS

FUNKTIO

MONIULOTTEISUUS

metatieto
resurssi

resurssia kuvaileva
tieto

tietoaineisto, tietotuote tai
näihin liittyvä palvelu

metatieto-osio
metatiedon osajoukko, joka
kuvailee resurssia tietystä
näkökulmasta

metatietoelementti

metatietoryhmä

yksittäinen, nimettävissä oleva
osa metatietoa

metatieto-osion
osajoukko, joka koostuu
resurssia samasta
näkökulmasta kuvailevista
metatietoelementeistä

valikoima josta
metatietoelementtiin
syötettävä tieto
poimitaan

metatietoelementin
ominaisuus

kerrannaisuus

pakollisuus

muu

sääntö, joka ilmaisee,
kuinka monta kertaa tietyn
tietoelementin saa liittää
kohteeseen tai
metatietoon

arvojoukko

koodiluettelo

arvoalue, joka
muodostuu
nimettyjen arvojen
kiinteästä
luettelosta

arvoalue, joka
muodostuu arvojen
luettelosta, jota voi
laajentaa

pakollisuusaste
sääntö, joka määrää, onko tietoelementti
sisällytettävä kohteeseen tai metatietoon ja
jos, niin millä ehdoilla

pakollinen

ehdollinen

valinnainen

Käsitekaavio 5. Metatieto.
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58
metatieto
sv
metadata pl
en
metadata
resurssia kuvaileva tieto
Paikkatiedon metatietoelementit on määritelty ISO 19115 -standardissa ja siihen pohjautuvassa
kansallisessa JHS 158 -suosituksessa.
59
<paikkatiedon metatieto>
resurssi
sv
resurs
en
resource
tietoaineisto, tietotuote tai näihin liittyvä palvelu
Paikkatiedon metatiedolla kuvattavia resursseja ovat paikkatietoaineistot, paikkatietoaineistosarjat ja paikkatietopalvelut.
Kansainvälisen standardisointiorganisaation (ISO) tekninen komitea TC 211:n Multilingual Glossary of Terms -sanastossa resurssi on määritelty laajemmin "tarpeen täyttävä hyödyke, väline tai
keino".
60
metatieto-osio
sv
metadatasektion
en
metadata section
metatiedon osajoukko, joka kuvailee resurssia tietystä näkökulmasta
Metatieto-osio koostuu toisiinsa liittyvistä metatietoryhmistä ja/tai metatietoelementeistä.
61
metatietoelementti
sv
metadataelement
en
metadata element
yksittäinen, nimettävissä oleva osa metatietoa
Metatietoelementti voi olla paikkatietoa kuvaileva tai metatiedon rakennetta määräävä elementti.
62
metatietoryhmä
sv
metadataklass
en
metadata entity
metatieto-osion osajoukko, joka koostuu resurssia samasta näkökulmasta kuvailevista metatietoelementeistä

2.3

Metatietoelementtejä

Tässä luvussa on esitetty paikkatiedon metatietoa koskevan komission asetuksen (EY) N:o 1205/2008
mukaiset metatietoelementit.
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59 resurssi

HIERARKIA

tietoaineisto, tietotuote
tai näihin liittyvä palvelu

KOOSTUMUS

FUNKTIO

MONIULOTTEISUUS

metatietoelementti

82 metatiedon kieli

yksittäinen, nimettävissä oleva
osa metatietoa

58 metatieto
tietoa kuvaileva tieto

63 resurssin nimi
metatietoelementti, joka muodostuu
resurssin yksilöivästä sanasta tai
sanaliitosta

muu

metatietoa
kuvaileva
metatietoelementti

81 metatiedon päiväys
metatietoelementti, joka ilmaisee
ajankohdan, jona metatieto on
luotu tai sitä on päivitetty

64 resurssin tiivistelmä
metatietoelementti, joka
muodostuu kuvauksesta, joka
ilmaisee resurssin sisällön tiiviisti

80 metatiedosta
vastaava taho
metatietoelementti, joka
ilmaisee tahon, joka vastaa
metatiedon luomisesta ja
ylläpidosta

65 resurssin tyyppi
metatietoelementti, joka ilmaisee
luokan, johon resurssi kuuluu
luonteensa perusteella

83 paikkatietopalvelutyyppi
metatietoelementti, joka ilmaisee
paikkatietopalvelun tyypin

66 resurssin osoite
metatietoelementti, joka ilmaisee
resurssin tai resurssia koskevan
lisätiedon internetosoitteen

79 vastuutahon rooli
metatietoelementti, joka
ilmaisee vastuullisen
organisaation roolin
resurssin suhteen

67 yksilöivä resurssitunniste
metatietoelementti, joka muodostuu
resurssin yksikäsitteisesti
yksilöivästä merkkijonosta

78 vastuutaho
metatietoelementti, joka ilmaisee
tahon, joka vastaa resurssin
tuottamisesta, hallinnasta,
ylläpidosta tai jakelusta

68 aiheluokka
metatietoelementti, joka ilmaisee luokan,
johon resurssi kuuluu aihepiirinsä
perusteella

77 julkisen saatavuuden
rajoitukset
metatietoelementti, joka ilmaisee
paikkatietoaineiston julkiseen
saatavuuteen liittyvät rajoitukset ja
niiden syyt

69 asiasana
metatietoelementti, joka muodostuu
resurssin sisältöä kuvaavasta, tietystä
sanastosta poimitusta sanasta

76 saatavuus- ja
käyttöehdot
metatietoelementti, joka sisältää
tiedon paikkatietoaineiston
saatavuutta ja käyttöä koskevista
ehdoista ja tarvittaessa niihin
liittyvistä maksuista

71 sijainnin rajaus
metatietoelementti, joka ilmaisee
resurssin sijainnillisen kattavuuden
minimi- ja maksimikoordinaattien
avulla

sääntöjenmukaisuusaste

72 aikaviite
metatietoelementti, joka ilmaisee
resurssin tai sen tietosisällön
sijoittumista aikaan

70 paikkatietoteema
ryhmä, jollaisiin
paikkatietoaineistot jaotellaan
aihepiirin mukaan

73 historiatieto
metatietoelementti,
jossa kuvataan
tietoaineiston historiaa
nykyhetkeen saakka

metatietoelementti, joka ilmaisee
kielen, jolla kuvailun kohteena
oleva metatieto on ilmaistu

määrittely
74 erotuskyky
metatietoelementti, joka
ilmaisee paikkatietoaineiston sijainnillisen
yksityiskohtaisuuden

75 sääntöjenmukaisuus
säännöstön mukaisten
vaatimusten täyttyminen

Käsitekaavio 6. Komission asetuksen (EY) N:o 1205/2008 mukaiset metatietoelementit.
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63
resurssin nimi
sv
resursbeteckning
en
resource title
metatietoelementti, joka muodostuu resurssin yksilöivästä sanasta tai sanaliitosta
Paikkatiedon metatietoa koskevan komission asetuksen (EY) N:o 1205/2008 mukaan resurssin
nimi on "luonnehtiva ja usein yksilöivä nimi, jolla resurssi tunnetaan".
64
resurssin tiivistelmä
sv
resurssammanfattning
en
resource abstract
metatietoelementti, joka muodostuu kuvauksesta, joka ilmaisee resurssin sisällön tiiviisti
65
resurssin tyyppi
sv
resurstyp
en
resource type
metatietoelementti, joka ilmaisee luokan, johon resurssi kuuluu luonteensa perusteella
Tyyppejä ovat muun muassa palvelu, aineisto ja aineistosarja.
Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin (2007/2/EY) mukaista tyyppi-metatietoelementtiä vastaavaa
metatietoelementtiä kutsutaan JHS 158 -suosituksessa hierarkiatasoksi.
66
resurssin osoite
sv
resurslokator
en
resource locator
metatietoelementti, joka ilmaisee resurssin tai resurssia koskevan lisätiedon internetosoitteen
67
yksilöivä resurssitunniste
sv
unik resursidentifierare
en
uniform resource identifier
rather than: unique resource identifier

metatietoelementti, joka muodostuu resurssin yksikäsitteisesti yksilöivästä merkkijonosta
Metatietoa koskevassa komission asetuksessa (EY) N:o 1205/2008 tästä käsitteestä on käytetty
termiä unique resource identifier. Tämän termimuodon käyttöä muissa yhteyksissä ei suositella.
68
aiheluokka
sv
ämneskategori
en
topic category
metatietoelementti, joka ilmaisee luokan, johon resurssi kuuluu aihepiirinsä perusteella
Aiheluokka on metatietoa koskevan komission asetuksen (EY) N:o 1205/2008 mukainen metatietoelementti. Vastaavaa metatietoelementtiä kutsutaan metatietoa koskevassa JHS 158 -suosituksessa teemaksi.
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69
asiasana
mieluummin kuin: avainsana (INSPIRE)

sv
en

nyckelord (INSPIRE)
keyword (INSPIRE)

metatietoelementti, joka muodostuu resurssin sisältöä kuvaavasta, tietystä sanastosta poimitusta
sanasta
Metatietoa koskevassa komission asetuksessa (EY) N:o 1205/2008 tästä käsitteestä käytetään
termiä avainsana (ruots. nyckelord, engl. keyword). Esimerkiksi Tietohuollon sanaston (TSK 20,
1993) mukaan kuvailuun käytettävään, tietystä sanastosta poimittuun sanaan viitataan kuitenkin
termillä "asiasana" (ruots. ämnesord, deskriptor, indexterm; engl. descriptor, index term, indexing term), ja termillä "avainsana" viitataan dokumentin sisältöä kuvaavaan, kuvattavasta dokumentista poimittuun luonnollisen kielen sanaan.
70
paikkatietoteema
mieluummin kuin: paikkatietoryhmä (INSPIRE)

sv
en

tema n för rumsliga data
spatial data theme

ryhmä, jollaisiin paikkatietoaineistot jaotellaan aihepiirin mukaan
Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta annettua Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiiviä (2007/2/EY) sovelletaan paikkatietoaineistoihin, jotka
kuuluvat yhteen tai useampaan direktiivin liitteissä I-III mainittuun paikkatietoteemaan. Esimerkkejä liitteessä I mainituista paikkatietoteemoista ovat paikannimet, osoitteet ja kiinteistöt.
INSPIRE-direktiivin mukaan tieto paikkatietoteemasta tallennetaan avainsana-metatietoelementtiin.
71
sijainnin rajaus; > sijaintia rajaava suorakaide (INSPIRE)
sv
> geografisk omskrivande rektangel (INSPIRE)
en
> geographic bounding box (INSPIRE)
metatietoelementti, joka ilmaisee resurssin sijainnillisen kattavuuden minimi- ja maksimikoordinaattien
avulla
Kaksiulotteisessa tapauksessa sijainnin rajaamiseen käytetään maantieteellisten koordinaattien
minimi- ja maksimiarvoja (WGS 84 -koordinaattijärjestelmässä desimaaliasteina), ja sijainnillinen kattavuus ilmaistaan pienimpänä mahdollisena koordinaattiakselien suuntaisesti rajattuna
pintapalana. Mikäli kohteella on kolmiulotteista sijaintitietoa, kyseessä on pienin mahdollinen
koordinaattiakselien suuntainen kappale.
Paikkatiedon metatietoa koskevassa komission asetuksessa (EY) N:o 1205/2008 resurssin
sijainnillisen kattavuuden ilmaisevaa metatietoelementtiä kutsutaan sijaintia rajaavaksi suorakaiteeksi.
72
aikaviite
sv
temporal referens
en
temporal reference
metatietoelementti, joka ilmaisee resurssin tai sen tietosisällön sijoittumista aikaan
Metatietoa koskevan komission asetuksen (EY) N:o 1205/2008 mukaan aikaviitteenä voi olla
ajanjakso, jota resurssin sisältö koskee, tai resurssin julkaisupäivämäärä, päivitysajankohta tai
luontiajankohta.
73
historiatieto
sv
tillkomsthistorik
en
lineage
metatietoelementti, jossa kuvataan tietoaineiston historiaa nykyhetkeen saakka
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74
erotuskyky
sv
rumslig upplösning
en
spatial resolution
metatietoelementti, joka ilmaisee paikkatietoaineiston sijainnillisen yksityiskohtaisuuden
Erotuskyky (aineiston erotustarkkuus) ilmaistaan joukkona näytepisteiden välisiä etäisyyksiä
(hila- ja kuvamuotoinen tieto) tai mittakaavavastaavuuksia (kartat ja niistä johdettu tieto).
75
sääntöjenmukaisuus
sv
överensstämmelse (1)
en
conformity
säännöstön mukaisten vaatimusten täyttyminen
Säännöstö voi olla esimerkiksi INSPIRE-direktiivin (2007/2/EY) mukainen tietotuotemäärittely.
Tieto paikkatietoaineistojen sääntöjenmukaisuudesta kuvataan metatietoa koskevan komission
asetuksen (EY) N:o 1205/2008 mukaisesti kahteen metatietoelementtiin. Määrittely-metatietoelementtiin sisällytetään tieto siitä, minkä säännöstön vaatimukset aineisto täyttää, ja sääntöjenmukaisuusaste-elementtiin tieto siitä, missä määrin aineisto täyttää kyseiset vaatimukset.
76
saatavuus- ja käyttöehdot
sv
villkor för tillgång och användning

hellre än: villkor för tillgång och utnyttjande (INSPIRE)

en

conditions applying to access and use

metatietoelementti, joka sisältää tiedon paikkatietoaineiston saatavuutta ja käyttöä koskevista ehdoista
ja tarvittaessa niihin liittyvistä maksuista
Saatavuus- ja käyttöehdot on metatietoa koskevan komission asetuksen (EY) N:o 1205/2008
mukainen metatietoelementti. Vastaavaa metatietoelementtiä kutsutaan metatietoa koskevassa
JHS 158 -suosituksessa käyttörajoituksiksi.
77
julkisen saatavuuden rajoitukset
sv
begränsningar av den offentliga åtkomsten
en
set of limitations on public access
metatietoelementti, joka ilmaisee paikkatietoaineiston julkiseen saatavuuteen liittyvät rajoitukset ja
niiden syyt
Julkisen saatavuuden rajoitukset on metatietoa koskevan komission asetuksen (EY) N:o
1205/2008 mukainen metatietoelementti. JHS 158 -suosituksessa vastaavat tiedot ilmaistaan
kolmen eri metatietoelementin avulla, joita kutsutaan saantirajoitteiksi, turvaluokitteluksi ja
muiksi rajoitteiksi.
78
vastuutaho
sv
ansvarig part
en
responsible party
metatietoelementti, joka ilmaisee tahon, joka vastaa resurssin tuottamisesta, hallinnasta, ylläpidosta tai
jakelusta
Vastuutaho on metatietoa koskevan komission asetuksen (EY) N:o 1205/2008 mukainen metatietoelementti. Vastaavaa metatietoelementtiä kutsutaan metatietoa koskevassa JHS 158 -suosituksessa nimellä "Osapuoli - resurssi". Komission asetuksen (EY) N:o 1205/2008 mukaan
vastuutaho-metatietoelementtiin sisällytetään organisaation nimi ja sähköpostiosoite.
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79
vastuutahon rooli
sv
ansvarig parts roll
hellre än: ansvarig parts funktion (INSPIRE)

en

responsible party role

metatietoelementti, joka ilmaisee vastuullisen organisaation roolin resurssin suhteen
Vastuutahon rooli on metatietoa koskevan komission asetuksen (EY) N:o 1205/2008 mukainen
metatietoelementti. Vastaava metatietoelementti on metatietoa koskevassa JHS 158 -suosituksessa metatietoryhmään "Osapuoli - resurssi" kuuluva rooli-metatietoelementti.
Rooleja voivat olla esimerkiksi tarjoaja, haltija ja omistaja.
Vrt. vastuutaho.
80
metatiedosta vastaava taho
sv
kontaktpunkt för metadata
en
metadata point of contact
metatietoelementti, joka ilmaisee tahon, joka vastaa metatiedon luomisesta ja ylläpidosta
Metatietoa koskevan komission asetuksen (EY) N:o 1205/2008 mukaan metatiedosta vastaava
taho -metatietoelementtiin sisällytetään organisaation nimi ja sähköpostiosoite.
Metatiedosta vastaava taho on metatietoa koskevan komission asetuksen (EY) N:o 1205/2008
mukainen metatietoelementti. Vastaavaa metatietoelementtiä kutsutaan metatietoa koskevassa
JHS 158 -suosituksessa nimellä "Osapuoli - metatieto".
81
metatiedon päiväys
sv
datum för metadata
en
metadata date
metatietoelementti, joka ilmaisee ajankohdan, jona metatieto on luotu tai sitä on päivitetty
Metatietoa koskevan komission asetuksen (EY) N:o 1205/2008 mukaan metatiedon päiväys
-metatietoelementtiin sisällytetään tieto ajankohdasta, jona metatietotietue on luotu tai jona sitä
on päivitetty.
82
metatiedon kieli
sv
metadataspråk
en
metadata language
metatietoelementti, joka ilmaisee kielen, jolla kuvailun kohteena oleva metatieto on ilmaistu
83
paikkatietopalvelutyyppi
sv
typ av rumslig datatjänst
en
spatial data service type
metatietoelementti, joka ilmaisee paikkatietopalvelun tyypin
Metatietoa koskevan komission asetuksen (EY) N:o 1205/2008 mukaan paikkatietopalvelut
jaotellaan seuraaviin tyyppeihin: hakupalvelut, katselupalvelut (eli karttakuvapalvelut), latauspalvelut (eli kohdepalvelut), muunnospalvelut, prosessigenerointipalvelut (eli käynnistyspalvelut) ja
muut palvelut.
Paikkatietopalvelutyyppi ja paikkatietopalveluluokka ovat käsitteellisesti lähellä toisiaan (tapoja
jaotella tai luokitella paikkatietopalveluita), mutta metatietoasetuksen 1205/2008 mukaan niiden
jaotus tai luokat ovat erilaiset.
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84
paikkatietopalveluluokka
sv
klass av rumslig datatjänst
en
class of spatial data service; spatial data service class
ryhmä, jollaisiin paikkatietopalvelut jaotellaan käyttötarkoituksen mukaan
Metatietoa koskeva komission asetus (EY) N:o 1205/2008 määrittelee ISO 19119 -standardin
mukaiseen maantieteellisten palvelujen luokitteluun perustuvan paikkatietopalvelujen luokittelun.
Luokittelussa luokat jakautuvat alaluokkiin, joilla määritellään paikkatietopalvelujen luokittelun
arvoalue. Esimerkkejä alaluokista ovat hakemistoselain, tietokohdepalvelu ja karttakuvapalvelu.
Paikkatietopalveluluokka ja paikkatietopalvelutyyppi ovat käsitteellisesti lähellä toisiaan (tapoja
jaotella tai luokitella paikkatietopalveluita), mutta metatietoasetuksen 1205/2008 mukaan niiden
jaotus tai luokat ovat erilaiset.
INSPIRE-direktiivin mukaan tieto paikkatietopalveluluokasta tallennetaan palvelun metatiedoissa
avainsana-metatietoelementtiin.
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3

