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Maanmittauslaitos – Tietoa maasta
Maanmittauslaitos vastaa maasto-, kiinteistö- ja maankäyttötieto-
varastojen kokonaisuudesta yhteistyössä muiden tiedontuottajien kanssa. 
Maanmittauslaitos parantaa jatkuvasti toimintansa laatua ja osaamistaan.

Maanmittauslaitoksen arvot

• Asiakas on tyytyväinen

• Henkilöstö v
oi hyvin

• Työ on hallinnassa

• Talous on kunnossa

Maanmittauslaitoksen perusviestit

• Maanmittauslaitos – Tietoa maasta

• Puolueetonta ja luotettavaa tietoa

• Taitajien työpaikka

• Tietoyhteiskunnan rakentaja

Kuvat Antero Aaltonen
Kirjapaino Edita Prima Oy, Helsinki 2004



Maanmittauslaitos on 1825 hengen maanmittauksen, 
kiinteistötietojen ja karttojen asiantuntijavirasto. Maan-
mittauslaitos kuuluu maa- ja metsätalousministeriön 
hallinnonalaan ja toimintamme kattaa koko maan. 13 
maanmittaustoimistolla on toimintaa 35 paikkakunnalla 
Maarianhaminasta Ivaloon.

Maanmittauslaitoksen liikevaihto vuonna 2003 oli 92,5 
milj. euroa. Toiminnasta rahoitettiin 52 prosenttia  asi-
akkailta saaduilla tuloilla ja loput valtion talousarviosta.  
Emme ole liikelaitos, vaikka rahoitammekin toimintaa 
suoraan asiakkailta tulevin varoin. Maksavina asiakkaina 
ovat yksityishenkilöt, yritykset ja viranomaiset. 

Maanmittauslaitos on valtion virastona edelläkävijä ja 
ennakkoluuloton uuden tekniikan soveltaja. Asiantun-
tijamme kertovat tässä vihkossa vuoden 2003 Maanmit-
tauslaitoksen kannalta keskeisistä ja yhteiskunnallisesti 
merkittävistä hankkeista. Maanmittauslaitos on tietoyh-
teiskunnan rakentaja. 

MAANMITTAUSLAITOS – TIETOA MAASTA

Muistiinpanoja maanmittauksesta 
vuodelta 2003



Läheltä kauas 
(From Local to Global)

Suomessa on kerätty tietoa 
maasta vuodesta 1633 lähtien eli 
yli 370 vuotta. Oman viranomai-
sen, nykyiseltä nimeltään Maan-
mittauslaitos, Suomi sai vuonna 
1812.  Vuosisatojen aikana 
kerätyt tiedot, olkoonpa ne kar-
tastotöiden yhteydessä koottuja 
maastotietoja tai maanmittaus-
toimitusten yhteydessä syntyviä 
kiinteistö- ja rajatietoja, kuuluvat 
mittaamattoman arvokkaaseen 
kansallisomaisuuteemme.

Maanmittauslaitos on  vuonna 
1991 tiivistänyt perustehtävänsä 
lauseeseen: Maanmittauslaitos 
- tietoa maasta.  Me olemme 
ennen kaikkea tietotalo, jonka 
tulee toimia niin, että sen hallussa 
olevat tietovarannot käytetään 
kaikkien suomalaisten elinolosuh-
teiden parantamiseksi ja kansa-
kunnan parhaaksi. 

Kustaa Vaasan aikana verotusta 
varten laaditut maakirjat jalostui-
vat aikaa myöten maarekisteriksi 
ja nykyiseksi digitaaliseksi kiin-
teistörekisteriksi. Maanmittauslai-
toksen ohella kiinteistörekisteriä 
ylläpidetään myös 86 kunnassa. 
Meneillään oleva kehityshanke, 

jonka tuloksena syntyy yksi yhtei-
nen kiinteistörekisteri, jota kaikki 
87 rekisterinpitäjää päivittävät, on 
kansainvälisestikin katsoen poik-
keuksellisen vaativa, koska tie-
donhaku hankkeen valmistuttua 
voidaan suorittaa karttapohjalta. 
Kiinteistöjen ominaisuustietojen 
ohella tämä uusi kiinteistötieto-
järjestelmä (UKTJ) sisältää myös 
oikeusministeriön ylläpitämät 
omistajatiedot.

Suomen nykyinen talo- ja tila-
järjestelmä perustuu isojakoon. 
Sekä isojaossa että sen jälkeen 
syntyneet kartat ja asiakirjat 
säilytetään pysyvästi, koska asian-
osaisten oikeudet ja tilajärjes-
telmän selvyys niin vaatii. Sekä 
toiminnan tehostamisen että toi-
mintojen alueellistamisen vuoksi 
rakennetaan parhaillaan laitoksen 
Yhtenäisarkistoa Jyväskylään,  
jonne arkistomateriaalin säilyttä-
misen ohella keskitetään myös 
koko laitoksen arkistotoimen 
johto sekä atk:n käyttötoiminta. 
Palvelu yhtenäisarkistosta anne-
taan sähköisesti.

Euroopan Unioniin liittymisen jäl-
keen maatilojen koko Suomessa 
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Jarmo Ratia

on kasvanut samalle tasolle kuin 
muissakin jäsenmaissa. Sen sijaan 
palstojen lukumäärä ja etäisyys 
toisistaan on poikkeuksellisen 
suuri, mikä lisää suuresti maata-
louden kustannuksia. Maanmitta-
uslaitos on kehittänyt uusimuo-
toisen tilusjärjestelyn, jonka avulla 
palstojen lukumäärää on voitu 
vähentää jopa puoleen ja samalla 
suurentaa palstakokoa kaksin-
kertaiseksi. Tätä työvälinettä on 
menestyksellisesti käytetty myös 
suojelualueiden perustamisessa 
ja liikennejärjestelyjen toteutta-
misessa.  

