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mikko ristikangas ja mirjam heikkinen

helsingin kaupungin  
asukkaat ja viranomaiset voivat hakea erilai-
sia  palveluita helposti samalla kertaa samasta 
palvelusta.

palvelukarTTa on pilottihanke, jolla 
pyritään helpottamaan kaupungin palve
lujen löytymistä. Palvelukartan tiedot ovat 
ajan tasalla yhdessä keskitetyssä tietova
rastossa. Palvelu on toteutettu Helsingin 
kaupungin talous ja suunnittelukeskuk
sen tietotekniikkaosastolla yhteistyössä 
kaupungin virastojen, Siton ja Affecto 
Finland Oy:n kanssa.

Karttapalvelussa on ennen kaikkea 
haettu käytettävyyttä ja palveluiden löy
tyvyyttä. Lähtökohtana on ollut se, että 

palvelukartasta voi esimerkiksi hakea kaupungin palveluita oman 

kodin läheisyydestä 500 metrin säteellä.

helsingin kaupunki tarjoaa 

paljon erilaisia palveluita 

asukkailleen ja palvelu-

kartta helpottaa niiden 

löytämistä.
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asukkaat ja viranomaiset voivat hakea 
erilaisia palveluita helposti samalla kertaa 
samasta palvelusta. Kuntalainen voi ha
kea kartalta oman asuintalonsa osoitteen 
perusteella ja liittää karttaan erilaisia 
hakutoimintoja, joiden avulla hän pääsee 
näkemään lähialueen kirjastot, liikunta
paikat ja vaikkapa päiväkodit. Jokaisesta 
pisteestä aukeaa palvelun tarkemmat 
tiedot kuten osoitteet ja yhteyshenkilöt 
sekä tiedot julkisista liikenneyhteyksistä 
kyseiseen paikkaan.

Palvelukartalta voi antaa myös pa
lautetta, joka kohdistuu suoraan toimi
pisteeseen ja sen palveluihin. Palaute ja 
vastaukset niihin julkaistaan toimipiste
kohtaisella palautepalstalla. Palautekana
via pilotoidaan muutamassa virastossa, 
ja vuoden 2009 aikana kanavia avataan 

lisää. Tavoitteena on, että 
palautteista ja vastauksista 
muodostuu ajan kuluessa 
yhteisesti jaettu palautetie
tokanta.

– ”Palvelukartta on herät
tänyt myönteistä huomiota 
niin kuntalaisten keskuu
dessa kuin myös kaupungin 
virastojen sisällä”, kertoo 
projektipäällikkö Mirjam 
Heikkinen Helsingin kau
pungilta. Palvelukarttaa on 
käytetty mm. vanhuspal
velujen alueelliseen kartoi

tukseen sekä opetuskäyttöön. Käyttäjät 
ovat toimineet myös tehokkaina laadun
valvojina ilmoittamalla löytämistään 
epätarkkuuksista.

paikkatietoportaali
Palvelu pohjautuu Siton SpatialWeb
järjestelmän ympärille, joka mahdollistaa 
tietojen selailun karttakäyttöliittymässä. 
Lopputulos on Internetin käyttäjälle 
selkeä ja havainnollinen ”nettisivusto”, 
josta eri hakutoiminnot löytyvät helposti. 
Palvelukartan tietoja hyödynnetään myös 
kaupungin intranetissä ja kaupungin 
omissa paikkatietopalveluissa.

SpatialWeb on portaali paikkatieto
aineistojen selailuun, analysointiin ja 
tulostukseen. Palvelun sisältö ja toimin
nallisuus sovitetaan asiakkaan aineistojen 
ja tarpeiden mukaiseksi.

”Helsingin kaupunki halusi palve
lustaan erittäin laajaalaisen ja kattavan, 
mutta palveluun on vieläkin mahdollista 
saada lisätoiminnallisuuksia”, kertoo 
Mikko Ristikangas, joka toimii johtajana 
Siton ohjelmistotyksikössä.

Portaalitekniikan avulla eri tietova
rastoja voidaan helposti yhdistää samaan 
käyttöympäristöön. Tämä mahdollistaa 
seudullisten palveluiden toteutukset 
myös erilaisista järjestelmäympäristöistä. 
Palvelun tiedot pyritään tuomaan palve
luun suoraan organisaation rekistereistä 
ja tietojen ylläpitolähteistä käyttäen 
modernia data mining teknologiaa. Tar
vittaessa tietoja louhitaan myös standar
dien rajapintojen avulla suoraan valtion 
rekistereistä.

Helsingin kaupunki pystyy nyt tarjoa
maan asiakkailleen helppokäyttöisen ja 
nykyaikaisen käyttöliittymän omaavan 
paikkatietopalvelun.
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