PAIKKATIETOPALVELU
HIERARKIA

86 palveluketju
toisiaan seuraavista
palveluista koostuva
sarja, jossa edellinen
on välttämätön
seuraavan
toteutumiseksi

KOOSTUMUS

FUNKTIO

85 palvelu

87 rajapinta

organisoidun toiminnan
tuloksena syntyvä aineeton
hyödyke tarpeiden
tyydyttämiseksi

92 paikkatietopalvelu

muu

palvelu, joka on tarkoitettu
paikkatietojen esittämiseen,
luovutukseen, käsittelyyn tai
muuntamiseen

93 esittäminen luovutus

MONIULOTTEISUUS

käsittely

paikkatiedon
kuvaaminen ihmisen
ymmärtämässä
muodossa

sovittu käytäntö tai
liittymäpinta, jonka kautta on
mahdollista siirtää tietoja
laitteiden tai sovellusten
välillä tai sovelluksen ja
käyttäjän välillä

88 palvelurajapinta
palvelujen
käyttöön liittyvä
sovellusten
rajapinta

97 koodaus
tiedon muuttaminen
toiseen
esitysmuotoon
tiedonsiirtoa varten

94 esitystapasääntö

98 koodaussääntö

ohjeet, jotka määrittelevät,
kuinka paikkatiedon
esittäminen toteutetaan

ohjeet, jotka määrittelevät,
kuinka jonkun tietyn tiedon
koodaus suoritetaan

89 käyttöliittymä
käyttäjän ja
sovelluksen välinen
rajapinta, jonka kautta
käyttäjän on
mahdollista hakea,
tarkastella tai käsitellä
sovelluksen tarjoamia
tietoja

91 toiminto

90 karttaliittymä

muunnos, kysely
tai muu tietokoneen
suorittama
operaatio, joka
kuuluu
palvelurajapintaan

käyttöliittymä, joka
tarjoaa käyttäjälle
mahdollisuuden hakea,
tarkastella tai käsitellä
kartan muotoon
visualisoitua paikkatietoa

muu

Käsitekaavio 7. Paikkatietopalvelu.
85
palvelu
sv
tjänst; service
en
service
organisoidun toiminnan tuloksena syntyvä aineeton hyödyke tarpeiden tyydyttämiseksi
Palvelun osapuolena voi olla henkilö tai laite.
86
palveluketju
en
service chain
toisiaan seuraavista palveluista koostuva sarja, jossa edellinen on välttämätön seuraavan toteutumiseksi
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87
rajapinta
sv
gränssnitt
en
interface
sovittu käytäntö tai liittymäpinta, jonka kautta on mahdollista siirtää tietoja laitteiden tai sovellusten
välillä tai sovelluksen ja käyttäjän välillä
Sovellusten välistä rajapintaa kutsutaan palvelurajapinnaksi, ja sovelluksen ja käyttäjän välistä
rajapintaa käyttöliittymäksi (user interface).
88
palvelurajapinta
sv
servicegränssnitt
en
service interface; application programming interface; API
palvelujen käyttöön liittyvä sovellusten rajapinta
Palvelurajapinta voi muodostua esimerkiksi tiedonsiirron vaatimista määrityksistä. Palvelurajapintaa voidaan siis pitää määrittelynä ja rajapintapalvelua tämän määrittelyn mukaisena toteutuksena.
89
<paikkatietosovellukset>
käyttöliittymä
sv
användargränssnitt
en
user interface
käyttäjän ja sovelluksen välinen rajapinta, jonka kautta käyttäjän on mahdollista käsitellä, hakea ja
tarkastella sovelluksen tarjoamia tietoja
90
karttaliittymä; karttakäyttöliittymä
sv
kartanvändargränssnitt
en
map user interface; map interface
käyttöliittymä, joka tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden käsitellä, hakea ja tarkastella kartan muotoon
visualisoitua paikkatietoa
91
<paikkatietopalvelut>
toiminto
sv
operation
en
operation
muunnos, kysely tai muu tietokoneen suorittama operaatio, joka kuuluu palvelurajapintaan
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92
paikkatietopalvelu
sv
geografisk datatjänst; rumslig datatjänst
en
geographic information service; GI Service; spatial data service
palvelu, joka on tarkoitettu paikkatietojen esittämiseen, luovutukseen, käsittelyyn tai muuntamiseen
Paikkatietopalvelut ymmärretään myös ihmisille tarkoitetuiksi, ei ainoastaan tietokoneiden tai
sovellusten välisiksi, palveluiksi. Paikkatietopalvelujen toteuttamisessa voidaan hyödyntää rajapintapalveluita.
Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta annetussa Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/2/EY paikkatietopalvelu on määritelty suppeammin
"toiminnoksi, joka voidaan suorittaa käsittelemällä paikkatietoaineistojen sisältämiä paikkatietoja
tai niihin liittyvää metatietoa tietokonesovelluksen avulla".
ISO 19119 -standardin mukaisia paikkatietopalvelutyyppejä ovat käyttöliittymäpalvelu (human
interaction services), tiedonhallintapalvelu (model/information management services), prosessinhallintapalvelu (workflow/task services), prosessointipalvelu (processing services) ja tiedonvälityspalvelu (communication services).
Prosessointipalvelutyyppejä ovat sijaintiprosessointipalvelu (spatial processing services),
temaattinen prosessointipalvelu (thematic processing services), ajallinen prosessointipalvelu
(temporal processing services) ja metatietoa koskeva prosessointipalvelu (metadata processing
services).
93
<paikkatieto>
esittäminen
sv
presentation; visualisering
en
portrayal
paikkatiedon kuvaaminen ihmisen ymmärtämässä muodossa
Esittäminen on prosessi paikkatiedon kuvaamiseksi esimerkiksi karttana tai kolmiulotteisena
mallina.
94
esitystapasääntö; ~ tyyli (INSPIRE)
sv
~ manér (INSPIRE)
en
portrayal rule; ~ style (INSPIRE)
ohjeet, jotka määrittelevät, kuinka paikkatiedon esittäminen toteutetaan
Esimerkki esitystapasäännöistä on kartan kuvaustekniikka, jossa määritellään muun muassa
kartassa esitettävien kohteiden värit, viivatyylit ja symbolit.
Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta annetussa Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/2/EY esitystapasäännön käsitteeseen viitataan
termillä tyyli (ruots. manér, engl. style).
95
karttataso
sv
skikt
en
layer
paikkatietoaineisto tai sen osa, joka voidaan pyytää palvelimelta karttana
Karttataso muodostetaan yleensä keskenään samantyyppisistä kohteista. Esimerkkejä karttatasoista ovat paikannimet, hallintorajat, kiinteistötunnukset, suojellut alueet, rakennukset ja
maaperäkartta. Eri karttatasoja voi katsella päällekkäin.
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96
projisointitaso
sv
dimensionspar n
en
dimension pair
kahden ulottuvuuden muodostama taso, johon moniulotteista paikkatietoaineistoa koskevat tiedot
vastauksessa projisoidaan
Karttakuvapalvelu kykenee antamaan vastauksen vain tietyissä tasoissa, joita kutsutaan
tuetuiksi projisointitasoiksi.
97
koodaus
sv
kodning
en
encoding
tiedon muuttaminen toiseen esitysmuotoon tiedonsiirtoa varten
Koodatun tiedon palauttamista alkuperäiseen muotoon sanotaan koodatun tiedon purkamiseksi
(decoding).
98
koodaussääntö
sv
kodningsregel
en
encoding rule; encoding scheme
ohjeet, jotka määrittelevät, kuinka jonkin tietyn tiedon koodaus suoritetaan
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3.1

Rajapintapalvelut
HIERARKIA

KOOSTUMUS

FUNKTIO

MONIULOTTEISUUS

85 palvelu

palv
elun
s
muk isällön
aan

organisoidun toiminnan tuloksena syntyvä
aineeton hyödyke tarpeiden tyydyttämiseksi
sen
mu
n
kon kaan
ala
n
o
e
j
eel
le v nko ta
tieto
ien
a
v
i ih rkoit
n
ä
mis
itelt mukaa
e
käs
elle ttu

99 rajapintapalvelu
92 paikkatietopalvelu

muu

palvelu, joka on tarkoitettu
paikkatietojen
esittämiseen,
luovutukseen, käsittelyyn
tai muuntamiseen

101 metatietopalvelu muu
palvelu, joka mahdollistaa
resursseja kuvailevan
metatiedon tallentamisen
sekä resurssien etsimisen
metatiedon perusteella

palvelu, joka tarjotaan
sovelluksen avulla
tietokoneverkon kautta
muiden sovellusten
saataville

102 hakupalvelu

103 sisältöpalvelu

rajapintapalvelu, joka
mahdollistaa
paikkatietoaineistojen ja
paikkatietopalveluiden
etsimisen metatiedon
perusteella

rajapintapalvelu, joka
tarjoaa tietoa
asiakassovellusten
käyttöön

rajapintapalvelu, joka
mahdollistaa
paikkatiedon katselun

verkkosivun kautta
tarjottava palvelu

85 rajapinta

muu

104 karttakuvapalvelu;
katselupalvelu

100 verkkopalvelu (2)

sovittu käytäntö tai
liittymäpinta, jonka
kautta on mahdollista
siirtää tietoja laitteiden
tai sovellusten
välillä tai sovelluksen ja
käyttäjän välillä

109 käsittelypalvelu

112 visualisointipalvelu

rajapintapalvelu,
joka tarjoaa tiedon
hyödyntämistä
tukevaa palvelua

rajapintapalvelu, joka
tarjoaa esitystyylejä
tiedon graafista
havainnollistamista
varten

105 kohdepalvelu;
latauspalvelu

110 muunnospalvelu

111 analyysipalvelu

rajapintapalvelu, joka
mahdollistaa
paikkatiedon
kopioimisen käyttäjän
tietovälineelle

rajapintapalvelu, joka
mahdollistaa
paikkatiedon
muuttamisen muodosta
toiseen

rajapintapalvelu,
joka tarjoaa
analyysitoimintoja
paikkatiedon
käsittelyyn

106 kyselypalvelu

107 tiedostopalvelu

rajapintapalvelu, joka
mahdollistaa sen, että
käyttäjän sovellus tai palvelu
hakee paikkatiedon suoraan
sen tallennuspaikasta kyselyn
avulla

rajapintapalvelu, joka
mahdollistaa ennalta määritellyn
paikkatietoa sisältävän tiedoston
kopioimisen käyttäjän
tietovälineelle

108 jatkumopalvelu

muu

muu

rajapintapalvelu, joka
tarjoaa paikkatietoa
asiakassovellusten
käyttöön jatkumoina

Käsitekaavio 8. Rajapintapalvelut.
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99
rajapintapalvelu
mieluummin kuin: verkkopalvelu (1)

sv

gränssnittsservice
hellre än: webbtjänst (1); nättjänst (INSPIRE)

en

web service (1)

rather than: ~ network service (INSPIRE)

palvelu, joka tarjotaan sovelluksen avulla tietokoneverkon kautta muiden sovellusten saataville
Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta annetussa Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/2/EY tarkoitettuja rajapintapalveluita ovat hakupalvelu, katselupalvelu (eli karttakuvapalvelu), latauspalvelu (eli kohdepalvelu) ja muunnospalvelu.
Rajapintapalveluita tarvitaan ihmiskäyttäjille tarkoitettujen paikkatietopalveluiden toteuttamiseen.
Rajapintapalveluiden ansiosta paikkatietopalveluissa paikkatietoa voidaan esittää, käsitellä ja
muuntaa eri palvelimella kuin missä tiedot ovat.
INSPIRE-direktiivissä rajapintapalvelusta on käytetty englanniksi termiä network service ja
suomeksi termiä verkkopalvelu. Näiden termien käyttöä tässä merkityksessä ei kuitenkaan
suositella muissa kuin INSPIRE-yhteyksissä. Termillä verkkopalvelu tarkoitetaan suomen
kielessä yleisesti ihmisten käyttämiksi tarkoitettuja palveluita, ks. verkkopalvelu (2). Englannin
termillä network service puolestaan viitataan järjestelmiin ja ohjelmistoihin, jotka palvelimille on
asennettava, jotta rajapintapalveluita voidaan tarjota.
100
verkkopalvelu (2)
sv
webbtjänst (2)
en
web service (2); > online service; ~ web site
verkkosivun kautta tarjottava palvelu
Termillä verkkopalvelu viitataan ihmisten tai organisaatioiden toisille ihmisille tai organisaatioille
verkkosivun kautta tarjoamaan palveluun. Esimerkkejä paikkatietoon liittyvistä verkkopalveluista
ovat erilaiset karttapalvelut, reittioppaat ja kartalle sijoitetut sääpalvelut.
Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY suomenkielisessä käännöksessä termillä verkkopalvelu tarkoitetaan rajapintapalvelua.
Englannin termillä "web service" viitataan ihmisille tarkoitetun verkkopalvelun (2) lisäksi myös
rajapintapalveluun.
Englannin termillä "online service" viitataan reaaliaikaiseen ihmisille tarkoitettuun verkkopalveluun eli palveluun, jossa ollaan suorassa ja usein vuorovaikutteisessa yhteydessä tietojärjestelmään tai tietokantaan. Esimerkkejä tällaisista verkkopalveluista ovat erilaiset varaus- ja tilausjärjestelmät sekä verkkopankit.
101
metatietopalvelu
sv
metadatatjänst
en
metadata service
palvelu, joka mahdollistaa resursseja kuvailevan metatiedon tallentamisen sekä resurssien etsimisen
metatiedon perusteella
102
hakupalvelu
sv
söktjänst
en
discovery service; catalogue service
rajapintapalvelu, joka mahdollistaa paikkatietoaineistojen ja paikkatietopalveluiden etsimisen metatiedon perusteella
Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY mukaiset hakupalvelut mahdollistavat myös paikkatietoaineistoihin ja -palveluihin liitettyjen metatietojen sisällön katselun.
Hakupalvelut voidaan toteuttaa catalogue service -rajapintapalvelun (esimerkiksi CSW) avulla.
INSPIRE-direktiivissä (2007/2/EY) tässä määritellyn mukaisesta palvelusta käytetään termiä
discovery service. Open Geospatial Consortiumin (OGC) standardeissa vastaavasta palvelusta
käytetään termiä catalogue service.
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103
sisältöpalvelu
en
* content service
rajapintapalvelu, joka tarjoaa tietoa asiakassovellusten käyttöön
Esimerkkejä sisältöpalveluista ovat yleisesti kysely- ja tiedostopalvelu ja paikkatiedon osalta
mm. karttakuva- ja jatkumopalvelu.
Sisältöpalvelun käsitteelle ei ole vakiintunutta englanninkielistä termiä. Työryhmän ehdotus on
sananmukainen käännös content service.
104
karttakuvapalvelu; katselupalvelu (INSPIRE)
sv
visningstjänst (INSPIRE)
en
view service (INSPIRE)
rajapintapalvelu, joka mahdollistaa paikkatiedon katselun
Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY määrittelemä katselupalvelu mahdollistaa muun
muassa paikkatietoaineistossa (esimerkiksi kartalla) liikkumisen, katselumittakaavan muuttamisen, kartan vierityksen ja eri tietojen päällekkäin näyttämisen.
Karttakuvapalvelu voidaan toteuttaa esimerkiksi WMS (Web Map Service) tai WMTS (Web Map
Tiling Service) -palveluna. Suomeksi WMTS-palvelusta käytetään ilmausta "tiilitystä tukeva karttakuvapalvelu". Ks. myös karttatiili.
Käsitteestä voidaan näkökulmasta riippuen käyttää termiä karttakuvapalvelu tai katselupalvelu.
Edellinen termi on muodostettu käsiteltävän tiedon perusteella ja jälkimmäinen mahdollistettavan toiminnan perusteella. Direktiivissä 2007/2/EY käytetään termiä katselupalvelu.
105
kohdepalvelu; latauspalvelu (INSPIRE)
sv
nedladdningstjänst (INSPIRE)
en
download service (INSPIRE)
rajapintapalvelu, joka mahdollistaa paikkatiedon kopioimisen käyttäjän tietovälineelle
Kohdepalveluita ovat kyselypalvelut ja tiedostopalvelut.
Kohdepalvelu voidaan toteuttaa esimerkiksi WFS (Web Feature Service) -palveluna tai WCS
(Web Coverage Service) -palveluna (ks. jatkumopalvelu).
Käsitteestä voidaan näkökulmasta riippuen käyttää termiä kohdepalvelu tai latauspalvelu. Edellinen termi on muodostettu käsiteltävän tiedon perusteella ja jälkimmäinen mahdollistettavan
toiminnan perusteella. Direktiivissä 2007/2/EY käytetään termiä latauspalvelu.
106
kyselypalvelu; suorasaantilataus (INSPIRE)
sv
nedladdning med direkt åtkomst (INSPIRE)
en
direct access download (INSPIRE)
rajapintapalvelu, joka mahdollistaa sen, että käyttäjän sovellus tai palvelu hakee paikkatiedon suoraan
sen tallennuspaikasta kyselyn avulla
Kyselypalvelut ovat kohdepalveluita.
107
tiedostopalvelu
en
download service for pre-defined data sets; predefined dataset download service
rajapintapalvelu, joka mahdollistaa ennalta määritellyn paikkatietoa sisältävän tiedoston kopioimisen
käyttäjän tietovälineelle
108
jatkumopalvelu
sv
tjänst för åtkomst av täckande geodata; täckningswebbtjänst; täckningstjänst
en
web coverage service
rajapintapalvelu, joka tarjoaa paikkatietoa asiakassovellusten käyttöön jatkumoina
Ks. paikkatietojatkumo.
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109
käsittelypalvelu; prosessointipalvelu
en
processing service
rajapintapalvelu, joka tarjoaa tiedon hyödyntämistä tukevaa palvelua
Esimerkkejä käsittelypalveluista ovat muunnos- ja analyysipalvelu.
110
muunnospalvelu
sv
omvandlingstjänst
en
transformation service
rajapintapalvelu, joka mahdollistaa paikkatiedon muuttamisen muodosta toiseen
Ks. muunnos.
111
analyysipalvelu
en
* analysing service
rajapintapalvelu, joka tarjoaa analyysitoimintoja paikkatiedon käsittelyyn
Analyysipalvelun käsitteelle ei ole vakiintunutta englanninkielistä termiä. Työryhmän ehdotus on
sananmukainen käännös analysing service.
112
visualisointipalvelu
sv
visualisationsservice
en
visualisation service
rajapintapalvelu, joka tarjoaa esitystyylejä tiedon graafista havainnollistamista varten
113
* skeemapalvelu; < rekisteripalvelu
sv
* katalogtjänst; < registertjänst
en
schema repository service; < registry service
palvelu, joka mahdollistaa paikkatiedon skeemojen sekä niiden rakenneosien ja arvojoukkojen hakemisen
Metatietoa koskevassa komission asetuksessa (EY) N:o 1205/2008 termillä rekisteripalvelu
tarkoitetaan laajempaa käsitettä eli palvelua, jonka avulla pääsee tarkastelemaan tietokohteiden
tyyppejä koskevaa metatietoa.
114
paikannuspalvelu
sv
positioneringstjänst; lägesbestämningstjänst
en
positioning service
rajapintapalvelu, joka tuottaa päätelaitteen sijaintitiedon
Ks. myös sijainti.
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3.2