Vuosisatoja sitten tiedon keruu 
alkoi paikallisesti kylätasolta. Tänä 
päivänä pyritään koko maail-
man kattaviin yhteiskäyttöisiin 
tietokantoihin. Kansalaiset ovat 
voineet katsella Maanmittaus-
laitoksen karttatietoja Interne-
tissä jo vuodesta 1996 lähtien.  
Karttapaikka on vastaisuudessa 
tärkein jakelukanava myös muille 
laitoksen tiedoille ja palveluille.  
Viime vuosina on eri puolilla 
maailmaa ryhdytty kehittämään 
paikkatietoinfrastruktuuria, jossa 
karttatiedot muodostavat perus-
tan. Karttojen sijaintitiedon avulla 

voidaan yhdistellä muita tietoja, 
joiden sijainti tunnetaan. Paikka-
tietoinfrastruktuuri luo edelly-
tykset paremmalle tutkimukselle 
ja päätöksenteolle sekä lukuisille 
kaupallisille sovelluksille.  

Suomen kansallista infrastruk-
tuuria kehittää maa- ja metsäta-
lousministeriö ja sen yhteydessä 
toimiva Paikkatietoasioiden neu-
vottelukunta. Euroopan tasolla 
työtä tehdään Euroopan Unionin 
komission käynnistämässä INSPI-
RE hankkeessa.  Vuoden lopulla 
Maanmittauslaitos liittyi perusta-
jajäsenenä alan globaaliin järjes-
töön GSDI Associationiin, joka 
on rekisteröity Yhdysvaltain lain 
alaisuuteen Washington DC:hin.

Kiitän Maanmittauslaitoksen 
henkilöstöä  hyvistä työtuloksista 
sekä maa- ja metsätalousministe-
riötä ja muita sidosryhmiämme 
rakentavasta ja sujuvasta yhteis-
työstä.
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Uusi kiinteistöti
etojärjestelm

ä 

otetaan käyttöön kesällä 2005, 

jolloin kiinteistöti
etoja voidaan hakea 

myös karttakäyttöliitty
män kautta.

Tietojen
 luotettavuus on koko 

järjestelm
än ydinkysymys.

Erilliset
 rekisterit 

yhdistyvät 

yhdeksi eheäksi valtakunnalliseksi 

kiinteistöre
kisterik

si.

Timo Tuhkanen vastaa UKTJ:sta sen 

jälkeen kun Arvo Kokkonen siirtyi 

joulukuussa 2003 maa- ja 

metsätalousministeriöö
n.



Kiinteistötietojärjestelmä on kiin-
teistömarkkinoiden toimivuuden 
perusedellytys ja kiinnityksiin pe-
rustuvat lainat markkinatalouden 
perusta. 

”Kun erilaisia investointeja luo-
totetaan, luoton antaja pyytää 
yleensä aina jotain vakuudeksi ja 
ylivoimaisesti suurin vakuus ovat 
kiinteistöt. Kiinteistötietojärjestel-
mä antaa luotettavan tiedon siitä, 
mitä luoton antaja on saamassa 
vakuudeksi”, sanoo maanmittaus-
neuvos Arvo Kokkonen.

Kiinteistötietojärjestelmä kat-
taa kiinteistöt ja määräalat sekä 
koostuu kiinteistöosasta ja kirjaa-
misosasta. Kiinteistöosa kertoo 
tiedot kiinteistöjaotuksesta ja 
kiinteistön ulottuvuudesta. Sitä 
pitävät yllä Maanmittauslaitoksen 
13 maanmittaustoimistoa ja 86 
kuntaa. Kirjaamisosaan sisältyvät 
tiedot vastaavasti lainhuuto- ja 
kiinnityspäätöksistä. Käräjäoikeu-
det vastaavat näistä tiedoista ja 
niiden tallennuksesta  kirjaamis-
osaan.

Suuri luottamustehtävä

Maanmittauslaitokselle siirtyi 
koko kiinteistötietojärjestelmän 
hallinnointi vuoden 2003 alussa. 
Maanmittauslaitos huolehtii myös 
uuden kiinteistötietojärjestelmän 
perustamisesta, ylläpitämisestä, 
tietopalvelusta ja järjestelmän 
kehittämisestä. Kiireellisin kiinteis-
töjärjestelmän uudistamistarve 
koskee kiinteistötietojärjestelmän 
kiinteistörekisteritietoja. Kiin-
teistörekisterilain (KRL) muu-
tos (448/2000) edellyttää, että 
kiinteistötietojärjestelmän tulee 
sisältää kiinteistörekisterin omi-
naisuustietojen lisäksi digitaaliset 
kiinteistörekisterikartan tiedot 
koko maan kattavasti.  Uusi jär-
jestelmä otetaan käyttöön kesällä 
2005, jolloin kiinteistötietoja voi-
daan hakea myös karttakäyttöliit-
tymän kautta.

”Hallinnoinnin siirtyminen meille 
on suuri luottamuksen osoitus, 
sillä kiinteistötiedot ovat tärkeä 
osa yhteiskuntamme perusinf-
rastruktuuria.  Aiemmin asialta 
puuttui lainsäädännöllinen pohja, 

Uusi 
kiinteistötietojärjestelmä 
tulee vuonna 2005
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mutta nyt uusi laki takaa järjes-
telmälle vakaamman pohjan”, 
korostaa Kokkonen. 

Samanaikaisesti muutettiin kiin-
teistörekisterilakia siten, että 
laissa tarkoitettu tieto katsotaan 
merkityksi kiinteistörekisteriin 
siitä lukien, kun kyseinen tieto on 
tallennettu kiinteistötietojärjes-
telmään. Maanmittauslaitoksen ja 
kuntien erillisten kiinteistörekis-
terien virallinen asema päättyy 
lainmuutoksen voimaan tullessa 
1.6.2005. Käräjäoikeudet vastaa-
vat entiseen tapaan lainhuuto- ja 
kiinnitystietojen varsinaisesta 
tallennuksesta ja täydentämisestä 
järjestelmän kirjaamisosaan.
 
