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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyön tavoite on perehtyä ArcGIS-ympäristöön ja esittää reaaliaikaista paikkadataa ArcGIS-

ympäristössä. Reaaliaikaisella paikkadatalla seurataan missä ihmiset ja ajoneuvot liikkuvat KIP-alueella 

ja pyrkimyksenä on edistää alueen turvallisuutta. 

 

Opinnäytetyö tehdään päiväkirjamuotoisena 10 viikon ajan 27.9.2017 - 14.12.2017 välisenä aikana 

projektityönä. Päiväkirjamuotoisen opinnäytetyön raportointi tapahtuu päivittäisellä työtehtävien sekä 

oman osaamisen kasvun kuvaamisella ja viikoittaisella analyysillä. 

 

Opinnäytetyö tehdään ammattikorkeakoulun TKI-tiimin Biline-hankkeessa. Toimeksianto on selvittää, 

miten työkoneiden paikkatietoja esitetään reaaliaikaisesti ArcGIS-ympäristössä. Käytännön ympäristö 

on Kokkolan suurteollisuusalue (KIP) ja jotkin siihen liittyvät kuljetusalan toimijat. ArcGIS:siä ei ollut 

käytetty Biline-hankkeessa aikaisemmin. Sen sijaan käytössä olivat muun muassa OpenStreetMap ja 

Google Maps. 

 

Aloitan työn tutustumalla ArcGIS-ympäristön eri osiin lukemalla aiheeseen liittyviä manuaaleja, teke-

mällä tutoriaaleja, katsomalla video-luentoja ja testaamalla ympäristön komponenttien eri toimintoja. 

Sensoridatan kulkeutuminen Kokkolan suurteollisuusalueelta ja muilta alueilta Azure-palvelimelle oli 

jo ennestään toteutettu, joten pystyn keskittymän siihen, miten data saadaan Azure-palvelimelta 

ArcGIS-ympäristöön ja miten datan saa esitettyä graafisesti kartalla. Azure on Microsoftin kehittämä 

julkinen pilvipalvelu. 

 

Aluksi perehdyn ArcGIS Online:en ja ArcGIS Pro:hon, jotka ovat ilmaiseksi kokeiltavissa 21 päivän 

ajaksi. ArcGIS Online on Esrin ylläpitämä web-palvelu, jossa käyttäjät voivat jakaa ja etsiä Esri:n, 

muiden datantuottajien sekä samaan organisaation kuuluvien käyttäjien julkaisemia geograafisia tie-

toja. ArcGIS Pro:ssa käyttäjät voivat muokata ja analysoida geografista dataa ja julkaista sen suoraan 

ArcGIS Onlineen. 

 

Myöhemmin perehdyn Esrin ArcMap-ohjelmaan, ArcGIS Serveriin ja ArcGIS GeoEvent Server:iin, 

kun saan ne käyttööni. ArcMap on ArcGIS Desktop-ohjelmiston pääkomponentti. Sen avulla voidaan 

katsella sekä luoda karttoja muokkaamalla, luomalla ja analysoimalla paikkadataa. 
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Esri:ltä on saatavissa laajasti ArcGIS:sin käyttöön liittyvää kirjallisuutta sekä teksti- ja videotutoriaa-

leja. Suurin osa videotutoriaaleista ja seminaareista olivat saatavilla Youtube:n kautta. Lisäksi Interne-

tistä löytyy runsaasti myös muiden luomia oppimateriaaleja. Esri:n luomat materiaalit ovat tärkeimmät 

työssäni käytetyt tiedonlähteet. Opinnäytetyössä en juurikaan käyttänyt lähteenä fyysisiä kirjoja, vaan 

käytetty materiaali oli digitaalisessa muodossa.  

 

 

2 NYKYTILANTEEN KUVAUS 

 

Biline-hankkeessa toteutetaan Kokkola Industrial Park-suurteollisuusalueen käyttöön digitaalinen tur-

vallisuuden kokonaiskuva, johon kuuluvat niin alueen ihmiset, koneet kuin laitteetkin. Erilaiset tekno-

logiat, kuten sensoriverkot, paikannusjärjestelmät ja mobiiliohjelmistoratkaisut, muodostavat koko-

naiskuvan. Hankkeen tarkoitus on luoda digitaalisia ratkaisuja, jotka helpottavat työntekoa työturvalli-

suutta parantaen. (Toivanen 2016, 8) Opinnäytetyö on osa Biline-hankkeen kokonaisuutta. 

 

 

 

KUVA 1. Biline-hankkeet tunnisteet ja teknologiat. (Toivanen L. 2016, 8) 
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Hankkeessa selvitetään mitä tekniikoita on saatavilla markkinoilla ja valitaan parhaiten hankkeeseen 

soveltuvat tekniikat. Hanketiimi luo tekniikan ympärille sovellukset, jotka on räätälöity juuri kohde 

yrityksen tarpeisiin. (Toivanen 2016, 8) 

 

Työturvallisuuden kehittäminen on tärkeää teollisuusympäristössä, koska parantunut turvallisuus muun 

muassa parantaa yrityksen kilpailukykyä, lisää tehokkuutta ja kannattavuutta. Biline-hankkeessa pyri-

tään ratkaisemaan työturvallisuuden haasteita digitaalisin ja nykyaikaisin keinoin. (Toivanen 2016, 9) 

 

Kerätyn ja tuotetun tiedon pohjalta luodaan reaaliaikaista tilannetietoa ennakoivaan tilannekuvaan. 

Hankkeen tutkimuksellisena tavoitteena on etsiä uusia ratkaisuja teollisuuden turvallisuusympäristön 

kehittämiseen, tilannetietoisuuden, informaation tuoton, kulunvalvonnan ja logistiikanteknologia-alu-

eilla. (Toivanen 2016, 9)  

 

Biline-hankkeen toteutuskohde on Kokkola Industrial Park (KIP), joka on Pohjois-Euroopan suurin 

epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä. Alueella toimii 15 tuotannollista yritystä sekä noin 60 

palveluyritystä tukemassa tuotantoyritysten ydintoimintoja. Alueen yritykset työllistävät suoraan 2200 

henkilöä. (KIP 2018.) 

 

Kokkolan Satama Oy sijaitsee KIP-alueen välittömässä läheisyydessä. Satama on Suomen suurin 

raaka-aine (bulk)satama, suurin kauttakulkusatama, suurin raideliikennesatama sekä kolmanneksi suu-

rin yleissatama. Vuosittain sataman kautta kulkee noin kahdeksan miljoonaa tonnia tavaraa. Sataman 

viennistä kolmasosa on lähtöisin Kokkolan suurteollisuusalueelta, kolmasosa Venäjältä tulevasta kaut-

takulkuliikenteestä ja loput konteista ja kappaletavarasta. (KIP 2018.) 

 

 

2.1 Oman nykyisen työn analyysi            

 

Työskentelen Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan Biline-hank-

keessa, jossa tehtäväni on perehtyä ArcGIS-ympäristöön ja mahdollisesti toteuttaa KIP-alueen laitteiden 

ja henkilöstön paikkatietojen esitys reaaliaikaisena ArcGIS-ympäristöä käyttäen. Datan siirtyminen sen-

soreista Azure-palvelimelle on jo ennestään toteutettu, joten voin keskittyä datan siirtämiseen Azure-

pilvipalvelimelta ArcGIS-ympäristöön ja datan esittämiseen kartalla.  
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ArcGIS-ympäristö tulee minulle täysin uutena asiana, joten joudun turvautumaan eri lähteisiin. Mitään 

pakollista tarvittavaa osaamista oikein ole. Biline-hankkeen jäsenet eivät ole käyttäneet ArcGIS-ympä-

ristöä, joten en voi kysyä heiltä apua ArcGIS:siin liittyen. Työ on siten itsenäistä ja vaati aloitekykyä. 

Biline-hankkeessa ei ole vielä käytössä mitään tiettyä karttajärjestelmää, vaan ratkaisuja on luotu 

OpenStreetMapsin ja Goole Mapsin päälle. Hankkeen käyttöön on tulossa ArcGIS Enterprise ja joitakin 

ArcGIS Desktop:in komponentteja. Arvioisin, että olen aloittelevan toimijan tasolla. Tarvitsen jatkuvasti 

kirjallista ohjeistusta työtehtävistä suoriutumiseen ja itsenäinen ja joustava suoriutuminen on vajavaista. 

 

 

2.2 Sidosryhmät työpaikalla 

 

Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnassa on 4 eri tiimiä: kemia 

ja biotalous, tuotantoteknologia, digitalisaatio sekä yrittäjämäinen palvelutoiminta. Tiimeillä on joita-

kin yhteisiä hankkeita, kuten digitalisaation sekä kemian ja biotalouden Vaste-hanke, jonka tarkoitus 

on liikenteen tuottamien päästöjen vähentäminen.  Digitalisaatio-tiimissä on useita hankkeita, jotka to-

teutetaan Centria-ammattikorkeakoulun Talonpojan kampuksella Kokkolassa tai Vierimaantien kam-

puksella Ylivieskassa. Työskentelen Talonpojan kampuksella. Digitalisaatio-tiimissä työskentelee noin 

30 vakituista työntekijää ja opiskelijoita. 