Rajapintapalveluihin liittyviä ominaisuuksia
HIERARKIA

KOOSTUMUS

FUNKTIO

MONIULOTTEISUUS

99 rajapintapalvelu
palvelu, joka tarjotaan sovelluksen
avulla tietokoneverkon kautta
muiden sovellusten saataville

rajapintapalvelun
ominaisuus

115
saatavuus

116
suorituskyky

117
kapasiteetti

122
vastausaika

215
laatu

ominaisuus, joka
ilmentää sitä,
miten tieto,
järjestelmä tai
palvelu on niihin
oikeutettujen
hyödynnettävissä
haluttuna aikana

ominaisuus, joka
ilmentää nopeutta,
jolla tietokone tai
ohjelma voi toteuttaa
saamansa pyynnön

ominaisuus, joka
ilmentää sitä, kuinka
monta
samanaikaista
pyyntöä tietokone tai
ohjelma voi käsitellä
ilman että sen
suorituskyky laskee
alle tietyn rajan

pyynnön
esittämisestä
vastauksen
antamiseen
kuluva aika

se, missä määrin
luontaiset
ominaisuudet
täyttävät
vaatimukset

palvelun laatu / palvelutaso

Käsitekaavio 9. Rajapintapalveluiden ominaisuuksia.
115
saatavuus
sv
tillgänglighet
en
availability
ominaisuus, joka ilmentää sitä, miten tieto, järjestelmä tai palvelu on niihin oikeutettujen hyödynnettävissä haluttuna aikana
Saatavuus voi ilmentää esimerkiksi sitä, kenen käytettävissä palvelu on ja mitä kautta ja milloin
sitä voi käyttää.
Komission asetuksessa (EY) N:o 976/2009 direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta verkkopalvelujen osalta saatavuudella tarkoitetaan todennäköisyyttä, jolla palvelu on saatavilla.
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116
suorituskyky
sv
prestanda
en
performance
ominaisuus, joka ilmentää nopeutta, jolla tietokone tai ohjelma voi toteuttaa saamansa pyynnön
Komission asetuksessa (EY) N:o 976/2009 direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta verkkopalvelujen osalta suorituskyvyllä viitataan nopeuteen, jolla pyyntö voidaan toteuttaa INSPIRE-verkkopalvelussa. Esimerkiksi hakupalvelun kohdalla vastausaika ensimmäisen vastauksen lähettämisessä pyyntöön saa olla enintään 3 sekuntia normaalitilanteessa. Latauspalvelun (eli kohdepalvelun) on pystyttävä ylläpitämään pysyvää vastetta, joka on yli 0,5 megatavua tai yli 500 paikkatietokohdetta sekunnissa.
117
kapasiteetti
sv
kapacitet
en
capacity
ominaisuus, joka ilmentää sitä, kuinka monta samanaikaista pyyntöä tietokone tai ohjelma voi käsitellä
ilman että sen suorituskyky laskee alle tietyn rajan
Komission asetuksessa (EY) N:o 976/2009 direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta verkkopalvelujen osalta kapasiteetilla tarkoitetaan samanaikaisten palvelupyyntöjen vähimmäismäärää
taatulla suorituskyvyllä. Suorituskykyä koskevan palvelun laatukriteerin mukaisesti palveltavien
samanaikaisten hakupalvelupyyntöjen vähimmäismäärä on 30 pyyntöä sekunnissa ja palveltavien samanaikaisten katselupalvelupyyntöjen vähimmäismäärä 20 pyyntöä sekunnissa.
118
<INSPIRE>
alustava toimintakyky
sv
inledande operativ kapacitet
en
initial operating capability
rajapintapalvelun kyky toimia mutta kuitenkin niin, ettei palvelulta vaadittavaa laatua tai palvelun saatavuutta kaikille käyttäjille INSPIRE-paikkatietoportaalin kautta voida vielä taata

43

Geoinformatiikan sanasto, 3. laitos

3.3

Rajapintapalveluiden tietotekniikkaa
HIERARKIA

KOOSTUMUS

FUNKTIO

MONIULOTTEISUUS

119 pyyntö

121 vastaus

toimenpide, jonka avulla
tietokone tai ohjelma antaa
toiselle tietokoneelle tai ohjelmalle
tiedon siitä, mikä toiminto
jälkimmäisen tulisi suorittaa

tietokoneen tai ohjelman
toiselle tietokoneelle tai
ohjelmalle palauttama
toiminnon tulos

91 toiminto
muunnos, kysely tai muu
tietokoneen suorittama
operaatio, joka kuuluu
palvelurajapintaan

115 muunnos

120 kysely

tietojen
muuttaminen
muodosta toiseen

toiminto, jonka tarkoituksena on
aiheuttaa tietokoneen muistiin,
tietokantaan tai tietojärjestelmään
tallennettujen tietojen haku sekä
mahdollisesti käsittely ja käsittelyn
tuloksena olevien tietojen
palauttaminen

analyysi

97 koodaus

93 esittäminen

tiedon
muuttaminen
toiseen
esitysmuotoon
tiedonsiirtoa
varten

paikkatiedon
kuvaaminen ihmisen
ymmärtämässä
muodossa

muu

Käsitekaavio 10. Rajapintapalveluiden tietotekniikkaa.
119
pyyntö; palvelupyyntö
sv
anrop n; tjänsteanrop n
en
request; service request
toimenpide, jonka avulla tietokone tai ohjelma antaa toiselle tietokoneelle tai ohjelmalle tiedon siitä,
mikä toiminto jälkimmäisen tulisi suorittaa
120
kysely
sv
förfrågan; urval
en
query
toiminto, jonka tarkoituksena on aiheuttaa tietokoneen muistiin, tietokantaan tai tietojärjestelmään
tallennettujen tietojen haku sekä mahdollisesti käsittely ja käsittelyn tuloksena olevien tietojen palauttaminen
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121
vastaus
sv
svar n
en
response
tietokoneen tai ohjelman toiselle tietokoneelle tai ohjelmalle palauttama toiminnon tulos
Tietokone tai ohjelma käynnistää vastaukseen johtavan toimintansa pyynnön johdosta. Esimerkiksi käyttäjän käyttämä sovellus voi lähettää hakupalvelulle pyynnön, että hakupalvelu tekisi
kyselyn johonkin tietokantaan. Hakupalvelun palauttama vastaus voi tällöin muodostua tietokannasta haetuista tiedoista.
Komission asetuksessa (EY) N:o 976/2009 direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta verkkopalvelujen osalta ilmaisulla pysyvä vaste viitataan vastaukseen, joka muodostuu pitkäkestoisesti
jatkuvasta tietojen siirrosta.
122
vastausaika; ~ vasteaika
sv
svarstid
en
response time
pyynnön esittämisestä vastauksen antamiseen kuluva aika
Komission asetuksessa (EY) N:o 976/2009 vastausajalla tarkoitetaan jäsenvaltion palvelun
sijaintipaikassa mitattua aikaa, jossa palvelutoiminto palautti vastauksen ensimmäisen tavun.
123
kysyntätekniikka
sv
~ pulltjänst
en
pull technology; pull mechanism
tekniikka, jossa palvelin lähettää asiakaskoneelle tietoa kertaluonteisesti ja ainoastaan pyynnöstä
Esimerkiksi metatieto- ja karttakuvapalveluissa voidaan käyttää joko kysyntä- tai tarjontatekniikkaa.
124
tarjontatekniikka
sv
~ pushtjänst
en
push technology; push mechanism
tekniikka, jossa palvelin lähettää asiakaskoneelle tietoa kerran tehdyn tilauksen perusteella ilman yksittäiseen lähetykseen liittyvää lähetyspyyntöä
Esimerkiksi metatietopalveluissa voidaan käyttää joko tarjonta- tai kysyntätekniikkaa.
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3.4

Karttakuvapalveluiden käsitteitä
HIERARKIA

104
karttakuvapalvelu;
katselupalvelu
rajapintapalvelu, joka
mahdollistaa paikkatiedon
katselun

KOOSTUMUS

FUNKTIO

MONIULOTTEISUUS

125
karttakuva
ulottuvuudeltaan
rajattu kuvallinen
esitys paikkatiedosta

126 karttatiili

muu

karttakuva, jonka
ulottuvuuden
määrää
karttatiiliruudukko

128
karttatiilimalli
joukko samaa aluetta
kattavia karttatiiliruudukoita, jotka
vastaavat eri
mittakaavatasoja

127
karttatiiliruudukko
alueen säännöllinen jako
suorakaiteen muotoisiin osiin

Käsitekaavio 11. Karttakuvapalveluiden käsitteitä.
125
karttakuva
sv
kartbild
en
map image
ulottuvuudeltaan rajattu kuvallinen esitys paikkatiedosta
126
karttatiili; tiili
sv
kartruta
en
map tile; tile
karttakuva, jonka ulottuvuuden määrää karttatiiliruudukko
127
karttatiiliruudukko; jakoruudukko
sv
rutnät n
en
tile matrix
alueen säännöllinen jako suorakaiteen muotoisiin osiin
Karttatiiliruudukon määrittävät käytettävä koordinaattijärjestelmä, ruudukon origo ja ulottuvuus
sekä ruudun koko käytettävässä koordinaattijärjestelmässä.
128
karttatiilimalli; ~ kuvapyramidi
sv
rutnätsuppsättning; rutnätssortiment n
en
tile matrix set
joukko samaa aluetta kattavia karttatiiliruudukoita, jotka vastaavat eri mittakaavatasoja
Datalla täytettyä karttatiilimallia kutsutaan kuvapyramidiksi.
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3.5

Muunnospalveluiden käsitteitä
HIERARKIA

KOOSTUMUS

FUNKTIO

MONIULOTTEISUUS

100 muunnospalvelu
rajapintapalvelu, joka mahdollistaa
paikkatiedon muuttamisen muodosta
toiseen

129 muunnos

137 muunnossääntö

tietojen muuttaminen muodosta
toiseen

sääntö, jota sovelletaan tiedon
muuntamisessa

muu
tiedostomuodon
muuttaminen

134 skeemamuunnos
menetelmä, jolla muunnetaan
paikkatietoa syötemallin skeeman
mukaisesta muodosta tulosmallin
skeeman mukaiseen muotoon

kielen
kääntäminen
geometrian
muunnos

koordinaattijärjestelmään
liittyvä
muunnos

133 tietomallimuunnos
menetelmä, jolla
tietoaineistossa käytetty
käsitemalli muunnetaan toiseksi

142 skeema
130 koordinaattioperaatio

mallin
määrämuotoinen
esitys

muu

koordinaattien muuntaminen
yksi yhteen -suhteessa
koordinaattijärjestelmästä
toiseen

139 tietomalli

131 koordinaattimuunnos

132 koordinaattikonversio

menetelmä, jolla
muunnetaan
koordinaatteja kahden
eri datumiin perustuvan
koordinaattijärjestelmän
välillä

menetelmä, jolla
muunnetaan koordinaatteja
kahden samaan datumiin
perustuvan
koordinaattijärjestelmän
välillä

malli, joka kuvaa
tietoa ja tietojen
välisiä suhteita
n
so
ota
i
t
n
ak
str kaa
ab mu

140 käsitemalli
tietomalli, joka määrittelee
tarkastelun kohteena
olevat kohdemaailman
käsitteet ja niiden väliset
suhteet

muu

m
uu
nn
ka osp
nn alv
alt el
un
a

135 syötemalli

136 tulosmalli

tietomalli, jonka
mukaisena paikkatieto
annetaan
muunnospalvelulle

tietomalli, jonka
mukaiseksi paikkatieto
muunnetaan
muunnospalvelussa

Käsitekaavio 12. Muunnospalvelut.
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129
muunnos; muuntaminen
sv
omvandling; konvertering
en
transformation; conversion
tietojen muuttaminen muodosta toiseen
Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY mukaan muunnos voi olla esimerkiksi tiedostomuodon muuttamista, kielen kääntämistä, geometrian muunnosta tai skeeman muuntamista.
Asetuksen (EY) N:o 976/2009 muuttamisesta latauspalvelujen ja muunnospalvelujen osalta
annetun komission asetuksen (EU) N:o 1088/2010 mukaisia muunnostyyppejä eli muunnoskategorioita ovat koordinaattijärjestelmään liittyvä muunnos (coordinate reference system transformation) ja tietomallimuunnos (data model transformation).
Englannin termejä transformation ja conversion käytetään toistensa synonyymeina, kun puhutaan esimerkiksi tietomallin tai skeeman muuntamisesta. Koordinaattien muuntamiseen liittyvät
termit coordinate transformation ja coordinate conversion viittaavat kuitenkin eri käsitteisiin.
130
koordinaattioperaatio
en
coordinate operation
koordinaattien muuntaminen yksi yhteen -suhteessa koordinaattijärjestelmästä toiseen
Koordinaattimuunnos ja koordinaattikonversio ovat koordinaattioperaatioita.
131
koordinaattimuunnos
sv
koordinattransformation
en
coordinate transformation
menetelmä, jolla muunnetaan koordinaatteja kahden eri datumiin perustuvan koordinaattijärjestelmän
välillä
Muunnos suoritetaan muunnosparametreillä, jotka on määritetty kyseisissä koordinaattijärjestelmissä tunnettujen yhteisten pisteiden avulla.
Muunnos voi olla yksiulotteinen korkeusmuunnos, kaksiulotteinen tasomuunnos tai kolmiulotteinen muunnos avaruudessa.
132
koordinaattikonversio
sv
koordinatomvandling
en
coordinate conversion
menetelmä, jolla muunnetaan koordinaatteja kahden samaan datumiin perustuvan koordinaattijärjestelmän välillä
Karttaprojektion mukainen koordinaattien projisointi on esimerkki koordinaattikonversiosta.
133
tietomallimuunnos
en
data model transformation
menetelmä, jolla tietoaineistossa käytetty käsitemalli muunnetaan toiseksi
134
skeemamuunnos
sv
schemakonvertering
en
schema transformation
menetelmä, jolla muunnetaan paikkatietoa syötemallin skeeman mukaisesta muodosta tulosmallin
skeeman mukaiseen muotoon
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135
syötemalli
sv
källmodell
en
source model
tietomalli, jonka mukaisena paikkatieto annetaan muunnospalvelulle
136
tulosmalli
sv
målmodell
en
target model
tietomalli, jonka mukaiseksi paikkatieto muunnetaan muunnospalvelussa
137
muunnossääntö
sv
regel för konvertering
en
transformation rule; conversion rule
sääntö, jota sovelletaan tiedon muuntamisessa
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4

PAIKKATIEDON MALLINTAMINEN

4.1

Malli ja skeema
HIERARKIA

KOOSTUMUS

MONIULOTTEISUUS

138 malli

142 skeema

järjestelmän,
prosessin, laitteen
tai käsitteen
pelkistetty esitys

mallin
määrämuotoinen
esitys

139 tietomalli

muu

malli, joka kuvaa
tietoa ja tietojen
välisiä suhteita

143 käsiteskeema
käsitemallin
määrämuotoinen esitys

144 sovellusskeema
skeema, joka kuvaa yhden
tai useamman sovellusalan
tarvitsemaa tietoa

sov

n
so
ta
io n
kt
ra aa
st uk
m

ellu
muk salan
aan

ab

paikkatietomalli

FUNKTIO

muu

looginen fyysinen
malli
malli

145 mallinnuskieli
määrämuotoinen kieli
käsiteskeemojen
tuottamista varten

140 käsitemalli

paikkatietoskeema

SF-skeema
Simple
Features

muu

GFM-skeema
General Feature
Model

tietomalli, joka määrittelee
tarkastelun kohteena olevat
kohdemaailman käsitteet ja
niiden väliset suhteet

