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Kartastotehtävissä uuden JAKO/MTJ-tuotantojärjestel-
män tuotantokäyttö vakiintui vuoden 2002 aikana. Kiin-
topistemittaukset toteutuivat suunnitelmien mukaisesti.
Ilmakuvausohjelma onnistui tavoitteen mukaisesti ja
maastotietokannan vuosittainen ajantasaistus tehtiin
koko maassa. Maastotietokannan perusparannuksessa
jäätiin vuoden 2001 tasolle.

Maanmittauslaitos ylitti vuoden 2002 talousarvioon kir-
jatun tuottotavoitteensa noin kahdella prosentilla. Maan-
mittaustoimitusten tulostavoitteena oli kattaa tuotoilla
kustannukset, jossa onnistuttiin myös varsin hyvin siitä
huolimatta, että vuoden aikana otettiin käyttöön täysin
uusi toimitusten hinnoittelukäytäntö. Laitoksen toimin-
nasta syntyvistä kokonaiskustannuksista katettiin tuloilla
noin 52 prosenttia.  Tuloista pääosa eli 73 prosenttia tuli
kiinteistötoimituksista. Maanmittauslaitoksen johtokun-
ta lakkautettiin 1.9.2002 alkaen.

Vuoden 2002 merkittävimpiin kansainvälisiin hankkeisiin
kuului Euroopan kattavan 1:1 miljoonan mittakaavaisen
karttatietokannan tuottamiseen tähtäävän projektin
koordinointi.

Maanmittauslaitos sijoittui puolueettoman tahon teke-
mässä asiakastyytyväisyystutkimuksessa julkisen sektorin
organisaatioiden joukossa korkeimman tyytyväisyyden
kolmannekseen.  Vuonna 2002 Maanmittauslaitos käyt-
ti 1853 työntekijänsä osaamisen kehittämiseen 12 494
työpäivää.

190-vuotias Maanmittauslaitos vuonna 2002

Vuosi 2002 oli meille maanmittauslaitoslaisille mer-
kittävä vuosi. Marraskuun neljäntenätoista Maanmittaus-
laitos täytti pyöreät 190 vuotta. Maanmittaushallinto pe-
rustettiin Suomeen 14.11.1812,  joten Maanmittauslai-
tos on myös yksi vanhimmista valtion virastoista. Iästään
huolimatta virkeä vanhus on nykyään yksi tietoyhteiskun-
nan rakentajista ja it-alan huipputekijöistä. Maanmittausta
on Suomessa tehty kuitenkin paljon kauemmin kuin 190
vuotta. Vuonna 2003 voimme juhlia maanmittauksen
370-vuotispäiviä, sillä ensimmäinen mittari aloitti mittaa-
misensa jo 1633.

Kiinteistötoimitusten kysynnän lasku pysähtyi
vuonna 2002.  Toimituksia tuli vireille 22 962 ja niitä saa-
tettiin loppuun 22 220.  Toimitusten kestoajat lyhenivät.
Lohkomisten keskimääräinen kesto oli 9,4 kuukautta.
Tietopalveluna annettavien maastotietojen kysyntä kas-
voi edellisestä vuodesta, erityisesti digitaalisten maasto-
tietoaineistojen kysyntä oli aiempaa suurempaa. Graa-
fisten karttojen myynti kääntyi laskuun.  Verkkoitsepal-
velujen kysyntä oli hieman korkeampi kuin vuonna 2001.
Merkittävää myynnin kasvua odotetaan vasta Karttapai-
kan palvelujen uudistumisen myötä vuonna 2004.

Kartastotöitä häiritsivät tekniset ongelmat, jonka vuoksi
maastotietotuotannon tavoitteet jäivät saavuttamatta.
Kehittämisessä painopiste oli uuden kiinteistötietojärjes-
telmän määrittelyssä. Kiinteistötietojärjestelmän hallinnon
vastaanottoon vuoden 2003 alusta valmistauduttiin vuo-
den aikana.
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Maanmittauslaitoksen kokonaistulos vuodel-
ta 2002 oli varsin tyydyttävä. Tavoitteet saa-
vutettiin pääosin, vaikka useat tekijät haitta-
sivat tuotantoa vuoden aikana. Teknisiä on-
gelmia oli uusien järjestelmien käyttöönotos-
sa. Henkilöstön kärsivällisyyttä koeteltiin,
mutta ilahduttavasti se kesti.

Maaliskuun alussa otettiin käyttöön uusi palk-
kausjärjestelmä. Järjestelmän käyttöönotto
vaati suurta panostusta koko henkilöstöltä.
Henkilöstöstrategiaa ryhdyttiin uudistamaan.
Ilmapiiritutkimuksen tuloksen mukaan hen-
kilöstön työtyytyväisyys on laskenut hieman
edellisestä vuodesta. Uskon, että kehityskes-
kustelujen ja tiimityöskentelyn menettelyta-
pojen vakiinnuttua työtyytyväisyys kehittyy
myönteiseen suuntaan.

Eduskunta hyväksyi Maanmittauslaitoksesta
annetun lain muutoksen, jonka seurauksena
johtokunta lakkautettiin 1.9.2002 lukien. Joh-
tokunta tuki ansiokkaasti operatiivista johtoa
laitoksen tavoitteiden saavuttamisessa. Yh-
teistyö oli muutoinkin rakentavaa, mistä esi-
tän johtokunnalle parhaimmat kiitokseni.

Laitokseen perustettiin uusi yhtenäisarkisto
-niminen valtakunnallinen tuotanto- ja pal-
veluyksikkö.  Yhtenäisarkiston johtaja työs-
kentelee aluksi Helsingissä, mutta siirtyy ai-
kanaan Jyväskylään,  jonne arkistorakennus
valmistuu vuonna 2005. Samoihin tiloihin siir-
tyy Helsingistä myös ATK:n käyttötoiminta.
Nämä molemmat siirrot toteuttavat omalta
osaltaan hallituksen alueellistamispolitiikkaa.

Pääjohtajan katsaus
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Maanmittauslaitoksen yksi tärkeä perusviesti kuuluu:
puolueetonta ja luotettavaa tietoa. Maanmittaustoimi-
tusten suorittamisessa tämä on itsestään selvää, mutta
laitos haluaa säilyttää kolmannen miehen roolinsa myös
muussa toiminnassaan. Sen vuoksi Maanmittauslaitos
luopui Novosat Oy:n osakkeista, koska enemmistöosa-
kas Novogroup Oyj halusi laajentaa yhtiön liiketoimin-
taa sellaisille alueille, jotka Maanmittauslaitoksen käsityk-
sen mukaan olisivat vaarantaneet laitoksen puolueetto-
muuden.

Kehittämisen painopiste oli uuden kiinteistötietojärjes-
telmän käyttöönoton valmistelussa. Työtä tehdään yh-
dessä kiinteistörekisteriä pitävien kaupunkien, Suomen
Kuntaliiton sekä oikeusministeriön kanssa. Toinen laaja
yhteistyöprojekti Digiroad, jota tiehallinto johtaa, eteni
niin ikään suotuisasti.  Yhteistyö väestörekisterikeskuk-
sen kanssa on entisestään tiivistynyt. Uusjakojen sekä ti-
lusvaihtojen käyttö suojeluohjelmien toteuttamisessa on
ilahduttavasti kasvanut. Hakijana näissä hankkeissa on
ympäristöhallinto.

Ylä-Lapin kartoitusvastuu siirtyi Puolustusvoimien topo-
grafikunnalta Maanmittauslaitokselle. Maastotietokantaan
pohjoisin Lappi on tarkoitus saattaa vuoteen 2006 men-
nessä.

Maanmittauslaitoksen prosessien kehittämisessä ja laa-
dunhallinnassa on edetty.  Maanmittaustoimistot ovat si-
säistäneet laitoksen ydinprosessit.  Toimistojen omat pro-
sessit saavuttivat auditointitason monessa yksikössä. Eu-
roopan laatupalkintokriteeristön (EFQM) -malliin perus-
tuvia itsearviointeja tehtiin toimintayksiköissä ja laitok-
sen johtoryhmässä.

Maanmittauslaitos on jatkanut lähialueyhteistyötä Balti-

an maiden sekä Venäjän kanssa.  Laitoksen koordinoi-
ma 35 maan yhteistyöhanke digitaalisen karttatietokan-
nan valmistamiseksi mittakaavassa 1:1 milj. koko Euroo-
pan alueelta edistyi suunnitellusti.

Valmistelut yleiseurooppalaisen EUREF-FIN koordinaat-
tijärjestelmän käyttöönottamiseksi etenivät yhteistyös-
sä Geodeettisen laitoksen kanssa.  Pohjoismainen yhteis-
työ on jatkunut vilkkaana ja monipuolisena.

Suomella on valtakunnan rajojen hoidosta ja teknisestä
rajankäynnistä sopimukset sekä Ruotsin että Norjan
kanssa. Niiden mukaan valtakunnan rajat käydään joka
25. vuosi.  Tasavallan Presidentti hyväksyi joulukuussa Suo-
men ja Norjan välisen valtakunnanrajan vuonna 2000
suoritetussa rajankäynnissä todetut ja eduskunnan hy-
väksymät rajalinjan muutokset. Ruotsin vastaisen valta-
kunnanrajan tekninen rajankäynti on määrä suorittaa
vuonna 2006. Maanmittauslaitos on käynyt keskustelu-
ja Venäjän viranomaisten kanssa vastaavanlaisen käytän-
nön aikaansaamiseksi myös tälle valtakunnanrajalle. Ve-
näjä suhtautuu asiaan myönteisesti ja vuoden aikana
asiassa on tapahtunut edistystä.

Kaiken kaikkiaan toimintojen vakiinnuttaminen vuoden
1999 organisaatiomuutoksen jälkeen on jatkunut hyvin.
Hallinnon sisäisiä tulevaisuuden haasteita ovat proses-
siorganisaation edelleen kehittäminen ja sen myötä laa-
dun parantaminen. Niiden tulee olla kunnossa, kun otam-
me vastuullemme uuden kiinteistötietojärjestelmän yl-
läpidon.

Haluan lopuksi esittää lämpimät kiitokset maa- ja met-
sätalousministeriölle hyvästä ja rakentavasta yhteistyös-
tä sekä erityisesti Maanmittauslaitoksen henkilöstölle hy-
vin suoritetusta työstä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Jarmo Ratia
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Tietotaidolla kysyntää
maailmalla

1633
kuningatar Kristiinan ollessa Ruotsi-Suomen hallit-

sijana Olof Gangius määrättiin ensimmäiseksi maanmit-

tariksi Suomeen Turun lääniin. Taustalla oli kruunun

tarve saada tiedot koko valtakunnasta verotulojen takaa-

miseksi. Seuraavina vuosina maanmittareiden määrä li-

sääntyi nopeasti ja vuosisadan puolivälissä mittari mit-

tasi jo jokaisessa läänissä.

keskeytyneet veronpanomittaukset käynnistyivät uudes-

taan Uudenkaupungin rauhan jälkeen. Vuoden 1725

maanmittariohjesäännön mukaisesti maanmittarit saivat

nyt myös osakseen maanjakotyöt eli rajankäynnit ja sar-

kajakojen tekemiset.

julkaistiin isojakoasetus, joka oli alkusysäys suurelle

maatalousreformille. Isojakokeskustelu sai alkunsa Ja-

cob Faggotin 1746 julkaisemasta kirjasta Svenska

landtbrukets hinder och hjälp.

heti kohta Suomen siirryttyä Ruotsilta Venäjälle pe-

rustettiin suuriruhtinaanmaan pää-maanmittauskonttori.

Päämaanmittauskonttori perustettiin aluksi Turkuun,

mutta se muutti jo vuonna 1821 uuteen pääkaupunkiin

Helsinkiin. Onneksi muutti, sillä Turku paloi pari vuot-

ta muuton jälkeen ja kaikki asiakirjat olisivat hävinneet.

Nyt voidaan edelleen ihailla vanhojen toimituskarttojen

tekijöiden osaamista, tarkkoja ja koristeellisia karttoja

sekä kaunista käsialaa.

Päämaanmittauskonttorista tuli Maanmittauksen yli-

hallitus. Samana vuonna annettiin ohjesääntö maanmit-

taustoimesta.

1757

14.11.1812

1725

1848

Vuoden 2002 merkittävimpiin kansainvälisiin hank-
keisiin kuului Euroopan kattavan 1:1 miljoonan mitta-
kaavaisen karttatietokannan tuottamiseen tähtäävän
hankkeen koordinointi.

YK ja EU hyödyntävät vuosittain Maanmittauslaitoksen
asiantuntemusta lukuisissa kansainvälisissä hankkeissa.
Vuoden 2002 kansainväliset projektit painottuivat Eu-
rooppaan.

Maanmittauslaitos osallistui aktiivisesti Euroopan kansal-
listen karttalaitosten järjestön EuroGeographicsin toi-
mintaan.

Euroopan 1:1 miljoonan mittakaavaisen karttatietokan-
nan tuottamiseen tähtäävästä projektista vastaaminen oli
vuoden tärkeimpiä kansainvälisiä projekteja. Projekti saa
rahoitusta Euroopan unionilta.