Ankara vastuu 

”Tietojen luotettavuus on koko 
järjestelmän ydinkysymys. Järjes-

telmän ylläpitäjällä on vastuu siitä, 
että tiedot ovat oikeita.  Valtiolla 
on korvausvastuu mm. virheelli-
siin lainhuutoihin ja kiinteistöjen 
kiinnityksiin liittyvien tietojen 
aiheuttamista vahingoista”, pai-
nottaa Kokkonen. 

Tietojen on oltava ehdottomasti 
oikein ja ajan tasalla. Maanmit-
taustoimitukset ja muut kiin-
teistöjä koskevat tiedot sekä 
tapahtumat päivittyvät kiinteis-
tötietojärjestelmään joka yö. Jos 
esimerkiksi tilasta lohkottu alue 
rekisteröidään kiinteistörekiste-
riin tänään, muuttuneet tiedot 
ovat nähtävissä jo huomenna tie-
tojärjestelmässä. Kiinteistötiedot 
ajantasaistuvat maanmittaustoi-
mituksissa, joita tehdään vuo-
sittain vajaat 250 000. Jos taas 
esim. lainhuutohakemuksessa on 
puutteita, järjestelmään tulee tie-
to siitä, että lainhuuto on vireillä. 
Myös tämä lisää järjestelmän luo-
tettavuutta.

Kohti uutta 
kiinteistötietojärjestelmää

Maanmittauslaitos, Suomen 
Kuntaliitto yhdessä kiinteistöre-
kisteriä pitävien kuntien kanssa 
ja oikeusministeriö kehittävät 
yhdessä uutta kiinteistötietojär-
jestelmää. 

”Kiinteistöosan kehittämisen läh-
tökohtana ovat nykyiset kuntien 
ja Maanmittauslaitoksen erilliset 
kiinteistörekisterit. Kehittämis-
hankkeen osapuolet ovat yhdes-

sä sopineet, että tavoitteena on 
uuden kiinteistötietojärjestelmän 
käyttöönotto 1.6.2005.  Tavoite 
on haasteellinen, mutta huolel-
lisen ja pitkäaikaisen valmiste-
lutyön ansiosta meillä on hyvät 
edellytykset onnistua”, toteaa 
johtaja Timo Tuhkanen Maanmit-
tauslaitoksesta.

Koska tietopalvelun keskeisenä 
tavoitteena on tietojen ajantasai-
suuden ja järjestelmän luotetta-
vuuden parantaminen, olennaista 
ovat eheät tietokannat. Nykyisin 
86 kuntaa pitää asemakaava-alu-
eellaan omaa kiinteistörekisteriä 
tonteista ja yleisistä alueista 
kunnan omissa kiinteistörekisteri-
järjestelmissä. Maanmittauslaitos 
pitää omaa kiinteistörekisteriä 
asemakaava-alueiden ulkopuoli-
silla alueilla. Jatkossa erilliset rekis-
terit yhdistyvät yhdeksi eheäksi 
valtakunnalliseksi kiinteistörekis-
teriksi.

”Karttakäyttöliittymä parantaa 
merkittävästi tietopalvelun käyt-
täjäystävällisyyttä, koska jatkossa 
tiedot voidaan hakea osoitta-
malla kiinteistön sijainti kartalta. 
Klikkaamalla hiirtä saa selville, 
mikä kiinteistö, kuka sen omistaa 
ja mahdolliset rasitteet”, kuvailee 
Tuhkanen.

Kiinteistöjen sijaintitarkkuudet 
ovat kaupunkialueella tontti-
karttojen luokkaa, mutta mitä 
kauemmas asutusalueista men-
nään, myös tarkkuus heikkenee. 
Kiinteistörekisterikartan tietoja ei 
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voida käyttää juridisena toimitus-
karttana, eikä se ole todistusvoi-
mainen tässä mielessä esimerkik-
si rajariitojen ratkaisemisessa.

Tarve lisääntyy

Kiinteistötietojärjestelmän rekis-
teritiedot ovat julkisia ja niitä voi-
daan luovuttaa jokaiselle tiedon 
tarvitsijalle. Kuka tahansa voi ky-
sellä kiinteistötietoja esimerkiksi 
kunnantoimistosta, maanmittaus-
toimistosta tai käräjäoikeuden 
kansliasta. Henkilötietolaki kui-
tenkin rajoittaa tietojen määrää 
ja missä muodossa tietoja luovu-
tetaan.

Ammattikäyttäjät, kuten pankit, 
viranomaiset, kiinteistövälittäjät 
ja kaupanvahvistajat tarvitsevat 
jatkuvasti ajantasaisia kiinteistö-
tietoja. Heille on tärkeää, että 
tarvittavat tiedot ja asiakirjat saa 
suoraan omalta tietokoneelta, 
joten he voivat tehdä kiinteis-

tötietojärjestelmän käytöstä 
sopimuksen.  Tietoja käytetään 
myös erilaisessa tilastoinnissa ja 
tutkimuksessa. 

Kansallisesta kohti 
kansainvälistä

Kiinteistörekisteri (aiemmin 
maarekisteri) on arvokas ja käyt-
tökelpoinen myös historiallisessa 
mielessä. Onhan kiinteistöistä 
ylläpidetty ja kerätty järjestelmäl-
lisesti tietoa jo satoja vuosia.

Varsinainen kiinteistötietorekiste-
rilaki tuli voimaan vuonna  1985, 
mutta maarekistereihin tietoa 
alettiin kerätä jo vuodesta 1896 
lähtien.  Kutakin kiinteistöä kos-
kevaa tietoa löytyy aina isojaosta 
lähtien, joten ensimmäiset tiedot 
ovat 1770-luvulta. Itse asiassa 
ensimmäisiä kiinteistöihin liittyviä 
tietoja löytyy jopa Kustaa Vaasan 
ajoilta, jolloin alettiin pitää maa-
kirjaa.

Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotetta-
vasta tietopalvelusta (N:o 453/2002) tuli voimaan 
1.1.2003. Sen mukaan kiinteistötietojärjestelmä 
muodostaa valtakunnallisen virallisen  tietopalvelujär-
jestelmän, jonka toteuttaminen on valtion vastuulla eli 
käytännössä Maanmittauslaitoksella.

Suomessa kiinteistötietojärjestel-
mä on jo itsestäänselvyys, mutta 
on monia maita, joista kiinteistö-
tietojärjestelmä tai sen takaava 
lainsäädäntö puuttuvat.

EU on kuitenkin lisännyt pääomi-
en vapaata liikkuvuutta ja myös 
lainoja myönnetään yhä enem-
män rajojen ylitse.  Vaikka meillä 
kiinteistötietojärjestelmä on täy-
sin kansallinen hanke, paine myös 
kansainvälisiin kiinteistötietojen 
palvelujärjestelmiin markkinoilla 
kasvaa.

Pilottiprojektien avulla on haluttu 
selvittää, miten samalta tietopal-
velulta voitaisiin hakea Suomea 
vastaavia kiinteistötietoja esim. 
Ruotsista, Hollannista tai Itäval-
lasta.  Yli rajojen menevien tie-
topalvelujen tarve tuntuu myös 
kasvavan.
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Kiinteistöre
kisteri o

n arvokas ja 

käyttökelpoinen myös historiallisesti.
 



Maanmittauslaitoksen yhtenäisar-
kisto aloittaa toimintansa Jyväsky-
lässä vuoden 2005 alussa ja uusi 
sitä varten suunniteltu rakennus 
nousee Jyväskylän maakunta-
arkiston viereen. Uusiin tiloihin 
siirretään nykyiseen kiinteistö-
järjestelmään liittyvät  maanmit-
tausarkistot eri puolelta Suomea. 
Arkistojen asiakaspalvelu säilyy 
silti jatkossakin maanmittaustoi-
mistoissa.

Arkistojen keskittämisellä saa-
vutetaan monia etuja.  Yhtenäis-
arkiston tavoitteena on muun 
muassa turvata niin historiallisesti 
kuin juridisesti tärkeät kartat ja 
asiakirjat sekä parantaa niiden 
saatavuutta hyödyntämällä uutta 
teknologiaa. 

Arkistolain poikkeus

Kun muut viranomaiset luovut-
tavat arkistolain mukaisesti yli 40 
vuotta vanhat aineistot arkisto-
laitokselle, niin Maanmittauslaitos 
hoitaa ja vastaa maanmittaus-
arkistoistaan itse.  Arkistolaitos 
hyväksyi poikkeusmenettelyn 
marraskuussa 2002. 

Erityisratkaisuun päädyttiin, koska 
maanmittausarkistojen käyt-
tötapa poikkeaa merkittävästi 
muiden viranomaisten arkistoista 
ja aineistoja käytetään todella 
paljon. Maanmittausarkistojen 
tietopalvelussa  tarvitaan paitsi 
arkistoinnin myös maanmittauk-
sen asiantuntemusta. Tilanne on 
erikoinen myös arkistonhoitajan 
näkökulmasta. 

”Harvoin viranomaisen tarvitsee 
hakea päivittäisessä työssään 
tietoja vuosisatoja taaksepäin. 
Maanmittausarkistot ovat lai-
toksen tuotannon keskeistä ma-
teriaalia. Kun normaalisti viran-
omaisten arkistoissa aineistojen 
aktiivivaihe on varsin lyhyt eli 
aineistot  vain tulevat ja menevät, 
niin täällä ne ovat ydinliiketoimin-
taa”, kuvailee Yhtenäisarkiston 
johtaja Marja Rantala.

Arkistot kovassa käytössä

Maanmittausarkistoon tehdään 
noin 90 000 lainausta vuodessa, 
joista ulkopuolisia lainauksia on 
noin 25 000. Eniten arkistoa 
käyttävät Maanmittauslaitoksen 
omat työntekijät, jotka hakevat 

Kartat ja 
asiakirjat talteen 
Yhtenäisarkistoon
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Yhtenäisarkiston 

tavoitteen
a on turvata 

niin historiallisesti 

kuin juridisesti tä
rkeät 

kartat ja asiakirjat.

Keskitetty arkisto ja 

digitaalisuus mahdollis-

tavat uuden sähköisen 

palvelun.



tietoa muun muassa kiinteistöi-
hin kohdistuneista tieoikeuksista 
tai muista oikeuksista, yhteisten 
maa- ja vesialueiden osuuksista, 
rajoista ja rajamerkeistä sekä 
kiinteistöjen syntyhistoriasta.

Ulkopuoliset asiakkaat etsivät 
taas toimituskarttoja, toimitusten 
pöytäkirjoja sekä lohkomiskirja-
otteita.  Arkistoa käyttävät myös 
tutkijat, kiinteistövälittäjät, suku-
tutkijat ja yksityiset henkilöt. 

Palvelu säilyy maakunnissa

Vaikka maanmittausarkistot siir-
retään Jyväskylään, arkiston asia-
kaspalvelu säilyy edelleen maan-
mittaustoimistoissa. Suurin osa 
maanmittausarkistojen aineis-
toista on mikrofi lmattu ja kunkin 
toimipisteen asiakaspalvelussa on 
oman alueen mikrofi lmit. 

”Jos aineistoa ei ole kuvattu tai 
mikrofi lmin laatu ei riitä, tilataan 
Yhtenäisarkistosta alkuperäisestä 
asiakirjasta tai kartasta jäljennös 
joko kopiona tai sähköisessä 
muodossa. Esimerkiksi kartoista 
tarvitaan usein myös värillistä 
informaatiota, kuten rajamerkki-
tietoa”, kertoo Rantala.

Tutkimuskäytön edistämistä

Yhtenäisarkisto tarjoaa ainutlaa-
tuisen mahdollisuuden tutustua 
koko maanmittausarkistoon yh-
den katon alla. 