141 kohdemaailma
näkemys reaalimaailmasta
tai sen osasta

Käsitekaavio 13. Malli ja skeema.
138
malli
sv
modell
en
model
järjestelmän, prosessin, laitteen tai käsitteen pelkistetty esitys
Malli voi olla matemaattinen tai visuaalinen esitys.
139
tietomalli
sv
datamodell
en
data model
malli, joka kuvaa tietoa ja tietojen välisiä suhteita
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140
käsitemalli
sv
begreppsmodell
en
conceptual model
tietomalli, joka määrittelee tarkastelun kohteena olevat kohdemaailman käsitteet ja niiden väliset
suhteet
Käsitemallin avulla tunnistetaan ja valitaan, tehdään näkyväksi ja kuvataan ihmisen käyttämä,
kohdemaailmaa koskeva inhimillinen käsitteistö ja tietämys, jolla tietojen merkitys, systeemin
toiminta ja eheyssäännöt muotoillaan.
Käsitemalli sisältää kaiken relevantiksi arvioidun käsitteellisen informaation järjestelmästä ja sen
toiminnasta.
Paikkatiedon käsitemallin avulla määritellään paikkatietokohteita ja niiden välisiä suhteita.
141
kohdemaailma
sv
intresseområde n
en
universe of discourse
näkemys reaalimaailmasta tai sen osasta
142
* skeema
sv
schema
en
schema
mallin määrämuotoinen esitys
Skeema voi olla esimerkiksi kaavio tai XML (eXtensible Markup Language) -skeema.
143
* käsiteskeema; käsitekaavio
en
conceptual schema
käsitemallin määrämuotoinen esitys
144
* sovellusskeema; * sovellusalakohtainen skeema
sv
applikationsschema
hellre än: informationsmodell

en

application schema

skeema, joka kuvaa yhden tai useamman sovellusalan tarvitsemaa tietoa
Geoinformatiikassa sovellusskeemat ovat paikkatietoskeemoja.
Englanninkielinen termi application schema voi viitata myös tiettyyn paikkatietoaineistoon ilman
mitään yhteyttä johonkin sovellusalaan.
Sovellusskeemoja ovat esimerkiksi GML (Geography Markup Language) -skeema ja sovellusalakohtainen UML (Unified Modelling Language) -malli.
145
mallinnuskieli
sv
konceptuellt schemaspråk n
en
conceptual schema language
määrämuotoinen kieli käsiteskeemojen tuottamista varten
Mallintamisen kieliä ovat esimerkiksi graafinen kieli UML (Unified Modelling Language) ja leksikaalinen kieli XML Schema (eXtensible Markup Language Schema).
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146
rajoite
sv
restriktion
en
constraint
käsitteellinen ehto tai rajoitus, joka sisältyy tietomalliin
Rajoitteilla voidaan tarkentaa esimerkiksi UML-tietomallin käsitteitä tai niiden välisiä suhteita.
Esimerkki rajoitteesta on, että alkupäivämäärän täytyy olla aiempi kuin loppupäivämäärä.
147
nimiavaruus
sv
namnrymd
en
namespace
tietyssä asia- tai toimintayhteydessä käytettävissä olevien elementtien (esimerkiksi nimien, sanojen tai
teknisten termien) joukko
Yhden nimiavaruuden sisällä yhdellä nimellä saa olla vain yksi merkitys, mutta eri nimiavaruuksissa samaa nimeä voi käyttää eri merkityksissä.
Nimiavaruus voi olla esimerkiksi URI (Uniform Resource Identifier) -viittauksella yksilöitävä
sanasto, jonka sisältämiä nimiä käytetään XML (Extensible Markup Language) -asiakirjoissa
tietoelementtien ja määritteiden niminä.
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4.2

Kohde
HIERARKIA

KOOSTUMUS

FUNKTIO

150 objektiluokka

148 objekti
tietojärjestelmässä
yksilöitävissä oleva
kokonaisuus, jolla
on tila ja
käyttäytyminen

n
so
ta
ia
rk
ra
ie an
ish a
m uk
ty m
riy
pe

se n muka
an ,
mitä mää
rittelee

objektit, joilla on samat
tarkasteltavat
ominaisuudet ja samat
toiminnnot

151
kohdeluokka

muu

objektiluokka, joka
määrittelee
kohteita

MONIULOTTEISUUS

149 kohde

aliluokka yliluokka

muu

objekti, joka vastaa
yksilöitävissä
olevaa
reaalimaailman
abstraktia tai
konkreettista asiaa
tai ilmiötä

152 kohdeluettelo
luettelo, jossa on määritelty
käsitemallissa mukana olevat
kohdeluokat, niiden
ominaisuudet ja kohdeluokkien
väliset suhteet

kahden tai
useamman kohteen
välinen
käsitteellinen
yhteys

154 kohteen
korvaaminen

155 periytyminen
menettely, jossa muodostettava uusi
objektiluokka eli aliluokka saa
olemassaolevan luokan eli yliluokan
ominaisuudet ja toiminnot

153 kohteiden
välinen suhde

muu

yliluokan kohteen
vaihtaminen
perintähierarkiassa
aliluokkaan
kuuluvaan
kohteeseen

40 paikkatietokohde
abstrakti kuvaus todellisesta asiasta tai
ilmiöstä, joka liittyy tiettyyn paikkaan tai
maantieteelliseen alueeseen

177 sijaintiobjekti
objekti, jonka avulla
kuvataan
paikkatietokohteen
sijaintiin liittyviä
ominaisuuksia

156 ominaisuus
luonnehtiva tai kuvaava
piirre

157 temaattinen
ominaisuus

158 sijaintiominaisuus

paikkatietokohdetta
valitun teeman mukaan
kuvaileva ominaisuus

paikkatietokohteen
sijaintia, geometriaa tai
topologiaa kuvaileva
ominaisuus

ajoittava
ominaisuus

metatietoominaisuus

muu

Käsitekaavio 14. Kohde.
148
objekti; olio
sv
objekt (1)
en
object; entity
tietojärjestelmässä yksilöitävissä oleva kokonaisuus, jolla on tila ja käyttäytyminen
Objekti on mallintamisen perusrakenne, jonka ympärille muut mallintamisrakenteet on määritelty.

53

Geoinformatiikan sanasto, 3. laitos
149
kohde
sv
objekt (2)
en
feature
objekti, joka vastaa yksilöitävissä olevaa reaalimaailman abstraktia tai konkreettista asiaa tai ilmiötä
Kohde on tietyntyyppinen objekti.
Kohde voi olla yksittäinen kohde tai yhdistetty kohde.
150
objektiluokka; olioluokka
sv
objektklass
en
object class
objektit, joilla on samat tarkasteltavat ominaisuudet ja samat toiminnot
151
kohdeluokka
en
feature class
objektiluokka, joka määrittelee kohteita
152
kohdeluettelo
en
feature catalogue
luettelo, jossa on määritelty käsitemallissa mukana olevat kohdeluokat, niiden ominaisuudet ja kohdeluokkien väliset suhteet
153
kohteiden välinen suhde
en
feature relationship; feature association
kahden tai useamman kohteen välinen käsitteellinen yhteys
Kohteet voivat olla samantyyppisiä tai erityyppisiä.
Kohteilla, joiden välillä on jonkintyyppinen suhde, on suhteessa tietyt roolit (nk. suhderoolit, association role).
154
kohteen korvaaminen
en
feature substitution
yliluokan kohteen vaihtaminen perintähierarkiassa aliluokkaan kuuluvaan kohteeseen
155
periytyminen
sv
arv n
en
inheritance
menettely, jossa muodostettava uusi objektiluokka eli aliluokka saa olemassaolevan luokan eli
yliluokan ominaisuudet ja toiminnot
156
ominaisuus; attribuutti
sv
attribut n; egenskap
en
attribute; property
luonnehtiva tai kuvaava piirre
Ominaisuudella on aina tietotyyppi ja arvoalue.
Paikkatietokohdetta kuvailevia ominaisuuksia ovat esimerkiksi temaattinen ominaisuus, sijaintiominaisuus, ajoittava ominaisuus ja metatieto-ominaisuus.
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157
temaattinen ominaisuus
en
thematic attribute
paikkatietokohdetta valitun teeman mukaan kuvaileva ominaisuus
Temaattisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi rakennusvuosi, kerrosluku tai pintamateriaali.
158
sijaintiominaisuus; spatiaalinen ominaisuus
en
spatial attribute
paikkatietokohteen sijaintia, geometriaa tai topologiaa kuvaileva ominaisuus
159
elinkaaritiedot
sv
livscykelinformation
en
life-cycle information
joukko tietokohteen ominaisuuksia, joka kuvaa paikkatietokohteen tietyn version aikamääreitä tai
versioiden välisiä muutoksia
Elinkaarisäännöt määrittelevät kohteen identiteetin säilymisen muutoksissa.
160
tunniste
sv
identifierare
en
identifier
tiedon tai tietojoukon yksilöimiseen käytettävä merkkijono
161
ulkoinen kohdetunniste
sv
extern objektidentifierare
en
external object identifier
paikkatietokohteen vastuutahon julkaisema tunniste, jonka avulla ulkopuoliset sovellukset voivat viitata
paikkatietokohteeseen
Ulkoinen kohdetunniste voi yksilöidä kohteen globaalisti tai tietyn nimiavaruuden sisällä.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta annetun komission asetuksen (EU) N:o 1089/2010
mukaan tunnisteiden tulee olla yksilöiviä ja pysyviä.
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4.3

Tietotyypit
HIERARKIA

KOOSTUMUS

FUNKTIO

MONIULOTTEISUUS

139 tietomalli
150 objektiluokka
objektit, joilla on samat
tarkasteltavat
ominaisuudet ja samat
toiminnnot

aliluokka

objektiluokka, joka
määrittelee kohteita

objekti, joka vastaa
yksilöitävissä olevaa
reaalimaailman abstraktia tai
konkreettista asiaa tai ilmiötä

40 paikkatietokohde

muu

abstrakti kuvaus todellisesta
asiasta tai ilmiöstä, joka liittyy
tiettyyn paikkaan tai
maantieteelliseen
alueeseen

konkreettinen
tyyppi

tietotyyppi, joka ei
voi saada välitöntä
ilmentymää

151 kohdeluokka

muu

168 ilmentymä
se
nm
tietomallin mukainen
u
vä
litt kaa
tietorakenne
öm n
iä voik
ilm o
en sa
tym ad
iä a

167 abstrakti
tietotyyppi

muu

149 kohde

n
ytymise
lyn peri
määritte
mukaan

,
aan
muk
lee
sen ääritte
m
mitä

yliluokka

tietojärjestelmässä
yksilöitävissä oleva
kokonaisuus, jolla
on tila ja
käyttäytyminen

se
mit n m
ä m uka
a
ää
ritt n
ele
e

tietoyksiköiden tai
-rakenteiden ja niihin
liittyvien toimintojen
määrittely

pe
riy
ty
m
is
m hier
uk a
aa rki
n ata
so
n

148 objekti

malli, joka kuvaa
tietoa ja tietojen
välisiä suhteita

162 tietotyyppi

163
muu
kohdetyyppi
tietotyyppi, joka
määrittelee kohteita

164
paikkatietokohdetyyppi

165 alityyppi

166 ylityyppi

tietotyyppi, jonka
määrittely
muodostuu toisen
tietotyypin
määrittelystä, jota
tarkennetaan
lisätiedolla

tietotyyppi, jonka
määrittely on muuten
täysin yhdenmukainen
toisen tietotyypin
määrittelyn kanssa
mutta kattaa vain osan
tämän toisen tietotyypin
määrittelystä

muu

kohdetyyppi, joka
määrittelee
paikkatietokohteita

172 arvoalue
ominaisuudelle sallittujen
arvojen joukko

156
ominaisuus
luonnehtiva tai
kuvaava piirre

173 arvojoukko
arvoalue, joka muodostuu
nimettyjen arvojen
kiinteästä luettelosta

174 koodiluettelo

muu

arvoalue, joka muodostuu
arvojen luettelosta, jota voi
laajentaa

Käsitekaavio 15. Tietotyypit.
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162
tietotyyppi; tyyppi
sv
datatyp
en
data type; type
tietoyksiköiden tai -rakenteiden ja niihin liittyvien toimintojen määrittely
Tietotyyppi voidaan oliomallinnuksessa toteuttaa luokkana (ks. objektiluokka).
163
kohdetyyppi
sv
objekttyp
en
feature type
tietotyyppi, joka määrittelee kohteita
164
paikkatietokohdetyyppi
sv
rumslig objekttyp
en
< feature type

rather than: spatial object type (INSPIRE)

kohdetyyppi, joka määrittelee paikkatietokohteita
Esimerkkejä paikkatietokohdetyypeistä ovat kiinteistöraja, hallinnollinen yksikkö ja valuma-alue.
Komission asetuksessa (EU) N:o 1089/2010 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta
paikkatietokohdetyyppiin viitataan englanniksi termillä "spatial object type". Termin käyttöä ei
kuitenkaan suositella, sillä esimerkiksi ISO 19101 -standardissa termillä "spatial object" viitataan
sijaintiobjektiin.
165
alityyppi
sv
subtyp
en
sub-type
tietotyyppi, jonka määrittely muodostuu toisen tietotyypin määrittelystä, jota tarkennetaan lisätiedolla
Tietotyyppiä, joka on määrittelyltään alityypin kanssa yhdenmukainen mutta jonka määrittelyä
alityypin määrittelyssä tarkennetaan, kutsutaan ylityypiksi. Alityypin määrittelyssä ei tarvitse
toistaa ylityypin määrittelyä.
Esimerkiksi tietotyypit "sisävesitie" ja "meritie" ovat tietotyypin "vesitie" alityyppejä.
166
ylityyppi
sv
supertyp
en
super-type
tietotyyppi, jonka määrittely on muuten täysin yhdenmukainen toisen tietotyypin määrittelyn kanssa
mutta kattaa vain osan tämän toisen tietotyypin määrittelystä
Tietotyyppiä, jonka määrittely on ylityypin määrittelyn kanssa yhdenmukainen mutta lisätiedoin
tarkennettu, kutsutaan alityypiksi.
Ylityypillä on vähintään yksi alityyppi.
Esimerkiksi tietotyyppi "vesitie" on tietotyyppien "sisävesitie" ja "meritie" ylityyppi.
167
abstrakti tietotyyppi; abstrakti tyyppi
sv
abstrakt datatyp
en
abstract data type; abstract type
tietotyyppi, joka ei voi saada välitöntä ilmentymää
Abstrakti tietotyyppi realisoituu vain konkreettien alityyppiensä kautta.
Abstrakti tyyppi on esimerkiksi "liikennemuoto", ja siihen liittyviä konkreettisia tyyppejä ovat
esimerkiksi "tieliikenne" ja "rautatieliikenne".
Abstraktilla tyypillä voi olla ominaisuuksia ja suhteita (ks. kohteiden välinen suhde).
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168
ilmentymä
sv
förekomst
en
instance
tietomallin mukainen tietorakenne
Ilmentymä on ilmennettävän tietotyypin mukainen tietorakenne. Ilmentymä noudattaa ilmennettävää tietotyyppiä määritelmältään, ominaisuuksiltaan, suhteiltaan (ks. kohteiden välinen suhde)
ja rajoitteiltaan.
169
kerrannaisuus; toistuvuus
sv
multiplicitet
en
multiplicity
sääntö, joka määrää, kuinka monta kertaa tietyn tietoelementin saa liittää kohteeseen tai metatietoon
Paikkatiedon metatietoa koskevan komission asetuksen (EY) N:o 1205/2008 mukaiset kerrannaisuusvaihtoehdot ovat 1, 1..*, 0..1 ja 0..*.
- 1 tarkoittaa, että tulosjoukossa saa esiintyä ainoastaan yksi kyseisen metatietoelementin ilmentymä.
- 1..* tarkoittaa, että tulosjoukossa on esiinnyttävä ainakin yksi kyseisen metatietoelementin
ilmentymä.
- 0..1 tarkoittaa, että metatietoelementin esiintyminen tulosjoukossa on ehdollista ja ilmentymiä
voi olla vain yksi.
- 0..* tarkoittaa, että metatietoelementin esiintyminen tulosjoukossa on ehdollista ja ilmentymiä
voi olla yksi tai useampia.
Termiä kerrannaisuus käytetään myös UML (Unified Modeling Language) -mallinnuskielessä.
ISO 19103 -standardissa käsite multiplicity on määritelty "specification of the range of allowable
cardinalities that a set may assume".
170
<metatieto>
* pakollisuusaste
en
obligation
sääntö, joka määrää, onko tietoelementti sisällytettävä kohteeseen tai metatietoon ja jos, niin millä
ehdoilla
Pakollisuusasteet ovat pakollinen (mandatory), ehdollinen (conditional) ja valinnainen (optional).
Pakollisen tietoelementin voi jättää perustellusti tyhjäksi (voidable).
171
<INSPIRE>
* perustellusti tyhjä; * tyhjällinen; * tyhjäke
sv
voidable; ~ möjlig att ge tomvärde
en
voidable
pakollinen tieto, jonka arvo voidaan jättää perustellusti antamatta
Komission asetuksessa (EU) N:o 1089/2010 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta
käytetään ilmaisua "jätettävissä tyhjäksi", jolla viitataan ominaisuuteen tai kohteiden väliseen
suhteeseen (nk. suhderooliin), jonka arvoksi voidaan antaa "tyhjä" (void). Tämä tulee kyseeseen, jos jäsenvaltion ylläpitämissä paikkatietoaineistoissa ei ole vastaavaa arvoa tai jos
kyseistä arvoa ei voida kohtuullisin kustannuksin johtaa jo olemassa olevista arvoista. INSPIREdirektiivin (2007/2/EY) mukaan arvon puuttumisen syy on ilmoitettava.
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172
arvoalue
sv
värdedomän
en
value domain
ominaisuudelle sallittujen arvojen joukko
Arvoalue voi olla etukäteen määritelty (esimerkiksi kyllä/ei, arvot 1-10) tai etukäteen määrittelemätön (esimerkiksi vapaana tekstinä annettavat arvot).
Arvoalue voi muodostua kiinteästä joukosta arvoja, tai sitä voidaan laajentaa.
173
arvojoukko; enumeraatio
sv
uppräkningstyp
en
enumeration
arvoalue, joka muodostuu nimettyjen arvojen kiinteästä luettelosta
Arvojoukkoa ei voi laajentaa; esimerkiksi viikonpäivät.
Tietotyyppiä, jonka arvoalueena on arvojoukko, kutsutaan luetelluksi tietotyypiksi.
174
koodiluettelo
sv
kodlista
en
code list
arvoalue, joka muodostuu arvojen luettelosta, jota voi laajentaa
175
<UML-kieli>
paketti
sv
paket
en
package
yleiskäyttöinen menetelmä tietomallin elementtien ryhmittelemiseksi
Paketti-menetelmää käytetään UML (Unified Modelling Language) -kielessä. Paketin avulla
voidaan ryhmitellä esimerkiksi objektiluokkia ja rajapintoja.
176
<INSPIRE>
rekisteri
sv
register
en
register
tietovarasto, joka sisältää tunnisteita ja määrittelyjä
Rekisteri sisältää esimerkiksi skeemojen määrittelyjä, koodiluetteloita ja tietoja koordinaattijärjestelmistä. Rekisterin tietoihin päästään käsiksi rekisteripalvelun (ks. skeemapalvelu) kautta.
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4.4

Sijaintiobjekti

4.4.1

Geometria
HIERARKIA

KOOSTUMUS

FUNKTIO

177 sijaintiobjekti

191 geometrinen
rajaus

objekti, jonka avulla kuvataan
paikkatietokohteen sijaintiin
liittyviä ominaisuuksia

geometristä primitiiviä
rajaava joukko alemman
geometrisen
ulottuvuuden
geometrisiä primitiivejä