Working Party on Land Administration (WPLA) -järjes-
tön hallitustoimintaan ja työryhmätyöskentelyyn osallis-
tuttiin edellisvuotiseen tapaan. Järjestö toimii YK:n Eu-
roopan talouskomission alaisuudessa.
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toteuttanut useita kehityshankkeita Suomen lähialueiden
kanssa. Maanmittauslaitos on osallistunut merkittävästi
erityisesti Viron maanmittaustoiminnan- ja lainsäädännön
saattamiseksi vastaamaan Euroopan unionin vaatimuksia.

Vuonna 2002 Maanmittauslaitos avusti Viroa saattamaan
loppuun maan kolmannen massa-arvioinnin ja aloitti
menetelmien kehittämisen toimitusarviointia varten.
Toimitusarviointia tarvitaan maa-alueiden lunastamiseen
Viron valtiolle uusien teiden rakentamista varten.

Viron lainsäädännön kehittämistä jatkettiin vastaamaan
maareformin jälkeistä tilannetta sekä liittymistä Euroo-
pan unioniin. Latviassa tuettiin ensimmäisen haja-asutus-
alueiden maan massa-arvioinnin loppuunsaattamista.

Viron ja Latvian kiinteistöarvioijille järjestettiin korvaus-
arvioinnin koulutustilaisuus todellisten arviointitilantei-
den parissa Virossa. Liettuassa tehtiin maan massa-arvi-
ointi kuudella erityyppisellä alueella arviointimetodin
testaamiseksi ja kiinteistöarvioijien kouluttamiseksi.

Venäjän Karjalassa laitos keskittyi tehtyjen maanrekiste-
röintihankkeiden jatkuvuuden takaamiseen. Petroskois-
sa avustettiin koulutuskeskusta kiinteistöjen muodosta-
mis- ja rekisteröintiopetuksessa.

Maanmittauslaitoksen paikkatietoalan osaamista arvos-
tetaan maailmalla. Kansainvälisen paikkatietojen standar-
dointia seuraavan standardointirenkaan puheenjohtaja-
ja sihteeritehtävät olivat Maanmittauslaitoksen vastuulla.

Maanmittauslaitos osallistuu YK:n kehitysyhteistyöhank-
keisiin.  Vuonna 2002 laitos osallistui kehitysyhteistyö-
hankkeiden ohjaamiseen, valvontaan tai toteuttamiseen
Nepalissa, Laosissa ja Kambod•assa.

Maanmittauslaitos osallistui vuoden 2002 alussa alkanee-
seen EU:n rahoittamaan hankkeeseen, jossa kehitetään
kiinteistötietojen välitystä EU:n alueella. Valtioiden rajat
ylittävää kiinteistöjen ja luottojen kauppaa tukevien tie-
tojen välitys tehtäisiin tietoverkon avulla.

Pohjoismaista yhteistyötä jatkettiin tiiviinä eri osa-alueilla
pohjoismaisten maanmittaus- ja karttalaitosten kesken.
Maanmittauslaitos osallistui muun muassa pohjoismai-
seen standardointi- ja metadatayhteistyöhön.

EU valitsi Maanmittauslaitoksen yhdessä Ruotsin kans-
sa suunnittelemaan kiinteistön muodostamisen ja rekis-
teröinnin järjestämistä Armeniaan.

Euroopan ja Pohjoismaiden ohella Maanmittauslaitos on
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Laadukasta ja
puolueetonta palvelua

Maarekisteri perustettiin ja otettiin käyttöön. Prinsiip-

pikomitea ehdotti mietinnössään 1886, että entisestä maa-

kirjarekisteristä tehtäisiin täydellinen rekisteri, joka osoit-

taisi kaikki osittamisten kautta syntyneet tilat sekä nii-

den alan ja laadun. Kukapa olisi tuolloin osannut aavis-

taa, että sadan vuoden kuluttua kiinteistörekisteri koos-

tuu nollista ja ykkösistä? Digitaalisesta tiedosta ei vuon-

na 1895 osattu vielä haaveillakaan.

Maanmittauksen ylihallituksesta tuli maanmittaushal-

litus. Samalla annettiin asetus jakolaitoksesta. Aikai-

semmin maarekisteriin merkitseminen oli laillistanut vain

halkomisen, mutta nyt vaikutus ulotettiin kaikkiin muihin-

kin jakoihin, jotka kihlakunnanoikeus oli tätä ennen vah-

vistanut.

Keskellä itsenäistyvän Suomen veristä sisällissotaa

saatiin aikaiseksi vuokra-alueiden lunastuslaki. Lähete-

keskustelu käytiin 25.1.1918 eduskunnan viimeisenä istun-

topäivänä ennen kapinan syttymistä. Sodan jälkeen edus-

kunta kokoontui ensimmäisen kerran 15.5.1918, mistä puo-

len vuoden kuluttua valmistui “Torpparivapautuksen isä-

nä” tunnetun Kyösti Haatajan (maanmittaushallituk-

sen ylitirehtööri 1917-29) laatima maatalousvaliokunnan

mietintö. Laki astui voimaan lokakuussa. Maanmitta-

rit joutuivat valtavan urakan eteen tehdessään vuokra-

alueiden järjestelytoimituksia. Vuoteen 1930 mennessä oli

saatu 40 247 torppaa ja 39 580 mäkitupa-aluetta loh-

kotuksi itsenäisiksi tiloiksi.

1895

1916

1918

Vuoden 2002 asiakastyytyväisyystutkimusten hyvät
tulokset viestivät Maanmittauslaitoksen joustavasta
palveluasenteesta. Myös työprosessien, aineistojen ja
rekistereiden laatu parani entisestään.

13 maanmittaustoimiston 35 paikkakunnalla sijaitseva
palveluverkosto tavoittaa palvelua ja alan asiantuntemus-
ta tarvitsevat suomalaiset kattavasti eri puolella Suomea.
Maanmittaustoimistoista voi hakea maanmittaustoimi-
tuksia ja hankkia muun muassa oman asuinalueensa tar-
kan maastokartan, kauppahintarekisteritietoja, kiinteistö-
rekisteriotteita, kiinteistön rasitustodistuksia ja kopioita
vanhoista lohkomisasiakirjoista. Tietoverkoista on kasva-
nut myös merkittävä palvelukanava, jonka välityksellä
Maanmittauslaitos palvelee asiakkaitaan.

Vuonna 2002 Maanmittauslaitoksen tuotot jakautuivat
tulolähteittäin siten, että laitoksen asiakasryhmät olivat
kotitaloudet (47 %), valtio (33 %), elinkeinoelämä (11 %),
kunnat (5 %) ja muut (4 %).

Asiakkaat olivat tyytyväisiä laitoksen tarjoamiin laaduk-
kaisiin ja puolueettomiin palveluihin. Vuonna 2002 asi-
akkaiden antama palaute oli enimmäkseen positiivista.
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Euroopan laatupalkintokriteeristön EFQM-mallin avulla
tehtiin toimintayksiköiden kehittämiseen liittyvää itsear-
viointia.

Aineistoja tuotettiin laatumallien mukaisesti. Laatua seu-
rattiin sekä prosesseihin kuuluvana toimintayksiköiden
omana toimintana että keskushallinnon teettämänä pro-
sessien ulkopuolisena laadunseurantana.

Maanmittaustoimistot ovat vuodesta 1999 alkaen tar-
kastaneet yhdenmukaisin perustein 2 % kunakin vuon-
na rekisteröidyistä lohkomisista. Virheiden esiintymisti-
heys on parin vuoden aikana vakiintunut aloitusvuotta
huomattavasti alemmalle tasolle.

Toimituskarttojen laatu on myös selvästi parantunut.
Muiden toimitusten oikeellisuutta on tarkasteltu pienem-
mällä otannalla.  Arviointitoimitusprosessin korvausarvi-
ointimenettelyn laadusta on tehty lisäksi erillinen valta-
kunnallinen otantatutkimus. Tuloksia on käytetty maan-
mittaustoimistojen prosessien kehittämisessä ja sisäisessä
koulutuksessa.

Maanmittauslaitoksen maastotietotuotantoa on testan-
nut ulkopuolinen laatutestauksiin erikoistunut yritys. Lai-
toksen maastotietotuotannon laatu on hyvä: kohteita
puuttui tai oli liikaa 2,3 % ja tietokannan ominaisuustie-
doissa oli poikkeamia 8,7 %.

Asiakkaat antoivat positiivista palautetta eniten palvelun
joustavuudesta ja palvelualttiudesta. Kiitosta laitokselle
annettiin myös palvelun ja toimituksen lopputuloksesta
sekä henkilöstön asiantuntemuksesta, tasapuolisuudes-
ta ja puolueettomuudesta. Negatiivista palautetta tuli
eniten hinnoista. Tiedot asiakkaiden tyytyväisyydestä
perustuvat Maanmittauslaitoksen omaan asiakaspalau-
tejärjestelmään koottuihin tietoihin.  Anoppi-palautejär-
jestelmä on ollut käytössä runsaat kaksi vuotta.

Maanmittauslaitos sijoittui vuonna 2002 puolueettoman
tahon tekemässä asiakastyytyväisyystutkimuksessa julki-
sen sektorin organisaatioiden joukossa korkeimman tyy-
tyväisyyden kolmannekseen.

Maanmittauslaitos on määritellyt yhteiskunnallisen vai-
kuttavuuden tavoitteekseen laitoksen tuottamien ja yl-
läpitämien aineistojen ja rekisterien kattavuuden, ajan-
tasaisuuden ja laadun.  Aineistot tuotetaan keskenään yh-
teensopivasti. Näissä yhteiskunnan perusinfrastruktuu-
rin tehtävissä keskityttiin vuonna 2002 erityisesti tieto-
jen laadun parantamiseen.

Maanmittaustoimistoista suurin osa määritteli vuoden
aikana työprosessinsa ja laitoksen auditointiohje valmistui.
Ydinprosessin määrittelyn jälkeen maanmittaustoimis-
toissa aloitettiin tukiprosessien määrittely.
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Vuonna 2002 Maanmittauslaitos valmistautui uu-
den kiinteistötietojärjestelmän tulevaan hallinnointiin.
Kiinteistörekisterin tietoja perusparannettiin monin
tavoin. Yksittäisistä hankkeista merkittävin oli vesioi-
keudellisten kylien osakasluetteloiden valmistuminen.

Maanmittauslaitoksen tehtävänä on huolehtia Suomen
kiinteistöjärjestelmästä ja kiinteistöjä koskevista rekiste-
reistä, joista selviävät muun muassa kiinteistöjen perus-
tiedot ja myytyjen maa-alueiden kauppahinnat.

Vuonna 2002 kehitysprojektien painopiste oli uuden
kiinteistötietojärjestelmän käyttöönoton valmistelussa
yhdessä kiinteistörekisteriä pitävien kuntien, Suomen
Kuntaliiton sekä oikeusministeriön kanssa. Merkittävin
muutos nykyiseen verrattuna on kiinteistörekisterikar-
tan lisääminen uuteen kiinteistötietojärjestelmään
(UKTJ).

Kiinteistötuotannon osalta pyrittiin purkamaan toimitus-
ten korkeaa tilauskantaa ja varmistamaan vesialueiden
osakasluetteloiden valmistuminen sovitussa määräajassa.

Maanmittauslaitoksen vastuulla olevat kiinteistörekiste-
ri, kiinteistöjen kauppahintarekisteri ja yksityistierekiste-
ri ovat säädöksiin perustuvia rekistereitä. Lisäksi ylläpi-
toprosessiin kuuluu väestötietojärjestelmän rakennus- ja
huoneistotietojen rakennustunnusten pitäminen ajan
tasalla.

Taajamissa olevien ja muiden tärkeiden osakasluetteloi-
den tuotanto nousi lähes kolminkertaiseksi suunnitel-
maan verrattuna. Merkittävin vuoden tavoitteista oli
vesioikeudellisten kylien osakasluetteloiden kattavuusta-

Luotettavaa tietoa
kiinteistöistä

Talvisodan päätyttyä Suomen hallitus antoi heti Mos-

kovan rauhan jälkeen professori Toivo Kivimäelle teh-

täväksi laatia esitys maanhankintaa siirtoväelle koske-

vaksi lainsäädännöksi. Pika-asutuslainsäädäntö tehtiin-

kin ennätysnopeassa ajassa. Vaikka suuri osa väestöstä

myöhemmin palasi kotikonnuilleen Karjalaan, noin tuhat

siirtokarjalaista jäi viljelyssopimusten varassa pysyväs-

ti asumaan muodostetuille pika-asutustiloille. Pika-asu-

tuslaki toimi myös mallina myöhemmin valitettavasti tar-

vitulle maanhankintalaille 1945.

Maanhankintalaki vahvistettiin 5.5.1945, mitä seurasi

valtaisa luovutetun alueen siirtoväen sijoitus.

aloitettiin Suomen peruskartoitus. Ensimmäinen painet-

tu kartta valmistui vuonna 1949 Oulunjokilaaksosta.

Koko Suomi saatiin kartoitettua vuonna 1977. Työ ei

kuitenkaan päättynyt siihen, sillä karttoja on pidettävä

jatkuvasti ajan tasalla ympäristön muutosten mukaan.

Nykyisin Peruskartta tunnetaan nimellä Maastokart-

ta 1:20 000.

tapahtui maanmittaushallinnossa organisaatiomuutos.

