
Turvallinen ja kestävä yhteiskunta tarvitsee laadukasta
tietoa ja uusia menetelmiä. GeoForum Summit 2021 -

tapahtumassa pääsimme kuulemaan, mistä innovaatiot
syntyvät, mikä on paikkatiedon rooli datataloudessa, ja

miten voimme kehittää sijaintipohjaisia ratkaisuja
digitalisoituvassa maailmassa.

Älykkäällä tiedolla
turvallinen yhteiskunta

8.-9.11.2021 

KEYNOTE-puhujat
 

Tiina Talvitie, kaupungingeodeetti, Helsingin kaupunki
Kimmo Rousku, VAHTI-pääsihteeri, Digi- ja väestötietovirasto

Henrikki Tenkanen, apulaisprofessori, Aalto-yliopisto



Marraskuun Summit tarjosi esityksiä ja syvällistä
pohdintaa paikkatiedosta osana älykästä yhteiskuntaa. Yli

kahden vuoden tauon jälkeen GeoForum Summit (ent.
Paikkatietomarkkinat) kokosi menestyksekkäästi yhteen

suomalaisen paikkatietokentän. Kuusipäiväiseen
tapahtumaan osallistui yli 450 henkilöä ja 85 asiantuntijaa.

 
Poikkeuksellisia olosuhteita vasten GeoForum Summit

2021 tarjosi paikkatietoyhteisölle alustan rajat ylittävälle
yhteistyölle ja uusille innovaatioille.

 

Pääteemat:
 

Älykäs yhteiskunta
Kestävä maankäyttö

Tieto ja turva
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Tilastojen ja
paikkatiedon

integrointiverkosto

Paikkatiedon
kuntafoorumi PAKU

Tapahtumakumppanit



Maanantai 8.11.2021
 

Keynote: Muutoksen johtaminen on yhteistyötä ja viestintää –

kuinka tulkata asiantuntijaslangi asiakasta innostavaksi viestiksi? 

 

Keynote: #hyvädigi kohtaa #pahadigi – kumpi voittaa? 

 

Kuntien rooli innovaatiokehityksessä 

Liikenne ja datatalous – mikä on sijainnin merkitys?

Paikkatietojen turvallisuusvaikutukset puhuttavat

Kuinka digitalisaatio muuttaa maankäyttöä?

Fiksuja ratkaisuja datalla – mitä syntyy kun data virtaa?

 

Tiistai 9.11.2021
 

Keynote: Paikkatietoteknologiat murrosten maailmassa

 

Tiedonkeruu droneilla tänään ja huomenna

Digital Twin Finland – Digitaaliset kaksoset Suomessa

Kaukokartoitusdata kestävän metsätalouden perustana

Toiminnanohjaus paikkatiedoilla

Hiilineutraali Suomi

Loppupaneeli – data vastuullisen päätöksenteon tukena



17.11. GIS + BIM – Missä mennään mallintavassa
suunnittelussa

18.11. Rakennustiedon valtakunnallinen tiedonhallinta
toimivammaksi yhteistyöllä

22.11. Voimaa datan hyödyntämiseen

26.11. ProGIS ry:n opinnäytetyöseminaari ja vuosikokous

Muut marraskuun GeoForum Summit 2021 -
tilaisuudet



 
GeoForum Summit 2022 –

valmistelut ovat alkaneet!
 

LISÄTIETOA Juha Saarentaus
Toiminnanjohtaja
GeoForum
+358 400 413 025

Elina Ranta
Tiedotusvastaava
GeoForum
+358 41 537 9229

Tee GeoForum Summitista alusta, jossa pääset jakamaan
ja kerryttämään asiantuntemustasi. Vuoden GeoForum

Summit 2022 järjestetään Messukeskus Siivessä,
Helsingissä. 

 
Järjestelytoimikunta toivottaa tervetulleeksi kaikki

tapahtuman suunnittelusta kiinnostuneet!
 

Lue lisää: geoforumsummit.fi

Kuvat: 
Ⓒ Kasakka Media