193 kuori

178 geometrinen
objekti

muu

179 geometrinen
primitiivi

180
geometrinen
kooste

sijaintiobjekti, joka
kuvaa kohteen
topologiaa

muu

geometrinen objekti, joka vastaa
yksittäistä, jatkuvaa ja yhtenäistä
avaruuden osaa

geometrisista
primitiiveistä koostuva
yhdistelmä, jolla ei ole
sisäistä rakennetta

177
geometrinen
ulottuvuus

182 käyrä

nollaulotteinen
geometrinen
primitiivi, joka
määrittää sijainnin
koordinaatistossa

185 topologinen
objekti

sijaintiobjekti, joka kuvaa
kohteen geometriaa

kappaleen
geometrinen
rajaus

181 piste

MONIULOTTEISUUS

yksiulotteinen
geometrinen
primitiivi, joka
muodostuu
joukosta
peräkkäisiä
toisiinsa
yhdistettyjä pisteitä

187 pinta

190 kappale

kaksiulotteinen
geometrinen
primitiivi, joka
vastaa yhtenäistä
aluetta

kolmiulotteinen
geometrinen
primitiivi, joka
vastaa yhtenäistä
avaruuden osaa

188 pintapala
186
käyräsegmentti
käyrän osa, jolla on
yhtenäinen
interpolointi

183
ympyrän
kaari
yhtenäinen
käyrä, joka on
osa ympyrästä

184
piiri

185
murtoviiva

yhtenäinen
käyrä, jonka
alkupiste on
sama kuin
loppupiste

yhtenäinen käyrä,
joka koostuu
suorista
osaviivoista eli
janoista

pinnan osa, jolla on
yhtenäinen
interpolointi

189 polygoni

194 geometrinen
kompleksi
joukko käsitteellisesti erillisiä
geometrisiä primitiivejä, joista
jokaisen rajaus voidaan esittää
samaan joukkoon kuuluvien alemman
ulottuvuuden geometristen
primitiivien yhdistelmänä

195
komposiitti

muu

geometrinen
kompleksi, joka
koostuu samaa
ulottuvuutta
olevista
geometrisistä
primitiiveistä

muu

pintapala, jolla on
tasomainen
interpolointi

196
komposiittikäyrä

197
komposiittipinta

198
komposiittikappale

komposiitti, joka
koostuu toisissaan
kiinni olevista
peräkkäisistä käyristä

komposiitti, joka
koostuu
toisissaan kiinni
olevista pinnoista

komposiitti, joka
koostuu
toisissaan kiinni
olevista
kappaleista

Käsitekaavio 16. Geometria.
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177
sijaintiobjekti
sv
rumsligt objekt n (1)
en
spatial object (1)
objekti, jonka avulla kuvataan paikkatietokohteen sijaintiin liittyviä ominaisuuksia
Sijaintiobjekteja ovat esimerkiksi piste, viiva ja alue.
Määritelmä perustuu ISO 19101 -standardiin.
178
geometrinen objekti; geometriaobjekti
sv
geometriskt objekt
en
geometric object
sijaintiobjekti, joka kuvaa kohteen geometriaa
Pelkkä geometria (geometry only) on geometrinen objekti, johon ei liity topologisia objekteja.
179
geometrinen primitiivi; geometrinen perusyksikkö
sv
geometriskt grundelement
en
geometric primitive
geometrinen objekti, joka vastaa yksittäistä, jatkuvaa ja yhtenäistä avaruuden osaa
Geometrinen primitiivi voi olla piste, käyrä, pinta tai kappale.
180
geometrinen kooste
en
geometric aggregate
geometrisista primitiiveistä koostuva yhdistelmä, jolla ei ole sisäistä rakennetta
Paikkatietoalan puhutussa ammattikielessä käytetään myös ilmaisua spagettigeometria.
181
piste
sv
punkt
en
point
nollaulotteinen geometrinen primitiivi, joka määrittää sijainnin koordinaatistossa
Piste esitetään kaksiulotteisessa koordinaatistossa koordinaattiparina ja kolmiulotteisessa koordinaatistossa koordinaattikolmikkona.
182
käyrä
sv
kurva
en
curve
yksiulotteinen geometrinen primitiivi, joka muodostuu joukosta peräkkäisiä toisiinsa yhdistettyjä pisteitä
Erilaiset suorat ovat käyrän erikoistapauksia.
Yleiskielessä vastaavasta käsitteestä käytetään termiä viiva.
183
ympyrän kaari
sv
cirkelbåge
en
arc
yhtenäinen käyrä, joka on osa ympyrästä
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184
piiri
en

ring

yhtenäinen käyrä, jonka alkupiste on sama kuin loppupiste
Piiri on pinnan geometrinen rajaus.
185
murtoviiva
en
line string; polyline
yhtenäinen käyrä, joka koostuu suorista osaviivoista eli janoista
Murtoviiva on suljettu, jos alkupiste yhtyy loppupisteeseen; muuten se on avoin. Suljettu murtoviiva, joka ei leikkaa itseään, on monikulmio (ks. polygoni).
186
käyräsegmentti
en
curve segment
käyrän osa, jolla on yhtenäinen interpolointi
Interpolointi on menetelmä, jolla muodostetaan uusia datapisteitä tunnetuista datapisteistä.
187
pinta
en
surface
kaksiulotteinen geometrinen primitiivi, joka vastaa yhtenäistä aluetta
Taso on pinta, joka on esitetty kaksiulotteisessa koordinaatistossa.
188
* pintapala; pintasegmentti
en
surface patch
pinnan osa, jolla on yhtenäinen interpolointi
Interpolointi on menetelmä, jolla muodostetaan uusia datapisteitä tunnetuista datapisteistä.
189
polygoni; monikulmio
en
polygon
pintapala, jolla on tasomainen interpolointi
Polygonin geometrinen rajaus muodostuu joukosta sulkeutuvia käyriä siten, että yksi käyrä on
ulkopiiri ja mahdolliset muut käyrät ovat sisäpiirejä.
Interpolointi on menetelmä, jolla muodostetaan uusia datapisteitä tunnetuista datapisteistä.
190
kappale
en
solid
kolmiulotteinen geometrinen primitiivi, joka vastaa yhtenäistä avaruuden osaa
191
geometrinen ulottuvuus; geometrinen dimensio
sv
geometrisk dimension
en
geometric dimension
Geometrinen primitiivi voi olla nollaulotteinen (piste), yksiulotteinen (käyrä), kaksiulotteinen
(pinta) tai kolmiulotteinen (kappale).
192
* geometrinen rajaus
en
geometric boundary
geometristä primitiiviä rajaava joukko alemman geometrisen ulottuvuuden geometrisiä primitiivejä
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193
kuori
en
shell
kappaleen geometrinen rajaus
194
geometrinen kompleksi
en
geometric complex
joukko käsitteellisesti erillisiä geometrisiä primitiivejä, joista jokaisen rajaus voidaan esittää samaan
joukkoon kuuluvien alemman ulottuvuuden geometristen primitiivien yhdistelmänä
195
komposiitti
en
composite
geometrinen kompleksi, joka koostuu samaa ulottuvuutta olevista geometrisistä primitiiveistä
196
* komposiittikäyrä
en
composite curve
komposiitti, joka koostuu toisissaan kiinni olevista peräkkäisistä käyristä
197
* komposiittipinta
en
composite surface
komposiitti, joka koostuu toisissaan kiinni olevista pinnoista
198
* komposiittikappale
en
composite solid
komposiitti, joka koostuu toisissaan kiinni olevista kappaleista
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4.4.2

Topologia
HIERARKIA

KOOSTUMUS

FUNKTIO

MONIULOTTEISUUS

199 topologinen
objekti
sijaintiobjekti, joka
kuvaa kohteen
topologiaa

200 topologinen
primitiivi
topologinen objekti, joka
edustaa yksittäistä, jatkuvaa
ja yhtenäistä topologisen
avaruuden osaa

206 topologinen kompleksi
joukko käsitteellisesti erillisiä topologisia
primitiivejä, joista jokaisen rajaus
voidaan esittää samaan joukkoon
kuuluvien alemman dimension
topologisten primitiivien yhdistelmänä

201
solmupiste
nollaulotteinen
topologinen
primitiivi

207
verkko

210
alueverkko

213
solukko

yhtenäinen
kaksiulotteinen
yksiulotteinen
topologinen kompleksi,
topologinen
joka koostuu tahkoista
kompleksi, joka
koostuu
solmupisteistä ja
niitä yhdistävistä
särmistä, jotka eivät
leikkaa toisiaan
muualla kuin
solmupisteissä

208
tasoverkko

209
pintaverkko

verkko, joka
on esitetty
tasolla

verkko, joka on
esitetty jatkuvalla
pinnalla

muu

kolmiulotteinen
topologinen
kompleksi, joka
koostuu
topologisista
kappaleista

202
särmä

205
topologinen
särmien rajaama kappale
204
tahko

kaksi
solmupistettä
kaksiulotteinen
toisiinsa
topologinen
yhdistävä
primitiivi
yksiulotteinen
topologinen
primitiivi
suunta

tahkojen rajaama
kolmiulotteinen
topologinen
primitiivi

203
linkki
kahden solmupisteen
välinen suunnattu
topologinen yhteys,
joka muodostuu
särmästä ja sen
suunnasta

211
tasomainen
alueverkko

212
pinnan
alueverkko

alueverkko, joka
on esitetty tasolla

alueverkko, joka
on esitetty
jatkuvalla pinnalla

Käsitekaavio 17. Topologia.
199
topologinen objekti
sv
topologiskt objekt
en
topological object
sijaintiobjekti, joka kuvaa kohteen topologiaa
Topologinen objekti, jolla ei ole geometristä realisaatiota, on abstrakti.
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200
topologinen primitiivi; topologinen perusyksikkö
sv
topologiskt grundelement
en
topological primitive
topologinen objekti, joka edustaa yksittäistä, jatkuvaa ja yhtenäistä topologisen avaruuden osaa
Topologisia primitiivejä ovat solmupiste, särmä, tahko ja topologinen kappale.
Topologisella avaruudella tarkoitetaan suhdeavaruutta.
201
solmupiste; solmu
sv
nod
en
node
nollaulotteinen topologinen primitiivi
Solmupiste on särmän topologinen päätepiste.
202
särmä
en
edge
kaksi solmupistettä toisiinsa yhdistävä yksiulotteinen topologinen primitiivi
203
* linkki
sv
länk
en
link
kahden solmupisteen välinen suunnattu topologinen yhteys, joka muodostuu särmästä ja sen suunnasta
204
* tahko
sv
område
en
face
särmien rajaama kaksiulotteinen topologinen primitiivi
205
topologinen kappale
en
topological solid
tahkojen rajaama kolmiulotteinen topologinen primitiivi
206
topologinen kompleksi
en
topological complex
joukko käsitteellisesti erillisiä topologisia primitiivejä, joista jokaisen rajaus voidaan esittää samaan
joukkoon kuuluvien alemman dimension topologisten primitiivien yhdistelmänä
207
verkko; graafi
en
graph
yhtenäinen yksiulotteinen topologinen kompleksi, joka koostuu solmupisteistä ja niitä yhdistävistä
särmistä, jotka eivät leikkaa toisiaan muualla kuin solmupisteissä
208
tasoverkko; tasograafi
en
planar graph
verkko, joka on esitetty tasolla
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209
pintaverkko
en
surface graph
verkko, joka on esitetty jatkuvalla pinnalla
210
* alueverkko
en
full graph
kaksiulotteinen topologinen kompleksi, joka koostuu tahkoista
211
* tasomainen alueverkko
en
full planar graph
alueverkko, joka on esitetty tasolla
212
* pinnan alueverkko
en
full surface graph
alueverkko, joka on esitetty jatkuvalla pinnalla
213
* solukko
en
full topology 3D
kolmiulotteinen topologinen kompleksi, joka koostuu topologisista kappaleista

4.4.3

Spatiaalinen operaatio

214
spatiaalinen operaatio; geometrinen operaatio; ~ spatiaalinen operaattori
en
spatial operation; ~ spatial operator
geometrinen toiminto tai prosessi, joka ilmaisee topologisia suhteita
Spatiaalisia operaatioita, jotka palauttavat totuusarvon, ovat "sama kuin" ("equals"), "erillisyys"
("disjoint"), "koskettaa" ("touches"), "sisältyy" ("within"), "peittää" ("overlaps"), "risteää"
("crosses"), "leikkaa" ("intersect"), "sisältää" ("contains") ja suhdekuvaus ("relate").
Spatiaalisia operaatioita, jotka palauttavat geometrian, ovat "leikkaus" ("intersection"), "erotus"
("difference"), "yhdiste" ("union"), "symmetrinen erotus" ("symdifference"), "vyöhyke" ("buffer") ja
"konveksi peite" ("convexhull").
Spatiaalinen operaatio, joka palauttaa lukuarvon, on esimerkiksi "etäisyys" ("distance").
Spatiaaliseen operaatioon viitataan nk. spatiaalisella operaattorilla.
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5

PAIKKATIEDON LAATU
HIERARKIA

tiedon
laatu

KOOSTUMUS

FUNKTIO

215 laatu

223 laatutekijä

se, missä määrin
luontaiset
ominaisuudet
täyttävät
vaatimukset

tekijä, joka kuvaa
laadun tiettyä
näkökulmaa

217
metalaatu

muu

216 vaatimus

224 laatumittari

tarve tai odotus, joka
on erityisesti mainittu,
yleisesti edellytetty tai
pakollinen

laatutekijän mittari

tiedon
laatukuvauksen
laatu

225
peruslaatumittari

218 tiedon
laadun
arviointi

219 laatukuvauksen
laajuus

MONIULOTTEISUUS

erityinen
laatumittari

yleisluonteinen
laatumittari, joka toimii
pohjana erityisten
laatumittareiden
luomiselle

220 laadun
arviointimenetelmä

tiedot, joihin tiedon laadun
tiedon laadun arvioinnissa
arviointi kohdistuu ja jotka on käytettävien menettelyiden ja
valittu sijainnillisen tai
menetelmien kokonaisuus
ajallisen kattavuuden ja/tai
yhteisten ominaisuuksien
perusteella

229 laatutulos
arvo tai arvojoukko, joka
saadaan soveltamalla
laatumittaria tai vertaamalla
mitattuja tuloksia ennalta
määrättyyn
laatuvaatimustasoon, tai
tekstimuotoinen,
subjektiiviseen arvioon
perustuva kuvaus laadusta

221 suora laadun
arviointimenetelmä

222 epäsuora laadun
arviointimenetelmä

laadun arviointimenetelmä,
jossa tietoaineiston laatu
määritellään tietoaineistoon
sisältyvän tiedon
tarkastelun perusteella

laadun arviointimenetelmä,
jossa tietoaineiston laatu
määritellään tietoaineiston
ulkopuolisen tiedon
tarkastelun perusteella

230 vaatimuksenmukaisuus
laatuvaatimustason
mukaisten vaatimusten
täyttyminen

206 laatuvaatimustaso
kynnysarvo tai kynnysarvojen joukko, jonka avulla
voidaan selvittää, kuinka hyvin tietoaineisto
vastaa käyttäjän vaatimuksia tai
tietotuotemäärittelyä

Käsitekaavio 18. Paikkatiedon laatu.
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215
<paikkatieto, tietoaineistot>
laatu
sv
kvalitet
en
quality
se, missä määrin luontaiset ominaisuudet täyttävät vaatimukset
Paikkatiedon laatu on tiedon soveltuvuutta siihen käyttötarkoitukseen, johon käyttäjä sitä aikoo
käyttää ja tiedon tuottaja sitä tarjoaa.
216
vaatimus
sv
krav n
en
requirement
tarve tai odotus, joka on erityisesti mainittu, yleisesti edellytetty tai pakollinen
217
metalaatu; laatukuvauksen laatu
sv
metakvalitet
en
metaquality
tiedon laatukuvauksen laatu
Metalaatua ovat esimerkiksi tiedon laadun arvioinnin, laadun arviointimenetelmien ja laatutulosten laatu.
218
tiedon laadun arviointi
sv
utvärdering av datakvalitet
en
data quality evaluation
tiedon laadun arviointi
219
<paikkatieto, tiedon laadun arviointi>
laatukuvauksen laajuus
sv
< omfattning
en
data quality scope
tiedot, joihin tiedon laadun arviointi kohdistuu ja jotka on valittu sijainnillisen tai ajallisen kattavuuden
ja/tai yhteisten ominaisuuksien perusteella
220
<paikkatieto, tiedon laadun arviointi>
laadun arviointimenetelmä
sv
datautvärderingsmetod; kvalitetsutvärderingsmetod
en
data evaluation method
tiedon laadun arvioinnissa käytettävien menettelyiden ja menetelmien kokonaisuus
Laadun arviointimenetelmää sovelletaan tietoon laatutuloksen saamiseksi.
221
<paikkatieto, tiedon laadun arviointi>
suora laadun arviointimenetelmä
sv
direkt utvärderingsmetod
en
direct evaluation method
laadun arviointimenetelmä, jossa tietoaineiston laatu määritellään tietoaineistoon sisältyvän tiedon
tarkastelun perusteella
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222
<paikkatieto, tiedon laadun arviointi>
epäsuora laadun arviointimenetelmä
sv
indirekt utvärderingsmetod
en
indirect evaluation method
laadun arviointimenetelmä, jossa tietoaineiston laatu määritellään tietoaineiston ulkopuolisen tiedon
tarkastelun perusteella
Esimerkki tietoaineiston ulkopuolisesta tiedosta ovat tietoaineiston historiatiedot.
Epäsuora laadun arviointimenetelmä voi olla luonteeltaan subjektiivinen.
223
laatutekijä
sv
~ datakvalitetstema n
en
data quality element
tekijä, joka kuvaa laadun tiettyä näkökulmaa
Laatutekijöitä ovat esimerkiksi täydellisyys ja looginen eheys.
224
laatumittari
sv
datakvalitetsmått n
en
data quality measure
laatutekijän mittari
Laatumittari on esimerkiksi jonkin ominaisuuden virheettömien arvojen prosenttiosuus.
Kukin laatumittari viittaa tiettyyn laatutekijään. Yhdelle laatutekijälle voidaan soveltaa useita eri
laatumittareita.
225
peruslaatumittari
sv
grundkvalitetsmått n
en
data quality basic measure
yleisluonteinen laatumittari, joka toimii pohjana erityisten laatumittareiden luomiselle
Esimerkkejä yleisistä laatumittareista ovat virheiden ja oikeiden kohteiden lukumäärä. Yleiset
laatumittarit ovat abstrakteja tietotyyppejä. Niitä ei voi suoraan käyttää laadun raportointiin, vaan
niitä on sovellettava.
Esimerkki peruslaatumittarista on virheiden lukumäärä, ja siihen perustuva erityinen laatumittari
on virheellisesti luokiteltujen kohteiden lukumäärä.
226
<paikkatieto>
laatuvaatimustaso
sv
kvalitetskravnivå; kvalitetskravnorm
en
conformance quality level; level of conformance quality
kynnysarvo tai kynnysarvojen joukko, jonka avulla voidaan selvittää, kuinka hyvin tietoaineisto vastaa
käyttäjän vaatimuksia tai tietotuotemäärittelyä
227
vaatimuksenmukaisuus
sv
överensstämmelse (2)
en
conformance
laatuvaatimustason mukaisten vaatimusten täyttyminen
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228
erillinen laaturaportti
sv
fristående kvalitetsrapport
en
standalone quality report
vapaamuotoinen asiakirja, jossa annetaan yksityiskohtaiset tiedot tietoaineiston laadun arviointimenettelyistä, laatutuloksista ja käytetyistä laatumittareista
Erillinen laaturaportti voi täydentää metatiedoilla annettua laadun kuvailua.
HIERARKIA