Maanmittareista tuli virkamiehiä entisen taksapalkkai-

sen järjestelmän sijaan.

tuli seuraava organisaatiouudistus. Nyt itsenäistyivät

maanmittaustoimistot.

1940

1945

1948

1972

1991
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voite. Tavoite lähes saavutettiin, ja vuoden lopussa oli
valmiina 9212 luetteloa.

Kiinteistönluovutusilmoituksia tallennettiin kauppahinta-
rekisteriin ja väestötietojärjestelmän rakennustunnuksia
pidettiin ajan tasalla siten, että useimmissa maanmitta-
ustoimistoissa ei päässyt syntymään ruuhkia. Lohkomi-
sen kantakiinteistön tunnuksen muuttumattomuus vä-
hensi jälkimmäisen tehtävän suoritteiden määrää 45 %
vuodesta 2000 vuoteen 2002. Kokonaistyöaika väheni
kuitenkin vain 25 %, mikä johtuu siitä, että tietyt tarkis-
tukset rakennusten sijoittumisessa uuteen kiinteistöja-
otukseen täytyy joka tapauksessa tehdä lohkomisten
vuoksi.

Sijaintitarkan kuva- ja maastomittauksiin perustuvan kiin-
teistörekisterikartan kattavuustavoitteet ylitettiin, vaikka
vuodelle 2002 suunnitellut tuotantomäärät alittuivat.
Tämä johtuu siitä, että jo aiempina vuosina sijaintitark-
koina valmistuneita alueita on virheellisesti luokiteltu
digitointiin perustuvan kiinteistörekisterikartan alueiksi.

Maanmittauslaitoksen muita julkisoikeudellisia suoritteita
ovat kiinteistörekisteriotteet sekä rasitus- ja lainhuuto-
todistukset, maksulliset päätökset, asemakaavan pohja-
kartan tarkastaminen ja kaupanvahvistus. Suoritteista
saadut tulot (n. 1 milj. euroa) olivat edellisen vuoden
tasolla.

Kiinteistörekisteriotteiden sekä rasitus- ja lainhuutoto-
distusten kokonaismyynti on pysynyt lukumääräisesti
samalla tasolla (n. 96 000 kpl/v) kolmen vuoden ajan.
Tulot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna n. 5 % (n.
21 000 euroa). Tulojen väheneminen johtui myytyjen
tuotteiden rakenteessa tapahtuneesta muutoksesta.
Määrämuotoisten lainhuuto- ja rasitustodistusten
myynti väheni, koska asiakkaat ovat siir tyneet suora-
käytön piiriin.

Maksullisten päätösten määrä oli vuoden 2001 tasolla.
Päätöksistä suurin ryhmä koski kiinteistöjen yhdistämistä.
Yhdistämispäätöksiä tehtiin 954 kpl (957 kpl v. 2001),
ja tulot niistä olivat n. 124 000 euroa. Kaikista maksulli-
sista päätöksistä tuloja saatiin n. 162 000 euroa (n. 179
000 euroa v. 2001).

Kaupanvahvistusten määrä on laskussa. Vuonna 2002
tehtiin 4500 kaupanvahvistusta, kun määrät olivat 4700
vuonna 2001 ja 5200 vuonna 2000. Tulot, n. 348 000
euroa, olivat edellisen vuoden tasolla.

Valtioneuvosto hyväksyi Maanmittauslaitoksen tekemän
yhtenäisarkiston investointipäätöksen. Jyväskylään raken-
nettavan arkiston rakennustekninen suunnittelu käynnis-
tyi. Maanmittauslaitos perusti yhtenäisarkiston kuuden-
neksi valtakunnalliseksi tuotanto- ja palveluyksikökseen.
Yhtenäisarkisto aloittaa Jyväskylässä vuonna 2005.

KiinteistöluoKiinteistöluoKiinteistöluoKiinteistöluoKiinteistöluovutusten määrä maankäyttötarvutusten määrä maankäyttötarvutusten määrä maankäyttötarvutusten määrä maankäyttötarvutusten määrä maankäyttötarkkkkkoituksittainoituksittainoituksittainoituksittainoituksittain

kpl miljardi euroa

Asuinrakentaminen 37 808 2,5

Lomarakentaminen 16 127 0,5

Maa- ja metsätalous 17 015 0,8

Muu rakentaminen 3 154 0,8

muu 4 416 0,2

YhteensäYhteensäYhteensäYhteensäYhteensä 78 52078 52078 52078 52078 520 4,84,84,84,84,8
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Maan osto ja myynti kiinnostaa jälleen.  Kolme vuot-
ta kestänyt maanmittaustoimitusten kysynnän lasku py-
sähtyi vuonna 2002. Lohkomiseen käytetty aika lyhe-
ni puolessa maanmittaustoimistoista.

Maanmittauslaitos vastaa maamme kaikista maanmit-
taustoimituksista, jotka tehdään kaupunkien asemakaa-
va-alueiden ulkopuolella. Maanmittauslaitos vastaa myös
määräajoin tehtävistä valtakunnan rajankäynneistä.  Vuo-
den 2002 aikana neuvoteltiin Venäjän viranomaisten
kanssa säännöllisesti tehtävän rajalinjan teknisen tarkas-
tuksen aloittamisesta.

Vuonna 2002 maanmittaustoimitusten kolme vuotta
jatkunut kysynnän lasku pysähtyi. Toimituksia tuli vireille
yhtä paljon kuin vuonna 2001. Lopullinen, vireille tullei-
den toimitusten määrä oli 22 962 kappaletta. Määrä oli
arvioitua suurempi.

Perustoimitusten eli lohkomisten, yksityistietoimitusten
ja rajankäyntien määrä kasvoi.  Arviointitoimituksista
yleistietoimituksia, lunastustoimituksia ja halkomisia tuli
vireille jonkin verran edellisvuotta enemmän.

Vuonna 2002 perustoimituksia tuli vireille 20 051 kap-
paletta eli yksi prosentti enemmän kuin edellisenä vuo-
tena. Suurin kasvu (7 %) tapahtui rajankäynneissä. Muu-
ten muutokset olivat pieniä.  Vireille tulleiden lohkomis-
ten kysyntä oli Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja
Keski-Suomessa selvästi odotettua suurempi. Kysynnän
lasku oli suurinta Kainuun-Koillismaan maanmittaustoi-
miston alueella (22 %).

Yleistietoimitusten kysyntä säilyi laskuodotuksista huo-
limatta edellisvuoden tasolla, noin 490 toimituksessa.
Rajaamistoimitusten osuus yleistietoimitusten lukumää-
rästä oli 50 % ja teiden kilometrimäärästä 70 %.  Muu-

Maanmittaustoimitusten
kysyntä elpymässä

Maanmittaushallitus lakkautettiin. Maanmittauslaitos

sai nykyisen organisaatiomallinsa, jota vielä parannettiin

ja muokattiin vuonna 1999. Maanmittauslaitos koostuu

nyt keskushallinnosta, valtakunnallisista tuotanto- ja pal-

veluyksiköistä sekä 13 maanmittaustoimistosta ympäri

Suomen.

Maastotietokanta koko Suomesta digitaalisena valmis-

tui. Lähes kymmenen vuoden urakkana syntynyt tieto-

pankki sisältää noin 50 miljoonaa kohdetta ja keskeiset

maastoa kuvaavat elementit.

Maanmittauslaitos täytti 190 vuotta.

maanmittausta on tehty Suomessa 370 vuotta.

Maanmittauslaitoksen yhtenäisarkisto aloittaa

Jyväskylässä.

1994

2001

2002

2003

2005

Pitkälle on päästy 370 vuodessa. Maata mitataan sa-

telliittien kanssa keskustelevien GPS-laitteiden kans-

sa, karttatulosteen saa odottaessa haluamastaan paikas-

ta, Maanmittauslaitoksen digitaalinen maastotietokanta

on pohjamateriaalina lukemattomissa verkko- ja mobii-

likarttasovelluksissa. Kehitystahti on sellainen, että jo

kymmenenkin vuotta eteenpäin on vaikea visioida.

Maanmittauslaitoksen perustehtävät ovat kuitenkin yhä

samat kuin 370 vuotta sitten. Kartoittaa maata, kerätä

tietoa maasta ja muokata sitä sekä tehdä maanmittaus-

toimituksia. Eikä ihminenkään pohjimmiltaan ole paljon

muuttunut - vain välineet ja työtavat.
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toksen koko lohkomistuotannon läpimenoajan mediaani
oli 9,4 kuukautta, joka jäi tavoitteena olleesta 8,7 kuu-
kaudesta, mutta oli kuitenkin vuoden 2001 kestoaikaa
lyhyempi.

Varsinaisten toimitusten tilauskanta (ilman tilusjärjeste-
lyjä) oli vuoden lopussa 21 760 toimitusta. Keskeneräis-
ten toimitusten määrä pieneni noin 120 toimituksella.
Suurin vähennys oli lohkomisissa, 400 kpl. Muissa toimi-
tuslajeissa määrä sen sijaan kasvoi. Aloittamattomien

osuus tilauskannasta lähes kaksinkertaistui.

Perustoimituksia valmistui rekisteröitäväksi 19 594 kpl.
Lohkomistuotannon vajauksesta johtuen määrä jäi seit-
semän prosenttia tavoitetta pienemmäksi. Muiden pe-
rustoimitusten tuotanto ylitti tavoitteen 6 %:lla.  Yleis-
tietoimitusten tuotanto oli 15 % ja muiden arviointitoi-
mitusten 19 % suunniteltua pienempi.

tos vuoteen 2001 verrattuna oli vähäinen.  Vuonna 2001
rajaamistoimitusten osuus koko määrästä oli 52 % ja 76
% kilometrimäärästä.  Muiden arviointitoimitusten ky-
syntä jäi noin 7 % odotuksista ja 6 % vuoden 2001 ky-
synnästä.

Maanmittauslaitoksen uusjakotoiminnan vuoden 2002
päätavoite oli vanhojen jakojen lopettaminen ja loppu-
toimien hoitaminen. Uusjakotuotanto jäi 11 % tavoittees-
ta. Loppuunsaatettujen vesitilusjärjestelyiden kestoaika

oli viisi vuotta ja tilauskannan keski-ikä on vuosi ja viisi
kuukautta.

Maanmittaustoimitusten kestoajat kehittyivät myöntei-
sesti. Positiivista on, että myös lohkomisten kestoajat ly-
henivät.  Vaikka lohkomiskysyntä nousi hieman edellisestä
vuodesta, keskeneräisten lohkomisten määrää saatiin
pienennetyksi ja tilauskannan keski-ikää alennetuksi. Lai-

TTTTToimituksia valmistuioimituksia valmistuioimituksia valmistuioimituksia valmistuioimituksia valmistui rekisteröitäväksi / kpl rekisteröitäväksi / kpl rekisteröitäväksi / kpl rekisteröitäväksi / kpl rekisteröitäväksi / kpl

2001 2002

Lohkominen 19 063 17 525

Yksityistietoimitus 1 426 1 458

Rajankäynti 652 611

Yleistietoimitus 467 400

Halkominen 225 200

Lunastustoimitus 114 116

Muu toimitus 2 134 1 910

YhteensäYhteensäYhteensäYhteensäYhteensä 24 08124 08124 08124 08124 081 22 22022 22022 22022 22022 220

TTTTToimitusten määrä / kploimitusten määrä / kploimitusten määrä / kploimitusten määrä / kploimitusten määrä / kpl

vuosi kysyntä tuotanto

1996 25 824 24 434

1997 21 683 22 340

1998 26 253 19 332

1999 29 000 23 743

2000 23 920 24 904

2001 22 974 24 081

2002 22 962 22 220
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Perustyökalut valmiina
digitaalisten aineistojen
sovelluksiin

Maastotietokanta

EU:n ja Naturan myötä Maanmittauslaitos on ny-
kyään vahvasti mukana luonnonsuojelualueiden
muodostamisessa ja niiden aiheuttamissa tilusjärjes-
telyissä. Erilaiset suojeluasiat eivät ole ennenkään
olleet vieraita. Vaikka kuvitellaan, että maanmittarit
ovat tulleet vain pilkkomaan ja käyttämään ylintä
kruunun valtaa, ovat he olleet monien suojelukoh-
teiden ensimmäisiä “löytäjiä”. Muinaismuistojen suo-
jelemisesta annettiin ohjeita Maanmittaus-ylihalli-
tuksen Kiertokirjeessä Maamittarikunnan virkamie-

hille 20 Joulukuuta 1888 seuraavasti:

“Koska Keisarillisen Majesteetin armollisessa, 2 p.

Huhtikuuta 1883 annetussa asetuksessa muinaisaikais-

ten muistomerkkien rauhoittamisesta ja suojelemisesta

muun muassa säädetään, mitkä muinaisjäännökset ovat

otetut lain suojelukseen ja joita siis maan omistaja tahi

haltija taikka muu henkilö, ilman määrättyjä ehtoja nou-

dattamatta, ei saa muuttaa, liikuttaa tahi hävittää, kuin

myös että, jos jako on toimitettava maalla, missä löytyy

kiinteä muinaisjäännös, jaon toimittajan velvollisuus on

kehoittaa kaikkia osakkaita jättämään muinaisjäännök-

sen alainen maa jakamatta, jakokunnan yhteiseksi omai-

suudeksi y.m.

