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Elokuusta 2013 alkaen OpenJUMP-ohjelman Plus-versiolla voidaan avata XML-muotoisia 
OpenStreetMap-tiedostoja joko pakkaamattomista .osm -tiedostoista tai suoraan zip- tai bzip-
pakatuista arkistotiedostoista ilman että niitä tarvitsee erikseen purkaa.

OpenJUMP:in OSM-ajuri käyttää JOSM-muokkausohjelman koodia ja siitä syystä OSM-tiedoissa 
on oltava mukana JOSM:in vaatimat metadatamerkinnät.  

OpenJUMP on Java-ohjelma, joka käsittelee tietoja pelkästään muistissa.  Tästä syystä OpenJUMP 
ei voi avata kovin suuria OSM-XML -tiedostoja.  Nyrkkisääntönä voidaa pitää, että OpenJUMP:lla 
pitää olla 2-3 kertaa enemmän Java-muistia käytössä kuin mitä OSM-XML -tiedoston koko on.  
Mikäli muistia on tarpeeksi, niin OSM-tiedostojen avaaminen on varsin nopeaa.  Esimerkiksi 
Geofabriki.de:stä ladattu Berliinin OSM-aineisto (455 Mt, 529234 kohdetta) avautuu 50 sekunnissa 
Windows 7 tietokoneella, jossa on Intel Core i7 2760QM prosessori, 8 Gt muistia ja 64-bittinen JRE
1.7.0 (Oracle).  Sachsenin osavaltion tiedosto (1.7 Gt, 1,52 miljoonaa kohdetta) avautuu samalla 
koneella 3 minuutissa ja 30 sekunnissa. Suomen OSM-aineiston koko kesällä 2013 oli 2,7 
gigatavua, ja sen avaaminen onnistuu vielä juuri ja juuri yllä mainitulla kokoonpanolla, mutta ei ole 
enää käytännöllistä.

Sopivan OpenJUMP-version hankkiminen

OSM-tuki tulee mukaan OpenJUMP-versioon 1.6.4 (tai 1.7) kunhan se julkaistaan.  Siihen asti on 
käytettävä kehitysversiota, joka on saatavilla latausosoitteesta 
http://sourceforge.net/projects/jump-pilot/files/OpenJUMP_snapshots/

Sopiva versionumero on r3662 tai suurempi.

OpenStreetMap-tietojen hankkiminen

Pieniä määriä OpenStreetMap-vektoriaineistoa voi ladata OpenStreetMap:in karttaikkunasta 
http://openstreetmap.org selaimella

http://sourceforge.net/projects/jump-pilot/files/OpenJUMP_snapshots/
http://openstreetmap.org/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://latuviitta.org/


OSM-tiedot voidaan ladata myös JOSM-ohjelmalla ja tallentaa sillä OSM-XML-muotoon.  
Joustavimmin tietoja voidaan kuitenkin ladata suoraan jostain OSM-vektorirajapinnasta, 
esimerkiksi Overpass API:sta http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_API

Rajapinnan tehokäyttö on parasta opetella edellä mainitulta wiki-sivulta sekä pääsivustolta 
http://www.overpass-api.de/.  Peruskäytöstä selviytyy kuitenkin käyttämällä netistä löytyvää 
sovellusta http://harrywood.co.uk/maps/uixapi/xapi.html

Tällä sovelluksella voidaan rajata ensinkin kartalta haluttu alue ja sovellus luo sen perusteella 
kyselyn.

http://harrywood.co.uk/maps/uixapi/xapi.html
http://www.overpass-api.de/
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_API


Sovelluksen luomaa kyselyä on muokattava hiukan, ennen kuin sillä voidaan hakea OSM-tiedoja 
OpenJUMP:lle sopivassa muodossa.  Palvelusta on nimittäin pyydettävä parametria [@meta] 
käyttämällä XAPI-palvelun oletusarvoja laajemmat metatiedot, tai muuten tietojen avaaminen ei 
onnistu.  

Pyyntö, joka hakee pieneltä alueelta kaikki OSM-tiedot

http://www.overpass-api.de/api/xapi?*[bbox=27,61,27.1,61.1][@meta]

Pyyntö, joka hakee yllä olevassa kuvassa rajatun alueen sisältä kaikki bussipysäkit

http://www.overpass-api.de/api/xapi?*[highway=bus_stop]
[bbox=19.39087,59.72041,32.39868,70.14596][@meta]

Seuraavissa esimerkeissä käytetään aineistoja, jotka on haettu XAPI-rajapinnasta näillä kahdella 
pyynnöllä.  Edistyneet käyttäjät voivat irrottaa OpenJUMP:lle sopivan määrän OSM-tietoja myös 
esimerkiksi Geofabrik:in tietostoista käyttämällä vaikkapa Osmosis- tai Osmfilter-ohjelmia

http://download.geofabrik.de/europe.html
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmosis
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmfilter

OSM-tietojen avaaminen OpenJUMP-ohjelmalla

OpenStreetMap-tiedot luetaan yksinkertaisesti Avaa tiedosto-valikon kautta.  Avattava OSM-
tiedosto voi olla  pakkaamattomassa .osm-muodossa, mutta osm-tiedosto voidaan yhtä hyvin avata 
myös suoraan arkistotiedostosta, joka on pakattu joko zip-. gz- tai bz-menetelmällä.  Pakatun 
tiedoston avaaminen openJUMP:lla on hieman hitaampaa, mutta osm-tiedosto vie 
pakkaamattomana tilaa noin kymmenen kertaa enemmän kuin pakattuna, joten jos tiedot on saatu 
pakattuina, niin pakkauksen purkaminen OpenJUMP:ia varten ei yleensä kannata.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmfilter
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmosis
http://download.geofabrik.de/europe.html


OpenJUMP vie kaikki OSM-tiedostosta löytämänsä kohteet samalla karttatasolle.  Kohteiden 
tietomalli on kovakoodattu ja siitä löytyy yllä olevan kuvan mukaiset ominaisuustiedot.  Kannattaa 
huomata, että osm_id muunnetaan merkkijonoksi, koska OpenJUMP ei tue 64-bittistä 
kokonaislukutietotyyppiä.