KOOSTUMUS

FUNKTIO

MONIULOTTEISUUS

234 koostaminen
229 laatutulos
arvo tai arvojoukko, joka saadaan
soveltamalla laatumittaria tai
vertaamalla mitattuja tuloksia ennalta
määrättyyn laatuvaatimustasoon, tai
tekstimuotoinen, subjektiiviseen
arvioon perustuva kuvaus laadusta

toiminta, jossa eri
laatutekijöihin liittyvät tai eri
tavalla määriteltyihin
laatukuvauksen laajuuksiin
perustuvat laatutulokset
yhdistetään

toiminta, jossa laatutuloksen
pohjalta tuotetaan toisella
tavalla esitetty laatutulos

ve
r

ta
u
mu sko
ka hd
an an

235 johtaminen

kynnysarvo tai kynnysarvojen
joukko, jonka avulla voidaan
selvittää, kuinka hyvin
tietoaineisto vastaa käyttäjän
vaatimuksia tai
tietotuotemäärittelyä

230
vaatimuksenmukaisuustulos
laatutulos, jossa laatukuvauksen
laajuuteen kuuluvia mitattuja arvoja tai
arvojoukkoja verrataan hyväksyttävän
laatuvaatimustason mukaisiin arvoihin
tai arvojoukkoihin

muu

n
va
ta
su n
ai kaa
ilm mu

226 laatuvaatimustaso

231
määrällinen
tulos

232
kuvaileva
tulos

laatutulos, joka
ilmaistaan yhdellä
tai useammalla
numeromuotoisella
arvolla

laatutulos, joka
perustuu
subjektiiviseen
laadunarviointiin ja
ilmaistaan
tekstimuodossa

233
jatkumomuotoinen
tulos
laatutulos, joka
ilmaistaan
jatkumomuodossa

Käsitekaavio 19. Laatutulos.
229
laatutulos
sv
datakvalitetsresultat n
en
data quality result
arvo tai arvojoukko, joka saadaan soveltamalla laatumittaria tai vertaamalla mitattuja tuloksia ennalta
määrättyyn laatuvaatimustasoon, tai tekstimuotoinen, subjektiiviseen arvioon perustuva kuvaus
laadusta
Raportoitavalla laatutuloksella on tyyppi (esimerkiksi totuusarvo, prosenttiluku tai suhdeluku) ja
yksikkö (esimerkiksi metri).
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230
vaatimuksenmukaisuustulos
sv
kravöverenstämmelsevärde n
en
conformance result
laatutulos, jossa laatukuvauksen laajuuteen kuuluvia mitattuja arvoja tai arvojoukkoja verrataan hyväksyttävän laatuvaatimustason mukaisiin arvoihin tai arvojoukkoihin
231
määrällinen tulos; kvantitatiivinen tulos
sv
kvantitativt resultat n
en
quantitative result
laatutulos, joka ilmaistaan yhdellä tai useammalla numeromuotoisella arvolla
232
kuvaileva tulos
sv
beskrivande resultat n
en
descriptive result
laatutulos, joka perustuu subjektiiviseen laadunarviointiin ja ilmaistaan tekstimuodossa
233
jatkumomuotoinen tulos
sv
resultat n yttäcke
en
coverage result
laatutulos, joka ilmaistaan jatkumomuodossa
Ks. paikkatietojatkumo.
234
koostaminen; aggregointi
sv
aggregering
en
aggregation
toiminta, jossa eri laatutekijöihin liittyvät tai eri tavalla määriteltyihin laatukuvauksen laajuuksiin perustuvat laatutulokset yhdistetään
235
johtaminen
sv
härledning
en
derivation
toiminta, jossa laatutuloksen pohjalta tuotetaan toisella tavalla esitetty laatutulos
Johtamisessa voidaan käyttää esimerkiksi laskentakaavaa.
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5.1

Laatuun liittyviä ominaisuuksia, laatutekijöitä ja niiden
osatekijöitä
HIERARKIA

KOOSTUMUS

FUNKTIO

MONIULOTTEISUUS

215 laatu
se, missä määrin
luontaiset
ominaisuudet
täyttävät
vaatimukset

223 laatutekijä

tietoaineiston
ominaisuus, joka
ilmentää
testituloksen tai
mittaustuloksen
241
ja todellisen arvon
236
virheellisyys läheisyyttä
oikeellisuus tietoaineiston
tietoaineiston
ominaisuus, joka
ominaisuus, joka
ilmentää sitä, että
ilmentää sitä, että
tietoaineiston tiedot
aineiston tiedot
poikkeavat hyväksyttyä
vastaavat
enemmän
riittävästi
todellisuudesta
todellisuutta

tekijä, joka kuvaa
laadun tiettyä
näkökulmaa

sen
mitä muka
ilme an
ntä
ä

237 tarkkuus

v
läh aat
tee imu
n ste
mu n
ka
an

muu
muu
260
käytettävyystekijä

242
täydellisyys

käyttäjän vaatimuksiin
perustuva laatutekijä

laatutekijä, joka
ilmentää sitä, että
tietoaineistoon sisältyy
kaikki tieto, joka siihen
tulee sisältyä ja vain se

243
ylimääräinen
tieto

255
ajallinen laatu
254
temaattinen
tarkkuus

245
looginen eheys
laatutekijä, joka
ilmentää tietoaineiston
tietomallin,
tietorakenteiden,
ominaisuuksien ja
kohteiden välisten
suhteiden sääntöjenmukaisuutta

244
puuttuva
tieto

246
käsitteellinen
eheys

250
sijaintitarkkuus

laatutekijä, joka
ilmentää tietoaineiston
kohteen sijainnin
tarkkuutta valitussa
koordinaattijärjestelmässä

247
arvojoukkoeheys
248
formaattieheys

laatutekijä, joka
ilmentää
tietoaineistossa
esiintyvien
ominaisuuksien
arvojen tarkkuutta
sekä kohteiden ja
kohteiden välisten
suhteiden
oikeellisuutta

249
topologinen
eheys

251
absoluuttinen
sijaintitarkkuus

252
suhteellinen
sijaintitarkkuus

253
hilatiedon
sijaintitarkkuus

238
luokittelun
oikeellisuus

laatutekijä, joka
ilmentää tietoaineiston
tietojen oikeellisuutta
ajan suhteen

258
aikaavastaavuus
257
ajallinen
eheys
256
ajan
mittauksen
tarkkuus

239
kuvailevan
ominaisuustiedon
oikeellisuus

240
kvantitatiivisen
ominaisuustiedon
tarkkuus

Käsitekaavio 20. Laatuun liittyviä ominaisuuksia ja laatutekijöitä.
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236
<paikkatieto, tietoaineistot>
oikeellisuus
sv
riktighet
en
correctness
tietoaineiston ominaisuus, joka ilmentää sitä, että aineiston tiedot vastaavat riittävästi todellisuutta
Oikeellisuutta tarkasteltaessa aineiston tietoja verrataan tietojen kuvaaman ajanhetken tilaan
maailmassa.
Oikeellisuutta on esimerkiksi se, että tietoaineiston tieto vastaa ajankohdan tilannetta ja aikaa
ilmaiseva tieto vastaa todellista ajankohtaa.
Standardissa ISO 19157 oikeellisuus on määritelty vastaavuudeksi kohdemaailman kanssa.
237
tarkkuus
sv
noggrannhet
en
accuracy
tietoaineiston ominaisuus, joka ilmentää testituloksen tai mittaustuloksen ja todellisen arvon läheisyyttä
238
luokittelun oikeellisuus
sv
klassificeringens riktighet
en
classification correctness
temaattisen tarkkuuden osatekijä, joka ilmentää sitä, missä määrin kohteiden ja ominaisuuksien luokat
vastaavat todellisuutta
239
kuvailevan ominaisuustiedon oikeellisuus; ei-kvantitatiivisen ominaisuustiedon oikeellisuus
sv
beskrivande attributets riktighet
en
non-quantitative attribute correctness
temaattisen tarkkuuden osatekijä, joka ilmentää sitä, missä määrin kuvailevan ominaisuuden arvo
vastaa todellisuutta
240
kvantitatiivisen ominaisuustiedon tarkkuus
sv
kvantitativa attributets riktighet
en
quantitative attribute correctness
temaattisen tarkkuuden osatekijä, joka ilmentää kvantitatiivisen ominaisuuden arvon läheisyyttä todellisen tai todelliseksi hyväksytyn arvon kanssa
241
<paikkatieto, tietoaineistot>
virheellisyys; ~ virhe
sv
felaktighet
en
incorrectness; ~ error
tietoaineiston ominaisuus, joka ilmentää sitä, että aineiston tiedot poikkeavat hyväksyttyä enemmän
todellisuudesta
Virheellisyyttä voidaan mitata esimerkiksi sijaintitarkkuuden tai ajallisen laadun suhteen tai
vertaamalla kuvailevia ominaisuuksia todellisuuteen.
Virheellisyys aiheutuu tietoaineistossa esiintyvistä virheistä eli mitattujen arvojen poikkeamisesta
oikeina tai todellisina pidetyistä arvoista.
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HIERARKIA

KOOSTUMUS

FUNKTIO

MONIULOTTEISUUS

223 laatutekijä
tekijä, joka kuvaa laadun tiettyä
näkökulmaa

muu

242 täydellisyys
laatutekijä, joka ilmentää
sitä, että tietoaineistoon
sisältyy kaikki tieto, joka
siihen tulee sisältyä ja
vain se

243
ylimääräinen
tieto
täydellisyyden
osatekijä, joka
ilmentää sitä, että
tietoaineistoon
sisältyy sen
määrittelyyn
kuulumatonta tietoa

244 puuttuva tieto

255 ajallinen
laatu
laatutekijä, joka
ilmentää tietoaineiston
tietojen oikeellisuutta
ajan suhteen

245 looginen
eheys
laatutekijä, joka
ilmentää tietoaineiston
tietomallin,
tietorakenteiden,
ominaisuuksien ja
kohteiden välisten
suhteiden sääntöjenmukaisuutta

täydellisyyden osatekijä,
joka ilmentää sitä, että
tietoaineistosta puuttuu
sen määrittelyyn
kuuluvaa tietoa

245 käsitteellinen
eheys
loogisen eheyden
osatekijä, joka ilmentää
tietoaineiston käsitemallin
sääntöjenmukaisuutta

254
temaattinen
tarkkuus

laatutekijä, joka
ilmentää
tietoaineistossa
esiintyvien
ominaisuuksien
arvojen tarkkuutta
sekä kohteiden ja
250
kohteiden välisten
sijainti- suhteiden
tarkkuus oikeellisuutta
laatutekijä,
joka ilmentää
tietoaineiston
kohteen
sijainnin
tarkkuutta
valitussa
koordinaattijärjestelmässä

247 arvojoukkoeheys
loogisen eheyden osatekjjä,
joka ilmentää tietoaineistossa
esiintyvien arvojen kuulumista
määriteltyihin arvojoukkoihin

248 formaattieheys

loogisen eheyden
osatekijä, joka ilmentää
tietoaineiston
topologiatiedon
sääntöjenmukaisuutta

ajallisen laadun osatekijä, joka
ilmentää sitä, missä määrin
tietoaineiston tiedot vastaavat
ilmoitettua ajanhetkeä

muu
259 ajantasaisuus
tietoaineiston ominaisuus, joka
ilmentää sitä, missä määrin
tietoaineiston tiedot vastaavat
nykyhetken todellisuutta

257 ajallinen eheys
ajallisen laadun osatekijä, joka
ilmentää tapahtumien järjestyksen
oikeellisuutta

256 ajan mittauksen
tarkkuus
ajallisen laadun osatekijä, joka
ilmentää sitä, miten tarkasti
kohteen ajoittavat ominaisuudet
on mitattu

253 hilatiedon sijaintitarkkuus

loogisen eheyden osatekijä,
joka ilmentää tietoaineiston
tietojen rakenteen
yhdenmukaisuutta fyysisen
tietomallin kanssa

249 topologinen
eheys

258 aikaavastaavuus

sijaintitarkkuuden osatekijä, joka ilmentää
hila-alkioiden sijainnin läheisyyttä alkioiden
kuvaamien kohteiden todellisen tai
sellaiseksi hyväksytyn sijainnin kanssa

251 absoluuttinen
sijaintitarkkuus
sijaintitarkkuuden osatekijä, joka
ilmentää ilmoitettujen
koordinaattiarvojen läheisyyttä
todellisten tai sellaisiksi
hyväksyttyjen koordinaattiarvojen
kanssa

252 suhteellinen sijaintitarkkuus
sijaintitarkkuuden osatekijä, joka ilmentää
kohteiden ilmoitetun suhteellisen sijainnin
tarkkuutta verrattuna kohteiden todelliseen tai
sellaiseksi hyväksyttyyn suhteelliseen
sijaintiin

Käsitekaavio 21. Laatutekijöiden osatekijöitä.
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242
täydellisyys
sv
fullständighet
en
completeness
laatutekijä, joka ilmentää sitä, että tietoaineistoon sisältyy kaikki tieto, joka siihen tulee sisältyä ja vain
se
Tietoaineistossa voi olla määrittelyyn nähden ylimääräisiä kohteita, kohteiden ominaisuuksia tai
kohteiden välisiä suhteita (ks. ylimääräinen tieto), tai siitä voi puuttua em. elementtejä (ks. puuttuva tieto).
243
ylimääräinen tieto
sv
övertalighet
en
commission
täydellisyyden osatekijä, joka ilmentää sitä, että tietoaineistoon sisältyy sen määrittelyyn kuulumatonta
tietoa
Ylimääräisestä tiedosta on kyse, kun tietoaineistossa on määrittelyyn kuulumattomia kohteita,
kohteiden ominaisuuksia tai kohteiden välisiä suhteita.
244
puuttuva tieto
sv
brist
en
omission
täydellisyyden osatekijä, joka ilmentää sitä, että tietoaineistosta puuttuu sen määrittelyyn kuuluvaa
tietoa
Puuttuvasta tiedosta on kyse, kun tietoaineistosta puuttuu määrittelyyn kuuluvia kohteita,
kohteiden ominaisuuksia tai kohteiden välisiä suhteita.
245
looginen eheys
sv
logisk konsistens
en
logical consistency
laatutekijä, joka ilmentää tietoaineiston tietomallin, tietorakenteiden, ominaisuuksien ja kohteiden
välisten suhteiden sääntöjenmukaisuutta
246
käsitteellinen eheys
sv
konceptuell konsistens
en
conceptual consistency
loogisen eheyden osatekijä, joka ilmentää tietoaineiston käsitemallin sääntöjenmukaisuutta
247
arvojoukkoeheys
sv
domänkonsistens
en
domain consistency
loogisen eheyden osatekijä, joka ilmentää tietoaineistossa esiintyvien arvojen kuulumista määriteltyihin
arvojoukkoihin
248
formaattieheys
sv
formatkonsistens
en
format consistency
loogisen eheyden osatekijä, joka ilmentää tietoaineiston tietojen rakenteen yhdenmukaisuutta fyysisen
tietomallin kanssa
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249
topologinen eheys
sv
topologisk konsistens
en
topological consistency
loogisen eheyden osatekijä, joka ilmentää tietoaineiston topologiatiedon sääntöjenmukaisuutta
250
sijaintitarkkuus
sv
lägesnoggrannhet
en
positional accuracy
laatutekijä, joka ilmentää tietoaineiston kohteen sijainnin tarkkuutta valitussa koordinaattijärjestelmässä
251
absoluuttinen sijaintitarkkuus; ulkoinen sijaintitarkkuus
sv
absolut noggrannhet; extern noggrannhet
en
absolute accuracy; external accuracy
sijaintitarkkuuden osatekijä, joka ilmentää ilmoitettujen koordinaattiarvojen läheisyyttä todellisten tai
sellaisiksi hyväksyttyjen koordinaattiarvojen kanssa
252
suhteellinen sijaintitarkkuus; sisäinen sijaintitarkkuus
sv
relativ noggrannhet; intern noggrannhet
en
relative accuracy; internal accuracy
sijaintitarkkuuden osatekijä, joka ilmentää kohteiden ilmoitetun suhteellisen sijainnin tarkkuutta verrattuna kohteiden todelliseen tai sellaiseksi hyväksyttyyn suhteelliseen sijaintiin
253
hilatiedon sijaintitarkkuus
sv
lägesnoggrannhet för rasterdata
en
gridded data position accuracy
sijaintitarkkuuden osatekijä, joka ilmentää hila-alkioiden sijainnin läheisyyttä alkioiden kuvaamien
kohteiden todellisen tai sellaiseksi hyväksytyn sijainnin kanssa
254
temaattinen tarkkuus
sv
tematisk noggrannhet
en
thematic accuracy
laatutekijä, joka ilmentää tietoaineistossa esiintyvien ominaisuuksien arvojen tarkkuutta sekä kohteiden
ja kohteiden välisten suhteiden oikeellisuutta
255
ajallinen laatu
mieluummin kuin: ajanmukaisuus

sv
en

temporal kvalitet
temporal quality

laatutekijä, joka ilmentää tietoaineiston tietojen oikeellisuutta ajan suhteen
256
ajan mittauksen tarkkuus
sv
temporal noggrannhet
en
accuracy of a time measurement
ajallisen laadun osatekijä, joka ilmentää sitä, miten tarkasti kohteen ajoittavat ominaisuudet on mitattu
Ks. tarkkuus.
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257
ajallinen eheys
sv
temporal konsistens
en
temporal consistency
ajallisen laadun osatekijä, joka ilmentää tapahtumien järjestyksen oikeellisuutta
258
aikaavastaavuus
sv
temporal validitet
en
temporal validity
ajallisen laadun osatekijä, joka ilmentää sitä, missä määrin tietoaineiston tiedot vastaavat ilmoitettua
ajanhetkeä
259
ajantasaisuus
sv
aktualitet
en
up-to-dateness
tietoaineiston ominaisuus, joka ilmentää sitä, missä määrin aineiston tiedot vastaavat nykyhetken
todellisuutta
Ajantasaisuutta voidaan pitää aikaavastaavuuden erikoistapauksena.
260
käytettävyystekijä
en
usability element
käyttäjän vaatimuksiin perustuva laatutekijä
Englanninkielinen termi usability element (enempää kuin sen pohjalta suomennettu termi käytettävyystekijä) ei täysin vastaa käsitteen määritelmää, mutta termit on esitetty sanastossa, sillä
englanninkielistä termiä on käytetty ISO 19157 -standardissa.
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5.2