Ja koska maamittarit useinkin voivat tulla tilaisuuteen

löytää muinaisjäännöksiä ja muistomerkkejä, joiden suo-

jeleminen on yleiseksi hyödyksi; niin sentähden kehoitetaan

herroja maamittareita huomioonsa ottamaan sanotun ar-

mollisen asetuksen määräyksiä sekä toimituksessa olles-

saan tekemään mitä suinkin voivat muinaisaikaisten muis-

tomerkkien rauhoittamiseksi ja muinaistieteellisen toimi-

kunnan tietoon saattamiseksi.”

Suojelussa mukana ennen ja nyt

Maastotietokanta kattoi vuoden lopussa 91,2 %
koko Suomen pinta-alasta.  Ylä-Lapin maastotietokan-
nan tuotantovastuu siirtyi Maanmittauslaitokselle To-
pografikunnalta. DIGIROAD-tietietokannan tuotanto
edistyi suunnitelmallisesti.

Maanmittauslaitos on koonnut maastotiedot digitaali-
seen maastotietokantaan.  Aineistoja voidaan hyödyn-
tää paikkatietojärjestelmissä ja -sovelluksissa, jotka ovat
erikoistuneet sijaintiedon hallintaan.
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parantaminen takaa kartta- ja rekisteritietokantojen ja
painettujen karttojen tarkkuuden ja korkean laadun, joi-
hin Maanmittauslaitos on sitoutunut.

Vuonna 2002 maastotietokannan perusparannuksen
läpimenoaikaa ilmakuvauksesta maastotietokannan val-
mistumiseen ei saatu lyhennettyä tavoitteen mukaisek-
si. Kestoaika oli sama kuin vuonna 2001 eli keskimäärin
2,6 vuotta.

Kiintopistemittaukset toteutuivat hyvin. Vuoden 2002
tavoitteeksi asetetut pistemäärät ylittyivät.

Ilmakuvausohjelman toteutus onnistui tavoitteen mukai-
sesti.  Vuoden 2002 aikana otettiin käyttöön teknisiä uu-
distuksia kuten esimerkiksi navigointijärjestelmä ja kuva-
uspaikkojen koordinaattien tallennusjärjestelmä.

Maasto- ja rajatietotuotannossa tavoitteen mukaiset
tuotantomäärät eivät täysin toteutuneet. Uuden JA-
KOMTJ -tuotantojärjestelmän käyttö on kuitenkin vakiin-
tumassa.

Maasto- ja rajatietotuotannon viivästyminen vaikutti
maastokarttojen valmisteluun ja painamiseen.

Vuonna 2002 Maanmittauslaitos jatkoi 1:100 000 -tie-
tokannan muodostamista ja karttanimirekisterin teke-
mistä. Karttatietokanta 1:100 000 karttanimineen kat-
toi vuoden lopussa koko maastotietokannan alueen.

Sijaintitarkan kuva- ja maastomittauksiin perustuvan kiin-
teistörekisterikartan kattavuustavoitteet ylitettiin.

Pienimittakaavaisten karttatietokantojen  (1:100 000 ja
sitä pienemmät) tuotantoprosessien uudistaminen
maastotietokantaa ja sen sisällössä tapahtuvia muutok-
sia hyödyntäväksi ei edennyt aivan tavoitteen mukaisesti.
Ensimmäiset valmiit osat otetaan tuotantokäyttöön tou-
kokuussa 2003.

Maanmittauslaitos vastaa koko Suomen maastotietokan-
nan tuottamisesta.  Vuonna 2002 myös Ylä-Lapin maas-
totietokannan tuotantovastuu siirtyi Maanmittauslaitok-
selle Topografikunnalta, joka on tähän asti hoitanut alu-
een kartoituksen.  Tavoitteena on lisätä Ylä-Lappi maas-
totietokantaan vuoteen 2006 mennessä.

Maastotietokanta kattoi vuoden lopussa 91,2 % koko
Suomen pinta-alasta.

Laadun perusteella maastotietokanta jakautuu kahteen
luokkaan.  A-luokan alueilla tietojen sijaintitarkkuus on
noin 5 metriä ja B-luokan alueilla noin 20 metriä.  A-
luokan maastotietokanta on stereokuvakartoitettua ja
B-luokan maastotietokanta on tuotettu digitoimalla
Maanmittauslaitoksen vanhat peruskartat ja täydentä-
mällä niiden tietoja ilmakuvien avulla.

Vuonna 2002 maastotietokannasta on A-laatua 69,5 %
ja B-laatua 21,7 %. Tavoitteen mukaista A-laadun katta-
vuutta (71 %) ei saavutettu. Maastotietotuotannon alu-
eellinen suuntaaminen on perustunut eri asiakastaho-
jen kanssa käytyihin neuvotteluihin.

Maanmittauslaitoksen maastotietoja on mukana laajas-
sa DIGIROAD-tietokannassa, johon on koottu tietoja
kaikista Suomen teistä. Järjestelmä sisältää digitaalisessa
muodossa muun muassa teiden sijainnin, tiedot käänty-
miskielloista, painorajoituksista ja osoitteista.  Suurimpi-
en taajamien liikenteen kulkurajoitteiden keruutyöstä
ovat vastanneet maanmittaustoimistot.

DIGIROAD-tietokannan  pohjalle voidaan kehittää eri-
laisia paikannukseen ja mobiilitekniikkaan perustuvia
sovelluksia, jotka palvelevat reittisuunnittelua, joukkolii-
kennettä ja palo- ja pelastustoimea. Tietokannan vastuu-
organisaatio on Tiehallinto. Vuonna 2002 tietokannan
tuotanto eteni odotetusti.

Maastotietokannan ajantasaistaminen ja jatkuva perus-
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Ajantasaisten printtikarttojen eli karttatulosteiden
ja -kopioiden myynti kasvoi 21 %. Painetun maastokar-
tan 1:20 000 kysyntä väheni.  Vuoden aikana valmis-
tauduttiin uuden, yleiseurooppalaisen koordinaattijär-
jestelmän käyttöönottoon.

Vuoden 2002 aikana vahvistui jo pitempään jatkunut
kehityssuunta. Printtikartta eli karttatuloste ja -kopio on
syrjäyttämässä graafisen kartan.  Asiakkaiden siirtyminen

Printtikartta syrjäyttää
painetun

Itse asiassa Suomi on kartoitettu moneen kertaan
koko ajan tehtävän perusparannuksen takia. Kart-
talehtien tiedot päivitetään eri karttalehdillä keski-
määrin kymmenen vuoden välein. Topografikunta on
huolehtinut vuoteen 2002 pohjoisimman Lapin kar-
toituksesta, mutta nyt sekin on siirtynyt Maanmit-
tauslaitoksen vastuulle. Tulevia suuria mullistuksia
ovat siirtyminen yhteiseurooppalaiseen koordinaat-
tijärjestelmään ja tulevaisuudessa käyttöön otetta-
va uusi karttalehtijako ja 1:25 000 mittakaavaiset
peruskartat.

Karttojen paikkansapitävyyttä ja päivityksiä on tehty
ennen nykyistä peruskarttaakin. Joskus varojen niuk-
kuuden takia on jouduttu tinkimään tarkastuksista,
kuten käy ilmi Maanmittaus-Ylihallituksen alamai-

sesta kertomuksesta vuodelta 1894:

“Kun Teidän Keisarillisen Majesteettinne Suomen

Senaatti, Maanviljelystoimikunnan kirjeen mukaan 15

Joulukuuta 1895, ei ole nähnyt hyväksi suostua Ylihal-

lituksen 7 Syyskuuta 1893 tekemään alamaiseen anomuk-

seen saada riittävästi varoja maan päällä toimitettaviin

tarkastuksiin ja yleiskartan monisteluun, on näitä töitä

voitu toimittaa ainoastaan vähemmässä määrässä niissä

paikoin, missä se on ollut välttämättömän tarpeellista

kartta-ainesten kokoonpanemisen vuoksi, sekä korjausten

tekemiseksi ainakin kulkuneuvojen suhteen. Näitä tar-

kastuksia toimittivat Ylihallituksen ylimääräiset virka-

miehet Meurman lehden F 3 pohjois osassa ainoastaan

yhden kuukauden ajan ja Holmström Turun saaristos-

sa samoin yhden kuukauden ajan.

Teollisuuslaitosten paikoista on hankittu tietoja ammat-

tien tarkastajalta maan läntisessä piirissä, insinöri K. O.

Bonsdorffilta, joka hyväntahtoisesti on merkinnyt sano-

tut laitokset yleiskartan lehdelle. Nämä tiedot ovat sit-

ten tarkastetut ja täydennetyt sillä tavoin, että ne osat

yleiskartan lehteä, missä joku teollisuuslaitos sijaitsee,

ovat erittäin tätä varten painettuin kysymyskaavain kans-

sa lähetetyt kunkin laitoksen omistajalle. Näin on saa-

tu koko joukko lisätietoja, joitten avulla kukin teollisuus-

laitos vihdoin on voitu merkitä oikealle paikalleen.”

Koko maa karttalehdillä

Maastokartta 1:20 000
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kuin graafinen kartta. Maastotietokannan tiestötietoja
päivitetään jatkuvasti ja siitä tulostettavilla printtikartoil-
la on aina tuoreimmat tiedot myös kiinteistöjaotuksesta.

Maanmittauslaitoksen maastokartan 1:20 000, maasto-
kartan 1:50 000 ja muiden graafisten karttojen myynti
notkahti selvästi edellisestä vuodesta. Euromääräinen
myynti laski 6 % ja oli 53 000 euroa. Kappalemääräises-
ti suurin myyntimäärän vähennys kohdistui 1:20 000 -
mittakaavaiseen karttaan. Kun vuonna 2002 edellä mai-
nittuja karttoja myytiin yhteensä noin 64 000 kappalet-
ta, vuonna 2001 vastaava myyntimäärä oli 81 000 kap-
paletta.

Digitaalisten tuotteiden myynti jatkoi kasvuaan. Nousua
edellisestä vuodesta oli noin 9 % eli 200 000 euroa.
Vuosisopimusten tekoon panostettiin edelleen, ja aineis-
tojen päivityksiä myytiin huomattavasti enemmän kuin
vuonna 2001. Tulojen kasvuun on vaikuttanut myös jul-
kaisulupien myynti.

Vuoden 2002 merkittävin sekä graafisia että tulostekart-
toja koskettava kehityshanke liittyi uuteen yleiseuroop-
palaiseen koordinaattijärjestelmään. Maanmittauslaitok-
sen valmistelut EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmän
käyttöönottamiseksi etenivät kuluneen vuoden aikana
yhteistyössä Geodeettisen laitoksen kanssa.

Maanmittauslaitoksen Karttapaikasta on tullut Interne-
tin suosituimpia kartta-alan sivustoja Suomessa. Kartta-
paikan uudistettu tilauspalveluosio esiteltiin syksyllä Paik-
katietomarkkinoilla. Karttapaikka II -projekti jäi kuiten-
kin suunnitelmien mukaisesta aikataulusta jälkeen, kos-
ka loppuvuonna jouduttiin käyttämään ennakoitua
enemmän resursseja tuotantojärjestelmien tukipalvelui-
hin. Tämän vuoksi julkistaminen siirrettiin vuoden 2003
Paikkatietomarkkinoille. Karttapaikkaa hyödynsi vuoden
loppuun mennessä 2650 tilausasiakasta.

Internet-käytön yleistyessä julkaisulupien lukumäärä kas-
voi vuonna 2002. Lupien määrä kasvoi 17 prosentilla
edellisestä vuodesta.

painettujen karttalehtien käytöstä digitaalisista aineistosta
halutulla rajauksella tehtävien tulosteiden käyttöön nä-
kyi selkeänä printtikarttojen myynnin kasvuna.

Maanmittauslaitoksen printtikarttojen myynti kasvoikin
21 % verrattuna edelliseen vuoteen. Myös laitoksen
kartta-aineistojen myynti digitaalisina tuotteina kasvoi
kuluneen vuoden aikana.

Kehitykseen vaikuttaa voimakkaasti kartta-aineiston ajan-
tasaisuus. Printattu karttatuloste on aina ajantasaisempi

Maastokartta 1:50 000
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Uusi palkkausjärjestelmä otettiin käyttöön
vuonna 2002.  Työn vaativuuteen ja henkilökohtaiseen
suoritukseen perustuva järjestelmä ottaa paremmin
huomioon nuoret työntekijät. Henkilöstön osaamisen
kehittämiseen käytettiin 12 494 työpäivää.  Vuosittain
tehtävässä ilmapiiritutkimuksessa ei ollut suuria muu-
toksia.

Maanmittauslaitoksen tavoitteena on henkilöstön osaa-
misen syventäminen, monitaitoisuus ja koko työuran
kestävä oppiminen.

Vuonna 2002 käytettiin henkilöstökoulutukseen yhteen-
sä 12 494 työpäivää. Koulutukseen käytetty työaika nousi
edellisvuodesta lähes yhden työpäivän/henkilö ja on nyt
6,6 työpäivää työntekijää kohden. Keskimäärin valtion
laitoksissa vastaava luku on 3 työpäivää. Koulutuskustan-
nusten osuus Maanmittauslaitoksen kokonaiskustannuk-
sista oli 3 %.