 

KUVIO 3. Biline-hankkeen sidosryhmät 
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Työskentelen digitalisaatio-tiimin BILINE-hankkeessa. Muita digitalisaation hankkeita ovat mm. 

Xnet, älykkääseen automaatioon ja teolliseen internettiin liittyvä Älli ja 5G Test Netowork+. 

BILINE-hanke saa rahoituksen julkiselta puolelta; Euroopan aluekehitysrahastolta, joka myöntäjä ovat 

Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkolan Seudun Kehitys ja Centria. Lisäksi BILINE-hanke saa jonkin ver-

ran rahoitusta yksityisiltä yrityksiltä.  

 

Hankkeen sidosryhmiä ovat Kokkolan KIP-alueen satamatoimijat, kuljetustoimijat, kulunvalvonnan 

palveluntuottajat sekä ohjelmisto- ja tutkimustoimijat. Sidosryhmät toimivat tärkeänä osana hankkeen 

tulosten pilotointia sekä he tuottavat myös syötteenä hankkeeseen kehittämisideoita.  

 

Hankkeen asiakkaat ovat pääasiassa Kokkolan KIP-suurteollisuusalueelta (Kokkola Industrial Park). 

Asiakkaita/toteutuskohteita ovat mm. Kokkolan Satama, Kosila, Ahola Transport, VR Transpoint, KIP 

Service Oy, KIP Infra Oy ja Rauanheimo Logistics. Asiakkaiden toiveena on saada hankkeesta tietoa 

uusista ratkaisuista sekä pilotoida heille mahdollisesti sopivia tuotteita. (Toivanen 2016.) Ahola 

Transport, VR Transpoint ja Rauanheimo Logistics ovat kuljetusalan toimijoita. KIP Service Oy on 

KIP-alueella toimiva palveluntarjoaja, joka oman toimintansa sekä yhteistyöverkostonsa kautta tarjoaa 

kaikille alueella toimiville yrityksille turvallisuus-, alue- ja tukipalveluita sekä erilaisia hyödykkeitä 

(KIP Service 2018). KIP Infra Oy vuokraa tiloja Kokkolan suurteollisuusalueelle sijoittuville yrityk-

sille sekä alueen nykyisille toimijoille ja tarjoaa raiteiden ja viemäröinnin infrastuktuuripalvelut (KIP 

Infra Oy 2018). 

 

Lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä myös eri laitevalmistajien ja sovelluskehittäjien kanssa. Näitä 

ovat esimerkiksi ohjelmistotalo Kosila, seurantalaitteita valmistava Haltian, paikannuslaitteita valmis-

tava Snowfox, turvallisuusalan yhtiö Securitas, Fujitsu, IoT-palveluiden tarjoaja Sigfox ja IoT-operaa-

tori Connected Finland. Näiden yritysten tavoitteena on saada omia tuotteitaan esille ja kerätä hyödyl-

listä tietoa omaan tuotekehitykseensä. (Toivanen 2016.) 

 

 

2.3 Työssä käytetyt ArcGIS-komponentit  

 

ArcGIS on Esri:n kehittämä paikkatietojärjestelmä. Esri eli Environmental System Research Institute on 

ohjelmistoyritys, joka keskittyy paikkatietojärjestelmien kehittämiseen (Reference for Busines). Paik-

katietojärjestelmän avulla voidaan esittää, tuottaa, tallentaa, hallita tai analysoida paikkatietoja. Muita 

paikkatietojärjestelmiä ovat esimerkiksi monille tutut Google Maps ja HERE. Ne ovat hyvin kevyitä 
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verrattuna kaupallisiin paikkatietojärjestelmiin, kuten ArcGIS:siin tai Pitneys Bowesin MapInfo:on. 

(Karttakeskus.) 

 

ArcGIS Desktop on ESRI:n ArcGIS-ohjelmistoperheen pääkomponentti ja sen ohjelmat sisältävät klas-

siset GIS-toiminnallisuudet. ArcGIS Desktop sisältää työkaluja, jotka mahdollistavat geografisen infor-

maation esittämisen ja hallinnan. ArcGIS Desktop sisältää laajennettavan arkkitehtuurin, jonka avulla 

siihen voidaan lisätä uusia toimintoja. (Pucha-Cofrep 2018.) ArcGIS Desktop sisältämiä komponentteja 

ovat muun muassa ArcGIS Pro, ArcMap, ArcCatalog ja ArcScene. ArcGIS Enterprise sisältää ArcGIS 

Server:in, Portal for ArcGIS:ssin, ArcGIS Web Adaptor:in ja ArcGIS Data Store:n. (Esri 2018a.) 

 

ArcMap on ArcGIS-perheen pääkomponentti. Sitä käytetään pääasiassa geografisen datan tarkasteluun, 

muokkaamiseen ja analysoimiseen. ArcMap voidaan yhdistää ArcGIS Server:in kanssa, jonka jälkeen 

ArcMap:illa voidaan suoraan ohjelmasta hallita ArcGIS Sever:illä olevaa dataa ja palveluita.(Esri 2016.)  

ArcCatalog on ohjelma, jolla voidaan hallita ArcGIS Server:illä olevaa palveluja ja dataa, kuten raster-

tiedostoja ja geo-tietokantoja. 

 

ArcGIS Pro on uusin Esri:n luoma ArcGIS Desktop tuote. ArcGIS Pro:lla voidaan katsella, tutkia, ana-

lysoida, muokata ja jakaa karttoja ja dataa. ArcGIS Pro projektit voivat sisältää useita kattoja ja 

layout:teja, taulukoita, kaavioita ja muita osia. ArcGIS Pro voidaan esittää 3D-karttoja, joita kutsutaan 

maisemiksi (scene), ja siinä voidaan muuttaa 2D-kartat 3D-kartoiksi. (Esri 2018e.) ArcGIS Pro:lla voi-

daan julkaista sisältöä suoraan ArcGIS Online:en tai ArcGIS Portal:iin. 
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KUVA 2. Kuvakaappaus ArcGIS Pro:sta. 

 

ArcGIS Online on Esri:n ylläpitämä pilvipohjainen kartoitus ja kartta-analyysiratkaisu. ArcGIS Online:ä 

voidaan käyttää karttojen tekoon ja datan analysointiin yhteistoimin organisaatiossa sisäisesti sekä li-

säksi luodut kartat voidaan jakaa julkisesti tai organisaatiossa sisäisesti. ArcGIS Online:ssa voidaan 

myös luoda karttaohjelmia ja ArcGIS Online:ssa luotuja karttoja voidaan upottaa web-sivuihin. (Esri 

2018f.) 

 

ArcGIS GIS Server on ohjelmisto, joka avulla geografinen informaatio on saatavilla organisaation jäse-

nille tai valinnaisesti kaikille Internetin käyttäjälle. Tämä toteutetaan www-sovelluspalveluiden avulla, 

jotka mahdollistavat palvelinkoneen vastaanottamaan ja käsittelemään muiden laitteiden lähettämiä 

pyyntöjä. ArcGIS Serverin avulla paikkatietojärjestelmän data on saatavilla tabletteihin, älypuhelimiin, 

kannettaviin tietokoneisiin, pöytäkoneisiin ja muihin laitteisiin, jotka voivat muodostaa yhteyden palve-

limeen. (Esri 2018c.) 

 

Portal for ArcGIS mahdollistaa karttojen, ohjelmien, paikkatietojen luonnin, jakamisen ja hallinnan. 

Portal muistuttaa ulkonäöltään ja toiminnaltaan ArcGIS Online:a. Portal for ArcGIS voidaan asentaa 

tietylle palvelimelle, Esri:n pilvipalvelimelle tai muulle pilvipalvelimelle. (Esri 2018a.) 
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ArcGIS Web Adaptor yhdistää ArcGIS Serverin ja Portal for ArcGIS:in organisaation web-palvelimien 

ja tietoturva-infrastruktuurin kanssa sekä toimii siten ArcGIS Serverin ja Portal:in ja muun maailman 

välissä. (Esri 2018a.) Web Adaptor on ohjelma, joka toimii jo olemassa olevalla web-palvelimella ja 

välittää pyynnöt ArcGIS-palvelimille. 

 

ArcGIS Data Store mahdollistaa muistin konfiguroinnin palvelimelle. Sitä voidaan käyttää ArcGIS Por-

tal:in ja ArcGIS Server:in kanssa. Data Store:een voidaan tallentaa esimerkiksi suuria määriä reaaliai-

kaista dataa ja toiminnallisia karttatasoja. (Esri 2018b.) 