”Yhtenäisarkisto nousee aivan 
Jyväskylän maakunta-arkiston 
kylkeen, jolloin ulkopuolinen tie-
don etsijä pystyy hyödyntämään 
maakunta-arkiston tutkijatiloja ja 
tilaamaan alkuperäisen aineiston 
Yhtenäisarkistosta”, Rantala to-
teaa.

Yhtenäisarkiston uskotaan edis-
tävän myös aineistojen käyttöä 
tutkimukseen.  Yhteistyötä teh-
täneen mm. Jyväskylän yliopiston 
historian laitoksen kanssa, joka 
hyödyntää karttoja tutkimukses-
saan. 

Maanmittausarkisto on todel-
linen aarrearkku, josta löytyy 
karttoja ja asiakirjoja 1700-1800 
-luvuilta lähtien. 

”Maanmittauslaitokselle on ima-
gollisesti tärkeää saada maanmit-
tausarkistot, laitoksen kruunun 
jalokivet,  arvoiseensa paikkaan 
ja hoitoon.  Yhtenäisarkisto mer-

kitsee maanmittausarkistojen pa-
rempaa turvaamista, käytettävyy-
den ja saatavuuden parantamista 
sekä arkistoinnin kustannusten 
pienentämistä”, tiivistää Rantala.

Digitaalisuuden haasteet

Tulevaisuudessa keskeisenä ta-
voitteena on, että digitaalisesti 
tuotetut toimituskartat ja -asia-
kirjat voitaisiin myös arkistoida 
digitaalisena suoraan tuotanto-
järjestelmistä. Digitaalisten ai-
neistojen käsittelyssä eteen ovat 
tulleet uudet haasteet, kuten 
metatiedot.

”Keskitetty arkisto ja digitaalisuus 
mahdollistavat uuden sähköi-
sen palvelun. Aineistoja voidaan 
tulevaisuudessa toimittaa säh-
köpostilla, CD-levyillä tai asiakas 
voi noutaa ne itse internetistä”, 
sanoo Rantala.

Arkistoinnissa ei kuitenkaan ole 
vielä paperin voittanutta. Sähköi-
set aineistot eivät taivu riittävän 
hyvin pitkäaikaissäilytykseen. 
Tietoaineistot pitää päivittää vä-
hintään viiden vuoden välein, kun 
taas paperi säilyy vuosisadasta 
toiseen. 
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Yhtenäisarkistossa on asiakirjoja yli 7000 hyllymetriä, maare-
kisterejä ja erikoisluetteloita yli 300 hyllymetriä, suuria erillisiä 
karttoja yli 500 000 kappaletta, rullakarttoja yli 3000 ja mikro-
fi lmikortteja lähes 700 000 kappaletta. Lisäksi uutta arkistoita-
vaa syntyy vuosittain noin 46 hyllymetriä ja erillisiä karttoja noin 
5700 kappaletta. 



Maanmittauslaitos on aloittanut 
maastotietokannan tuottamisen 
myös pohjoisimmasta Suomesta, 
kun Ylä-Lapin kartastotöiden vas-
tuut siirtyivät Puolustusvoimien 
Topografi kunnalta Maanmitta-
uslaitokselle.  Yhtenäinen koko 
maan kattava maastotietokanta 
valmistuu vuoteen 2007 men-
nessä. 

”Kartastotöiden siirtyminen lai-
tokselle on luonnollisen kehitys-
kulun päätepiste, missä työnjaot 
selkiytyivät.  Topografi kunta kes-
kittyy omiin tehtäviinsä puolus-
tushallinnon paikkatietohuollossa 
ja Maanmittauslaitos saa yhden 
alueen kartoitustyöt lisää. Nyt 
saamme maastotietokannan kat-
tamaan koko Suomen alueen”, 
toteaa yleisistä kartastotöistä 
vastaava maanmittausneuvos Ris-
to Nuuros. 

Maastotietokanta tarkka 
perusta

Maastotietokannan tekeminen 
ja ajan tasalla pitäminen on yksi 
Maanmittauslaitoksen perus-
tehtävistä. Tätä varten laitos on 
olemassa ja tähän se haluaa kes-
kittyä.

”Maastotietokanta on tarkin 
koko Suomen kattava, maastoa 
ja rakennettua ympäristöä ku-
vaava aineisto. Se on keskeinen 
tietoperusta mitä erilaisimmissa 
paikkatietojärjestelmissä, joten on 
tärkeää, että koko maan aineis-
ton ylläpito on nyt yhden organi-
saation käsissä”, sanoo Nuuros.

Lapin vastuualue 
kaksinkertaistui

Kun Ylä-Lapin kartastotyöt siirtyi-
vät Lapin maanmittaustoimistolle, 
sen kartastovastuualue lähes 
kaksinkertaistui uuden alueen 
myötä. 

Vanha Ylä-Lapin aineisto on tehty 
Puolustusvoimien topografi sen 
kartan julkaisua varten, aineisto 
ei käy suoraan maastotietokan-
naksi. Topografi kunnan aineis-
tossa ei ole kaikin osin käytetty 
esimerkiksi maastotietokannan 
kohde- ja laatumallia. Kohdemalli 
sisältää kaikkien maastotieto-
kantaan tallennettavien kohtei-
den kuvaukset ja laatumallissa 
asetetaan kohteille vuorostaan 
sijaintitarkkuus-, oikeellisuus- ja 
ajantasaisuusvaatimukset. 

Yhtenäistä 
karttaa 
koko Suomesta
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Yhtenäinen koko maan 

kattava maastotieto
kanta 

valmistuu vuoteen 2007 

mennessä. 

Maastotieto
kanta on tarkin 

koko Suomen kattava, 

maastoa ja rakennettua 

ympäristöä kuvaava 

aineisto.



Resurssien yhteiskäyttöä

”Maastotietokannan teko Ylä-
Lapin alueelta on yhteishanke, 
jota tehdään yhdessä Lapin 
maanmittaustoimiston ja muiden 
maanmittaustoimistojen kanssa”, 
kertoo Nuuros.