Tulevaisuuden osaamispääoman turvaamiseksi Maanmit-
tauslaitoksen kaikki toimintayksiköt laativat vuonna 2002
osaamiskartoitukset ja -suunnitelmat.

Henkilöstökoulutuksen painopistealueita olivat 2002
kiinteistö- ja maastotietosovellukset, osaamiskartoituk-
set ja tiimityöskentelyn kehittäminen.

Maanmittauslaitoksen toiminnan kehittämistä on tuet-
tu henkilöstökoulutuksen ja omaehtoisen opiskelun kei-
noin. On luotu ammattiuria tukevia opintokokonaisuuk-
sia, joita on toteutettu sekä laitoksen sisäisenä koulutuk-

Organisaatio koulun
penkillä

Henkilöstö ennen ja nyt

Maanmittauslaitoksessa on viime aikoina havahdut-
tu henkilöstön ikärakenteen vääristymiseen, mistä
seuraa lähimmän kymmenen vuoden aikana huo-
mattava eläkepoistuma. Ala ei ole houkutellut tar-
peeksi opiskelijoita vastaamaan Maanmittauslaitok-
sen tulevaisuuden työntekijöiden tar vetta. Niinpä
vuoden 2002 alusta on alettu kampanjoida voimak-
kaasti maanmittausalan puolesta. IMAGO-työryhmä
on pohtinut ongelmaan erilaisia lähestymistapoja,
kouluille on kampanjoitu nuorisoesittein ja lehdissä
ollaan esiinnytty erilaisin tietoiskuin.

Runsaat sata vuotta sitten ei jouduttu painimaan
tällaisten ongelmien kanssa. Itse asiassa henkilös-
töäkin oli niin paljon vähemmän, että “henkilöstöti-
linpäätöskin” saatettiin kirjoittaa lyhyesti ja yksityis-
kohtaisesti vuosikertomukseen, kuten käy ilmi Maan-
mittaus-Ylihallituksen Alamaisesta kertomuksesta
vuodelta 1889:

“Maanmittarikunnan virkamiehistössä ovat seuraavat

muutokset tapahtuneet, nimittäin: Komisionimaamittari

Gustaf Wolfmar Flinckman on 28 Kesäkuuta määrätty

vastaiseksi hoitamaan lääninmaamittarin virkaa Uuden-

maan läänissä, sittekun lääninmaamittari siellä on mää-

rätty toimittamaan ylitirehtörinapulaisen virkaa Ylihal-

lituksessa.

Yksi nuorempi komisionimaamittari on kuollut. Yksi

vanhempi komisionimaamittari ja kaksi varamaamittaria

on nimitetty nuoremmiksi komisionimaamittareiksi ja yksi

varamaamittari vanhemmaksi komisionimaamittariksi.

Viisi auskultanttia on asetettu varamaamittareiksi. Kym-

menen oppilasta on otettu auskultanteiksi. Neljätoista

auskultanttia on oikeutettu yksinäisenä toimitusmiehenä

antamaan vaadittuja lausuntoja riita-asioissa, neuvotte-

lemaan ja päättämään isojaon ja veronpanon perusteista

sekä toimittamaan niissä sattuvia jyvityksiä.

Alamaisimmasti tähän liitetystä luettelosta N:o 7,

syytteen-alaisiksi pannuista maanmittaus-virkamiehistä,

näkyy että yksi maamittari on sakoitettu siitä, että hän

on laiminlyönyt määrätyn ajan kuluessa läänin-maanmit-

tauskonttoriin lähettää uudistuksia ja maantieteellisiä

karttoja kuin myöskin toimittaa jyvityksen ja tiluslasken-

non eräässä jakokunnassa.”
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sena että yhteistyösopimuksin alan oppilaitosten tai ul-
kopuolisten koulutusorganisaatioiden kanssa.

Vuonna 2002 jatko- ja täydennysopiskelijoita oli 56, joista
opiskeli tai valmistui insinööriksi 18, diplomi-insinöörik-
si, lisensiaatiksi tai tohtoriksi 11 henkilöä.

Henkilöstön työtyytyväisyyttä on seurattu usean vuoden
ajan ilmapiiritutkimuksen avulla. Työtyytyväisyyttä arvioi-
daan asteikolla 1-5.  Vuonna 2002 koko henkilöstön kes-
kiarvoksi muodostui 3,4. Työtyytyväisyys heikkeni edel-
liseen vuoteen verrattuna 0,1 pistettä.

Tulos heikkeni hieman kaikissa muissa kysytyissä asiois-
sa paitsi palkkauksen oikeudenmukaisuudessa ja palaut-
teen selkeydessä. Tyytyväisimpiä oltiin edellisten vuosi-
en tapaan tulos- ja kehityskeskusteluihin (4,1), ammat-
titaitoon (4,1) ja työn motivoivuuteen (3,9). Tyytymät-
tömimpiä oltiin palkkauksen oikeudenmukaisuuteen
(2,6), henkilöstön hyvinvointiin (2,8) ja ristiriitojen rat-
kaisuun (2,9).

Toimintayksiköiden väliset tyytyväisyyserot  ovat kasva-
neet edelliseen vuoteen verrattuna. Naiset olivat työn
henkistä rasittavuutta, työmäärää, tulos- ja kehityskeskus-
teluja ja ammattitaitoa lukuun ottamatta hieman tyyty-
mättömämpiä kuin miehet. Valtakunnallisissa yksiköissä
oltiin keskimäärin tyytyväisempiä kuin maanmittaustoi-
mistoissa.

Henkilöstön koulutuksen ohella Maanmittauslaitos jat-
koi vuonna 2002 pitkäjänteistä henkilöstönsä työkyvyn
ja hyvinvoinnin kehittämistä laadittujen TYKY-suunnitel-
mien mukaisesti.

Henkilöstö kHenkilöstö kHenkilöstö kHenkilöstö kHenkilöstö koulunpenkilläoulunpenkilläoulunpenkilläoulunpenkilläoulunpenkillä

Koulutus Päivät Kustannukset,
euroa

Yksiköiden
sisäinen koulutus 3 527 659 668

MML:n
keskitetty koulutus 7 681 1 648 174

Ulkopuolisilta
ostettu koulutus 894 357 106

Oppisopimus-
koulutus 291 4 903

Työssäoppimisen
ohjaus 64 10 854

Muu koulutus 37 42 043

YhteensäYhteensäYhteensäYhteensäYhteensä 12 49412 49412 49412 49412 494 2 722 7482 722 7482 722 7482 722 7482 722 748

HenkilötyövuodetHenkilötyövuodetHenkilötyövuodetHenkilötyövuodetHenkilötyövuodet

2001 2002

Maanmittaustoimistot 1 616 1 583

Valtakunnalliset
toimintayksiköt 243 244

Keskushallinto 26 28

Henkilöstö yhteensäHenkilöstö yhteensäHenkilöstö yhteensäHenkilöstö yhteensäHenkilöstö yhteensä 1 8851 8851 8851 8851 885 1 8551 8551 8551 8551 855
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Maanmittauslaitos tuottaa maanmittausalan pe-
ruspalveluja budjettivaroin sekä asiakkailta saatavilla
maksuilla että myymällä maanmittausalan tuotteita ja
palveluja. Laitoksen kokonaiskustannukset olivat 90
milj. euroa.  Vuodesta 2001 kustannukset supistuivat
0,3 %.

Kustannusten ja tuottojen seurannan suhteen Maanmit-
tauslaitoksen toiminta jakautuu budjettirahoitteiseen,
maksulliseen ja tukipalvelut -toimintoihin.

Budjettirahoitteiseen toimintaan kuuluvat kiinteistötuo-
tanto, maasto- ja rajatietojen tuotanto, kehittäminen,
tuotannon tuki ja muu budjettirahoitteinen toiminta.

Maanmittauslaitoksen maksullista toimintaa ovat maan-
mittaustoimitukset, julkisoikeudelliset suoritteet kuten
kiinteistörekisteriotteet ja markkinasuoritteet kuten
graafisten karttojen ja digitaalisen aineistojen myynti.

Tulojen kasvu taittui edellisten vuosien kasvun jälkeen.
Talousarvion toimintamenomomentin tulot olivat 46,2
milj. euroa. Tulojen määrä jäi alle suunnitelman ja toteutui
0,8 milj. euroa, 1,7 % pienempänä kuin vuotta aiemmin.

Toimintamenot olivat yhteensä 89,1 milj. euroa. Talous-
arviomenojen loppusumma toteutui lähes 4 milj. euroa,
4,4 % suunnitelmaa pienempänä, mutta edelliseen vuo-
teen verrattuna menot kasvoivat 3,2 milj. euroa, 3,7 %.
Palkkausmenot kasvoivat 2,2 milj. euroa, 3,6 % ja muut
menot 1,0 milj. euroa, 4,4 %.

Valtion talousarviossa myönnettiin Maanmittauslaitok-
selle toimintamenomäärärahaa yhteensä 45,767 milj.
euroa, mistä 0,656 milj. euroa saatiin lisätalousarviossa
palkkausjärjestelmäuudistuksen rahoitukseen. Kun net-
tomenot jäivät budjetoitua pienemmiksi, määrärahaa
säästyi seuraavaan vuoteen 10,082 milj. euroa. Säästöllä
varaudutaan tulorahoituksen riskien hallintaan.

Kokonaiskustannukset
hallinnassa

Keisarillisia maksujärjestelyjä

Maanmittauslaitoksessa on pyritty aina kehittämään
ja parantamaan välineitä ja sitä myöten työn tulok-
sia. Vuonna 2002 Maanmittauslaitoksen kehittämis-
keskuksen osaajat pohtivat uuden kiinteistötietojär-
jestelmän vaatimia muutoksia. Myös maankäytön
suunnittelussa on pyritty uudistuksiin, joista hyötyvät
kansalaiset. Nykyään ollaan mukana tilusvaihdois-
sa ja -järjestelyissä, jotka järkiperäistävät ja helpot-
tavat maanviljelijöiden työtä.

Uudistukset ovat kautta aikain tulleet maksamaan.
Mitä tulikaan isojako maksamaan kansalaisille ja
kuinka ongelma ratkaistiin? Siitä kerrotaan Maan-
mittaus-ylihallituksen Alamaisessa kertomuksessa
vuodelta 1889.

“Tässä lienee myöskin mainittava eräs niistä tähdellisim-

mistä toimenpiteistä, jotka ovat tapahtuneet Suomen

maanmittaustoimessa tilusjakojen edistämiseksi. Sitten-

kun Ylihallitus, Wiipurin läänin Walkjärven kuntalais-

ten alamaisen anomuksen johdosta saada apurahaa ta-

loin ulosmuuttamista varten siellä tekeillä olevassa isossa

jaossa, oli alamaisessa lausunnossaan 9 Marraskuuta

1887 ehdottanut että tapahtuvissa lohko- ja osakasjaoissa

tarpeellisia tilain ulosmuuttoja pitäisi kaikissa osissa

maata helpoittaa ja edistää valtionvaroista myönnettä-

villä raha-avuilla, ja kun kysymys myöskin oli noussut

maanomistajain osakasjakokustannusten keventämisestä

ja Ylihallitus Keisarillisen Senatin käskystä oli laati-

nut alamaisen ehdotuksen lähempiin määräyksiin asias-

ta, on Teidän Keisarillinen Majestetinne armollisessa

julistuksessa 26 Maaliskuuta 1889 säätänyt, että kus-

tannukset tilain ulosmuutoista lohkojaoissa, välijaoissa

tahi vanhempien tilusjakojen järjestelyssä on osaksi edeltä

käsin maksettava, osaksi palkittava yleisistä varoista ja

että maamittarille tuleva palkkio myöskin välijaoista koko

maassa ensin on suoritettava yleisistä varoista ja sitten kym-

menen vuoden kuluessa kymmenennellä osalla vuosittain asi-

anomaisilta tilallisilta kruunulle takaisin maksettava.

Ne peloittavan raskaat kustannukset, jotka aina seuraa-

vat tilain ulosmuuttoja, olisivat voineet tuottaa yhden ja

toisen tilanomistajan taloudellisen häviönkin. Ylempä-

nä mainitun armollisen julistuksen kautta ovat varmaan-

kin kaikki sanottuin vaarain mahdollisuudet poistetut,

eikä mitään äsken kerrottuja esteitä jakojen tarkoituksen-

mukaiseen toimittamiseen pitäisi tästälähin enään olla

olemassa.”
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Kiinteistötoimitusten tukemiseen talousarviossa myön-
netty määräraha 2,859 milj. euroa käytettiin kokonaisuu-
dessaan.

Tuotto- ja kululaskelma
Toiminnan tuotot olivat 46,5 milj. euroa, mistä valtaosa
kertyi maanmittaustoimituksista. Toimitustulot pieneni-
vät edellisestä vuodesta 1,2 milj. euroa, 3,3 %. Toimitus-
tuotannon laskutuksessa syntyi keväällä viivettä, kun tuo-
tanto ei päässyt alkuvuodesta tehokkaasti käyntiin. Las-
kutus kärsi myös uuden laskutusohjelman käyttöönoton
viivästymisestä. Näitä viiveitä ei saatu kurotuksi kiinni
loppuvuoden aikana.

Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden tulot vähentyi-
vät edellisestä vuodesta 0,7 %. Markkinasuoritteiden
volyymi kasvoi edellisestä vuodesta tuotoilla mitattuna
3,2 %, 0,3 milj. euroa. Eniten kasvuun vaikutti digitaalis-
ten tuotteiden, tulostus- ja kopiointipalvelujen, kiinteis-
törekisterin ja kiinteistötietojärjestelmän suorakäytön
tulojen sekä ilmakuvapalvelujen myynnin lisäys. Sen si-
jaan graafisten karttojen myynti väheni.

lavuokrat kasvoivat edellisestä vuodesta 1,9 %.  Muut
vuokrat sisältävät vaihtovuokralaitteiden kustannukset,
jotka kohosivat edellisestä vuodesta 16,2 %. Nousu johtui
vaihtovuokralaitteiden lisääntymisestä ja vaihtovuokrausme-
nettelyn laajentamisesta myös maastomittauslaitteisiin.

Palveluja ostettiin 8,2 milj. eurolla, mikä vastaa 9 % osuut-
ta toiminnan kuluista. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 1,1
%. Muut kulut -ryhmä koostuu pääosin matkakuluista,
joita oli 4,1 milj. euroa. Matkakuluja toteutui 2,9 % edel-
lisvuotta enemmän.

Valmistevarastoista keskeneräisen työn varaston arvo
kasvoi 2 milj. euroa ja karttavarastojen arvo laski 0,3 milj.
euroa.  Valmistus omaan käyttöön oli 2,1 milj. euroa, mikä
oli 1 milj. euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Poisto-
ja tehtiin 4,8 milj. euroa ja niiden määrä laski hieman
edellisestä vuodesta.

Rahoitus- ja satunnaiset erät ovat Maanmittauslaitokses-
sa vähäisiä. Ne aiheutuvat viivästyskorkotuotoista sekä
uusjakoihin ja vesitilusjärjestelyihin liittyvistä lainasaamisista.
Siirtotalouden kulut kasvoivat 0,26 milj. euroa, 20 %.

Tuottojen ja kulujen erotuksena syntyy aina kulujäämää,
koska kaikkia kuluja ei ole tarkoituskaan kattaa viraston
tuotoilla.

Maksullisen toiminnan kannattavuus
Ministeriön ja Maanmittauslaitoksen vuoden 2002 tu-
lossopimuksessa sovittiin, että maanmittaustoimitusten
tavoitteena on kattaa tuotoilla kustannukset.  Alijäämä
oli 0,3 milj. euroa, 0,8 %, joten kannattavuustavoite to-
teutui lähes tavoitteen mukaisena.

Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden tulostavoite oli
kustannusten kattaminen tuotoilla. Kustannusvastaavuus-
tavoite jäi saavuttamatta tuloksen ollessa 7,8 % alijää-
mäinen. Sen sijaan markkinasuoritteiden tulos oli 0,5 milj.
euroa, 4,3 % ylijäämäinen. Ministeriön asettamasta mark-
kinasuoritteiden 5 % tulostavoitteesta jäätiin hieman.

TTTTTulot ja menot / milj.ulot ja menot / milj.ulot ja menot / milj.ulot ja menot / milj.ulot ja menot / milj. euroa euroa euroa euroa euroa

vuosi 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Menot 79,7 72,2 80,73 84,67 85,92 89,1

Tulot 40,6 33,4 40,65 44,3 47,01 46,5

Toiminnan kulut olivat 89 milj. euroa. Kulut pienenivät
edellisestä vuodesta yhden prosentin, 1,1 milj. euroa.
Aine- ja tarvikekulut vähenivät hieman.  Toiminnan ku-
luista 71 %, 63,6 milj. euroa oli henkilöstökuluja. Ne kas-
voivat edellisestä vuodesta 1,4 milj. euroa, 2,2 %.  Vuok-
rat muodostavat toiminnan kuluista 11 % osuudellaan
toiseksi suurimman kuluerän. Toimitilojen vuokriin kului
6,6 milj. euroa ja muihin vuokriin 2,9 milj. euroa. Toimiti-
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1.1.2001- 31.12.2001

TUOTTO- JA KULULASKELMA

1.1.2002 - 31.12.2002

Toiminnan tuotot
Maksullisen toiminnan tuotot 45 593 755,36 46 430 326,54
Vuokrat ja käyttökorvaukset 43 286,51
Muut toiminnan tuotot 878 681,25 46 515 723,12 573 779,20 47 004,105.74

Toiminnan kulut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana 2 441 677,43 2 434 795,65
Varastojen lisäys (-)/väh (+) -14 556,66 10 853,90

Henkilöstökulut 63 567 783,23 62 208 890,04
Vuokrat 9 481 354,01 8 977 239,10
Palvelujen ostot 8 210 644,43 8 123 375,38
Muut kulut 4 343 067,98 4 187 542,28
Valmistevarastojen muutos -1 754 289,54 366 255,19
Valmistus omaan käyttöön -2 110 810,00 -1 079 543,81
Poistot 4 846 810,22 4 883 475,43
Sisäiset kulut 31 114,77 -89 042 795,87 31 114,77 -90 143 997,93

Jäämä I -42 527 072,75 -43 139 892,19

Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot 258 362,09 274 339,97
Rahoituskulut -1 011,89 257 350,20 -2 704,55 271 635,42

Satunnaiset tuotot ja kulut
Satunnaiset tuotot 9 989,74 7 706,34
Satunnaiset kulut -9 088,64 901,10 -35 338,35 -27 632,01

Jäämä II -42 268 821,45 -42 895 888,78

Siirtotalouden tuotot
ja kulut

Siirtotalouden tuotot 269,44
Siirtotalouden kulut -1 545 445,45 -1 545 176,01 -1 288 482,36 -1 288 482,36

Jäämä III -43 813 997,46 -44 184 371,14

Tuotot veroista ja
pakollisista maksuista

Perityt arvonlisäverot 1 280 485,47 1 278 525,23
Suoritetut arvonlisäverot -4 581 033,29 -3 300 547,82 -4 367 863,50 -3 089 338,27

Tilikauden tuottoTilikauden tuottoTilikauden tuottoTilikauden tuottoTilikauden tuotto- /////
kulujäämäkulujäämäkulujäämäkulujäämäkulujäämä -47 114 545,28 -47 273 709,41

20
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31.12.2002 31.12.2001

TASE

VASTAAVAA

Käyttöomaisuus ja muut
pitkäaikaiset sijoitukset

Aineettomat hyödykkeet
Tutkimus- ja kehittämismenot 4 458 302,09 5 347 084,92
Aineettomat oikeudet 834 859,41 947 788,05
Ennakkomaksut ja keskeneräiset
hankinnat 1 760 340,84 7 053 502,34 1 549 530,84 7 844 403,81

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja laitteet 4 943 970,44 4 786 619,51
Kalusteet 580 811,03 681 579,24
Muut aineelliset hyödykkeet 9 075,00 5 533 856,47 5 468 198,75

Pitkäaikaiset sijoitukset
Käyttöomaisuusarvopaperit 19 947,08 89 173,24

Käyttöomaisuus ja muut
pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä 12 607 305,89 13 401 775,80

Vaihto-ja rahoitusomaisuus

Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 203 472,45 178 280,16
Keskeneräinen tuotanto 9 895 625,40 7 893 252,15
Valmiit tuotteet/Tavarat 1 004 186,92 11 103 284,77 1 262 906,26 9 334 438,57

Pitkäaikaiset saamiset
Pitkäaikaiset saamiset 23 469 531,70 22 829 883,24

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 12 142 748,82 10 073 224,24
Euromääräiset lainasaamiset 109 013,43 94 062,05
Siirtosaamiset 1 886,37 1 663,09
Muut lyhytaikaiset saamiset 8 509,72 81 409,35
Ennakkomaksut 803 123,97 13 065 282,31 201 664,75 10 452 023,48

Rahoituserät
Kassatilit 18 666,50 21 848,31

Vaihto- ja rahoitus-
omaisuus yhteensä 47 656 765,28 42 638 193,60

VASTAAVAA  YHTEENSÄ 60 264 071,17 56 039 969,40

VASTATTAVAA

Oma pääoma

Valtion pääoma
Valtion pääoma 1.1.1998 44 377 712,56 44 377 712,56
Edellisten tilikausien
pääoman muutos -1 672 074,49 -140 152,21
Pääoman siirrot 50 155 711,21 45 741 787,13
Tilikauden kulujäämä -47 114 545,28 45 746 804,00 -47 273 709,41 42 705 638,07

Vieras pääoma

Lyhytaikainen
Saadut ennakot 183 104,87 360 696,26
Ostovelat 1 996 428,05 690 729,17
Tilivirastojen väliset tilitykset 1 410 718,47 1 339 040,67
Edelleen tilitettävät erät 894 387,26 958 159,78
Siirtovelat 10 032 465,92 9 984 864,51
Muut lyhytaikaiset velat 162,60 14 517 267,17 840.94 13 334 331,33

Vieras pääoma yhteensä 14 517 267,17 13 334 331,3

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 60 264 071,17 56 039 969,40
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då Drottning Kristina var vid makt i Sverige-Finland

fick Finlands första lantmätare Olof Gangius sitt fö-

rordnande i Åbo län. Bakom beslutet var kronans be-

hov att få information om hela riket för att säkerställa

skatteinkomster. Under följande år växte antalet lant-

mätare snabbt och i mitten av 1600-talet fanns det lant-

mätare i varje län.

efter freden i Nystad sattes avmätningar för skattlägg-

ning igång på nytt. Enligt 1725 års lantmäteriinstruktio-

ner får lantmätarna utföra skifte av jord dvs. rågångar

och tegskiften.

publicerades förordningen om storskifte som var tändande

gnistan till lantbruksreformen. Debatten om storskiftet

fick sin början av Jacob Faggots bok Svenska landt-

brukets hinder och hjälp från år 1746.

kort efter att Finland hade avträtt från Sverige till

Ryssland grundades storfurstendömets huvudlantmäte-

rikontor, först i Åbo men redan år 1821 flyttades det till

den nya huvudstaden Helsingfors. Som tur var efter-

som Åbo brann två år efter flyttningen och alla doku-

ment skulle då ha förstörts. Nu kan vi beundra hur kun-

niga ritarna av de gamla förrättningskartorna var, hur

exakta och dekorativa kartorna är samt den vackra hand-

stilen i dem.

blev huvudlantmäterikontoret överstyrelsen för lantmä-

teri. Samma år gavs lantmäterireglementet om lantmä-

teriväsendet.

År 1633

År 1725

År 1757

Den 14 november 1812

År 1848

• Lantmäteriverket -
Fakta om landet

• Opartisk och tillförlitlig
information

• En arbetsplats för experter

• Lantmäteriverket bygger upp
informationssamhället

• Kunden är nöjd

• Personalen mår bra

• Vi kan vårt arbete

• Ekonomin är i ordning

Lantmäteriverkets värden

Lantmäteriverkets deviser
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År 2002 var betydande för oss vid Lantmäteriverket.
Lantmäteriverket fyllde 190 år den 14 november. Den
finska lantmäteriförvaltningen grundades den 14 novem-
ber 1812 och därmed är Lantmäteriverket ett av de
äldsta statliga verken. Trots åldern är den vitala gamlin-
gen nuförtiden en av informationssamhällets konstruk-
tiva krafter och i toppklass i IT-kunnande. Lantmäteri har
dock utövats i Finland mycket längre än i 190 års tid,
varför 370-årsdagen kan firas år 2003. Den första lant-
mätaren började nämligen sitt arbete redan1633.

Nedgången av efterfrågan på fastighetsförrättningar
upphörde år 2002. Det anhängiggjordes 22 962 förrätt-
ningar och av dem slutfördes 22 220. Genomgångsti-
derna för förrättningar blev kortare. Den genomsnittli-
ga genomgångstiden för styckningar var 9,4 månader.
Efterfrågan på terrängdata som ges via informa-
tionstjänsten växte från föregående år, framför allt öka-
de efterfrågan på digitala terrängdataset. Försäljningen
av grafiska kartor började sjunka. Efterfrågan på nätsjälv-
betjäning var något högre än år 2001. En betydande
ökning i försäljningen kan förväntas först efter att Kart-
platsens tjänster har förnyats år 2004.

Tekniska problem störde kartverksarbeten varför ter-
ränginformationsproduktionens målsättningar inte nåd-
des. I utvecklingen var tyngdpunkten på att definiera det
nya fastighetsdatasystemet. Man beredde sig under året
för att svara för förvaltningen av det nya fastighetsda-
tasystemet i början av år 2003.

I kartverksuppgifterna befäste det nya JAKO/FDS-pro-
duktionssystemets produktionsanvändning sin ställning
under år 2002. Fixpunktsmätningarna genomfördes en-
ligt planerna. Flygfotograferingsprogrammet lyckades
enligt målsättningen och den årliga uppdateringen av
terrängdatabasen genomfördes i hela landet. I den
grundliga förbättringen av terrängdatabasen förblev man
på samma nivå som år 2001.

Lantmäteriverket överskred intäktsmålet i budgeten för
år 2002 med ca två procent. Resultatmålet för förrätt-
ningsproduktionen var att täcka kostnaderna med in-
täkterna, vilket man också lyckades med ganska bra, trots
att det nya prissättningssättet för förrättningar togs i
bruk under året. Av verkets verksamhetskostnader täck-
tes ca 52 procent med inkomster. Huvuddelen av in-
komsterna dvs. 73 procent kom från fastighetsförrätt-
ningar. Lantmäteriverkets direktion lades ned den 1 sep-
tember 2002.