 

ArcGIS GeoEvent Server yhdistää reaaliaikaiset tapahtumiin pohjautuvat datavirrat ArcGIS Server:in 

kanssa. GeoEvent Server mahdollistaa kohteiden reaaliaikaisen esittämisen kartalla ArcGIS Server:in 

kanssa. Tapahtumatietoja voidaan suodattaa, käsitellä ja lähettää useisiin kohteisiin. Tämä mahdollistaa 

esimerkiksi sen, että henkilökunnalle hälytetään tietyissä tilanteissa. Tapahtumadataa voidaan viedä pal-

veluihin, jotka ovat käynnissä ArcGIS Online:ssa, Portal for ArcGIS:ssä tai ArcGIS Server:ssä Täten 

luodut kartat esittävät ajan tasalla olevaa informaatiota reaalimaailmasta. (Esri 2018d.)  

 

ArcGIS JavaScript API:n avulla voidaan upottaa ArcGIS-karttoja www-sivuihin ja muokata niiden ul-

koasua käyttäen JavaScript-ohjelmointikieltä. Kartat ja paikkainformaatio ovat näin saatavilla mille ta-

hansa web-sivulle. 

 

 

2.4 Vuorovaikutustaidot työpaikalla 

 

Työskentelen samassa huoneessa neljän muun henkilön kanssa. Nämä henkilöt työskentelivät eri pro-

jekteissa. Työkavereilta pystyi pyytämään apua joissakin ongelmissa, mutta perehtyminen 

ArcGIS:ssiin oli varsin itsenäistä, sillä sitä ei ollut aikaisemmin käytetty Digitalisaatio-tiimin hank-

keissa, eikä siten työkavereilla ollut siitä kokokemusta. 

 

Työpaikalla käytetään suomea työkielenä enkä käyttänyt työpaikalla vuorovaikutuksessa oikeastaan 

muita kieliä. Sähköisessä kommunikoinnissa käytetään sähköpostin lisäksi Slack-pikaviestintäohjel-

maa. Tiimillä on oma Slack-kanava, jota käytetään työasioista keskusteluun. Slack:in päämääränä on 

työnkulun tehostaminen. Slack:ista voidaan helposti etsiä ja löytää kaikki tiedostot, puhelut, viestit ja 

kollegat samasta paikasta. Slack:issa voidaan käydä keskustelua yksityisesti yksittäisen käyttäjän 

kanssa sekä keskustelut voidaan organisoida kanaviksi, joten jokaisella projektilla, tiimillä ja osastolla 
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voi olla oma keskustelualueensa. Slack:illa voidaan soittaa ääni- ja videopuheluita sekä jakaa tiedos-

toja. Slack:iin voidaan liittää jotakin ulkoisia palveluita, kuten Dropbox, Zoom ja Trello. (Slack) 

 

Biline-hankkeessa on käytössä projektinhallintaohjelma Trello, jonka on kehittänyt Atlassian. Ohjel-

man tavoite on tehostaa työntekoa (Atlassian 2018). Ohjelman avulla työtehtävät jaetaan työntekijöi-

den kesken. Työ jaetaan pienempiin osiin ja ne esitetään taululla. Käyttöliittymässä on kolme kenttää: 

To Do, Doing ja Done. To Do-kohdassa on tekemättömät tehtävät, joita ei ole vielä aloitettua. Työ siir-

retään Doing-kenttään, kun joku aloittaan sen tekemisen ja lopuksi se siirretään Done-kenttään, kun 

tehtävä on valmis. Trello:sta saa yleiskuvan siitä mitä on tekemättä, minkä tehtävän kanssa kukin hen-

kilö työskentelee ja mitä on tehtynä. 

 

Kysyin apua sähköpostitse ESRI:n suomenkielisestä tuesta liittyen ongelmaan, joka minulla oli 

GeoEvent Server:in kanssa. Projektipäällikkö tiedusteli muutaman kerran viikossa, olenko päässyt 

eteenpäin ja onko vastaan tullut ongelmia, joiden kanssa tarvitsisin apua.  

 

 

3 PÄIVÄKIRJARAPORTOINTI 

 

Suunnitelmana on työskennellä projektissa noin 10 viikon ajan ja tehdä päiväkirjamerkintöjä viikon 

joka arkipäivänä sekä kirjoittaa perjantaisin viikkoanalyysi. Päiväkirja merkintöjä teen päivittäisestä 

työstäni sekä tilanteista, joissa jouduin hakemaan lisätietoa ja perehtymällä uusiin asioihin. 

 

 

3.1 Seurantaviikko 1 

 

Keskiviikko 27.9.2017 

 

On hieman vaikeaa asettaa tavoitteita ensimmäiselle päivälle. Oletettavasti tutustun uusiin työkaverei-

hin, minulle esitellään tiloja, kommunikointi välineitä ja käytänteitä. Suunnitelmanani on aloittaa opin-

näytetyön kirjoittaminen työpaikan sidosryhmistä ja tutustua hieman siihen mikä ArcGIS on.  
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Päivä sujui suunnitelmien mukaan tutustumalla ympäristön ja tehtäviin. Minulle esiteltiin BILINE-

hanketta. En kerennyt tutustua ArcGIS-ohjelmaan, sen sijaan luin BILINE-hankkeesta kertovaa vih-

koa. Sain huomattavasti selkeämmän kuvaan siitä, mikä BILINE-hanke on ja mitä se pitää sisällään. 

Aikaisemmin en tiennyt juuri mitään sen tavoitteista. 

 

 

Torstai 28.9.2017 

 

Tänään aion tutustua Trello-projektinhallintaohjelmaan, jota käytetään työtehtävien jakamiseen, ja 

jolla saadaan yleiskuva siitä mitä kukakin tekee. Lisäksi aloitan perehtymisen ArcGIS-ohjelmaan. 

Tutustuin ArcGIS-karttaohjelman eri versioiden ominaisuuksiin ja eroavaisuuksiin.  

Loin itselleni tunnuksen ArcGIS:siin ja aloitin ArcGIS Onlinen ja ArcGIS Pro:n 21 päivän kokeiluver-

sion. Testasin ArcGIS Onlinen perusominaisuuksia luomalla erilaisia karttoja ja laittamalla niihin eri-

laisia kohteita ohjeen mukaan. Tutustuin myös ArcGIS:sin JavaScript API:iin. Huomasin, että olin 

unohtanut joitakin asioita JavaScript:istä/HTML:stä, joten kertasin niitä hieman. En vielä ottanut käyt-

töön Trello-projektinhallintaohjelmaa. 

 

 

Perjantai 29.9.2017 

 

Tänään aion jatkaa tutumista ArcGIS:siin mm. tekemälle ArcGIS:sin nettisivulta löytyvää tutoriaalia. 

Aion myös lukea JavaScript Object Notation:ista (JSON) ja ehkä HTML:stä/JavaScriptistä. 

Tein ArcGIS Online:n perusteita käsittelevän tutoriaalin. Opin muun muassa luomaan kartan, lisää-

mään siihen karttatasoja, luoman uusia karttatasoja CSV-tiedostojen avulla, konfiguroimaan ponnah-

dusikkunoita ja julkaisemaan kartan netissä käyttäen JavaScript API:a. Luin hieman JSON:nin perus-

teista, mutta en kerennyt lukea HTML:stä enkä JavaScriptistä (paitsi sen mitä JSON tutoriaali sisälsi). 

JSON on formaatti tiedonvälitykseen (Introducing JSON.). 
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Viikkoanalyysi 

 

ArcGIS tuli minulle uutena asiana. Olin lukenut siitä hieman, kun valitsin opinnäytetyöni aihetta. Tie-

sin aikaisemmin vain, että ArcGIS jonkinlainen kartta-alusta, jonka avulla minun tulisi esittää teolli-

suusalueen ajoneuvojen ja ihmisten paikkoja kartalla. Ensimmäinen viikko meni uusia asioita opetel-

lessa ja vanhoja kerratessa. 

 

 

3.2 Seurantaviikko 2 

 

Maanantai 2.10.2017 

 

Tänään jatkan perehtymistä ArcGIS:siin ja asennutan IT-tuessa käyttämääni kannettavaan tietokonee-

seen ArcGIS Pro:n ja muita ohjelmia. (Minulla ei ole käyttöoikeuksia asentaa ohjelmia työkoneeseeni.) 

 

ArcGIS  Pro:n ja muiden ohjelmien asennus onnistui, tosin minulla oli jonkin verran ongelmia lisens-

sien kanssa ennen kuin sain ArcGIS Pro:n toimimaan. ArcGIS:sin nettisivulta piti klikkailla oikein li-

senssin pro-version aktivoimiseksi.  