Metalaatutekijät
HIERARKIA

KOOSTUMUS

FUNKTIO

MONIULOTTEISUUS

232
laatutekijä
tekijä, joka kuvaa
laadun tiettyä
näkökulmaa

261
metalaatutekijä

muu

laatutekijä, joka kuvaa
laatukuvauksen laadun
tiettyä näkökulmaa

262
luotettavuus

263
edustavuus

264
homogeenisuus

metalaatutekijä,
joka ilmaisee
laatutuloksen
luotettavuutta

metalaatutekijä, joka
ilmaisee, missä määrin
otoksen avulla saatu tulos
edustaa laatukuvauksen
laajuuden mukaisesti
määriteltyä tietoaineistoa

metalaatutekijä, joka
ilmaisee laatutulosten
odotettua tai testattua
yhdenmukaisuutta

muu

Käsitekaavio 22. Metalaatutekijöitä.
261
metalaatutekijä
sv
metakvalitetselement
en
metaquality element
laatutekijä, joka kuvaa laatukuvauksen laadun tiettyä näkökulmaa
262
luotettavuus
en
confidence
metalaatutekijä, joka ilmaisee laatutuloksen luotettavuutta
263
edustavuus
en
representativity
metalaatutekijä, joka ilmaisee, missä määrin otoksen avulla saatu tulos edustaa laatukuvauksen
laajuuden mukaisesti määriteltyä tietoaineistoa
264
homogeenisuus
en
homogeneity
metalaatutekijä, joka ilmaisee laatutulosten odotettua tai testattua yhdenmukaisuutta
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5.3

Laadunhallinta
HIERARKIA

KOOSTUMUS

FUNKTIO

MONIULOTTEISUUS

215 laatu
se, missä määrin
luontaiset
ominaisuudet
täyttävät
vaatimukset

265 laadunhallinta
koordinoidut toimenpiteet
organisaation
suuntaamiseksi ja
ohjaamiseksi laatuun
liittyvissä asioissa

266
laadunvarmistus
se osa
laadunhallintaa, joka
keskittyy antamaan
luottamuksen siihen,
että laatuun liittyvät
vaatimukset tullaan
täyttämään

216 vaatimus
tarve tai odotus,
joka on erityisesti
mainittu, yleisesti
edellytetty tai
pakollinen

268 laadun
arviointimenettely
menettely, jolla asiakas
varmistuu siitä, että sen
toimittajat kykenevät
toimittamaan tuotteen
vaaditun laadun
mukaisena

269 laadunarviointitulos
laadun arviointimenettelyn tulos

267
laadunohjaus
se osa
laadunhallintaa,
joka keskittyy
laatuun liittyvien
vaatimusten
täyttämiseen

270 laadunvarmistustaso

273
asiakas

275 tuote
prosessin tulos

organisaatio
tai henkilö,
joka
vastaanottaa
tuotteen

laadun
arviointimenettelyllä
saavutettava taso, joka
kuvaa varmuutta, jolla
toimittaja pystyy
toimittamaan
asiakkaalle tuotteen
vaaditun laadun
mukaisena

274
toimittaja
organisaatio tai
henkilö, joka
tarjoaa tuotteen

271 prosessi
sarja toisiinsa
liittyviä tai
vuorovaikutteisia
toimintoja, jotka
muuttavat syötteet
tuotoksiksi

Käsitekaavio 23. Laadunhallinta.
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265
laadunhallinta
sv
kvalitetsledning
en
quality management
koordinoidut toimenpiteet organisaation suuntaamiseksi ja ohjaamiseksi laatuun liittyvissä asioissa
Laatuun liittyvien asioiden suuntaaminen ja ohjaus sisältää yleensä laatupolitiikan määrittelyn,
laatutavoitteiden asettamisen, laadun suunnittelun, laadunohjauksen, laadunvarmistuksen ja
laadun parantamisen.
266
laadunvarmistus
sv
kvalitetssäkring
en
quality assurance
se osa laadunhallintaa, joka keskittyy antamaan luottamuksen siihen, että laatuun liittyvät vaatimukset
tullaan täyttämään
267
laadunohjaus
en
quality control
se osa laadunhallintaa, joka keskittyy laatuun liittyvien vaatimusten täyttämiseen
268
laadun arviointimenettely
sv
kvalitetsbedömningsmetod
en
quality assessment procedure
menettely, jolla asiakas varmistuu siitä, että toimittaja kykenee toimittamaan tuotteen vaaditun laadun
mukaisena
269
laadunarviointitulos
sv
kvalitetsbedömningsresultat n
en
quality assessment result
laadun arviointimenettelyn tulos
270
laadunvarmistustaso
sv
kvalitetssäkringsnivå n
en
quality assurance level
laadun arviointimenettelyllä saavutettava taso, joka kuvaa varmuutta, jolla toimittaja pystyy toimittamaan asiakkaalle tuotteen vaaditun laadun mukaisena
Laadunvarmistustasoja on kolme: perusvarmistustaso, toiminnallinen varmistustaso ja täydellinen varmistustaso.
271
prosessi
sv
process
en
process
sarja toisiinsa liittyviä tai vuorovaikutteisia toimintoja, jotka muuttavat syötteet tuotoksiksi
272
osaprosessi
en
sub-process
joukko prosessin toimintoja
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273
asiakas
sv
kund
en
customer
organisaatio tai henkilö, joka vastaanottaa tuotteen
Asiakas voi olla esimerkiksi kuluttaja, toimeksiantaja, loppukäyttäjä, vähittäiskauppias, edunsaaja tai ostaja.
Asiakas voi olla tarkastellun organisaation sisäinen tai ulkopuolinen.
274
toimittaja
sv
leverantör
en
supplier
organisaatio tai henkilö, joka tarjoaa tuotteen
275
tuote
sv
produkt
en
product
prosessin tulos

81

Englanninkielinen hakemisto / English index

Englanninkielinen hakemisto / English index
Numbers in the index refer to the term record numbers.
absolute accuracy .............................................251
abstract data type .............................................167
abstract type .....................................................167
accuracy ...........................................................237
accuracy of a time measurement ......................256
aggregation .......................................................234
analysing service ...............................................111
API ......................................................................88
application programming interface ......................88
application schema ...........................................144
arc .....................................................................183
association role; see feature relationship...........153
attribute .............................................................156
availability ..........................................................115
buffer; see spatial operation...............................214
capacity .............................................................117
Cartesian coordinate system ...............................23
catalogue service ..............................................102
class of spatial data service ................................84
classification correctness ..................................238
code list .............................................................174
commission .......................................................243
communication services; see geographic
information service...............................................92
completeness ....................................................242
complex feature ..................................................42
composite .........................................................195
composite curve ................................................196
composite solid .................................................198
composite surface .............................................197
compound coordinate reference system .............17
conceptual consistency .....................................246
conceptual model ..............................................140
conceptual schema ...........................................143
conceptual schema language ...........................145
conditional; see obligation..................................170
conditions applying to access and use ................76
confidence ........................................................262
conformance .....................................................227
conformance quality level ..................................226
conformance result ...........................................230
conformity ...........................................................75
constraint ..........................................................146
contains; see spatial operation...........................214
content service ..................................................103
conversion ........................................................129
conversion rule ..................................................137
convexhull; see spatial operation.......................214
coordinate .............................................................6
coordinate conversion .......................................132
coordinate operation .........................................130
coordinate reference frame;
see coordinate system.........................................22
coordinate reference system ...............................11
coordinate system ...............................................22
coordinate transformation .................................131
correctness .......................................................236
coverage .............................................................43
coverage result .................................................233
crosses; see spatial operation............................214
curve .................................................................182

curve segment ..................................................186
customer ...........................................................273
cylindrical coordinate system ..............................28
data evaluation method .....................................220
data model ........................................................139
data model transformation ................................133
data product ........................................................51
data product specification ...................................52
data quality basic measure ...............................225
data quality element ..........................................223
data quality evaluation ......................................218
data quality measure .........................................224
data quality result ..............................................229
data quality scope .............................................219
data type ...........................................................162
dataset ................................................................48
dataset series .....................................................49
datum ..................................................................12
decoding; see encoding.......................................97
derivation ..........................................................235
descriptive result ...............................................232
descriptor; see keyword.......................................69
difference; see spatial operation........................214
dimension pair ....................................................96
direct access download .....................................106
direct evaluation method ...................................221
direct position ........................................................2
discovery service ..............................................102
disjoint; see spatial operation.............................214
distance; see spatial operation...........................214
domain consistency ..........................................247
download service ..............................................105
download service for pre-defined data sets .......107
edge ..................................................................202
elevation; see vertical coordinate
reference system.................................................19
ellipsoid of revolution; see meridian.....................30
ellipsoidal coordinate system ..............................26
ellipsoidal height ...................................................7
encoding .............................................................97
encoding rule ......................................................98
encoding scheme ................................................98
engineering coordinate reference system ...........21
engineering datum ..............................................16
entity .................................................................148
enumeration ......................................................173
equals; see spatial operation.............................214
error ..................................................................241
external accuracy ..............................................251
external object identifier ....................................161
face ...................................................................204
feature ..............................................................149
feature association ............................................153
feature catalogue ..............................................152
feature class .....................................................151
feature relationship ...........................................153
feature substitution ............................................154
feature type .......................................................163
feature type .......................................................164
format consistency ............................................248
full graph ...........................................................210

Numbers in the index refer to the term record numbers.
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full planar graph ................................................211
full surface graph ..............................................212
full topology 3D .................................................213
functional standard ..............................................54
geocoding .............................................................4
geodetic coordinate reference system ................18
geodetic coordinate system ................................26
geodetic datum ...................................................13
geodetic height .....................................................7
geographic bounding box ....................................71
geographic data ..................................................39
geographic dataset .............................................47
geographic feature ..............................................40
geographic information .......................................39
geographic information service ...........................92
geographic information system ...........................46
geoid ...................................................................37
geoid undulation; see geoid.................................37
geoinformatics ....................................................38
geoinformation ....................................................39
geometric aggregate .........................................180
geometric boundary ..........................................192
geometric complex ............................................194
geometric dimension .........................................191
geometric object ...............................................178
geometric primitive ............................................179
geometry .............................................................44
geometry only; see geometric object..................178
geoportal .............................................................57
georeferencing ......................................................5
geospatial data ....................................................39
geospatial information .........................................39
GI Service ...........................................................92
GIS .....................................................................46
graph .................................................................207
gravity-related height .............................................8
Greenwich meridian; see zero meridian...............31
gridded data position accuracy ..........................253
homogeneity .....................................................264
human interaction services; see geographic
information service..........................................92
identifier ............................................................160
incorrectness ....................................................241
index term; see keyword......................................69
indirect evaluation method ................................222
indirect position .....................................................3
information management services; see geographic
information service..........................................92
infrastructure for spatial information ....................56
inheritance ........................................................155
initial operating capability ..................................118
INSPIRE; see infrastructure for
spatial information................................................56
instance ............................................................168
instantiate; see instance....................................168
interface ..............................................................87
internal accuracy ...............................................252
interoperability .....................................................53
intersect; see spatial operation..........................214
intersection; see spatial operation......................214
keyword ..............................................................69
latitude ................................................................32
layer ....................................................................95
level of conformance quality ..............................226
life-cycle information .........................................159

line string ..........................................................185
lineage ................................................................73
link ....................................................................203
local coordinate reference system ......................20
local datum .........................................................15
location .................................................................1
logical consistency ............................................245
longitude .............................................................33
mandatory; see obligation..................................170
map image ........................................................125
map index ...........................................................35
map interface ......................................................90
map projection ....................................................34
map sheet division ..............................................35
map tile .............................................................126
map user interface ..............................................90
meridian ..............................................................30
metadata .............................................................58
metadata date .....................................................81
metadata element ...............................................61
metadata entity ...................................................62
metadata language .............................................82
metadata point of contact ....................................80
metadata processing services; see geographic
information service..........................................92
metadata section ................................................60
metadata service ..............................................101
metaquality ........................................................217
metaquality element ..........................................261
model ................................................................138
model management services; see geographic
information service..........................................92
multiplicity .........................................................169
namespace .......................................................147
network service ...................................................99
node ..................................................................201
non-quantitative attribute correctness ...............239
normal height ......................................................10
object ................................................................148
object class .......................................................150
obligation ..........................................................170
omission ...........................................................244
online service ....................................................100
operation .............................................................91
optional; see obligation......................................170
orthometric height .................................................9
overlaps; see spatial operation..........................214
package ............................................................175
parallel ................................................................29
performance ......................................................116
planar graph ......................................................208
plane coordinate system .....................................24
point ..................................................................181
polar coordinate system ......................................25
polygon .............................................................189
polyline ..............................................................185
portrayal ..............................................................93
portrayal rule .......................................................94
position .................................................................1
positional accuracy ...........................................250
positioning service .............................................114
predefined dataset download service ................107
prime meridian ....................................................31
process .............................................................271
processing service ............................................109
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processing services; see geographic information
service............................................................92
product ..............................................................275
profile ..................................................................55
projected coordinate system ...............................24
property .............................................................156
pull mechanism .................................................123
pull technology ..................................................123
push mechanism ...............................................124
push technology ................................................124
quality ...............................................................215
quality assessment procedure ..........................268
quality assessment result ..................................269
quality assurance ..............................................266
quality assurance level ......................................270
quality control ....................................................267
quality management ..........................................265
quantitative attribute correctness ......................240
quantitative result ..............................................231
query .................................................................120
rectangular coordinate system ............................23
reference ellipsoid ...............................................36
register ..............................................................176
registry service ..................................................113
relate; see spatial operation...............................214
relative accuracy ...............................................252
representativity ..................................................263
request ..............................................................119
requirement .......................................................216
resource ..............................................................59
resource abstract ................................................64
resource locator ..................................................66
resource title .......................................................63
resource type ......................................................65
response ...........................................................121
response time ...................................................122
responsible party .................................................78
responsible party role ..........................................79
ring ....................................................................184
schema .............................................................142
schema repository service .................................113
schema transformation .....................................134
semantic type; see feature class........................151
service ................................................................85
service chain .......................................................86
service interface ..................................................88
service request ..................................................119
set of limitations on public access .......................77
shell ..................................................................193
simple feature .....................................................41
solid ..................................................................190
source model ....................................................135
spatial attribute ..................................................158
spatial data .........................................................39
spatial data infrastructure ....................................56
spatial data service .............................................92
spatial data service class ....................................84
spatial data service type ......................................83
spatial data set ....................................................47
spatial data set series .........................................50
spatial data theme ...............................................70
spatial dataset .....................................................47
spatial information ...............................................39
spatial object (1) ...............................................177
spatial object (2) .................................................40

spatial object type .............................................164
spatial operation ................................................214
spatial operator .................................................214
spatial processing services; see geographic
information service..........................................92
spatial resolution .................................................74
spherical coordinate system ................................27
spheroid; see meridian.........................................30
standalone quality report ...................................228
style ....................................................................94
sub-process ......................................................272
sub-type ............................................................165
super-type .........................................................166
supplier .............................................................274
surface ..............................................................187
surface graph ....................................................209
surface patch ....................................................188
symdifference; see spatial operation..................214
target model ......................................................136
task services; see geographic information service 92
temporal consistency ........................................257
temporal processing services; see geographic
information service..........................................92
temporal quality .................................................255
temporal reference ..............................................72
temporal validity ................................................258
thematic accuracy .............................................254
thematic attribute ..............................................157
thematic processing services; see geographic
information service..........................................92
theme; see spatial data theme.............................70
tile .....................................................................126
tile matrix ..........................................................127
tile matrix set .....................................................128
topic category ......................................................68
topological complex ..........................................206
topological consistency .....................................249
topological object ..............................................199
topological primitive ..........................................200
topological solid ................................................205
topology ..............................................................45
touches; see spatial operation...........................214
transformation ...................................................129
transformation rule ............................................137
transformation service .......................................110
type ...................................................................162
uniform resource identifier ..................................67
union; see spatial operation...............................214
unique resource identifier ....................................67
universe of discourse ........................................141
up-to-dateness ..................................................259
usability element ...............................................260
user interface ......................................................89
value domain ....................................................172
vertical coordinate reference system ..................19
vertical datum .....................................................14
view service ......................................................104
visualisation service ..........................................112
voidable ............................................................171
WCS; see download service..............................105
web coverage service .......................................108
Web Coverage Service; see download service. .105
Web Feature Service; see download service.....105
Web Map Service; see view service..................104
Web Map Tiling Service; see view service.........104
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web service (1) ...................................................99
web service (2) ..................................................100
web site .............................................................100
WFS; see download service..............................105
within; see spatial operation...............................214

