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Aurajoki kartalle - työn puitteet

• Toteuttaja: Aurajokisäätiö sr

• Toiminta-aika 1.2.2017-31.8.2018, osa-aikainen 
työntekijä

• Kohdealue: Aurajokilaakson maaseutukunnat 
Oripää, Pöytyä, Aura ja Lieto

• Kohderyhmä: asukkaat, paikallistoimijat, kunnat, 
matkailijat, Aurajoki-tietoa hakevat ja jokilaaksossa 
kulkevat

• Leader-rahoitus 80 % Varsin Hyvä ry:n ja 
V-S jokivarsikumppaneiden kautta V-S ELY-keskuksesta



• Hankkeen tavoitteena on tuottaa kaikille avointa, maksutonta 
sähköistä paikkatietoaineistoa Aurajoki-alueelta

• Mukaan kulttuuri-, maisema-, virkistys- ja ympäristökohteita

• Tietoa jokialueelta on saatavilla jo nyt paljon sähköisesti, mutta 
ne ovat hajallaan

• Tietoa toisaalta ”piilossa” eri toimijoilla ja arkistoissa

• Toiveena myös, että hanke voisi olla esimerkkinä ja innostajana 
muillekin yleishyödyllisille yhdistyksille ja toimijoille

• Hankkeessa etsitään käytännöllisiä, maksuttomia/edullisia ja 
pitkäjänteisiä ratkaisuja palvelun tuottamiseen. 

Lähtökohdat työlle





Toimet
• Kartalle mukaan erilaisia kohteita, alueita, faktoja, 

kuvia, tarinoita, linkkejä laajempiin tiedostoihin

• Paikallisilla toimijoilla mahdollisuus tuottaa/toimittaa 
omaa aineistoaan kartalle

• Täydennetään aineistoa mm. kyselyin, valokuvin ja 
maastotöin

• Prosessoidaan materiaali kartalle paikkatietoaineistoksi

• Julkaistaan materiaali verkossa Aurajoki-verkkosivuilla 
ja Lounaispaikka-karttapalvelussa

• Hankkeen jälkeen päävastuu tietojen päivittämisestä 
Aurajokisäätiöllä





Aineistoja
• Aurajokisäätiön omia aineistoja: esim. valokuvat, virkistysreitit, 

maisemakohteet, nähtävyydet, vedenlaatu- ja virtapaikka-
aineistot, perinteenkeruuaineisto, Aurajoen maisematie –
aineisto

• Valikoimia muista avoimista tietokannoista, kirjallisuudesta ja 
muista lähteistä: esimerkiksi Museoviraston, 
Ympäristökeskuksen ja Turun museokeskuksen aineistot, 
liikuntapaikat 

• Tuotetaan ja täydennetään materiaalia maastossa ja 
valokuvaamalla

• Otetaan yhdistyksiltä ja kunnilta mieluusti materiaalia ja ideoita 
kohteista

• Yhteistyötä muiden paikkatietohankkeitten ja toimijoiden kanssa





Karttapalvelun tuottaminen

• Perustietokanta kootaan ja muokataan avoimen lähdekoodin 
QGIS-ohjelmistolla.

• Lähdeaineistoja sekä karsitaan että täydennetään palveluun 
sopivaksi.

• Valmis aineisto julkaistaan Aurajokisäätiön verkkosivujen 
www.aurajoki.net kautta sekä Lounaistiedon Lounaispaikka –
palvelussa. 

• Aurajokisäätiön sivuilla toteutus paikkatietoikkuna.fi –palvelun 
kautta. Kokeiltu myös carto.com-palvelua.

• Karttapalvelu käytettävissä ja aineistot saatavilla maksutta, 
huomioidaan käyttöoikeudet.

• Omien aineistojen lisenssi CC-BY-NC (kaupallinen käyttö ei 
sallittu).





• Esitystapa oman palvelun kartalla, ryhmittely

• Miten pitkälle maksuttomat ohjelmistot taipuvat?

• Materiaalin monitahoisuus ja loputtomuus, mitä 
suodatetaan, mitä muokataan, mitä täydennetään

• Voiko lopputuloksesta tulla liian raskas ja sekava 
käyttää?

• Löytääkö loppukäyttäjä karttapalvelun ja aineistot?

• Päivitysten varmistaminen hankkeen jälkeen: 
Aurajokisäätiö vastuutaho

• QGIS-ohjelma osoittautunut käteväksi, maksuttoman 
karttapalveluratkaisun löytäminen vaikeampaa

Haasteita ja pohdintaa





Yhteystiedot:
Aurajokisäätiö/Aurajoki kartalle 
projektipäällikkö Sinikka Paulin
puh 044 241 5710
s-posti sinikka.paulin@aurajoki.net
www.aurajoki.net/aurajoki-kartalle

Diaesityksen kuvat: Irma Kemppainen, Viri Teppo-Pärnä, Timo Saarinen, 
Sinikka Paulin, Jukka Nyyssönen, 
Johannes Lahti

Kiitokset!

Vastaa kyselyymme osoitteessa: 
https://fi.surveymonkey.com/r/D9GDLBF

mailto:sinikka.paulin@aurajoki.net
http://www.aurajoki.net/aurajoki-kartalle