Perehdyin ArcGIS Pro:n toimintaan lähinnä kokeilemalla sen käyttöliittymää. Sen käyttöliittymässä oli 

runsaasti toimintoja. Luin yleisesti ArcGIS:stä ja ArcGIS GeoEvent Server:in perusteista ja toimin-

nasta sekä tein ArcGIS:sin perusteita koskevaa tutoriaalia. Kuva siitä, miten kommunikaatio tietokan-

nan (Azure-palvelin) ja ArcGIS serverin välillä tulisi toteuttaa, alkaa vähitellen muodostua minulle.  

 

 

Tiistai 3.10.2017 

 

Jatkan tutoriaalin tekoa, jonka aloitin eilen lukemalla 2D- ja 3D-kartoista.  

Tein 3D-karttoja koskevaa tutoriaalia ArcGIS Online:ssä. Läppärin tehon puute vaikeutti tutoriaalin 

tekoa. Opin lisäämään 2D-dataa 3D-kartaan ja esittämään sen kolmiulotteisessa muodossa. Valitsin 

dataa koskevat 3-uloitteiset symbolit valmiista malleista ja skaalasin niiden koon reaalimaailman ob-

jektien koon mukaan. Opin myös ottamaan dioja 3D-kartasta. 
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Keskiviikko 4.10.2017 

 

Tänään jatkan ArcGIS Online:n tutoriaalien tekoa. Katson ehkä luennon, joka käsittelee GeoEvent Ser-

ver:iä. 

Tutustuin analyysityökaluihin ja ryhmän hallintaan ArcGIS Online tutoriaalien avulla. ArcGIS On-

line:ssakin oli erilaisia analysointityökaluja. Aloitin ArcGIS Server:iin perehtymisen lukemalla manu-

aalia. Katsoin videon luennosta, jossa esiteltiin ArcGIS Server:in ominaisuuksia. Huomasin, että olin 

ymmärtänyt väärin joidenkin ArcGIS –ohjelmien keskenäisen vuorovaikutuksen ja tarkoituksen/toi-

minnan. En ollut aikaisemmin kiinnittänyt huomiota ArcMap:piin. 

 

 

Torstai 5.10.2017 

 

Suunnitelmana olisi tutustua ArcGIS Server:iin ja GeoEvent Server:iin ohjeita lukemalla ja luentovide-

oita katsomalla. Aloitan ehkä JSON:in tutkimisen. 

Luin ArcGIS Serveristä ja katsoin videoita ArcGIS ja GeoEvent servereistä sekä Esri:n tekemän luen-

non IoT:stä. Yllätyin siitä, kuinka graafinen GeoEvent:in käyttöliittymä on. Oletin aikaisemmin, että 

sen käyttö vaatisi ohjelmointia, sen sijaan konfigurointi näyttäisi onnistuvan käyttäen pelkästään graa-

fista käyttöliittymää. 

Tein ArcGIS Pro tutoriaalia, mutta tietokoneen tehonpuutteen vuoksi en pystynyt tekemään muuta 

kuin ensimmäisen tutoriaalin. Siinä esiteltiin käyttöliittymän perusteita. Tutoriaaleisssa käytettävissä 

ArcGIS projekteissa oli useita 3D-karttoja. 

 

 

Perjantai 6.10.2017 

 

Tänään aion perehtyä JSON:iin ja ehkä jatkan tutustumista ArcGIS Server:iin, ArcGIS Portal:iin ja 

GeoEvent Server:iin. 

Kokeilin ArcGIS Online:n erilaisia analysointityökaluja ja tein ArcGIS Pro tutoriaalia. En kerennyt 

tutustua päivän aikana ArcGIS Server:iin, Portal:iin enkä GeoEvent Server:iin. Perehdyin JSON:iin 

lukemalla w3schools-sivuston ohjeita ja katsomalla aihetta käsittelevän videon. Tutuksi tulivat 

JSON:in syntaksi ja erot JSON:in ja XML:n välillä. Opin myös miten JSON:nissa objektit ja tiedot esi-



13 

 

 

tetään ja miten niitä käsitellään JavaScript:issä. Javascriptin JSON:in Parse- ja Stringify-toiminnot tuli-

vat tutuksi. Sivustolla esiteltiin miten JSON:ia käytetään PHP-serverin kanssa. Minulle täysin uutena 

asiana tuli JSONP. 

 

Viikkoanalyysi 

 

Minun olisi kannattanut aloittaa ArcGIS:siin perehtyminen katsomalla sitä käsitteleviä luentoja You-

tube:sta. Näin tekemällä olisin saanut huomattavasti nopeammin yleiskäsityksen ArcGIS:sin palve-

luista/ohjelmista. Esrin Youtube-kanavalla on runsaasti luentoja, joissa esitellään yrityksen tuotteita. 

Opin miten ArcGIS-tuotteiden käyttöoikeuksia jaetaan käyttäjille ArcGIS:sin web-sivulla, miten 

ArcGIS Online:ssa hallitaan ryhmiä sekä asioita ArcGIS Pro:n ja ArcGIS Online:n perusteista. 

 

 

3.3 Seurantaviikko 3 

 

Maanantai 9.10.2017 

 

Tänään aion katsoa Esri:n tekemää luentosarjaa ”Geospatial Developer Tools”, joka on suunnattu ke-

hittäjille. Lisäksi aion jatkaa ArcGIS Pro tutoriaalien tekoa. 

 Ensimmäinen luento luentosarjassa käsittelee ArcGIS:sin Javascript API:a. Videossa esiteltiin kuinka 

ArcGIS-karttoja näytetään selaimessa ja miten niiden ominaisuuksia ja sisältöä muokataan käyttäen 

JavaScript:iä. Videon jälkeen jatkoin perehtymistä ArcGIS:sin Javascript API:iin lukemalla aiheeseen 

liittyvää ohjetta ArcGIS:sin verkkosivulta. Luin lähinnä siitä, miten API:lla tehdään peruskartta. En 

kerennyt tehdä ArcGIS Pro:n tutoriaalia. 

 

 

Tiistai 10.10.2017 

 

Aion jatkaa perehtymistä ArcGIS:sin Javascript API:iin katsomalla luentoja Youtube:sta ja lukemalla 

ArcGIS Javascript API:n ohjetta. 

Katsoin ArcGIS JavaScript API:a käsittelevän luennon. Siinä esiteltiin API:a koodipainotteisemmin 

kuin mitä luennossa, jonka katsoin maanantaina. Videossa muunneltiin kartan ominaisuuksia ohjelmoi-

malla JavaScript:illä. Minulle uutena asiana tuli DOJO. 
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Testailin JavaScript API:a muuntelemalla koodiesimerkkien koodia ArcGIS:sin sivulta löytyvässä 

hiekkalaatikossa (sandbox). Tutkin myös ArcGIS:sin JavaScript API:n reference-sivua. 

 

 

Keskiviikko 11.10.2017 

 

Jatkan ArcGIS JavaScript API:in perehtymistä lukemalla ArcGIS:sin sivun ohjetta ja teen ehkä 

ArcGIS Pro:n tutoriaalia. Mahdollisesti katson ArcGIS:siä käsitteleviä luentoja Youtube:sta. 

Luin kuinka luodaan yksinkertainen 3D-kartta JavaScript:iä apuna käyttäen. Perehdyin karttatasojen ja 

karttojen ponnahdusikkunoiden perusteisiin. Luin myös kartoissa käytettävistä widgeteistä. Widgetit 

ovat graafisen käyttöliittymän elementtejä. Yksittäinen widgetti voi olla esim. painike tai tekstikenttä. 

Edellä mainittujen asioiden (alkeiden/perusteiden) toteuttaminen JavaScript:illä onnistui todella lyhy-

esti. En kerennyt/pystynyt perehtymään ArcGIS Pro:hon, koska suurimman osan päivästä jouduin 

käyttämään tietokoneita, joissa ei ollut kyseistä ohjelmaa asennettuna. 

 

 

Torstai 12.10.2017 

 

Tänään jatkat samaa rataa kuin parina edeltävänä päivänä eli jatkan tutustumista ArcGIS Javascript 

API:iin. 

Minulla oli ongelmia käyttäjätunnusten kanssa, ja niiden selvittelyyn meni aikaa. Tutustuin Python:iin 

lukemalla ja katsomalla videoita aiheesta. ArcGIS Desktop:in mukana tulee Python tulkki, josta on 

apua datan käsittelyssä. Olen aikaisemmin käyttänyt Pythonia vain hieman. Olen tehnyt Pythonista esi-

telmän jollakin kurssilla ja lukenut sen perusteista itsenäisesti vuosia sitten. JavaScript API:sta luin 

pari sivua tekstiä jatkamalla widget:eistä. Luin kyseistä API:sta vähemmän kuin mitä olin suunnitellut 

aikaisemmin. 