WMS; see view service......................................104
WMTS; see view service...................................104
workflow services; see geographic information
service............................................................92
zero meridian ......................................................31
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Numren i registret anger termpostnumren.
absolut noggrannhet .........................................251
abstrakt datatyp ................................................167
aggregering .......................................................234
aktualitet ...........................................................259
anrop .................................................................119
ansvarig part .......................................................78
ansvarig parts funktion ........................................79
ansvarig parts roll ................................................79
användargränssnitt .............................................89
applikationsschema ..........................................144
arv .....................................................................155
attribut ...............................................................156
begreppsmodell ................................................140
begränsningar av den offentliga åtkomsten ........77
beskrivande attributets riktighet ........................239
beskrivande resultat ..........................................232
breddgrad ...........................................................32
brist ...................................................................244
cirkelbåge .........................................................183
cylindriskt koordinatsystem .................................28
datakvalitetsmått ...............................................224
datakvalitetsresultat ..........................................229
datakvalitetstema ..............................................223
datamodell ........................................................139
datamängd ..........................................................48
datamängdsserie ................................................49
dataprodukt .........................................................51
dataproduktspecifikation .....................................52
datatyp ..............................................................162
datautvärderingsmetod .....................................220
datum ..................................................................12
datum för metadata .............................................81
deskriptor; se nyckelord.......................................69
dimensionspar ....................................................96
direkt utvärderingsmetod ..................................221
domänkonsistens ..............................................247
egenskap ..........................................................156
ellipsoidiskt koordinatsystem ..............................26
extern noggrannhet ...........................................251
extern objektidentifierare ...................................161
felaktighet .........................................................241
formatkonsistens ...............................................248
fristående kvalitetsrapport .................................228
fullständighet .....................................................242
förekomst ..........................................................168
förfrågan ...........................................................120
geodata ...............................................................39
geodetiskt datum ................................................13
geodetiskt koordinatsystem (1) ...........................26
geodetiskt referenssystem för koordinater ..........18
geografisk datamängd ........................................47
geografisk datatjänst ...........................................92
geografisk information ........................................39
geografisk omskrivande rektangel ......................71
geografiska data .................................................39
geografiskt informationssystem ..........................46
geoid ...................................................................37
geoinformatik ......................................................38
geoinformation ....................................................39
geometri ..............................................................44
geometrisk dimension .......................................191

geometriskt grundelement ................................179
geometriskt objekt .............................................178
geoportal .............................................................57
GIS .....................................................................46
grundkvalitetsmått .............................................225
gränssnitt ............................................................87
gränssnittsservice ...............................................99
härledning .........................................................235
höjd över ellipsoiden .............................................7
höjd över geoiden .................................................8
identifierare .......................................................160
indexterm; se nyckelord.......................................69
indirekt utvärderingsmetod ................................222
informationsmodell ............................................144
infrastruktur för geografisk information ...............56
infrastruktur för rumslig information ....................56
inledande operativ kapacitet ..............................118
INSPIRE; se infrastruktur för
geografisk information.........................................56
intern noggrannhet ............................................252
interoperabilitet ...................................................53
intresseområde .................................................141
jordellipsoid .........................................................36
kapacitet ............................................................117
kartanvändargränssnitt .......................................90
kartbild ..............................................................125
kartbladsindelning ...............................................35
kartesiskt koordinatsystem .................................23
kartprojektion ......................................................34
kartruta .............................................................126
katalogtjänst ......................................................113
klass av rumslig datatjänst ..................................84
klassificeringens riktighet ..................................238
kodlista ..............................................................174
kodning ...............................................................97
kodningsregel .....................................................98
konceptuell konsistens ......................................246
konceptuellt schemaspråk ................................145
kontaktpunkt för metadata ..................................80
konvertering ......................................................129
koordinat ...............................................................6
koordinatomvandling .........................................132
koordinatsystem (1) ............................................22
koordinatsystem (2) .............................................11
koordinattransformation ....................................131
krav ...................................................................216
kravöverenstämmelsevärde ..............................230
kund ..................................................................273
kurva .................................................................182
kvalitet ...............................................................215
kvalitetsbedömningsmetod ...............................268
kvalitetsbedömningsresultat ..............................269
kvalitetskravnivå ...............................................226
kvalitetskravnorm ..............................................226
kvalitetsledning .................................................265
kvalitetssäkring .................................................266
kvalitetssäkringsnivå .........................................270
kvalitetsutvärderingsmetod ...............................220
kvantitativa attributets riktighet ..........................240
kvantitativt resultat ............................................231
källmodell ..........................................................135
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latitud ..................................................................32
latitudcirkel ..........................................................29
leverantör ..........................................................274
livscykelinformation ...........................................159
logisk konsistens ...............................................245
lokalt datum ........................................................15
longitud ...............................................................33
longitudcirkel .......................................................30
läge .......................................................................1
lägesbestämningstjänst .....................................114
lägesnoggrannhet .............................................250
lägesnoggrannhet för rasterdata .......................253
längdgrad ............................................................33
länk ...................................................................203
manér .................................................................94
meridian ..............................................................30
metadata .............................................................58
metadataelement ................................................61
metadataklass .....................................................62
metadatasektion .................................................60
metadataspråk ....................................................82
metadatatjänst ..................................................101
metakvalitet .......................................................217
metakvalitetselement ........................................261
modell ...............................................................138
multiplicitet ........................................................169
målmodell .........................................................136
möjlig att ge tomvärde .......................................171
namnrymd .........................................................147
nedladdning med direkt åtkomst .......................106
nedladdningstjänst ............................................105
nod ....................................................................201
noggrannhet ......................................................237
nollmeridian ........................................................31
normalhöjd ..........................................................10
nyckelord ............................................................69
nättjänst ..............................................................99
objekt (1) ...........................................................148
objekt (2) ...........................................................149
objektklass ........................................................150
objekttyp ...........................................................163
omfattning .........................................................219
område .............................................................204
omvandling .......................................................129
omvandlingstjänst .............................................110
operation .............................................................91
ortometrisk höjd ....................................................9
paket .................................................................175
polärt koordinatsystem ........................................25
position .................................................................1
positioneringstjänst ...........................................114
presentation ........................................................93
prestanda ..........................................................116
process .............................................................271
produkt ..............................................................275
projicerat koordinatsystem ..................................24
pulltjänst ............................................................123
punkt .................................................................181
pushtjänst .........................................................124
referensellipsoid ..................................................36
referenssystem för koordinater ...........................11
regel för konvertering ........................................137
register ..............................................................176
registertjänst .....................................................113
relativ noggrannhet ...........................................252

restriktion ..........................................................146
resultat yttäcke ..................................................233
resurs ..................................................................59
resursbeteckning ................................................63
resurslokator .......................................................66
resurssammanfattning ........................................64
resurstyp .............................................................65
riktighet .............................................................236
rumslig datamängd .............................................47
rumslig datamängdsserie ....................................50
rumslig datatjänst ................................................92
rumslig information .............................................39
rumslig objekttyp ...............................................164
rumslig upplösning ..............................................74
rumsligt objekt (1) .............................................177
rumsligt objekt (2) ...............................................40
rutnät .................................................................127
rutnätssortiment ................................................128
rutnätsuppsättning ............................................128
rätvinkligt koordinatsystem ..................................23
sammansatt koordinatsystem .............................17
sammansatt referenssystem för koordinater .......17
schema .............................................................142
schemakonvertering .........................................134
service ................................................................85
servicegränssnitt .................................................88
sfäriskt koordinatsystem .....................................27
skikt ....................................................................95
subtyp ...............................................................165
supertyp ............................................................166
svar ...................................................................121
svarstid .............................................................122
söktjänst ...........................................................102
tema för rumsliga data ........................................70
tematisk noggrannhet .......................................254
temporal konsistens ..........................................257
temporal kvalitet ................................................255
temporal noggrannhet .......................................256
temporal referens ................................................72
temporal validitet ...............................................258
tillgänglighet ......................................................115
tillkomsthistorik ...................................................73
tjänst ...................................................................85
tjänst för åtkomst av täckande geodata ............108
tjänsteanrop ......................................................119
topologi ...............................................................45
topologisk konsistens ........................................249
topologiskt grundelement ..................................200
topologiskt objekt ..............................................199
typ av rumslig datatjänst .....................................83
täckningstjänst ..................................................108
täckningswebbtjänst ..........................................108
unik resursidentifierare ........................................67
uppräkningstyp ..................................................173
urval ..................................................................120
utvärdering av datakvalitet ................................218
vertikalt datum ....................................................14
villkor för tillgång och användning .......................76
villkor för tillgång och utnyttjande ........................76
visningstjänst ....................................................104
visualisationsservice .........................................112
visualisering ........................................................93
voidable ............................................................171
värdedomän ......................................................172
webbtjänst (1) .....................................................99
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webbtjänst (2) ...................................................100
ämneskategori ....................................................68
ämnesord; se nyckelord.......................................69

överensstämmelse (1) ........................................75
överensstämmelse (2) ......................................227
övertalighet .......................................................243
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Aakkosellinen hakemisto
Hakemiston numerot viittaavat termitietuenumeroihin.
absoluuttinen sijaintitarkkuus ............................251
absoluuttinen tarkkuus; ks. absoluuttinen
sijaintitarkkuus..............................................251
abstrakti tietotyyppi ...........................................167
abstrakti tyyppi ..................................................167
aggregointi ........................................................234
aiheluokka ...........................................................68
aikaavastaavuus ...............................................258
aikaviite ...............................................................72
ajallinen eheys ..................................................257
ajallinen laatu ....................................................255
ajallinen prosessointipalvelu;
ks. paikkatietopalvelu...........................................92
ajan mittauksen tarkkuus ..................................256
ajanmukaisuus ..................................................255
ajantasaisuus ....................................................259
ajoittava ominaisuus; ks. ominaisuus.................156
alityyppi .............................................................165
alueverkko ........................................................210
alustava toimintakyky ........................................118
analyysipalvelu ..................................................111
arvoalue ............................................................172
arvojoukko ........................................................173
arvojoukkoeheys ...............................................247
asiakas .............................................................273
asiasana .............................................................69
attribuutti ...........................................................156
avainsana ...........................................................69
avaruuskoordinaatit; ks. koordinaatti......................6
datumi .................................................................12
edustavuus .......................................................263
ehdollinen; ks. pakollisuusaste...........................170
ei-kvantitatiivisen ominaisuustiedon oikeellisuus 239
elinkaaritiedot ....................................................159
ellipsoidi; ks. vertausellipsoidi..............................36
ellipsoidinen koordinaatisto .................................26
ellipsoidinen korkeus ............................................7
enumeraatio ......................................................173
epäsuora laadun arviointimenetelmä ................222
epäsuora sijainti ....................................................3
erillinen laaturaportti ..........................................228
erillisdatumi .........................................................16
erilliskoordinaattijärjestelmä ................................21
erillisyys; ks. spatiaalinen operaatio...................214
erityinen laatumittari; ks. peruslaatumittari.........225
erotus; ks. spatiaalinen operaatio......................214
erotuskyky ...........................................................74
erotustarkkuus; ks. erotuskyky.............................74
esittäminen .........................................................93
esitystapasääntö .................................................94
ETRS-TM35FIN-projektio; ks. karttaprojektio......34
etäisyys; ks. spatiaalinen operaatio....................214
formaattieheys ..................................................248
geodeettinen datumi ...........................................13
geodeettinen koordinaatisto ................................26
geodeettinen koordinaattijärjestelmä ..................18
geodeettinen korkeus ...........................................7
geodeettiset koordinaatit; ks. koordinaatti..............6
geoidi ..................................................................37
geoidin korkeus; ks. geoidi...................................37
geoinformatiikka ..................................................38

geokoodaus ..........................................................4
geometria ............................................................44
geometriaobjekti ...............................................178
geometriatieto .....................................................44
geometrinen dimensio .......................................191
geometrinen kompleksi .....................................194
geometrinen kooste ..........................................180
geometrinen objekti ..........................................178
geometrinen operaatio ......................................214
geometrinen perusyksikkö ................................179
geometrinen primitiivi ........................................179
geometrinen rajaus ...........................................192
geometrinen tieto ................................................44
geometrinen ulottuvuus .....................................191
georeferointi ..........................................................5
GML-skeema; ks. sovellusskeema....................144
graafi .................................................................207
Greenwichin meridiaani; ks. nollameridiaani........31
hakupalvelu .......................................................102
hakupalvelupyyntö; ks. pyyntö............................119
hierarkiataso; ks. resurssin tyyppi........................65
hilatiedon sijaintitarkkuus ..................................253
historiatieto .........................................................73
homogeenisuus ................................................264
horisontaalinen datumi; ks. datumi.......................12
ilmentymä .........................................................168
insinööridatumi ....................................................16
insinöörikoordinaattijärjestelmä ...........................21
INSPIRE; ks. paikkatietoinfrastruktuuri................56
jakoruudukko ....................................................127
jana; ks. murtoviiva............................................185
jatkumo; ks. paikkatietojatkumo...........................43
jatkumomuotoinen tulos ....................................233
jatkumopalvelu ..................................................108
johtaminen ........................................................235
julkisen saatavuuden rajoitukset .........................77
jätettävissä tyhjäksi; ks. perustellusti tyhjä.........171
kapasiteetti ........................................................117
kappale .............................................................190
karteesinen koordinaatisto ..................................23
karttakuva .........................................................125
karttakuvapalvelu ..............................................104
karttakäyttöliittymä ..............................................90
karttalehtijako ......................................................35
karttaliittymä ........................................................90
karttaprojektio .....................................................34
karttataso ............................................................95
karttatiili .............................................................126
karttatiilimalli .....................................................128
karttatiiliruudukko ..............................................127
katselupalvelu ...................................................104
kerrannaisuus ...................................................169
kohde ................................................................149
kohdeluettelo ....................................................152
kohdeluokka .....................................................151
kohdemaailma ..................................................141
kohdepalvelu .....................................................105
kohdetyyppi .......................................................163
kohteen korvaaminen .......................................154
kohteiden välinen suhde ...................................153
kompleksinen kohde ...........................................42
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komposiitti .........................................................195
komposiittikappale ............................................198
komposiittikäyrä ................................................196
komposiittipinta .................................................197
konkreetti tyyppi; ks. abstrakti tietotyyppi...........167
konveksi peite; ks. spatiaalinen operaatio..........214
koodatun tiedon purkaminen; ks. koodaus...........97
koodaus ..............................................................97
koodaussääntö ...................................................98
koodiluettelo ......................................................174
koordinaatisto .....................................................22
koordinaatti ...........................................................6
koordinaattijärjestelmä ........................................11
koordinaattikonversio ........................................132
koordinaattimuunnos .........................................131
koordinaattioperaatio ........................................130
koordinaattitieto ....................................................2
koostaminen .....................................................234
korkeus ellipsoidista ..............................................7
korkeus; ks. korkeusjärjestelmä..........................19
korkeusdatumi ....................................................14
korkeusjärjestelmä ..............................................19
korkeuskoordinaatti; ks. koordinaatti......................6
koskettaa; ks. spatiaalinen operaatio.................214
kuori ..................................................................193
kuvaileva tulos ..................................................232
kuvailevan ominaisuustiedon oikeellisuus .........239
kuvapyramidi .....................................................128
kvantitatiivinen tulos ..........................................231
kvantitatiivisen ominaisuustiedon tarkkuus .......240
kvasigeoidi; ks. normaalikorkeus.........................10
kysely ................................................................120
kyselypalvelu .....................................................106
kysyntätekniikka ................................................123
käsitekaavio ......................................................143
käsitemalli .........................................................140
käsiteskeema ....................................................143
käsitteellinen eheys ...........................................246
käsittelypalvelu ..................................................109
käyrä .................................................................182
käyräsegmentti .................................................186
käytettävyystekijä ..............................................260
käyttöliittymä .......................................................89
käyttöliittymäpalvelu; ks. paikkatietopalvelu.........92
käyttörajoitukset; ks. saatavuus- ja käyttöehdot...76
laadun arviointimenetelmä ................................220
laadun arviointimenettely ..................................268
laadunarviointitulos ...........................................269
laadunhallinta ....................................................265
laadunohjaus ....................................................267
laadunvarmistus ................................................266
laadunvarmistustaso .........................................270
laatu ..................................................................215
laatukuvauksen laajuus .....................................219
laatukuvauksen laatu ........................................217
laatumittari ........................................................224
laatutekijä ..........................................................223
laatutulos ..........................................................229
laatuvaatimustaso .............................................226
lataaminen; ks. kohdepalvelu.............................105
latauspalvelu .....................................................105
latitudi .................................................................32
leikkaa; ks. spatiaalinen operaatio.....................214
leikkaus; ks. spatiaalinen operaatio...................214
leveysaste ...........................................................32

leveyskoordinaatti; ks. koordinaatti........................6
leveyspiiri ............................................................29
lieriökoordinaatisto ..............................................28
linkki ..................................................................203
longitudi ..............................................................33
looginen eheys ..................................................245
lueteltu tietotyyppi; ks. arvojoukko......................173
luokittelun oikeellisuus ......................................238
luotausdatumi; ks. korkeusdatumi........................14
luotettavuus ......................................................262
malli ..................................................................138
mallimuunnos; ks. tietomallimuunnos................133
mallinnuskieli ....................................................145
meridiaani ...........................................................30
metalaatu ..........................................................217
metalaatutekijä ..................................................261
metatiedon kieli ...................................................82
metatiedon päiväys .............................................81
metatiedosta vastaava taho ................................80
metatieto .............................................................58
metatieto-ominaisuus; ks. ominaisuus...............156
metatieto-osio .....................................................60
metatietoa koskeva prosessointipalvelu; ks.
paikkatietopalvelu...........................................92
metatietoelementti ..............................................61
metatietopalvelu ................................................101
metatietoryhmä ...................................................62
monikulmio .......................................................189
murtoviiva .........................................................185
muunnos ...........................................................129
muunnospalvelu ................................................110
muunnossääntö ................................................137
muuntaminen ....................................................129
määrällinen tulos ...............................................231
napakoordinaatisto ..............................................25
nimiavaruus ......................................................147
nollameridiaani ....................................................31
nollapituuspiiri .....................................................31
normaalikorkeus .................................................10
normaalikorkeus; ks. koordinaatti..........................6
objekti ...............................................................148
objektiluokka .....................................................150
oikeellisuus .......................................................236
olio ....................................................................148
olioluokka ..........................................................150
ominaisuus ........................................................156
ortometrinen korkeus ............................................9
osaprosessi .......................................................272
paikallinen datumi ...............................................15
paikallinen koordinaattijärjestelmä ......................20
paikannuspalvelu ..............................................114
paikkatieto ...........................................................39
paikkatietoaineisto ..............................................47
paikkatietoaineistosarja .......................................50
paikkatietoinfrastruktuuri .....................................56
paikkatietojatkumo ..............................................43
paikkatietojärjestelmä .........................................46
paikkatietokohde .................................................40
paikkatietokohdetyyppi ......................................164
paikkatietopalvelu ...............................................92
paikkatietopalveluiden luokittelu; ks.
paikkatietopalveluluokka.................................84
paikkatietopalveluluokka .....................................84
paikkatietopalvelutyyppi ......................................83
paikkatietoportaali ...............................................57
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paikkatietoryhmä .................................................70
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