Yhteishanke on hyvä esimerkki 
siitä, miten resursseja voidaan ny-
kyisin jakaa joustavasti maanmit-
taustoimistojen välillä yhteisten 
tietokantojen, -järjestelmien ja 
-verkkojen avulla. 

Vaikka maanmittaustoimistot 
sijaitsevat maantieteellisesti kau-
kana toisistaan, voidaan kartan-
tuotantoa silti jakaa eri puolelle 
Suomea. Toki edelleen tarvitaan 
myös paikallista tuntemusta, ja 
jos esimerkiksi tulkintakartoituk-
sesta jää jotain epäselvää, koh-
teet tarkistetaan paikan päällä.

Yhtenäisyys tärkeää

Kun Ylä-Lappi saadaan maasto-
tietokantaan, asiakas tietää saa-
vansa yhtenäistä aineistoa koko 
Suomen alueelta. Nuuros painot-
taa, että yhtenäisyys on tärkeää 
aineistojen käytettävyyden takia. 
Kun digitaalista aineistoa käyte-
tään eri järjestelmissä, sen täytyy 
olla loogisesti ymmärrettävää ja 
yhdenmukaista.

”Tietoa kerätään yhtenäisin 
perustein ja luokitteluin mah-
dollisimman hyvin kohdemallin 

mukaisesti. Jos kohdemalliin 
tehdään jotain muutoksia, tämä 
sama muutos ja tietojen lisäys 
pitää tehdä koko maasta”, ker-
too Nuuros. 

Uusi päivitysrytmi haussa

Kun koko maastotietokanta on 
kertaalleen kerätty,  alkaa tie-
tojen päivitys. Nykyisin tietojen 
ajantasaistaminen hoidetaan 
alueellisesti. Muutostietojen ke-
ruun perustana ovat Maanmit-
tauslaitoksen oman toiminnan 
yhteydessä syntyvät ja paikallisilta 
yhteistyökumppaneilta saadut 
vihjetiedot. Jatkossa päivitykseen 
haetaan kuitenkin uutta rytmiä 
ja tapaa, miten tietoja päivitetään 
eri puolella Suomea tai eri tieto-
kohteittain. 

Maanmittauslaitos pitää jo nyt 
tiestön ajantasalla vuosittain, kun 
muu perusteellinen tietojen päi-
vitys tehdään noin 5-10 vuoden 
välein alueesta riippuen. DIGI-
ROAD eli  uusi kansallinen tie- ja 
katuverkon tietojärjestelmä on 
yksi merkittävä maastotietokan-
nan tiestön päivitystietojen käyt-
täjä. Hankkeen keskeiset toimijat 
ovat Tiehallinto ja Maanmittaus-
laitos. Hanke tähtää tietojärjes-
telmään, joka sisältää tärkeimmät 
tiedot koko Suomen tie- ja ka-
tuverkosta. Hankkeen tuloksena 
liikenteen tarvitsemat palvelut 
kuten esimerkiksi kuljetusten lo-
gistinen suunnittelu ja optimointi 
on entistä tehokkaampaa. Ties-

M
aa

nm
itt

au
sl

ai
to

s 
– 

tie
to

yh
te

is
ku

nn
an

 r
ak

en
ta

ja

11

Kun digitaalista aineistoa 

käytetään eri järjestelm
issä, 

sen täytyy olla loogisesti 

ymmärrettävää ja 

yhdenmukaista.

Yhtenäisyys on tärkeää 

aineistojen
 käytettä-

vyyden takia. 



tön päivityksessä puhutaan jopa 
muutaman kuukauden välein 
tapahtuvasta ajantasaistuksesta.

”Tiestöön verrattava tärkeä tie-
toryhmä on rakennukset. Raken-
nusten kautta päästään moniin 
tärkeisiin tietoihin käsiksi. Tämän 
lisäksi uusi kiinteistötietojärjestel-
mä asettaa paineita rakennustie-
don nykyistä tiheämmälle päivit-
tämiselle”, muistuttaa Nuuros.

Alueellisen päivityksen tarve voisi 
muotoutua yhä enemmän to-
dellisten maastossa tapahtuvien 
muutosten määrän mukaisesti. 
Mitä tiheämmin muutoksia ilme-
nee, sitä tiheämmin tietoa päivi-
tettäisiin. 

Yhteistyötä eri 
organisaatioiden välillä

Aineistojen päivityksessä viran-
omaisten yhteistyön merkitys 
lisääntyy. Maanmittauslaitos saa 
eri yhteistyökumppaneilta tietoja, 
joita ei tarvitse enää erikseen 
tarkistaa maastossa. 

”Tällainen yhteistyö muuttaa 
väistämättä myös työmenetelmiä, 
kun päällekkäistä työtä yritetään 
välttää”, uskoo Nuuros.

Mahdollisuuksia yhteistyöhön 
löytyy monelta alueelta. Esi-
merkiksi pellot ovat vuosittain 
tarkassa seurannassa EU:n maa-
taloustukien takia. Seurannan 
toteuttamiseksi maa- ja met-
sätalousministeriöllä on oma 

peltovalvonta. Ministeriön toi-
meksiannosta yksityiset yritykset 
täydentävät digitoimalla peltotie-
toja. TE-keskukset tekevät pelloil-
la vuorostaan maastovalvontaa.

Paperikarttojen käyttö 
lisääntyy

Maanmittauslaitoksen yhtenä 
tehtävänä on huolehtia siitä, että 
Suomesta saa myös paperikart-
toja. Perinteisesti paperikartalla 
tarkoitetaan painettuja karttoja, 
mutta nykyisin yhä useampi kart-
ta on tulostettu.

”Karttoja painetaan isolle asiakas-
kunnalle jatkossakin perinteiseen 
tapaan, mutta varastoon paina-
minen pitkäksi aikaa eteenpäin 
varmaankin loppuu. Painetaanko 
kartat myyntihyllyyn aina tarpeen 
mukaan, riippuu painotekniikan 
kehityksestä”, kertoo Nuuros.