 

 

Perjantai 13.10.2017 

 

Saan ehkä tänään käyttöön uuden tietokoneen, jonka pitäisi helpottaa työskentelyä 3D-karttojen 

kanssa. Aamupäivästä aion tutustua ArcMap:iin lukemalla ohjeita tai katsomalla videoita. Iltapäivästä 

aloitan ArcMap tutoriaalin teon. 
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Luin ArcMap:sta hieman ja katsoin useamman videon aiheesta. Videoissa käsiteltiin lähinnä Arc-

Map:in perusteita. En pystynyt tekemään ArcMap tutoriaalia, koska en saanut uutta tietokonetta vielä 

tänään, sen sijaan luin ArcGIS Server:in GeoEvent laajennuksesta ja GeoEvent Serverin Stream-palve-

lusta. Tutkin hieman sitä, miten JSON:ia käytetään GeoEventin kanssa.  

 

 

 

Viikkoanalyysi 

 

Tällä viikolla ArcGIS JavaScript API tuli tutummaksi. Opin kuinka API:a apuna käyttäen karttoja upo-

tetaan web-sivuihin ja miten karttojen ominaisuuksia ja sisältöä muokataan. Opin myös karttatasojen, 

ponnahdusikkunoiden ja käyttöliittymäkomponenttien (widget) käytöstä JavaScript API:ssa ja Arc-

Map:in ja GeoEvent Server:in käytöstä. 

 

 

3.4 Seurantaviikko 4 

 

Viimeviikolla vietin syysloma enkä työskennellyt silloin. Olin sairas tämän seurantaviikon maanan-

taina ja tiistaina (23-24.10.2017). 

 

 

Keskiviikko 25.10.2017 

 

Tänään saan oletettavasti käyttöön uuden tietokoneen ja aloitan työskentelyn ArcGIS Server:in ja 

JSON:nin kanssa. En usko vielä tänään saavani GeoEvent Server:iä ja JSON-dataa toimimaan keske-

nään kunnolla.  Aion kerrata ArcGIS GeoEvent Server:in perusteita katsomalla sitä käsittelevän luen-

non Youtube:sta. 

En saanut käyttöön uutta tietokonetta eikä ArcGIS Server:iä ole asennettu vielä. Katsoin ArcGIS Ser-

ver:iin ja GeoEvent Server:iin liittyviä videoita. Opin uusia asioita GeoEvent Server:in konfiguroin-

nista ja mm. siitä miten ArcGIS Enterprise:n osat kannattaa tasapainottaa eri koneille. 
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Torstai 26.10.2017 

 

Katson tänään ArcGIS Server:iin liittyviä luentoja.  

Katsoin muutaman luennon ArcGIS Server:istä ja JSON:ista. Tutustuin Azure-serveriltä tulevaan 

JSON-dataan, joka sisältää teollisuusalueen ajoneuvojen paikkatietoja. Tutkin sitä, miten JSON:n da-

taa saa näkyviin ArcGIS Pro:hon ja ArcGIS Online:en. Datan muuntaminen ei onnistunut niin helposti 

kuin olin olettanut. ArcGIS Pro:n käyttöliittymä tuli tutummaksi, kun yritin muuttamaan JSON-dataa. 

Käytin tänään ArcGIS Pro:n mukana tulevaa Python-tulkkia ensimmäistä kertaa. 

 

 

Perjantai 27.10.2017 

 

Jatkan sen tutkimista, miten JSON-informaatio saadaan esitettyä ArcGIS Pro:ssa tai ArcGIS On-

line:ssä kartalla. 

En saanut JSON-muotoista teollisuusalueen koneiden sijainti-informaatiota sellaisenaan näkyviin kar-

talla, mutta sain sen esitettyä muuttamalla sen ensin CSV-muotoon ja sitten lisäämällä sen karttatasona 

ArcGIS Pro:hon ja ArcGIS Online:en. Nykyisessä toteutuksessa laitteiden paikkainformaatio ei päivity 

automaattisesti karttatasoon, vaan joudun aina muuttamaan JSON-datan CSV-tiedostoksi ja sitten luo-

maan sen uudeksi karttatasoksi ArcGIS Pro:hon tai ArcGIS Online:en saadakseni laitteiden sijaintitie-

dot päivitettyä. 

 

 

Viikkoanalyysi 

 

Opin mitä tietoja käytettävä JSON-data sisältää teollisuusalueen laitteista (ja ihmisistä). Jouduin selvit-

telemään paljon sitä, miten JSON-muotoinen data saadaan esitettyä ArcGIS Pro:ssa tai ArcGIS On-

line:ssä. Sen esittäminen lienee helpompaa ArcMAP:issa. Selvitellessäni miten JSON-datan voisi 

saada esitettyä ArcGIS Pro:ssa sen käyttöliittymä tuli tutummaksi. Opin myös uusia asioita GeoEvent 

Server:istä. 
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3.5 Seurantaviikko 5 

 

Maanantai 30.10.2017 

 

Tänään aion jatkaa sen selvittämistä, miten JSON:n datan saa esitettyä parhaiten (ilman GeoEvent Ser-

ver:iä) ArcGIS Pro:ssa ja ArcGIS Online:ssä.  

En saanut vieläkään syötettyä JSON:n dataa suoraan ArcGIS:siin. Minulla on heikosti hallinnassa Pyt-

hon-ohjelmointikieli, mikä vaikeuttaa hieman ArcGIS Pro:n käyttöä. Kertailin Pythonia lukemalla sitä 

käsittelevää tutoriaalia ja katsoin Youtube:sta Python:ia käsittelevän videon. Katsoin myös Esri:n luo-

man ArcGIS Pro:ta ja Python-tulkkia käsittelevän luennon.  

 

 

Tiistai 30.10.2017 

 

Tänään jatkan sen tutkimista, miten JSON:n datan saa suoraan lisättyä ArcGIS Pro:hon. Tavoitteena 

on myös etsiä ja katsoa aiheeseen liittyviä esittelyvideoita tai lukea tutoriaalia. 

En vieläkään saanut onnistumaan JSON:n datan lisäämistä ArcGIS Prohon Python-tulkin avulla. Arve-

lin, että käyttämässäni JSON:n datassa voisi olla virheitä, ja kokeilin korjailla sitä, mutta se ei auttanut. 

Yritin myös lisätä JSON-dataa eri lähteistä, mutta en saanut sitäkään JSON-dataa toimimaan. Katsoin 

Python:in perusteita käsitteleviä videoita. Opin Pythonista joitakin uusia asioita. En löytänyt ArcGIS 

Pro:hon ja JSON:iin liittyviä videoita Youtube:sta. 

 

 

Keskiviikko 1.11.2017 

 

Jatkoin perehtymistä siihen, miten JSON-data saadaan lisättyä ArcGIS Pro-projektiin käyttäen Python-

tulkkia. Mahdollisesti luen Python-ohjelmointia käsittelevää tutoriaalia. 

Luin hieman Esrin luomasta Pythonin ArcPy-paketista. En onnistunut vielä JSON-datan lisäämisessä 

suoraan ArcGIS Pro:hon käyttäen Python-tulkkia. Katsoin videon siitä, miten JSON-tiedosto muute-

taan CSV-tiedostoksi käyttäen Pythonia. En saanut kuitenkaan itse toteutettua kyseisenlaista ohjelmaa 

ArcGIS Pro:n Python-tulkkia käyttäen. 
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Torstai 2.11.2017 

 

Tänään jatkan perehtymistä ArcPy-pakettiin, yritän vieläkin lisätä JSON-dataa ArcGIS Pro:hon käyt-

täen Python-tulkkia ja lisäksi yritän saada muutettua JSON-tiedoston CSV-tiedostoksi Pythonia käyt-

täen. Katson mahdollisesti mainittuihin asioihin liittyviä tutoriaalivideoita. 

Luin hieman ArcPy-paketista ja ArcGIS Javascript API:sta.  Katsoin Pythonia käsitteleviä videoita ja 

ohjelmoin jonkin verran ohjeiden mukaisesti. Minulla oli hieman ongelmia luokkien suojauksien 

kanssa. Sain ohjelman toimimaan, kun muutin luokan kaikki jäsenet public-tyyppisiksi. Tänään en ke-

rennyt muuntaa JSON-dataa ArcGIS Pro:ssa Python-tulkilla. Katsoin ArcGIS:sin Python-tulkkia käsit-

televää webinaaria. 

 

 

Perjantai 3.11.2017 

 

Katson Esri:n luoman ArcGIS:ssin Python API:a käsittelevän luennon. Jatkan tutustumista ArcPy-kir-

jastoon ja lisäksi katson mahdollisesti GeoEvent Server:iin liittyviä videoita. 

Tutustuin Jupyter notebookkiin. Katsoin ArGIS:sin Python API:a käsittelevän luennon. Siinä käsitel-

tiin Python API:n ja ArcPy:n eroja ja esiteltiin Jupyter:iä ja sitä, miten sen avulla voidaan vuorovaikut-

taa ArcGIS Online:n tai ArcGIS Enterprise:n kanssa. En ollut kuullut aikaisemmin Jupyter:istä. Jupy-

ter on avoimenlähdekoodin websovellus, joka mahdollistaa live koodia, yhtälöitä, visualisaatioita ja 

kertovaa tekstiä sisältävien dokumenttien luonnin ja jakamisen (Jupyter 2018). Katsoin ArcGIS 

GeoEvent Server:iä käsittelevän luennon. Osa videon asioista oli jo ennestään tuttua minulle. En ke-

rennyt lukea ArcPy:stä tänään. 

