
INSPIRE-direktiivin väliarviointi 

Johdanto 

Julkisen kuulemisen tarkoituksena on kerätä suuren yleisön ja kaikkien sidosryhmien 
näkemykset, jotta voidaan arvioida, 

ovatko INSPIRE-direktiivin 2007/2/EY mukaisesti jo käynnissä oleva toimet Euroopan 
yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin perustamiseksi edenneet niin, että tavoitteet voidaan 
saavuttaa. 

Tämän julkisen kuulemisen tulokset otetaan huomioon INSPIREn väliarvioinnissa, joka on 
direktiivin mukaan suoritettava seitsemän vuoden kuluessa direktiivin voimaantulosta. 
Väliarvioinnin tulokset ilmoitetaan vuonna 2014 Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja 
niiden perusteella saatetaan toteuttaa korjaavia toimia nykyisten lähestymistapojen 
mukauttamiseksi niin, että INSPIREn alkuperäiset tavoitteet voitaisiin toteuttaa paremmin 
muuttuva ympäristö huomioon ottaen.  

Kuulemisessa käytetään kyselylomaketta näkemysten keräämiseksi INSPIRE-direktiivistä niin 
monelta taholta kuin mahdollista, kuten hallituksilta, julkisen sektorin tietojen toimittajilta 
ja käyttäjiltä, kaupallisilta ja muilta kuin kaupallisilta käyttäjiltä sekä muilta kiinnostuneilta 
tahoilta.  

INSPIRE-direktiivin tausta, soveltamisala ja asema 

INSPIREn kehittäminen käynnistyi vuonna 2001 vuosia 2002–2012 koskevassa kuudennessa 
ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa  esitetyn tietoon perustuvan lähestymistavan 
tukemiseksi. Korkeatasoiset tiedot ja tietoon perustuva yleisön osallistuminen ovat 
avainasemassa tietopohjaista politiikkaa toteutettaessa.   

Huomattava osa viranomaisten ja yleisön (myös yksityissektorin ja tiedemaailman) 
käyttämistä ja keskenään vaihtamista tiedoista koostuu paikkatiedoista, eli tiettyyn 
maapallon paikkaan tai alueeseen liittyvistä tiedoista. Näiden tietojen laatu riippuu 
kerättyjen ja paikkaan liitettyjen (paikannettujen) paikkatietojen saatavuudesta. Useimmat 
ympäristötiedot, kuten päästömittaukset, luonnon monimuotoisuutta koskevat havainnot 
tai ympäristön laatua koskevat tiedot, ovat luonteeltaan paikallisia.  

Toimintapolitiikan kannalta tärkeiden tietojen tuottamiseksi on tällaisiin ympäristötietoihin 
usein yhdistettävä muita maantieteellisiä tietoja, kuten maankäyttöä ja maanpeittoa, 
hallinnollisia rajoja, korkeuseroja, hydrologiaa ja liikenneverkkoja, rakennuksia, 
tuotantolaitoksia, hallintorakenteita, maiseman hoitoa ja esimerkiksi suojelualueiden 
raportointialueita koskevia tietoja.   Ympäristöpolitiikan kannalta tärkeitä ovat myös muun 
muassa sääoloja, geologiaa ja maaperää koskevat geofysikaaliset tiedot sekä 
sosioekonomiset tiedot, kuten asukastiheyttä ja kiinteistöjä koskevat tiedot sekä jätetilastot. 



Ympäristölainsäädännössä ja toimintapolitiikoissa vahvistetuttuihin ohjelmiin ja 
toimenpiteisiin ja ympäristöön vaikuttaviin politiikkoihin liittyy yleensä yhteiskunnan 
ympäristöön aiheuttamien paineiden ja luonnon tai ihmisen aiheuttamien ja  mahdollisesti 
katastrofeihin (joiden keskeisenä syynä on ilmastonmuutos) johtavien paineiden 
lieventäminen. 

Esimerkiksi ilmansaasteiden terveysvaikutusten arvioimiseen tarvitaan ilmanlaatua ja 
sääoloja koskevia tietoja, liikennetietoja sekä teollisuuden, kaupunkien ja maatalouden 
päästölähteiden sijaintitietoja, väestötietoja sekä epidemiologisia tietoja. Tiedot 
mahdollistavat pilaantumislähteiden paikantamisen ja päästövähennystavoitteiden 
määrittämisen ilmanlaatuun vaikuttavissa politiikoissa. 

Tulvariskeihin liittyviä tietoja puolestaan saadaan yhdistämällä maankäyttöä, korkeuseroja 
ja maaperää koskevat tiedot meteorologisiin ja hydrologisiin havaintoihin vesistöalueella 
sekä väestötietoihin, jotta saadaan selville kuka ja mikä on suurimmassa vaarassa ja jotta 
voidaan laatia asianmukaisia suunnitelmia tältä pohjalta. 

INSPIRE-direktiivin valmistelun aikana hankituista kattavista tiedoista ja järjestettyjen 
julkisten kuulemisten tuloksista kävi kuitenkin ilmi, että ympäristöpolitiikkojen ja muiden 
ympäristöön vaikuttavien politiikkojen tarvitsemien paikkatietojen laajalla käytöllä on 
merkittäviä esteitä. 

