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Suomen geologiseen tietoon
on portti

Geologian tutkimuskeskus on
koonnut geologisen tietoaineis-
tonsa yhteen hakupalveluun,
Hakkuun. Keväällä 2014 julkais-

tun Hakku-palvelun avulla voi hakea ja ottaa
käyttöön erilaisia geologisia tietotuotteita.

Uuden hakupalvelun luominen liittyy
GTK:n laajempaan pitkäjänteiseen kehittämis-
työhön, jonka tavoitteena on kehittää koko
tietotuote- ja palveluvalikoimaa asiakastarpei-
den pohjalta.

Palvelulle oli suuri tarve, koska GTK:n
tietotuotevalikoima oli jokseenkin hajallaan eri
palvelujen alla. Käyttäjän oli vaikea löytää tar-
vitsemaansa aineistoa ja saada kokonaiskuvaa
tarjonnasta. Osa tuotteista ei ollut lainkaan
saatavilla sähköisten jakelukanavien kautta.
Lisäksi palveluratkaisut ja niiden toiminnalli-
suudet poikkesivat toisistaan.

Hakun suunnittelu aloitettiin vuonna
2012 ja palvelu julkaistiin nykymuodossa
maaliskuussa 2014. Hakku korvaa valtaosan
jo vanhentuvista ja pirstaloituneista hakupal-
veluista. Hakupalvelun kehittämisen rinnalla
toteutettiin myös uusi ja yhtenäinen tuotetie-
tokanta.

GTK:n tietotuotteet nyt entistä
käyttäjäystävällisemmässä
muodossa
Hakupalvelusta löytyvät Suomen geologiaan
kytkeytyvä paikkatieto, dokumentit ja meta-
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tiedot 1800-luvulta aina nykyhetkeen saakka.
Hakku kattaa kaikki GTK:n tuottamat ja hal-
tuun saamat julkiset tietotuotteet. Sisältö kart-
tuu uusien raporttien, julkaisujen ja etenkin
paikkatietotuotteiden osalta jatkuvasti. Myös
vanhempaa aineistoa tulee laajemmin esille
digitalisoinnin myötä.

Tuotteet on jaettu palvelussa neljään erilliseen
kokonaisuuteen:

Julkaisut, raportit ja kartat
Paikkatietotuotteet
Valokuvat
Karttapiirrokset

Jokaisella kokonaisuudella on oma haku-
käyttöliittymänsä. Palvelun näkymä ja tuot-
teiden hakutavat vaihtelevat kunkin kokonai-
suuden tuoteominaisuuksien mukaan. Haku-
toiminnot perustuvat tietotuotteiden kuvailu-
tietojen (metatiedot) hyödyntämiseen. Käyt-
täjän tehtävänä on määritellä, millä tiedoilla
kokonaisuudesta rajataan kiinnostava osa. Val-
taosan tuotteista voi ladata suoraan käyttöön
verkkopalvelusta ja muut ovat tilattavissa. Pal-
velussa on sekä maksullisia että maksuttomia
tuotteita. Myytäviä tuotteita ovat mm. paino-
tuotteet ja kartat sekä osa paikkatietotuotteis-
ta.

Hakun tuotekokonaisuudet
Suuri osa Hakun sisältämistä tuotteista on ol-
lut saatavilla aiemminkin, vaikka hakupalve-
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lun julkaisemisen yhteydessä tuotevalikoima
kasvoi merkittävästi. Kokonaan uutena tuo-
teryhmänä verkkojakeluun mukaan tulivat
paikkatietotuotteet.

Julkaisut, raportit ja kartat -kokonaisuus si-
sältää tiedot kaikista GTK:n tuottamista jul-
kaisuista, GTK:n laatimista tai sille luovute-
tuista arkistoraporteista sekä kartoista ja kart-
talehtiselityksistä. Suurin osa tuotteista on va-
paasti saatavilla pdf-muodossa.

Paikkatietotuotteet ovat geologisesta havain-
to- ja mittausaineistoista tuotettuja, koordi-
naatteihin sidottuja aineistoja. Palvelusta voi
etsiä ja ladata GTK:n tuottamia maksuttomia
tai maksullisia paikkatietotuotteita. Suuri osa
sisällöstä on kuitenkin suorassa verkkojakelus-
sa: tuotteita tarjotaan ns. avoimena tietona,
vapain jatkokäyttöoikeuksin, tai peruslisens-
sillä sovituin ehdoin. Karttakäyttöliittymä hel-
pottaa kohteiden valintaa ja tuotteiden sekä

niiden formaattien katselua. Samalla käyttäjä
voi tutustua myös tuotekohtaisiin metatietoi-
hin. Paikkatietotuotteita on saatavilla nyt noin
70 kappaletta ja uusia kehitetään jatkuvasti li-
sää.

Valokuvat-kokonaisuuden kautta on katsot-
tavissa ja ladattavissa tiedostot yli 10 000:sta
GTK:ssa tallennetusta valokuvasta. Valokuvilla
on aina ollut merkittävä rooli geologisten ha-
vaintojen tallentamisessa. Vanhimmat palve-
lussa esillä olevat kuvat ovat 1800-luvun lop-
pupuolelta. Koordinaattitiedot sisältäviä ku-
via voi hakea myös rajaamalla kiinnostuksen
kohteena olevan alueen karttapohjalta.