 

 

Viikkoanalyysi 

 

Tämä viikko meni siinä, että tutkin miten saadaan JSON-muotoinen data esitettyä ArcGIS Pro:ssa. Mi-

nun pitää vielä perehtyä siihen, miten JSON-data saadaan toimimaan ArcGIS-ympäristössä. Jupyter 

tuli minulle uutena asiana. Luulen, ettei minun tarvitse tutustua opinnäytetyössä Jupyter:iin enää lä-

hemmin. 
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3.6 Seurantaviikko 6 

 

Tiistai 7.11.2017 

 

Tänään aion katsoa GeoEvent Server:iä käsitteleviä luentoja ja luen sitä käsittelevää manuaalia. 

Selvitin sitä, miten ArcGIS Pro:ssa saadaan esitettyä animaatioita. En kuitenkaan saanut sellaista luo-

tua, vaikka yritin etsiä vastausta Internetistä. Luin myös ArcGIS:sin Python API:sta, Pythonin Pandas- 

moduulista ja Python:ista yleisesti. Pandas on avoimenlähdekoodin Python-moduuli, joka tarjoaa te-

hokkaat ja helppokäyttöiset tietorakenteet ja analysointi työkalut. (Pandas 2018). Pandasin sisältää työ-

kalut JSON-datan käsittelyyn. Testailin miten karttoja/karttatasoja julkaistaan ArcGIS Pro:sta ArcGIS 

Online:en. Katsoin GeoEvent serveriä käsittelevää luentoa. En kerennyt lukea GeoEvent Server:in ma-

nuaalia. Minulle selkiytyi se, miten karttoja julkaistaan ArcGIS Online:en tai ArcGIS Portal:iin 

ArcGIS Pro:sta. 

 

 

Keskiviikko 8.11.2017 

 

Jatkan perehtymistä siihen, miten ArcGIS Pro:ssa esitetään animaatioita tai toteutetaan ajan mukaan 

liikkuvia objekteja. 

Onnistuin luomaan animaation ArcGIS Pro:ssa. Luultavasti eilen en vain huomannut käyttöliittymässä 

pientä painiketta, josta aloitetaan animaation luonti. Onnistuin myös esittämään kartalla objekteja tie-

tyillä hetkillä. Aluksi minulla oli vaikeuksia löytää tietoa siitä, miten ArcGIS Pro:ssa esitetään dataa 

tiettynä ajan hetkenä, johtuen siitä, että käytin huonoja hakusanoja. Minulla oli ongelmia saada kartta-

pohjan ja karttatasojen koordinaattijärjestelmät vastaamaan toisiaan. Ongelma tuli vastaan, kun yritin 

julkaista karttaa ArcGIS Pro:sta ArcGIS Online:en. 

 

 

Torstai 9.11.2017 

 

Tänään aion tutkia sitä, miten eri koordinaattijärjestelmät saadaan toimimaan oikein keskenään.  

En vielä saanut onnistumaan CSV-tiedoston sisältämän sijaintidatan esittämistä karttatasona 

WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere-koordinaatistossa. Kun yritin esittää tiedot kyseissä 

koordinaatistossa, kaikki karttatason objektit sijaitsivat kartalla suunnilleen koordinaatissa (0,0). Datan 

esittäminen onnistui GCS_WGS_1984-koordinaatistossa. Kartan julkaisemiseksi ArcGIS Online:ssa 
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pohjakartan ja karttatasojen on käytettävä samaa koordinaatistoa ja oletuksena pohjakartta on muo-

dossa WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere. En keksinyt miten pohjakartan koordinaatisto 

muutetaan. Vaikka esitin pohjakartan ja karttatasot samassa koordinaatistossa, en onnistunut julkaise-

maan karttatasoja sisältävää karttaa ArcGIS Pro:sta ArcGIS Online:en. Kartan julkaiseminen onnistui, 

kun poistin kartasta karttatasot. Luin ArcGIS Pro:n tutoriaalia, vaikka en seurannut sitä tekemällä sa-

moin ohjelmalla.  

 

 

Perjantai 10.11.2017 

 

Jatkan pohdiskelua sen kanssa, miten kartta saadaan julkaistua karttatasojen kanssa ArcGIS Pro:sta 

ArcGIS Online:en. Teen ehkä osan ArcGIS Pro-tutoriaalia. 

Luin JSON:ista, GeoJSONista, Shapefile:stä ja joistakin muista ArcGIS:ssiin ja yleisesti GIS:siin  liit-

tyvistä tiedostotyypeistä. Kokeilin muunnella tiedostoja ja käyttää niitä ArcGIS Online:ssa ja Pro:ssa. 

Tein ArcGIS Pro tutoriaalia, jossa tutkittiin kartan dataa erilaisilla työkaluilla. Teen sen ehkä loppuun 

ensiviikolla. En keskittynyt tänään siihen, miten (layereitä sisältävät) kartat saa julkaistua ArcGIS On-

line:en ArcGIS Pro:sta. Kokeilin saada lisättyä JSON/GEOJSON-dataa ArcGIS Pro:hon tuloksetta. 

Katsoin myös GeoEvent Server:iä käsittelevää luentoa vähän matkaa ja selailin saman aiheen manuaa-

lia. 

 

Viikkoanalyysi 

 

Opin julkaisemaan karttoja ArcGIS Pro:sta ArcGIS Online:en ja tekemään ArcGIS Pro:ssa animaati-

oita ja toteutetaan ajan mukaan liikkuvia objekteja. Erilaiset koordinaatistot tulivat tutuksi, kun pähkäi-

lin niiden kanssa. Lisäksi opin muista paikkatietojärjestelmissä käytettävistä tiedostotyypeistä, kuten 

GeoJSON:ista ja Shapefile:stä. 
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3.7 Seurantaviikko 7 

 

Tiistai 14.11.2017 

 

Tänään aion jatkaa ArcGIS Pro:n tutoriaalin tekoa, jonka aloitin viimeviikolla. Luen ehkä ArcGIS Ser-

ver:istä jotain. Saan ehkä tänään käyttöön kannettavan tietokoneen, jolla pääsen käyttämään ArcGIS 

Server:iä ja GeoEvent Server:iä. 

Tein tutoriaalia suunnitelmien mukaan. Luin ArcGIS Server:istä ja sen osista. Osa siitä oli jo ennestään 

tuttua minulle. Katsoin ArcGIS Server:iä käsittelevää Esri:n luomaa luentoa Youtube:sta. Luennossa 

oli joitakin asioita, joita en tiennyt entuudestaan. 

En saanut uutta kannettavaa tietokonetta käyttöön vielä tänään. Sen konfiguroinnissa lienee ongelmia. 

 

 

Keskiviikko 15.11.2017 

 

Jatkoin saman ArcGIS Pro tutoriaalin tekoa kuin eilen.  

Tein ArcGIS Pro:n tutoriaalia vähän matkaa ja katsoin GeoEvent Server:iä käsittelevää seminaaria, 

jossa kerrottiin yleisellä tasolla sen käytöstä ArcGIS Server:in ja ArcGIS Online:n kanssa. Suuri osa 

seminaarin sisällöstä oli minulle jo ennestään tuttua. 

 

 

Torstai 16.11.2017 

 

Tänään jatkan ArcGIS Pro tutoriaalin tekoa ja katson ehkä ArcGIS Server:iä käsitteleviä luentoja. 

Tein datan analysoinnin ja esittämisen käsittelevää tutoriaalia ArcGIS Pro:ssa. Lisäksi tein tutoriaalia, 

joka käsitteli karttamallien luontia ja julkaisemista ArcGIS Online:en ja Portal:liin. En ollut aikaisem-

min julkaissut karttamalleja Online:en.  

Seurasin tutoriaalia, jossa ArcMap:illa luotua sisältöä tutkittiin ja muokattiin ArcGIS Pro:ssa. Tutori-

aalin teko oli hieman vaikeaa johtuen tietokoneen tehon puutteen vuoksi. 

En kerennyt katsoa ArcGIS Server:iä käsitteleviä luentoja. 
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Perjantai 17.11.2017 

 

Aion jatkaa ArcGIS tutoriaalien tekoa. 

Tein ArcGIS Pro tutoriaalin, jossa merkittiin dataa eri tavoin. Tutoriaalissa käytetyt esitystavat olivat 

tuttuja minulle ArcGIS Online tutoriaaleista, joita olen tehnyt aikaisemmin, tosin työkalut löytyivät 

niissä eri paikoista ja niissä oli enemmän vaihtoehtoja ArcGIS Pro:ssa. Luin hieman ArcGIS Pro:n oh-

jetta ajallisen datan esittämisestä kartalla.  