Esimerkiksi 97 prosenttia julkiseen kuulemiseen osallistuneista oli samaa mieltä siitä, että 
kaikilla tasoilla, paikallistasosta Euroopan tasolle, on seuraavia ongelmia: 

1. Paikkatietoja ei usein ole tai ne ovat puutteellisia. 

2. Käytettävissä olevien paikkatietojen kuvaukset (asiakirjat) ovat usein 
epätäydelliset. 

3. Paikkatietoaineistoja ei useinkaan voi yhdistää keskenään. 

4. Paikkatietojen löytämiseen, saamiseen ja käyttämiseen liittyvät järjestelmät ovat 
usein erillisiä ja yhteentoimimattomia. 

5. Olemassa olevien paikkatietojen jakamisen ja uudelleenkäytön esteenä tai 
hidasteena on kulttuurisia, institutionaalisia, taloudellisia ja oikeudellisia esteitä. 

Tällä tilanteella on selvä vaikutus politiikkojen toteuttamisen onnistumiseen, kuten on 
todettu ympäristövaikutusten arviointitutkimuksissa havaittuja vaikeuksia koskevassa 
tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa todettiin, että viisi yleisintä ongelmaa ovat: 

1. Olemassa olevan tiedon saamiseen liittyvät ongelmat  (70 %). 
2. Vaikeudet selvittää, mitä tietoja on saatavilla (56 %). 
3. Tarvittavia tietoja ei ole saatavilla (51 %). 
4. Eri toimittajien tietoaineistot eivät ole yhteensopivia (47 %). 



5. Olemassa olevien tietojen laatu on riittämätön (47 %). 

Vuonna 2003 yli puolet vastaajista ilmoitti, että näiden vaikeuksien johdosta: 

1. Vaikutusten kuvaukset olivat epätarkempia. 
2. Yksilöityjen vaikutusten laajuus oli epävarmempi. 
3. Ympäristö- ja strategisten vaikutusten tutkimusten kustannukset ovat 

korkeammat. 
 
INSPIRE-direktiivissä, joka tuli voimaan 15. toukokuuta 2007, pyritään ratkaisemaan näitä 
ongelmia perustamalla infrastruktuuri, jossa ympäristöpolitiikan ja ympäristövaikutuksia 
omaavien politiikkojen tarvitsemat paikkatiedot ja -palvelut (jotka on jaettu 34 ryhmään 
direktiivin liitteissä I, II ja III): 
 

1. jaetaan viranomaisten kesken kaikilla hallinnon tasoilla ja yli rajojen 
ympäristövaikutuksia omaavia julkisia tehtäviä varten rajoittamatta niiden 
käyttöpaikkaa.  

2. dokumentoidaan yhdenmukaisen metadatan avulla. 
3. ovat löydettävissä, katsottavissa ja saatavissa internetpohjaisessa palvelussa, 

joka on tarkoitettu sekä yleisölle että viranomaisille. 
4. on järjestetty julkishallinnon tieto- ja viestintäteknisissä järjestelmissä yhteisten 

paikkatietojen ja -palveluiden eritelmien mukaisesti. 

On huomattava, että INSPIRE-direktiivissä ei käsitellä puuttuvia tai epätäydellisiä 
paikkatietoja, koska direktiivi ei edellytä uusien tietojen kokoamista. 

INSPIRE-direktiivissä ja sen täytäntöönpanosäännöissä (komission asetukset ja päätökset) 
säädettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanoaikataulu ulottuu vuoteen 2020. 

Jäsenvaltioiden on kuitenkin joulukuuhun 2013 mennessä: 

1. Saatettava INSPIRE-direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään ja perustettava 
asianmukaiset rakenteet ja mekanismit kaikkien niiden 
paikkatietoinfrastruktuurista kiinnostuneiden tahojen kontribuutioiden 
koordinoimiseksi hallinnon eri tasoilla.  

2. Vahvistettava toimenpiteet paikkatietojen ja -palveluiden (saanti, vaihto ja 
käyttö) jakamiseksi jäsenvaltion viranomaisten kesken. Näiden järjestelyjen olisi 
yhdenmukaisin edellytyksin oltava avoimia myös muiden jäsenvaltioiden 
viranomaisille, EU:n toimielimille ja elimille, samoin kuin sellaisten 
kansainvälisten sopimusten mukaisesti perustetuille elimille, joiden 
sopimuspuolia EU ja jäsenvaltiot ovat, ympäristövaikutuksia omaavia tehtäviä 
varten. 

3. Dokumentoitava yhdenmukaisen metadatan avulla kaikki sellaiset 
paikkatietoaineistot, jotka kuuluvat INSPIREn 34 ryhmään. 

4. Tarjottava tietojen etsimis-, katsomis-, lataamis- ja muuntamispalveluja. 
5. Tarjottava liitteen I nojalla yhdenmukaisten INSPIRE-eritelmien mukaisia 

lähiaikoina kerättyjä tai uudelleen järjestettyjä tietoja (muut liitteessä I olevat 
tietoaineistot on yhdenmukaistettava vuoteen 2017 mennessä). 
 



Liitteissä II ja III olevia paikkatietoryhmiä koskevat täytäntöönpanosäännöt (paikkatiedon 
eritelmät) hyväksyttiin kesällä 2013 ja ne pannaan täytäntöön seuraavien seitsemän vuoden 
aikana. INSPIREn täytäntöönpano on näin ollen puolivälissä. Useiden osien ja palvelujen 
oletetaan jo olevan valmiina, mutta suurin osa työstä tietojen järjestämiseksi jäsenvaltioiden 
tieto- ja viestintäteknisissä järjestelmissä (paikkatietojen ja -palveluiden automaattisen 
saannin ja yhteentoimivuuden parantamiseksi) on vielä tekemättä.   