Till ett av de viktigaste internationella projekten för år
2002 hörde koordineringen av projektet för framställ-
ning av en kartdatabas som täcker hela Europa i skalan
1:1 miljon.

I en opartisk kundtillfredsställelseundersökning som gjor-
des inom den offentliga förvaltningen hörde Lantmäte-
riverket till en tredjedel av högsta tillfredsställelse. År
2002 använde Lantmäteriverket 12 494 arbetsdagar till
kompetensutveckling av sina 1853 anställda.

År 2002 fyllde Lantmäteriverket 190 år
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Lantmäteriverkets totalresultat för år 2002
var rätt tillfredsställande. Målsättningar nåd-
des huvudsakligen fast flera faktorer störde
produktionen under det gångna året. Teknis-
ka problem fanns det såväl i förrättningspro-
duktionen, terrängdataproduktionen som i
arbetstidslagringen. Personalens tålamod
sattes på prov, men glädjande räckte det till
och året kunde slutföras helt acceptabelt.

I början av mars togs ett nytt lönesystem i
bruk. Systemets ibruktagande krävde stora
satsningar av personalen. Förnyelsen av per-
sonalstrategin påbörjades. En version blev
färdig vars fastställande dock försköts till
nästa års sida. Enligt resultatet av arbetskli-
matsutredningen har personalens arbetstill-
fredsställelse sjunkit lite från föregående år.
Jag tror att efter att utvecklingssamtal och
teamarbetsmetoderna har etablerat sig, ut-
vecklas även arbetstillfredsställelsen i posi-
tiv riktning.

Riksdagen godkände förändringen av lagen
om Lantmäteriverket, som ledde till att di-
rektionen lades ned från och med den 1
september 2002. Direktionen stödde den
operativa ledningen utmärkt så att verkets
målsättningar kunde nås. Samarbetet var
även på andra sätt konstruktivt, för vilket jag
på det hjärtligaste tackar direktionen. Direk-
tionens medlemmar representerade verkets
närmaste samarbetspartners. Lantmäteriver-
ket måste nu fundera på hur man i framti-
den ändamålsenligt skall kunna åhöra dessa
intressegrupper.

Vid verket grundades en ny riksomfattande
produktions- och serviceenhet vid namn ar-

Generaldirektörens
översikt

grundades och togs jordregistret i bruk. Principkommit-

tén föreslog i sitt betänkande år 1886 att det på basen

av det före detta registret av jordeböcker borde göras ett

komplett register som skulle visa alla de fastigheter som

har kommit till genom delningen samt deras areal och

kvalitet. Vem kunde ha anat då att fastighetsregistret

efter hundra år skulle bestå av nollor och ettor? Man

kunde inte ens drömma om digitala data år 1895.

blev Landtmäteriöfverstyrelsen lantmäteristyrelse. Sam-

tidigt gavs en förordning om skiftesväsendet. Tidigare

hade inregistreringen i jordregistret endast legaliserat

klyvningen men nu gällde den alla skiften som häradsrät-

ten tidigare hade fastställt.

i mitten av Finlands självständighetsutveckling och det

blodiga inbördeskriget fick man till stånd lagen om inlö-

sen av legoområden. Remissdebatten fördes den 25 ja-

nuari 1918 på riksdagens sista sessionsdag innan uppro-

ret. Efter kriget samlades riksdagen första gången den

15 maj 1918 och ett halvt år därefter blev jordbruksuts-

kottets betänkande färdigt. Kyösti Haataja (lantmäte-

ristyrelsens överdirektör 1917-29) som var känd som “tor-

parebefrielsens fader” utarbetade betänkandet. Lagen

trädde ikraft i oktober. Lantmätarna hade ett enormt

arbete framför sig när de utförde regleringsförrättningar.

Före år 1930 hade 40 247 torp och 39 580 backstu-

geområden styckats till självständiga lägenheter.

År 1895

År 1916

År 1918
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kivcentralen. Arkivcentralens direktör arbetar först i
Helsingfors men flyttar sedan till Jyväskylä där arkivbygg-
naden blir färdig i början av år 2005. Till samma utrym-
men flyttas även ADB-driftverksamheten. Dessa båda
förflyttningar förverkligar för sin del regeringens regio-
nalpolitik.

Ett av Lantmäteriverkets grundbudskap lyder : opartisk
och pålitlig information. I utförandet av lantmäteriförrätt-
ningar är detta självklart men verket vill även bevara sin
roll som tredje man i övrig verksamhet. Därför har Lant-
mäteriverket avstått från Novosat Ab:s aktier eftersom
majoritetsaktieägaren Novo Group Abp ville utöka bo-
lagets verksamhet till nya områden som enligt Lantmä-
teriverkets uppfattning kunde ha äventyrat verkets opar-
tiskhet. Samarbetet med Novo Group Abp lyckades
utmärkt och fortsätter som en normal kundrelation.

Utvecklingens tyngdpunkt låg i förberedandet av det nya
fastighetsdatasystemets ibruktagande. Arbetet görs till-
sammans med de städer som för fastighetsregister, med
Finlands Kommunförbund samt med justitieministeriet.
Ett annat brett samarbetsprojekt Digiroad som vägför-
valtningen leder framskrider även det bra. Samarbetet
med Befolkningsregistercentralen har ökat. Användnin-
gen av nyskiften och ägobyten i förverkligandet av
skyddsprogram har ökat glädjande. Som sökande i dessa
projekt är miljöförvaltningen. Ansvar för kartläggningen
av övre Lappland har flyttats från försvarsmaktens to-
pografkår till Lantmäteriverket. Till terrängdatabasen skall
övre Lappland införas senast år 2006. Lantmäterirådet
Arvo Kokkonen har fungerat som ordförande för re-
gistreringsmyndigheternas samarbetsorgan registerpoo-
len.

Utvecklingen av Lantmäteriverkets processer och kva-
litetsledning har gått framåt. Lantmäteribyråerna har tagit
sig an verkets kärnprocesser. Byråernas egna processer
har i flera enheter uppnått auditeringsnivån. Självbedöm-

ningar som baserar sig på de europeiska kvalitetspriskri-
teriernas (EFQM) -mall gjordes i verksamhetsenheter-
na och i verkets ledningsgrupp.

Lantmäteriverket har fortsatt närområdessamarbetet
med de baltiska länderna samt Ryssland. Samarbetspro-
jektet med 35 länder som verket har koordinerat för
att göra en digital kartdatabas i skala 1:1 M över hela
Europa framskred som planerat. Förberedelserna för att
ta i bruk ett allmäneuropeiskt koordinatsystem EUREF-
FIN gick framåt i samarbete med Geodetiska institutet.
Nordiskt samarbete har fortsatt livligt och mångsidigt.

Finland har avtal både med Sverige och med Norge om
underhåll av riksgränserna och teknisk rågång. Enligt dem
uppgås riksgränserna vart tjugofemte år. Republikens
president godkände i december de förändringar av
gränslinjen som konstaterats i rågången vid riksgränsen
mellan Finland och Norge år 2000 och som riksdagen
godkänt. Den tekniska rågången mot Sverige skall gö-
ras år 2006. Lantmäteriverket har fört samtal med rys-
ka myndigheter för att åstadkomma en likadan praktik
även för denna riksgräns. Ryssland förhåller sig positivt
till det och man har under året gjort framsteg i saken.

Allt som allt har etableringen av funktioner efter 1999
års organisationsförändring fortsatt utmärkt. Administra-
tionens interna framtidsutmaningar är processorganisa-
tionens vidareutveckling och därmed även förbättringen
av kvalitet. Dessa saker skall vara i ordning när vi tar på
oss upprätthållandet av det nya fastighetsdatasystemet.

Slutligen vill jag varmt tacka jord- och skogsbruksminis-
teriet för ett gott och konstruktivt samarbete samt spe-
ciellt Lantmäteriverkets personal för ett välgjort arbe-
te och för uppnådda mål.

Jarmo Ratia
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efter vinterkriget, omedelbart efter freden i Moskva fick

professor Toivo Kivimäki i uppgift av Finlands rege-

ring att utarbeta ett förslag till lagstiftning om jordans-

kaffning för den förflyttade befolkningen. Lagstiftning

om snabbkolonisation gjordes i rekordhastighet. Fast en

stor del av befolkningen senare återvände till sina hem-

trakter i Karelen, bosatte ca 1000 evakuerade karelare

med stöd av odlingsavtal sig permanent på de snabbko-

lonisationslägenheter som man snabbt hade skapat. La-

gen om snabbkolonisation fungerade även som mönster

för jordanskaffningslagen år 1945.

stadfästes jordanskaffningslagen, och därefter följde en

väldig omplacering av den förflyttade befolkningen från

de avträdda områdena.

startades Finlands grundkartläggning. Den första

tryckta kartan över Ule älvdalen blev färdig år 1949.

Kartläggningen över hela Finland slutfördes år 1977.

Arbetet pågår dock fortfarande. Kartorna måste hela

tiden àjourhållas eftersom miljön förändras. Grundkar-

tan heter nuförtiden Terrängkartan 1:20 000.

skedde det en organisationsförändring i lantmäteriför-

valtningen. Lantmätarna blev tjänstemän i stället för det

tidigare taxesystemet.

kom den nästa organisationsförändringen. Nu blev lant-

mäteribyråerna självständiga.

År 1940

Den 5 maj 1945

År 1948

År 1972

År 1991

Totalkostnaderna
under kontroll

Lantmäteriverket producerar lantmäteribran-
schens grundtjänster med budgetmedel samt med
kundavgifter och genom att sälja lantmäteribranschens
produkter och tjänster.

Budgeten
Inkomsttillväxten upphörde efter många år av fortsatt
tillväxt. Inkomsterna i budgetens omkostnadsmoment
var 46,2 miljoner euro. Inkomsterna underskred det
planerade och var 0,8 miljoner euro, 1,7 procent lägre
än året innan.

Omkostnaderna var sammanlagt 89,1 miljoner euro.
Budgetutgifternas slutsumma var nästan 4 miljoner euro,
dvs. 4,4 procent under det planerade. Från året innan
ökade utgifterna med 3,2 miljoner euro, 3,7 procent.
Löneutgifterna ökade med 2,2 miljoner euro, 3,6 pro-
cent och de övriga utgifterna med 1,0 miljoner euro, 4,4
procent. Anskaffningarna av anläggningstillgångar var bara
en procent högre än året innan.

Lantmäteriverket fick ur statsbudgeten 45,767 miljoner
euro i anslag för omkostnader, varav 0,656 miljoner mark
ficks i tilläggsbudgeten för finansieringen av reformen av
avlöningssystemet.  När nettoutgifterna underskred det
budgeterade var besparingen till nästa år 10,082 miljo-
ner euro. Med besparingen garderar man sig mot den
risk som inkomstfinansieringen är förknippad med.

För stöd av fastighetsförrättningar användes i sin hel-
het det anslag på 2,859 miljoner euro som beviljats
i budgeten.
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Intäkts- och kostnadskalkylen
Verksamhetsintäkterna var 46,5 miljoner euro. Lantmä-
teriförrättningar utgjorde huvuddelen av intäkterna, dvs.
33,9 miljoner euro. Förrättningsinkomsterna minskade
med 1,2 miljoner euro, 3,3 procent från året innan. I
förrättningsproduktionens fakturering uppstod dröjsmål
på våren, eftersom man inte genast i början av året fick
produktionen i full gång. Faktureringen led också av att
ibruktagandet av det nya faktureringsprogrammet för-
dröjdes. Dessa dröjsmål kunde man inte ta in under
årsslutet. Inkomsterna från övriga offentligrättsliga pres-
tationer minskade med 0,7 procent från föregående år.
På grund av tillväxten i volymen ökade intäkterna från
marknadsprestationer med  3,2 procent, 0,3 miljoner
euro. Tillväxten berodde huvudsakligen på att försäljnin-
gen av digitala produkter, utmatnings- och ko-
pieringstjänster samt inkomsterna från direktanvändning
av fastighetsregistret och fastighetsdatasystemet samt
försäljningen av flygfotograferingstjänster ökade. Försälj-
ningen av grafiska kartor däremot minskade.

Verksamhetskostnaderna var 89,0 miljoner euro. Kost-
naderna minskade med en procent från föregående år,
dvs. 1,1 miljoner euro. Kostnaderna för material och
förnödenheter minskade något.  Av verksamhetskost-
naderna var 71 procent, 63,6 miljoner euro personal-
kostnader. De ökade med 1,4 miljoner euro, 2,2 pro-
cent från föregående år. Hyrorna är den näst största
gruppen med 11 procent av verksamhetskostnaderna.
Till hyror för lokaler gick 6,6 miljoner euro och till övri-
ga hyror 2,9 miljoner euro.  Hyror för lokaler växte från
året innan med 1,9 procent. I övriga hyror ingår  lea-
sing av adb-apparatur som ökade med 16,2 procent från
föregående år.  Tillväxten berodde på att ett större an-
tal adb-apparatur och också terrängmätningsinstrument

leasades. Man köpte tjänster för 8,2 miljoner euro, vil-
ket motsvarar 9 procent av verksamhetskostnaderna.
Tillväxten från föregående år är 1,1 procent. Gruppen
övriga utgifter består huvudsakligen av reseutgifter på
4,1 miljoner euro. Reseutgifterna ökade med 2,9 pro-
cent från föregående år. Värdet på produktionslagret för
halvfärdiga produkter växte med 2,0 miljoner euro och
värdet på kartlagret sjönk med 0,3 miljoner euro. Till-
verkningen för eget bruk var 2,1 miljoner euro, vilket
var en miljon euro mer än året innan. Det gjordes av-
skrivningar för 4,8 miljoner euro, vilket är något mindre
än året innan.