 

Viikkoanalyysi 

 

Opin tämän viikon aikana uusia asioita ArcGIS Pro:sta liittyen datan analysointiin ja esittämiseen sekä 

GeoEvent Server:istä yleisellä tasolla. Opin myös luomaan karttamalleja ArcGIS Pro:ssa ja sitten jul-

kaisemaan ne ArcGIS Online:en. 

 

 

3.8 Seurantaviikko 8 

 

Maanantai 20.11.2017 

 

Tänään sain heti paikalle tultuani käyttöön tietokoneen, jolla pääsin käsiksi ArcGIS Server:iin. Aion 

tutkia ArcGIS Server Manager:in käyttöliittymää ja ehkä testata sisällön julkaisemista ArcGIS Ser-

ver:iin. 

Tutustuin ArcGIS Server Manager:in käyttöliittymään ja katsoin ArcGIS Serveriä käsittelevää luentoa 

Youtube:sta. Minulla oli hieman ongelmia ArcGIS Server Manager:iin kirjautumisen kanssa. Tutkin 

tietokoneen mukana tulleita ArcGIS Desktop:in sovelluksia. Yllätyksenä tuli se, ettei ArcGIS Desktop 

Standard -lisenssi sisältänyt ArcGIS Pro:ta. Perehdyin hieman ArcMap:in käyttöliittymään. Sisällön 

julkaisun testaaminen ArcGIS Server:ille jäi huomiselle. 

 

 

Tiistai 21.11.2017 

 

Aion tutkia sitä, miten ArcGIS Portal saadaan toimimaan, ja saada se toimimaan, jos pystyn, sekä ko-

keilen julkaista sisältöä ArcGIS Server:iin. 
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Luin ArcGIS Serverin, Portal:lin ja ArcGIS Web Adapter:in asentamisesta ja konfiguroimisesta. En 

vielä kerennyt perehtyä tarkemmin siihen, miten ArcGIS Portal konfiguroidaan. Yritin luoda Arc-

Map:illa kartasta palvelun, mutta en onnistunut siinä. Minun pitänee tehdä ArcMap:pia ja ArcGIS Ser-

veriä käsitteleviä tutoriaaleja. Katsoin ArcGIS Server:iä käsittelevää luentoa. 

 

 

Keskiviikko 22.11.2017 

 

Tänään jatkan perehtymistä ArcGIS Server:iin ja Portal:iin sekä ArcMap:piin. 

Luin ArcGIS Server:in asennusta käsittelevää ohjetta. En lukenut ohjeen alkupään asioista tarkasti, 

koska ne on jo toteutettu serverille. Kiinnitin huomiota erityisesti loppupään asioihin, kuten erilaisten 

palveluiden julkaisemiseen ArcGIS Server:iin ja niiden käyttämiseen.  

Muodostin yhteyden, joka mahdollistaa sisällön julkaisemisen suoraan ohjelmasta palvelimelle, 

ArcGIS Server:in ja ArcMap-ohjelman (ja ArcCatalog-ohjelman) välille. 

Tutkin hieman ArcCatalog-ohjelman käyttöliittymää ja ArcGIS Serverin Services Directory:ä. Jatkon 

eilen aloittamani ArcGIS Server:iä käsittelevän luennon katsomista. 

 

 

Torstai 23.11.2017  

 

Yritän julkaista sisältöä ja palveluita ArcGIS Server:iin sekä teen ArcMap:ia käsittelevää tutoriaalia. 

Tein kaksi ArcMap:in tutoriaalia. Ensimmäisessä tutoriaalista opin miten ArcMap:pin lisätään dataa 

ArcGIS Online:stä, kuinka karttatasoja(layer) ryhmitellään, tasojen symboleita muutetaan, Catalog:iin 

lisätään kansioihin tiedostoja ja geotietokantoja. Uusien karttatasojen luonti valituista karttaobjekteista 

ja niiden suodattaminen tuli tutuksi. Toisessa tutoriaalissa käsiteltiin, miten luodaan kirjamerkkejä, 

käytetään yleisimpiä geoprosessing-työkaluja ja luodaan tauluihin uusia sarakkeita ja lasketaan niihin 

arvoja eri lähteistä. Tutoriaalien teon lisäksi luin ArcMap:in ohjeita muista lähteistä mm. Esri:n 

Desktop-ohjeesta. 

 

 

Perjantai 24.11.2017 

 

Tänään jatkan ArcMap:in tutoriaalien tekoa. Perehdyn ArcGIS Server:iin, jos minulla on aikaa. 
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ArcMap-tutoriaalista opin kuinka geotietokantaan luodaan feature class:eja ja class:eja muokataan/luo-

daan trace-työkalun avulla muiden karttatasojen objektien pohjalta. Feature classit ovat kokoelmia sa-

manlaisista objekteista, jotka ovat spatiaalisesti samanlaisia (esim. ovat pisteitä, janoja tai monikulmi-

oita) ja joilla on samanlaiset attribuuttikentät (ArcGIS Help.). Tutuksi tuli Erase-työkalu ja työkalujen 

haku. En pystynyt käyttämään kaikkia työkaluja, koska niihin ei ollut lisenssiä. 

Tutkin ArcMap:in ”JSON To Features”-työkalua, mutta en saanut sitä toimimaan yrityksistä huoli-

matta. Katsoin ArcGIS Server:iä käsittelevää luentoa, joka oli minulla jäänyt aikaisemmin kesken. 

 

 

Viikkoanalyysi 

 

Opin kuinka ArcMap/ArcCatalog yhdistetään ArcGIS Server:in kanssa. Jotkin ArcMap:in työkalut tu-

livat minulle tutuksi. Tutustuin ArcGIS Server:in websivunäkymään. Minun pitää vielä tutustua lä-

hemmin ArcGIS Server:in ja sen käyttöön ArcCatalog:in/ArcMap:in kanssa. 

 

 

3.9 Seurantaviikko 9 

 

 

Tiistai 28.11.2017 

 

Tänään sain käyttööni GeoEvent Server:in. Aion tehdä ArcMap:in tutoriaalin loppuun ja sen jälkeen 

jatkan sen tutkimista, kuinka palvelu saadaan ladattua ArcGIS Server:iin ja käynnistettyä ArcMap:ista. 

Tutkin GeoEvent Server:in käyttöliittymää, mutta en vielä tehnyt sillä muuta. Tein ArcMapin perustei-

den tutoriaalin loppuun ja luin GeoEvent Server:in manuaalia hieman. ArcMap:in tutoriaalissa uutena 

asiana tuli sommittelunäkymä (layout view) ja se, kuinka sen avulla saadaan aseteltua kartan data ja 

ulkoasu eri tavoin. Tutoriaalissa käsiteltiin myös koordinaattijärjestelmiä, useiden karttojen käyttä-

mistä samassa projektissa sekä kartan tallentamista eri tiedostomuotoihin ja tulostamista.  

 

 

Keskiviikko 29.11.2017 

 

Tänään testaan palveluiden julkaisua ArcGIS Server:ille ArcMap:ista. 
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Onnistuin yksinkertaisen palvelun julkaisemissa ArcGIS Server:iin. Karttaan piti asettaa koordinaatti-

asetukset oikein ja kartasta poistaa pohjakarttatasot (basemap) ennen palvelun julkaisemista. Palvelun 

pohjakarttatason puuttumisen vuoksi teollisuusalueen laitteiden paikat näkyivät valkoisella taustalla. 

Laitteiden sijainnit vaikuttavat olevan oikein. Luin hieman ArcGIS JavaScript API:in ohjetta. Yritin 

selvittää miten ArcGIS Server:iin julkaistua palvelua voisi käyttää JavaScript API:n kanssa. Tois-

taiseksi en ole vielä varma minkä tyyppisenä tasona (layer) serverin palvelu tulisi lisätä html-doku-

menttiin.  

 

 

Torstai 30.11.2017 

 

Tänään jatkan perehtymistä ArcGIS Server:iin ja ArcMap:piin. Tavoitteena on julkaista serveriin pal-

veluita, jotka sisältävät enemmän dataa. Pyrin saamaan pohjakartat (basemap) toimimaan ArcGIS Ser-

verin kanssa. 

Onnistuin esittämään karttapalvelun pohjakartan kanssa. Luin ArcGIS Portal:in konfiguroimisesta. 

Testasin StreamServer-palvelun julkaisua GeoEvent-serverillä, mikä näyttäisi suurteollisuusalueen 

laitteiden paikat reaaliaikaisesti. Yllättävästi GeoEvent Server ei kysellyt mitä mikäkin JSON-datan 

arvo vastaa mitäkin arvoa GeoEvent:in syötteessä. Sain datan liikkumaan GeoEvent Server:issä 

GeoEvent Server:in manager-lehden mukaan, mutta en esitettyä sitä kartalla, olettavasti, koska en aset-

tanut datan kenttiä vastaamaan toisiaan. 