Painettujen karttojen myynti-
määrät ovat pysyneet samalla 
tasolla pitkään. Uusia karttoja 
myydään eniten. Sen sijaan tulos-
teiden käyttö lisääntyy nopeasti, 
joten paperikarttojen käyttö yh-
teensä lisääntyy koko ajan.

Paperikarttojen painaminen 
on myös poliittinen päätös, sillä 
kartoilla varaudutaan mahdolli-
siin kriisitilanteisiin. Kriisi voi olla 
esimerkiksi luonnonkatastrofi , 
jolloin kriisialueelta tarvitaan 
tarkkoja karttoja, mihin edelleen 
soveltuvat hyvin juuri paperikar-
tat. 
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Aineistojen
 päivityksessä 

viranomaisten yhteistyön 

merkitys lisääntyy. 

Maanmittauslaitos vastaa 

siitä, että Suomesta saa 

paperikarttoja.



Karttapaikka alkoi ilmaispalvelus-
ta kesällä 1996 ja maksulliset pal-
velut tulivat seuraavana vuonna. 
Ajatus kartoista internetissä oli 
täysin uutta ja ihmeteltiin, miksi 
verkkopalvelua lähdettiin toteut-
tamaan Maanmittauslaitoksessa. 
Aineistojen imurointia uuden 
väylän kautta ja paperikarttojen 
tulevaisuutta pelättiin.
 
”Karttapaikka niitti kuitenkin 
mainetta pitkin Eurooppaa ja 
se oli ensimmäinen kansallinen 
verkkokarttapalvelu koko Euroo-
passa. Myönteisen julkisuuden 
jälkeen Karttapaikka alettiin näh-
dä uudeksi tavaksi jakaa kartta-
aineistoja ja palveluja”, muistelee 
Karttapaikalla alusta alkaen ollut 
maanmittausinsinööri Teija Tarvai-
nen Maanmittauslaitoksen myyn-
tipalveluista.

Nyt Karttapaikkaa on uudistettu 
ja se hyödyntää ensimmäisenä 
Maanmittauslaitoksen kehitteillä 
olevaa ns. palvelurajapintaa. Sen 
avulla laitos valmistautuu tiedon 
jakeluun ja käyttöön internetin 
välityksellä eli Karttapaikka kul-
kee jälleen kehityksen kärjessä. 

Maanmittauslaitoksen 
oma brändi 

Tänään Karttapaikka on ar-
vostettu verkkobrändi, millä 
on myös imagollinen merkitys 
Maanmittauslaitokselle.

”Karttapaikalla on viranomaisen 
tarjoamana tietopalveluna tärkeä 
merkitys niin ammattikäyttäjil-
le kuin kansalaisille.  Verkkojen 
kautta annettavien tietopalve-
lujen avulla saadaan laitoksen 
tietovarannot mahdollisimman 
tehokkaasti käyttäjien ulottuvil-
le”, uskoo Maanmittauslaitoksen 
myyntipalvelujen johtaja Antti 
Kosonen.

Karttapaikka on vaikuttanut 
asenteisiin niin laitoksen sisällä 
kuin ulkopuolella. Se on esitellyt 
käytännössä, miten digitaalisia 
aineistoja voidaan käyttää, hyö-
dyntää ja jakaa verkon kautta 
olevana tietopalveluna.

Uusi Karttapaikka on luonteva 
jatkumo tälle kehitykselle. Tekni-
set muutokset paitsi helpottavat 
Karttapaikan käyttöä ja ylläpitoa 

Karttapaikka 
näyttää tietä
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Karttapaikka on uusi tapa 

jakaa kartta-aineistoja ja 

palveluja.

Karttapaikka on 

brändi.



myös auttavat vastaamaan mui-
hin haasteisiin, joita tulevaisuu-
dessa vaaditaan julkisen hallinnon 
tietopalveluilta. Tällaisia ovat 
esimerkiksi sähköinen maksami-
nen ja tehokkaan palautekanavan 
rakentaminen verkkoon.

300 000 rekisteröitynyttä

Karttapaikassa on kaksi erillistä 
palvelua. Kansalaisen Karttapaik-
ka on kaikille avoin ja ilmainen 
yksityiskäyttöön tarkoitettu kart-
tojen selailupalvelu. Karttapaikan 
perustana ovat Maanmittauslai-
toksen rasterikartat, joita voidaan 
katsella 13 eri mittakaavassa.

Ammattilaisen Karttapaikka on 
maksullinen palvelu, josta saa 
edellistä tarkempaa maasto-
kartta-aineistoa ja tietopalveluja, 
kuten esimerkiksi kiinteistöraja- 
ja rekisteritietoja, kauppahinta-
tietoja, osoitteita, tiestötiedot ja 
nimistöt.

”Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä 
uuden sovelluksen käytön help-
pouteen ja näppäryyteen. Uusi 
käyttöliittymä todennäköisesti 
lisää karttapalvelun käyttöä ja 
tuo uusia käyttäjiä”, sanoo Teija 
Tarvainen.

Uudistettu Karttapaikka hyö-
dyntää ensimmäisenä ns. verk-
kosovellusten palvelurajapintaa, 
joka on Maanmittauslaitoksessa 
kehitteillä oleva mittava tekninen 
uudistus.  Toisella puolella rajapin-
taa ovat laitoksen tietovarastot ja 

toisella puolella verkkosovelluk-
set sekä niitä käyttävät asiakkaat. 
Uudistuksella varaudutaan laaja-
mittaiseen tiedon ja palvelujen 
välitykseen verkon kautta.

Uudessa palvelussa tietojen tilaa-
minen ja karttojen käsittely on 
tehty helpommaksi ja kartankä-
sittelyn toiminnot ovat monipuo-
lisemmat.