Finansiella och extraordinära poster är små vid Lantmä-
teriverket. De bestod av intäkter i form av dröjsmåls-
räntor samt lånefodringar i samband med nyskiften och
vattenägoregleringar. Överföringsekonomins kostnader
växte med 0,26 miljoner euro, 20 procent.

Skillnaden mellan intäkter och utgifter bildar alltid kost-
nadsåterstod, eftersom det inte heller är meningen att
täcka alla kostnader med verkets intäkter.

Den avgiftsbelagda verksamhetens lönsamhet
I resultatavtalet för år 2002 överenskom ministeriet och
Lantmäteriverket om att målsättningen för förrättnings-
produktionen är att täcka kostnaderna med intäkterna.
Underskottet var 0,3 miljoner euro, 0,8 procent, varför
målsättningen nästan nåddes. Resultatmålet för övriga
offentligrättsliga prestationer var att täcka kostnaderna
med intäkterna. Kostnadsmotsvarighetsmålet nåddes
inte. Resultatet var 7,8 procent i underskott. Resultatet
för marknadsprestationer var däremot 0,5 miljoner euro,
4,3 procent i överskott. Resultatmålet på 5 procent gäl-
lande marknadsprestationer underskreds något.
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lades Lantmäteristyrelsen ned. Lantmäteriverket fick sin

nuvarande organisationsmodell som förbättrades och

bearbetades ännu år 1999. Lantmäteriverket består nu-

förtiden av centralförvaltningen, av de riksomfattande

produktions- och serviceenheterna samt av 13 lantmäte-

ribyråer runt om i Finland.

blev den digitaliska terrängdatabasen över hela Finland

färdig. Som resultat av ca tio års arbete uppstod en da-

tabank som innehåller ca 50 miljoner objekt och centrala

element som avbildar terrängen.

fyllde Lantmäteriverket 190 år.

har lantmäteriet i Finland varat 370 år.

startar Lantmäteriverkets arkivcentral sin verksamhet i

Jyväskylä.

År 1994

År 2001

År 2002

År 2003

År 2005

Verksamhet i hela
Finland

Lantmäteriverket är ett 190 år gammalt och se-
dan år 1991 resultatstyrt, nettobudgeterat ämbetsverk.
Den sista stora organisationsförändringen är från 1999.

Lantmäteriverket har nuförtiden en tvåstegsorganisati-
on och den består av centralförvaltningen och av sex
riksomfattande produktions- och serviceenheter samt
av tretton lantmäteribyråer inom distriktsförvaltningen
som lyder under centralförvaltningen.

Lantmäteribyråerna har förutom de administrativa verk-
samhetsställena en eller flera andra enheter. Lantmäte-
ribyråerna svarar för sina områdens alla lantmäteriupp-
gifter med några få undantag och enheterna erbjuder
medborgarna alla de sedvanliga lantmäteritjänsterna.

Lantmäteriverket producerar sina produkter och tjäns-
ter i kärn- och stödprocesser som definierats som ge-
mensamma för verket. Målsättningen är att genom led-
ning och styrning av processerna samt genom att följa
gemensamma metoder nå jämn kvalitet. Centrala resul-
tat uppföljs med hjälp av strategiska mätare som utveck-
lats inom referensramen för balanserade framgångsfak-
torer.

Lantmäteriverkets direktion lades ned den 1 septem-
ber 2002. Till direktionen hörde Veli-Pekka Talvela, ord-
förande, jord- och skogsbruksministeriet, Jarmo Ratia,
viceordförande, Lantmäteriverket, Heikki Fredriksson,
ingenjöröverste, Topografkåren, Helena Korhonen, rege-
ringsråd, miljöministeriet, Outi Engström, DI, Sydvästra
Finlands miljöcentral, Markku Tornberg, direktör, Jord-
och skogsbruksproducenternas centralförbund, Anne
Viljakainen, kartläggare, Lantmäteriverket.

Novosat Oy:s aktier som Lantmäteriverket ägde såldes
den 15 januari 2002 till Novogroup Abp.
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Toimintaa kaikkialla
Suomessa

Maanmittauslaitos on 190-vuotias ja vuodesta
1991 lähtien tulosohjattu, nettobudjetoitu virasto. Vii-
meisin iso organisaatiomuutos on vuodelta 1999.

Nykyinen organisaatio on kaksiportainen ja se muodos-
tuu laitoksen keskushallinnosta ja sen alaisista kuudesta
valtakunnallisesta tuotanto- ja palveluyksiköstä sekä kol-
mestatoista piirihallinnon maanmittaustoimistosta.

Kullakin maanmittaustoimistolla on hallinnollisen toimi-
paikan lisäksi yksi tai useampi toimipiste. Maanmittaus-
toimistot huolehtivat omilla toimialueillaan kaikista alu-
eellisista maanmittaustoimintaan liittyvistä tehtävistä
eräin vähäisin poikkeuksin. Kansalaiset saavat kaikki Maan-
mittauslaitoksen tavanomaiset palvelut jokaisesta toimi-
pisteestä.

Maanmittauslaitoksen palveluja tuotetaan ja tehtäviä
hoidetaan yhteisiksi määritellyissä ydin- ja tukiprosesseis-
sa. Prosessien johtamisella ja ohjaamisella tavoitellaan
tasaista laatua yhtenäisiä menettelytapoja noudattamalla.
Keskeisiä tuloksia seurataan tasapainoisen onnistumisen
viitekehyksen pohjalta kehitetyillä strategisilla mittareilla.

Maanmittauslaitoksen johtokunta lakkautettiin 1.9.2002
alkaen. Johtokuntaan kuuluivat Veli-Pekka Talvela, pj, maa-
ja metsätalousministeriö, Jarmo Ratia, varapj, Maanmit-
tauslaitos, Heikki Fredriksson, insinöörieversti, Topogra-
fikunta, Helena Korhonen, hallitusneuvos, ympäristömi-
nisteriö, Outi Engström, DI, Lounais-Suomen ympäris-
tökeskus, Markku Tornberg, johtaja, Maa- ja metsätalo-
ustuottajain keskusliitto, Anne Viljakainen, kartoittaja,
Maanmittauslaitos.

Maanmittauslaitoksen omistamat Novosat Oy:n osak-
keet myytiin 15.1.2002 Novogroup Oyj:lle.

  Maanmittauslaitoksen perusviestit

• Maanmittauslaitos – Tietoa maasta

• Puolueetonta ja luotettavaa tietoa

• Taitajien työpaikka

• Tietoyhteiskunnan rakentaja

Mitä varten
Maanmittauslaitos on olemassa?

Maanmittauslaitos – Maanmittauslaitos – Maanmittauslaitos – Maanmittauslaitos – Maanmittauslaitos – Tietoa maastaTietoa maastaTietoa maastaTietoa maastaTietoa maasta

Maanmittauslaitos huolehtii sille
lainsäädännössä annetuista
maanmittaustehtävistä yhteis-
kunnan ja asiakkaiden tarpeet
huomioon ottaen.

Mitä Maanmittauslaitos tavoittelee?

Maanmittauslaitos –Maanmittauslaitos –Maanmittauslaitos –Maanmittauslaitos –Maanmittauslaitos –
TietoTietoTietoTietoTietoyhteiskunnan ryhteiskunnan ryhteiskunnan ryhteiskunnan ryhteiskunnan rakakakakakentajaentajaentajaentajaentaja

Maanmittauslaitos vastaa maasto-
kiinteistö- ja maankäyttötietovaras-
tojen kokonaisuudesta yhteistyössä
muiden tiedontuottajien kanssa.
Maanmittauslaitos parantaa jatkuvasti
toimintansa laatua ja osaamistaan.

Maanmittauslaitoksen  arvot

• Asiakas on tyytyväinen

• Henkilöstö voi hyvin

• Työ on hallinnassa

• Talous on kunnossa
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Viranomaisia syytetään usein byrokratiasta ja vai-
keakielisyydestä.  Uusi julkisuuslaki tuli voimaan
vuonna 1999. Lain hengen mukaan kansalaisia
koskevan tiedon pitää olla helposti tavoitettavis-
sa sekä asiakirjojen selkeitä ja ymmärrettäviä.

Usein asiakirjojen vaikeaselkoisuutta ja hankalaa
kieltä selitetään sillä, että on käytettävä tiettyjä
ilmauksia väärinkäsitysten välttämiseksi. Noudate-
taan siis sovittua standardikieltä, joka myös usein
koetaan byrokraattiseksi. Tälläkin on pitkät perin-
teet. Maanmittaus-ylihallituksen Kier tokirjeessä
vuodelta 1888 ohjeistetaan virkamiehiä seuraa-

vasti:

“Laki-, virka- ja ammattisanoja ja nimityksiä käyttäes-

sä suomenkielisissä asiakirjoissa pitää, epäselvyyden

karttamiseksi, etupäässä noudattaa sitä “Laki- ja Vir-

kakielen Sanastoa”, jonka Keisarillisen Senaatin aset-

tama komitea on valmistanut ja painattanut vuonna 1883,

sekä sitä sanastoa, joka on liitetty vuonna 1882 uudes-

taan suomennettuun armolliseen maanmittausasetukseen

ja ohjesääntöön 15 päivältä Toukokuuta 1848.

Semmoisia paikkakunnallisia tahi maamittarin omia se-

pittämiä virka- ja lakisanoja, joita ennen ei ole käytetty

yleisissä asetuksissa ja joiden kautta asiat voisivat tulla

väärin käsitetyiksi, on ylimalkaan välttäminen virallisis-

sa kirjoituksissa; mutta jos paikkakunnassa ainoastaan

semmoisia sanoja ymmärretään tahi jos maamittari kat-

soo niiden käyttämisen hyödylliseksi laki- ja virkakielen

kehittämistä varten, pitää niiden jälkeen sulkumerkkien

väliin pantaman sanan ruotsalainen nimitys tahi vastaa-

va yleisesti tunnettu suomalainen lakisana.

Kun toimituskokouksessa tulee käsiteltäväksi tärkeäm-

piä kysymyksiä, olisi suotavata, että maamittari julkilu-

kee ainakin pääkohdat niistä säännöksistä, jotka koske-

vat keskusteltavaksi otettavia asioita, jotta asialliset ja

toimitusmiehetkin heti saisivat mahdollisimmasti täydel-

lisen käsityksen asiain laadusta ja mitä niiden käsittele-

misessä on vaariin ottaminen.”

Kehittämiskeskus
Timo Tuhkanen

Ilmakuvakeskus
Juha Vilhomaa

Hallintopalvelukeskus
Martti Havila

Atk-keskus
Mikko Lipponen

Myyntipalvelut
Antti Kosonen

Yhtenäisarkisto
Marja Rantala
1.12. 2002 alkaen

Byrokratian juuret

Pääjohtaja
Jarmo Ratia

Ylijohtaja Pauli Karvinen
Yleishallinto, lainsäädäntö

Maanmittausneuvos
Arvo Kokkonen
kiinteistötehtävät

Maanmittausneuvos
Risto Nuuros
kartastotehtävät

Henkilöstöjohtaja
Liisa Santaholma

Talousjohtaja
Annikki Alatalo

Tietohallintojohtaja
Matti Lisitsin

Keskushallinto 2002

Valtakunnalliset tuotanto- ja
palveluyksiköt ja niiden johtajat
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1 Uudenmaan maanmittaustoimisto

2 Varsinais-Suomen maanmittaustoimisto

3 Hämeen maanmittaustoimisto

4 Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto

5 Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto

6 Etelä-Savon maanmittaustoimisto

7 Pohjois-Savon maanmittaustoimisto

8 Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto

9 Keski-Suomen maanmittaustoimisto

10 Pohjanmaan maanmittaustoimisto

11 Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto

12 Kainuun-Koillismaan maanmittaustoimisto

13 Lapin maanmittaustoimisto

Uusimaa
Erkki Räsänen

Varsinais-Suomi
Antti Talaskivi

Häme
Seppo Sulku

Pirkanmaa-Satakunta
Pirkko Noukka

Kaakkois-Suomi
Matti Kantanen

Etelä-Savo
Tage Westman

Pohjois-Savo
Pekka Päivike

Pohjois-Karjala
Pertti Saarelainen

Keski-Suomi
Airi Kärki

Pohjanmaa
Juhani Jokela

Pohjois-Pohjanmaa
Risto Pekkala

Kainuu-Koillismaa
Matti Härkönen

Lappi
Markku Harju

Maanmittaustoimistot ja
maanmittausjohtajat
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Kartta on Torholan kylän pelloista Janakkalasta vuodelta 1763.
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Opastinsilta 12 C
PL 84, 00521 HELSINKI

Puh. 0205 41 121, faksi 0205 41 5454
www.maanmittauslaitos.fi