Tästä kuvasta nähdään, että OpenJUMP:iin tuodulla karttatasolla on sekaisin pisteitä, viivoja, 
alueita ja geometriakokoelmia.



Kaikki OSM-kohteiden avain-arvo-parit kirjoitetaan peräkkäin ”osm_tags” -kenttään.  
Erotinmerkkinä käytetään pilkkua.  Lisäksi luodaan muutamia vakio-ominaisuustietokenttiä kuten 
”lu_type”, jolla luokitellaan kohteita mm. maankäyttöluokan ja tieluokan mukaan.  Kenttä 
”part_of_OSM_relation” kertoo ensinkin, onko taulukon rivillä oleva kohde osana jotakin muuta 
relaatiota.  Mahdolliset arvot ovat ”yes” tai ”no”.  Kentän jälkimmäinen tieto täytetään vain 
kohteille, jotka ovat itse relaatioita, ja se kertoo, onko kyseisen relaation kaikki osat löydetty vai ei.

Kaikkien geometriatyyppien pitäminen yhdellä tasolla ei ole aina kovin kätevää ja se tekee muun 
muassa tason piirtotyylien määrittämisen vaikeaksi.  Tällaista sekatasoa ei myöskään ole  
mahdollista tallentaa ESRI-shapefile-muotoon.  OpenJUMP:ssa on kuitenkin valmis työkalu, jolla 
karttataso voidaan pilkkoa uusiksi karttatasoiksi geometriatyypin mukaan eroteltuina.

Karttatason pilkkomistyökalu löytyy OpenJUMP:in valikosta Muokkaa – Irrota.



Jos nuoten osoittama ruutu on valittuna, niin myös geometriakokoelmat pilkotaan aina niiden 
perusalkioiksi asti eli pisteiksi, viivoiksi ja alueiksi.  OpenStreetMap-aineistojen relaatioiden 
tutkiminen on helpompaa, jos rasti otetaan pois ja relaatiot säilytetään kokonaisina.

OSM-karttataso pilkottuna pisteiksi, viivoiksi, alueiksi ja geometriakokoelmiksi.

Toinen esimerkki näyttää XAPI-rajapinnasta haetut bussipysäkit taustakartan päällä.



Pilkotaan tällä kertaa bussipysäkkitaso uusiksi karttatasoiksi OSM-käyttäjätunnusten perusteella.

Kun uudet tasot ovat syntyneet uuteen Extract-karttatasoryhmään, niin lajitellaan ne vielä 
suuruusjärjestykseen tasolle kuuluvien bussipysäkkien lukumäärän perusteella, suurin taso 
ylimmäiseksi.



Kartta, jossa näkyy 4701 bussipysäkkiä, joita on viimeksi muokannut käyttäjä ”Pikari”.

Nopeammin, paremmin ja halvemmalla: arviointi ja kehityskelpoisuus

OpenJUMP:in OSM-tietojen suoraluku tarjoaa nopean tavan tarkastella OSM-tietoja perinteisellä 
GIS-ohjelmalla.  Toteutusta on pidettävä alustavana työnä, jonka päälle voidaan ohjelmoida 
käyttökelpoisempia toimintoja.  Suurimpia puutteita ovat:

– Kaikki OSM-kohteet päätyvät OpenJUMP:ssa sekaisin yhdelle karttatasolle, jolle on 
nykyisellään mahdotonta määrittää hyviä piirtotyylejä.

– Suurin osa OSM:in avain-arvopareista päätyy osm_tags-kenttään yhteen pötköön, ja 
kohteiden valitseminen niiden ominaisuuksien perusteella on vaikeaa, koska sen täytyy 
perustua merkkijonojen vertailemiseen.

– OpenJUMP:in vakioversio ei tuo projektiomuunnoksia, joten tiedot on pidettävä 
EPSG:4326-järjestelmässä.  Projektiomuunnoslaajennus on saatavilla, mutta se on 
prototyyppiasteella.



Hyviin puoliin kuuluu se, että OpenJUMP pohjautuu hyvin tunnettuun Java Topology Suite 
-ohjelmakirjastoon sekä niin ikään tunnettuun JOSM-editorin koodipohjaan, joten java-ohjelmoijilla
on hyvät mahdollisuudet jatkokehitykseen.

OSM:in ja perinteisten paikkatieto-ohjelmien erojen vuoksi OpenJUMP ei ole optimaalinen tähän 
tarkoitukseen, sillä kaikki kohteet päätyvät sekaisin yhdelle karttatasolle.

Kiitokset ja linkit

OSM-ajurin on ohjelmoinut Stefan Steiniger

OSM-laajennus erikseen ladattavana

http://sourceforge.net/projects/jump-pilot/files/OpenJUMP_plugins/Drivers/OSM%20Driver/

Ilmoitus ajurin julkaisusta OpenJUMP:in postituslistalla

http://groups.google.com/forum/#!topic/openjump-users/Y-VkVnEABlM

Lähdekoodi

http://sourceforge.net/p/jump-pilot/code/3677/tree/plug-ins/OsmFileReaderPlugin/trunk/

OSM-ajuri OpenJUMP:in wikissä

http://sourceforge.net/apps/mediawiki/jump-pilot/index.php?
title=Working_with_OpenStreetMap_data
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