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Löytyykö yrityksesi reittioppaasta?

OpenStreetMap kartasto (OSM) monien reittioppaiden ja 
paikannussovelluksien pohjana, esim:

FÖLI reittiopas (Turku ja lähikunnat)
HSL reittiopas (pääkaupunkiseutu)
Matka.fi (valtakunnallinen)
MAPS.ME (offline-kartat ja reitit gps)
FINTEREST (guide map of Finland for turists)
ABC asemat
Saaristolautat.fi (Turun saariston ja Ahvenanmaan lauttareitit)
Perille (Vertaile kaupunkien välistä joukkoliikennettä)
HERE.fi (WeGo)
Jälki.fi (palvelu polkupyörän ystävälle)
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Mikä on OpenStreetMap? 
www.openstreetmap.org
 Ilmainen ja avoin maailmanlaajuinen kartasto
 Käyttäjien ylläpitämä ja hallitsema 

(OpenStreetMapFoundation) => kuka tahansa 
voi muokata karttaa

 Jossain maissa on ainoa julkisesti saatavilla 
oleva kartta-aineisto

 Suurten kaupunkien osalta kartta-aineisto on 
melko kattava, mutta maaseudulta puuttuu 
vielä paljon rakennuksia ja palveluita

 OpenStreetMap-karttatietoja saa käyttää 
Open Data Commons Open Database License
ehdoilla

 Project Finland:
o https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Fi

nland
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OpenStreetMap
mitä kartta sisältää?
 Sisältää rakennuksia, jokia, järviä, teitä, pysäkkejä yms

 Karttakohteet : wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features

 Tietotyypit: 

o piste (node), 

o pistejono (viiva, alue), 

o relaatio (relation)

 Abstrakti käsite, esim. kääntymiskielto, bussilinja tai 
pyöräilyreitti•

 Monimutkaisempi kohde, esim. multipolygoni tai kohde 
jossa on reikä

 Ominaisuustieto (= tag)

 Kuvaa kohden käyttötarkoitusta

 Yhdellä kohteella voi olla rajaton määrä ominaisuustietoja

 TagInfo: taginfo.openstreetmap.org/
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- Kartan muokkaamiseksi tarvitset tietokoneen 
ja hiiren. Kartoitus on hiirellä
paljon helpompaa kuin kosketuslevyllä

- Rekisteröi käyttäjäksi OSM-palveluun:
https://www.openstreetmap.org/user/new

- Varmista tunnuksesi sähköpostiisi lähetetyn 
linkin kautta

- Tutustu OSM-aloittelijan oppaaseen:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Fi:Beginners%27_g
uide

Tageista: https://taginfo.openstreetmap.org/

Ennen aloittamista
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Kartan editointi
 http://www.openstreetmap.org/edit

 Editointi selaimella: iD-editor =>

Voit lisätä palvelupisteen/yrityksen kartalle suoraan 
verkkosivulla

 Muista tallentaa muokkauksesi! 

 Voit valita taustakuvan (oletuksena Bing-sateliittikuva)

 Voit lisätä kartalle myös omia kiinnostuksen kohteita, 
esim. 

o urheilupaikat

o hiihtoladut tai vaellusreitit

Lisää palvelu OSM-karttaan
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1. Luo itsellesi OSM-tunnus ja kirjaudu 
palveluun

3. Aloita muokkaus
4. Lisää paikkapiste kartalle 
(palvelu, yritys, pysäkki yms)

Kartan lähennys ja loitonnus
2. Hae paikka

Lisää ohjeita tästä linkistä

5. Lisää ominaisuustiedot: 
kohdetyyppi, nimi, osoite, aukioloajat,
www-sivut, esteettömyys yms

Karttanäkymä (taustakartta)

Merkkien selitykset

6. Tallenna muokkaukset

Ilmoita karttavirhe
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Kartan jakaminen



Virma - Avointa
virkistysmatkailutietoa

virma.lounaistieto.fi

Julkaistu 2018
Sisältää noin 1000 kohdetta

Voit lisätä yrityksesi tiedot
 myös Virmaan



Virma — aineiston
hajautettu keruu
virma.lounaistieto.fi

Kuka tahansa voi lisätä
virkistystietoa
Käyttäjät lisäävät aineistoa

 Paikallistuntemus
 Ajantasainen tieto

Työkalun käyttöön ohjevideoita
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