Karttapiirrokset-kokonaisuus sisältää tiedot
GTK:n vanhoista käsin piirretyistä geologisista
kartoista vuosilta 1850–1970. Karttoja on yli
3200 kappaletta, jotka kaikki ovat ladattavis-
sa suuriresoluutioisina tiedostoina.

Kuva 1. Muinaisrantojen
havainnot -tuote hakupalve-
lun näkymässä. Tuotteeseen
on systemaattisesti kerätty
ja luokiteltu pistemäistä
havaintoaineistoa, joka liit-
tyy pääosin Litorinameren
maksimilaajuuteen sekä
ylimmän rannan tasoon
Suomessa. (Hakku-palvelu
GTK, 2014)

Fig. 1 The ancient shoreline
observations product shown
in the search view of the
Hakku service. The product
consists of systematically
collected and classified
spatial data about the
maximum extent of the
Litorina Sea and the highest
shoreline level in Finland.
(Hakku service GTK, 2014)
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Hakku 1.0 valmis –
palvelua kehitetään
edelleen
Palvelutoteutuksen projektipäällikkönä toimi-
nut Helena Saarinen on lopputulokseen tyy-
tyväinen. ”Erilaisten tuotteiden ja tietokanto-
jen yhdistäminen on ollut työlästä, mutta lop-
putulos on sen arvoista. Yhteen palveluun on
saatu puristettua valtava määrä tietoa, joka on
ennen ollut hajallaan.” Eri tuotteiden ja näke-
mysten yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudek-
si on työllistänyt seitsemänjäsenisen projekti-
ryhmän lisäksi koko tietopalvelun väkeä, Saa-
rinen kertoo. Palvelun teknisestä toteutukses-
ta vastasi IWA Labs Oy.

Hakku ja sen tarjoamat tuotteet ovat he-
rättäneet kiinnostusta sekä ammattilaisten että
harrastajageologien keskuudessa. Etenkin paik-
katietotuotteina jakelussa olevat uudet koko-
naisuudet ovat saaneet huomiota. Esimerkik-
si Muinaisrantojen havainnot -tuote on tar-
koitettu geologiseksi lähtötiedoksi mm. maa-
perän ja happamien sulfaattimaiden kartoit-
tamiseen, maankäytön ja rakentamisen suun-

nitteluun ja pohjaveden ja maa-aineksen ti-
linpitoa palveleviin selvityksiin. Tämän syk-
syn aikana julkaistaan useita paikkatietotuot-
teita (mm. Uurteet, Maa-aines ja Kalliokivi-
aines). Tekeillä oleva Maa-aines-tuote koostuu
pohjavedenpinnan yläpuolisesta muodostuma-
ja lajitetasosta. Tasot sisältävät tiedot muodos-
tumatyypistä, muodostuman pohjatasosta ja
ainesmäärästä sekä maa-aineslajitteesta.

Uutta hakupalvelua markkinoidaan ahke-
rasti tapahtumien, messujen ja seminaarien
yhteydessä.  Hakkua esiteltiin näkyvästi mm.
Paikkatietomarkkinoilla viime marraskuussa
(Kuvat 1 ja 2) sekä Geologian tutkijapäivien
ohessa tänä keväänä.

Hakun lisäksi GTK:ssa on panostettu
myös muiden tietopalvelukokonaisuuksien
kehittämiseen. Syksyllä 2013 julkaistiin tut-
kimusjulkaisujen hakupalvelu Summon, joka
parantaa julkaisujen löydettävyyttä ja lisää
käyttömahdollisuuksia. Kokonaisuutta täy-
dentävät myös GTK:n kirjaston ja arkiston
palvelut yhteen kokoava Verkkokirjasto sekä
maksullisten tuotteiden jakeluun suunnattu
GTK:n verkkokauppa. Jatkokehitystyö suun-

Kuva 2. Hakku-palvelu
lanseerattiin Paikkatieto-
markkinoilla marraskuussa
2013. Palvelua esiteltiin
sekä GTK:n osastolla että
erillisessä tietoiskussa.
(Kuva: Pauli Vartia, GTK)

Fig. 2. The Hakku service
was officially launched at the
Paikkatietomarkkinat (GIS-
Expo) in November 2013. The
service was showcased at
the GTK stand and in a
separate presentation.
(Photo: Pauli Vartia, GTK)
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Summary:
Hakku search service is the gateway
to Finland’s geological information

GTK has compiled its geological information in a
single search service. The recently introduced Hakku
service includes GTK-produced spatial data, photos
and documents related to Finnish geology from the
19th century to the present day.

There are four groups of information in Hakku:
 spatial data products
 publications, reports and maps
 photos
 map drawings

New products are being developed continuously.
The majority of the content is in direct online
distribution, free of charge. Commercial products,
such as publications and maps, are available for
purchase in the GTK online store.

Hakku replaces several search services previously
available on the GTK website, such as geokuvat and
publication and report search. To access Hakku, go
to the Information services section on GTK’s website
or directly to hakku.gtk.fi.

Hakku-hakupalvelu löytyy suoraan
osoitteesta hakku.gtk.fi tai GTK:n
verkkosivujen www.gtk.fi kautta.

taa palveluiden entistä tiiviimpään yhteistoi-
mintaan sekä integrointeihin.
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