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Mobiilipaikkatietowiki
ja lähiympäristö

Hankkeen esittely Etelä-Savon 
TE-keskuksen Yritystukityöryhmälle 

Juvalla 4.12.2008 
Anu Liljeström 

RaJuPuSu-Leaderin kehittämishanke 
1.9.2008-31.12.2010

• Rakentaa teknologiapalvelu luonto- ja 
kulttuuriympäristön kohteiden 
informaation eli paikkatiedon 
yhteisölliseen tuottamiseen

– Teknologia
– Paikkatietoa tuottavan yhteisön toimintamalli

Hankkeen tavoite

MOBIILIPAIKKATIETOWIKI
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• Pilotointi
– Hankkeessa rakennetaan mobiililuontopolku
Vilkaharjulle paikkatietoa tuottavan yhteisön 
valitsemista kohteista

– Sisällöstä tuotetaan luontopolun opastaulut 
Vilkaharjulle

– Palvelun monistaminen muihin RaJuPuSu-
kuntiin

• Lopputuloksena yleisesti 
hyödynnettävissä oleva palvelu ja 
teknologiaratkaisu mihin tahansa 
ympäristöön ja minkä tahansa yhteisön 
käyttöön

Hankkeen tavoite

Mobiilipaikkatietowiki

• Mobiili: 
– Informaatio muodossa, joka 
toimii sekä selaimessa 
tietokoneen ääressä että
matkapuhelimessa 

– On mahdollista ladata omaan 
puhelimeen ja ottaa mukaan

– Uusin tieto aina saatavilla
– Informaatiota on myös 
mahdollista täydentää
matkapuhelimen sekä
tietokoneen kautta – on 
vuorovaikutteinen
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Mobiilipaikkatietowiki

• Paikkatieto luontokohteesta:
– Kartalle ja koordinaatistoon paikannettu 
informaatio ja niistä koottuja kokonaisuuksia 
• Tekstiä – tiivistetty informaatio, laajempi 
kuvaus, tarinoita, uskomuksia

• Kuvia – kohteesta eri vuodenaikoina, 
kohteeseen liittyviä kuvia muualta 

• Äänitiedostoja - haastatteluja, kertomuksia, 
luonnon ääniä

• Videotiedostoja – työnäytöksiä, simulaatioita
• Linkkejä sivuston ulkopuolisiin kohteisiin

– Paikannus luonnossa liikkuessa 
matkapuhelimen kautta, kohteiden ja niihin 
liittyvän informaation löytäminen

– Paikkatiedon päivittäminen luonnosta, 
pisteiden ja informaation lähettäminen.

Mobiilipaikkatietowiki

• Wiki:
- ”Vapaa tietosanakirja” ”Vapaasti 
muokattava tietosanakirja”

- Tuottajana kiinnostunut yhteisö, joka 
kokoaa tietoa itselleen kiinnostavista 
asioista ja haluaa julkaista sen 
kaikille nähtäväksi

- Informaatiota täydennetään ja 
muokataan jatkuvasti – uusin tieto 
aina saatavilla
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Hankkeen toimijat
• Hankeen hakija ja hallinnoija Sulkavan kunta, 

elinkeinotoimi
– Projektivastaavana Anu Liljeström (osa-aikaisesti 

hankkeessa)
– Ohjausryhmän pj. Kj. Sami Sulkko

• Hankkeen kumppaneita:
– Joensuun yliopisto, Savonlinnan OKL (toimintamalli ja 

teknologia)
– Mapline Oy, Sulkava (teknologia)
– Lumo Oy, Sulkava (mediaosaaminen, taulujen sisältöjen 

yhdistäminen ja taulujen rakentaminen, käännökset 
jne.)

• Paikkatietoa tuottava yhteisö:
– Perusopetuksen ja lukion oppilaita  Sulkavalla
– Savonlinnan OKL opettajaopiskelijoiden ryhmiä
– Aihealueiden asiantuntijat (historia, geologia, metsä, 

muu luonto, teknologia, media)
– Kaikki halukkaat kohteista kiinnostuneet 

Palvelun käyttäjät

Tuottajayhteisö

Polun käyttäjä, 
paikkatiedon 
hyödyntäjä
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http://www.mobiiliwiki.net/wiki/
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- Koulut
- Kotiseutuyhdistykset
- Erilaiset perinneyhdistykset
- Kansalais- ja työväenopistot
- Kyläyhdistykset
- Yritykset

Palvelun mahdolliset hyödyntäjät 
tulevaisuudessa

”Hankkeen sivutuotteena”

Uudenlainen yhteistyömalli koulujen ja yritysten välille

Opetuksessa toteutetun hyödyntäminen esim. matkailussa 

Tärkeä, merkittävä, hyödyllinen ja mielekäs 
oppimistehtävä sitouttaa oppilaat toimintaan

Kotiseudun arvostaminen

Opetuksen siirtyminen luokkahuoneen ulkopuoliseen 
maailmaan


