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Luonto- kulttuuri- ja perinneympäristön kohteiden 
paikkatiedon yhteisöllinen tuottaminen

ja hyödyntäminen mobiili- ja verkkoympäristössä
Mobiilipaikkatietowiki ja lähiympäristö

Rajupusu Leaderin kehittämishanke 
Mobiilipaikkatietowiki ja lähiympäristö

• Käynnistyi 1.9.2008 (kunnanhallitus, 
kunnanvaltuusto)

• Hyväksyttiin Leaderissa 14.10.2008

• Hyväksyttiin Te-keskuksessa 8.12.2009

Rahoitus: 
– Kokonaiskustannusarvio 129 720 €

– Eu-tuki 85 % eli 110 262 €

– Yksityisrahoitus 15 % eli 19 458 €

– Kuntarahoitus 0 €
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Hankkeen toimijat

• Hankkeen hakija ja hallinnoija, päävastuullinen toteuttaja 
Sulkavan kunta

• Yhteisön toimintamalli ja palvelun määrittely 
Itä-Suomen yliopisto, Savonlinnan OKL

• Palvelun esittelyn ja kohteiden opastaulujen sisällön 
toteutus, paikkatietokohteiden kokoaminen:Lumo Oy, 
Sulkava (lukiolaisten yritys)

• Kilpailutuksen perusteella valittu teknologiaratkaisun 
toteuttaja Mapline Oy, Sulkava

• Paikallinen yhteistyökumppani Sulkava-seura ry.

• Paikkatiedon tuottajia, koulut, yhteisöt, yksityiset… kuka 
tahansa

Hankkeen yksityisrahoittajat

• Elma, Eino ja Veikko Jumppasen säätiö

• Savonlinnan seudun maataloussäätiö

• Sulkava-seura (Etelä-Savon Kulttuurirahaston apuraha)

• Syksyllä (kesällä) 2010 tarjotaan yrityksille ja yhteisöille 
mahdollisuutta lähteä tukemaan hanketta

Hankkeen yksityisrahoittajat tulevat saamaan näkyvyyttä
hankkeen mobiili- ja verkkopalvelussa sekä hanke-
esittelyissä
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• Rakentaa teknologiapalvelu luonto-, kulttuuri- ja 
perinneympäristöjen kohteiden informaation ja 
paikkatiedon keräämiseen ja esittämiseen (verkossa 
ja mobiilissa toimiva)

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoite

• Yhteisöllisen toimintamallin luominen 
paikkatiedon tuottamiseen

• Koko Sulkavan (Rajupusu-) alueen luonto-, 
kulttuuri- ja perinneympäristön kohteiden 
keräämistä ja niihin liittyvän informaation 
kokoamista paikkatiedoksi teknologiapalveluun

• Kohteita ja palvelua esittelevien taulujen 
tekeminen
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Mihin hanke vastaa?

• Luonto-, kulttuuri- ja perinneympäristöjen 
kohteiden tieto näkyväksi ja hyödynnettäväksi
– Hiljainen tieto näkyväksi ja talteen
– Eri-ikäisten ja eri yhteisöjen yhteistyö
– Asiantuntijoiden hyödyntäminen kohteiden 
rakentamisessa

• Matkailu, retkeily, opetus
• Kohteiden rakentaminen autenttinen, mielekäs, 
haastava oppimistehtävä
– Mahdollisuus aidosti oppiaineiden rajoja rikkovaan 
toimintaan

– Tekemisellä merkitys myös muille kuin tekijälle
– Sosiaalisen median kaltainen toimintatapa ja teknologia
– ”Uuden tiedon” ja ”oman tiedon luominen”

Paikkatieto kohteista

• Kartalle ja koordinaatistoon paikannettu kohde, sen 
informaatio (metatieto) sekä laajemmin koottuja 
kokonaisuuksia (tietopaketteja, digitarinoita, 
virtuaalielämyksiä, tutkimusraportteja jne.)

• Jokaisesta kohteesta METATIETO, joka näkyy 
matkapuhelimessa ja selaimen karttapohjalla suoraan
– Kohteen nimi
– Tarkastelunäkökulma, jos valittu (kulttuuri, luonto, 
tekniikka, talous, muu)

– Kieli (suomi, englanti, venäjä…)
– Tekijä
– Päivämäärä
– Lyhyet lisätiedot
– Medialinkki RajupusuWikiin ja muuhun mediaan
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Paikkatieto kohteista

• Tuotettu kokonaisuus saa olla tekijöidensä näköinen!
Teknologian osaaminen ei ole pääasia – keinoja on monia miten päästään 
lopputulokseen

– Tekstimuotoiset esitykset eli RajupusuWiki-teksti
– Tekstinkäsittely + kuvat

– Videot
– Video, otoksista yhdistetty, leikattu sekä editoitu kokonaisuus
– Video, otokset peräkkäin – ei leikkaamista
– PowerPoint –esitys + ääni, käännetty videomuotoon, johon liitetty videoleikkeitä

(pokkarikamera, mobiilipuhelin)
– Animaatio
– Yhden otoksen videoleike (pokkarikamera, mobiilipuhelin)
– YouTube –videovarastona

– Kuvakertomukset ja ”maisemapenkit”
– PowerPoint, Open Officen Impress
– Video-ohjelmat
– Kuvagalleria 

– Äänitiedostot
– Useamman ”otoksen” leikkaaminen ja yhdistäminen
– Yhden ”otoksen” nauhoitus
– Äänimaisemat

Tärkeitä huomioita

• Kohteen sisällön voi aloitta pienestä tiedosta –
kohteen nimi….

• Sosiaalisen median idea yhdessä tekemisestä ja 
asioiden tarkentamisesta ja laajentamisesta 

• Pyritään merkitsemään lähteet  

• Muiden tekijänoikeuden alaista materiaalia ei 
saa käyttää ilman lupaa – MUSIIKKI, KUVAT jne. 

• Yksityisyyden suoja ja vapaehtoisuus

Palvelu ei ole kaupallinen palvelu – Yksityisrahoitu kseen 
osallistuvat yritykset ja yhteisöt tulevat saamaan 

näkyvyyttä palvelussa
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Kiitos ja kommentteja!