 

 

Perjantai 1.12.2017 

 

Tänään tutkin miten ArcGIS Serverin palvelut saa (paremmin) toimimaan pohjakarttojen kanssa, ja 

yritän saada suurteollisuusalueen laitteiden paikkatiedot esitettyä reaaliaikaisesti GeoEvent Server:iä 

apuna käyttäen. 

Luin GeoEvent Server:iä käsittelevää ohjetta. En saanut vielä esitettyä laitteiden paikkoja kartalla reaa-

liaikaisesti. Kokeilin määritellä uudelleen GeoEvent Server:iin syötteen, tulosteen ja GeoEvent-palve-

lun. Onnistuin huomaamaan ja korjaamaan yhden kirjoitusvirheen lukemalla palvelimen lokia. Katsoin 

ArcGIS Server:iä käsittelevää luentoa. En kerennyt perehtyä pohjakarttoihin liittyvään asiaan. 
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Viikkoanalyysi 

 

Opin miten ArcGIS Serverille julkaistaan palveluja ArcMap:ista. Minun pitää vielä perehtyä lähemmin 

GeoEven Server:iin ja tutkia miksi en saanut sitä toimimaan. Tutuksi tuli GeoEvent Server:in lokin 

käyttö virheiden havaitsemiseen palvelimen toiminnassa. 

 

 

3.10 Seurantaviikko 10 

 

Maanantai 11.12.2017 

 

Tänään tavoitteena on selvittää miksi en saa esitettyä reaaliaikaista paikkadataa ArcGIS Server:in ja 

GeoEvent Server:in avulla.  

GeoEvent Server:in valvontaikkunan mukaan serverillä pitäisi liikkua dataa, mutta kun yritän näyttää 

palvelun ArcGIS Server:iltä kartalla, maailmankartta tulee esiin ja sen alapuolella on virheilmoitus 

siitä, ettei yhteyttä ”stream service”-palveluun voida muodostaa. En saanut ratkaistua ongelmaa, 

vaikka yritin sitä selvittämään. Huomasin lukiessani GeoEvent Server:in lokia säännöllisesti toistuvan 

virheilmoituksen, mutta en kerennyt tutkia sitä tänään. 

 

 

Tiistai 12.12.2017 

 

Jatkan samassa aiheessa kuin eilen eli yritän saada GeoEvent Server:iä toimimaan. Luen mahdollisesti 

ArcGIS Portal:in asentamisesta ja konfiguroinnista. 

Yritin selvittää GeoEvent Server:in virhettä asettamalla palvelimen loki erilaisiin tiloihin ja etsimällä 

siitä vihjeitä. Kokeilin tällöin pysäyttää ja käynnistää palveluita sekä avata reaaliaikaisia tietoja sisältä-

vän stream-palvelun verkkoselaimessa, mutta en löytänyt mitään erityistä johtuen mahdollisesti suu-

resta datan määrästä. 

ArcGIS Portal:ista en juurikaan oppinut mitään uutta. Olin lukenut ohjeen jo aikaisemmin muutama 

viikko sitten. Lähinnä minulle tuli selväksi, etten nykyisillä käyttöoikeuksilla voi sitä aktivoida/käyn-

nistää. Minun pitänee olla yhteydessä IT-tukihenkilöön, joka aikaisemmin hoiti ArcGIS Server:in ja 

GeoEvent Server:in asennuksen. 
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Keskiviikko 13.12.2017 

 

Lähetän tänään Esri:lle sähköpostia, jossa kyselen mikä voisi olla vikana GeoEvent Server;in kanssa. 

Lisäksi olen yhteydessä sähköpostitse IT-tukihenkilön kanssa, jota pyydän aktivoimaan/asentamaan 

ArcGIS Portal:in ja luomaan siihen minulle käyttäjätunnuksen. 

Lähetin suunnitellut sähköpostit. Valitettavasti Portal:in asennuksessa menee näillä näkymin yli kuu-

kausi. Minulle kerrottiin mihin uusiin tarkoituksiin ArcGIS:siä tullaan tiimissä käyttämään. Esittelin 

työkaverille ArcGIS-paikkatietojärjestelmää. 

 

 

Torstai 14.12.2017 

 

Tänään Talonpojan kampuksen digitalisaatiotiimi joutui muuttamaan toiseen huoneeseen remontin ta-

kia. Tyhjensin oman työpisteen ja avustin muita henkilöitä muutossa. Toistaiseksi en vielä tiedä missä 

tilassa tulen jatkamaan opinnäytetyön tekoa. 

Yritin saada GeoEvent Server:iä toimimaan tuloksetta. Löysin GeoEvent tutoriaalin, jossa luotiin sa-

manlaiset sisään- ja ulostulot (” Poll an External Website for JSON” ja ”Send Features to a Stream 

Service”) kuin mitä olen yrittänyt käyttää. Kun yritän avata tutoriaalin mukaan luodun palvelun 

ArcGIS Server:iltä, esiin tulee sama virhe kuin kun yritän näyttää teollisuusalueen ajoneuvojen paik-

koja. 

 

 

Viikkoanalyysi 

 

Sain vastauksen sähköpostiini Esri:n suomenkielisestä tuesta, mutta he eivät osanneet sanoa miksi 

GeoEvent Server ja ArcGIS Server eivät toimi, koska heillä ei ollut vielä kertynyt niistä kokemusta. 

Se, että Esri:n tutoriaaliassa luotiin GeoEvent Server:ille samanlainen tilanne kuin Biline-hankkeessa 

ja molemmissa tuli sama virhe, viittaa siihen, että ongelma olisi verkkoon tai käyttöoikeuksiin liittyvä. 

Päiväkirja merkinnät päättyvät tähän, koska remontin vuoksi minulla ei ole tilaa, jossa työskennellä.  

Koska tarvittavia komponentteja ei ole vielä konfiguroitu, ArcGIS Server:in ja ArcGIS GeoEvent Ser-

ver:in käyttö vaatisi fyysistä paikallaoloa työpisteessä. Serverin asetukset on konfiguroitu siten, että 

ArcGIS Serveriin ja GeoEvent Server:iin pääsee käsiksi ainoastaan tietystä kytkimenportista. 
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4 POHDINTA   

 

ArcGIS tuli minulle täysin uutena asiana, joten arvioisin, että aloitusvaiheessa olin aloitteleva toimija ja 

jouduin jatkuvasti turvautumaan kirjallisiin ohjeisiin. Opin opinnäytetyön aikana ArcGIS-komponent-

tien toiminnasta ja käytöstä, mutta joudun yhä käyttämään ohjeistusta käyttäessäni ArcGIS-paikkatieto-

järjestelmää. 

 

Arvioisin hallitsevani ArcGIS Desktopin tuotteiden perustoiminnot. Hallitsen ainakin geografisen datan 

muokkaamisen, luonnin ja analysoinnin perusteet ArcMap:issa ja ArcGIS Pro:ssa. Osaan käyttää 

ArcGIS Pro:ta ArcGIS Online:n kanssa ja julkaista dataa ArcMap:ista ja ArcCatalog:sta ArcGIS Seve-

rille.  

 

Hallitsen ArcGIS Online:ssa tuotteiden käyttöoikeuksien hallinnan sekä karttojen, karttatasojen ja muun 

datan hallinnan sekä karttawebsovellusten luonnin. Osaan julkaista ja hallita palveluja ja dataa ArcGIS 

Server:issä. Osaan myös ArcGIS GeoEvent Server:in käytön, jossa osaan asettaa datan sisään- ja ulos-

tulot tarpeen mukaan, luoda ja mukauttaa palvelun ja julkaista sen ArcGIS Server:ille. 

 

Minun kannattaisi keskittyä Python-ohjelmointikielen opiskeluun, jos tahdon kehittyä ArcGIS-ympäris-

tön käytössä, koska Pythonin osaaminen tehostaisi ArcGIS Desktop:in tuotteiden kanssa työskentelyä, 

sillä ArcGIS Pro ja ArcMap sisältävät Python-tulkin, jonka käyttö muun muassa nopeuttaa suurten da-

tamäärien käsittelyä. Pystyisin luomaan webkarttoja joustavammin, jos osaisin käyttää paremmin 

ArcGIS JavaScript API:a. 

 

Datan esittämisellä karttajärjestelmässä on monia etuja verrattuna kuin datan esittämiseen puhtaasti tau-

lukkomuodossa. Taulukkomuotoisesta datasta on vaikeaa ja hidasta selvittää missä datan kohteet sijait-

sevat maastossa. Karttajärjestelmän avulla saadaan tilanteen kokonaiskuva huomattavasti nopeammin ja 

kartalla olevaa dataa on helpompi seurata. Kartalla olevasta datasta voidaan monissa tilanteista tehdä 

paremmin silmämääräisesti päätelmiä kuin taulukkomuotoisesta datasta. 
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