Vaivatonta ja ajantasaista

”Kansalainen käy verkkopalve-
lussa, kun hän tarvitsee tietoa 
esimerkiksi marjastuspaikasta, 
ajo-ohjeita ystävänsä mökille tai 
koordinaatteja GPS-laitteeseen. 
Kansalaisen Karttapaikkaa käyte-
tään, kun halutaan tutustua koh-
teeseen satunnaisesti ja painetun 
kartan ostamiseen ei ole perus-
teita”, muotoilee Kosonen.

Ammattikäytössä Karttapaikkaa 
käyttävät muun muassa kiinteis-
tövälittäjät. Kun ennen kiinteistö-
jen raja- ja hintatiedot piti hakea 
maanmittaustoimistosta, niin nyt 
Karttapaikka tuo ne suoraan 
välittäjän tietokoneelle. Kiin-
teistövälittäjä voi myös seurata 
haluamansa alueen kiinteistöjen 
hintakehitystä. Metsänhoitajalle 
on vuorostaan tärkeää tarkistaa 
palstan rajatietojen ajantasaisuus 
ennen kuin alkaa tehdä esimer-
kiksi metsänhoitosuunnitelmaa.

”Mastonrakentaja tarvitsee 
kiinteistöjaotukseen ja omistus-
suhteisiin liittyvää tietoa. Kartta-
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Kansalaisen Karttapaikka 

on kaikille avoin ja 

ilmainen. 

Ammattilaisen Karttapaikka 

on maksullinen palvelu.



palvelun avulla voidaan karsia jo 
toimistossa epäedulliset, kuten 
mäkiset rakennuspaikat ja katsas-
taa potentiaaliset rakennuspaikat 
maastossa. Tienrakentaja voi 
etsiä meluvaikutusten tai muiden 
ympäristövaikutusten alaiset kiin-
teistöt, jolloin asia voidaan ottaa 
huomioon jo suunnitteluvaihees-
sa. Karttapaikka helpottaa asian-
osaisten löytämistä”, luettelee 
Tarvainen. 

Tietoa kansalle ja kansalta

”Ilmainen palvelu lisää tietoisuut-
ta Maanmittauslaitoksen toimin-
nasta ja tuo sitä kautta myös 
maksulliset palvelut käyttäjiä 
lähemmäksi”, perustelee Myynti-
palvelujen johtaja Kosonen mak-
sutonta palvelua.

Imagollisen hyödyn lisäksi mer-
kittävä Kansalaisen Karttapaikasta 
saatava hyöty on kansalaisilta 
saatu palaute esimerkiksi kart-
tatietoon liittyvistä virheistä. 
Karttapalvelu mahdollistaa aidon 
vuorovaikutuksen lisäämisen kan-
salaisen ja viranomaisen välillä.
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Asiakkaat ovat olleet

 tyytyväisiä 

uuden sovelluksen käytön 

helppouteen ja näppäryyteen.

Uudistettu Karttapaikka 

hyödyntää ensimmäisenä ns. 

verkkosovellusten palvelu-

rajapintaa. 

Karttapaikka kerää viikoittain noin 6000 kävijää. 
Kansalaisen Karttapaikkaan on rekisteröitynyt seitse-
mässä vuodessa lähes 300 000 käyttäjää.  Ammatti-
laisen Karttapaikalla on yli 1000 maksavaa asiakasta.

Ajo-ohjeita mökille tai koor-

dinaatteja GPS-laitteesee
n. 
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Paikkatietoaineistoiss
a

Maanmittauslaitoksen rooli o
n 

paljon muutakin kuin kartastotöitä
.

EUREF-koordinaattijärjestelm
än  

teknisestä toteutuksesta vastaa 

Geodeettinen laitos yhdessä 

Maanmittauslaitoksen kanssa. 

Toimiva paikkatietoinfrastruktuuri 

merkitsee kansalaiselle h
elppoja ja 

kohtuuhintaisia kartta-, reitti
- ja 

navigointipalveluita. 



Nyky-yhteiskunnassa lähes kaik-
kiin keskeisiin tietovarantoihin on 
liitetty myös sijainti.

”Maanmittauslaitos on yhteiskun-
nan perusrakenteiden ylläpitäjä. 
Tuotamme tiedon sijainnista, 
minkä avulla paikkatietojen yh-
distely on mahdollista. Me ylläpi-
dämme geodeettista verkkoa ja 
perustietoja muun muassa pel-
loista, kiinteistöistä, rakennuksista, 
vesistöistä ja tiestöstä.  Tämä on 
perusta, minkä päälle muut voi-
vat liittää omia tietojaan kerrok-
sittain”, kuvailee Maanmittauslai-
toksen pääjohtaja Jarmo Ratia.

Strategiasta suunta

Maanmittauslaitoksen suuntaa ja 
resursseja määrittävät niin sen 
omat, kansalliset kuin kansain-
välisetkin strategiat ja hankkeet. 
Toisaalta laitos on myös itse 
vaikuttamassa paikkatietoalan 
kehitykseen.

”Maanmittauslaitos toteuttaa 
maa- ja metsätalousministeriön 
yleistä kartastotöiden strategiaa. 
Laitokselle halutaan myös oma 
paikkatietostrategia, joka on 

kansallista strategiaa laajempi ja 
yksityiskohtaisempi. Maanmit-
tauslaitoksen rooli on paljon 
muutakin kuin kartastotöitä”, 
korostaa Ratia.

Merkittäviä paikkatietoinfrastruk-
tuurin rakentamiseen tähtääviä 
hankkeita ovat esimerkiksi kan-
sallisen paikkatietostrategian 
luominen ja eurooppalainen 
INSPIRE, joissa molemmissa 
Maanmittauslaitos on keskeisesti 
mukana.

”Pyrimme vaikuttamaan euroop-
palaisiin ratkaisuihin ja Maanmit-
tauslaitoksesta on monia asian-
tuntijoita mukana eri hankkeissa. 
Esimerkiksi EuroGeographicsin 
laatutyöryhmän puheenjohtajana 
on Antti Jakobsson,  INSPIREssä 
on Antti Saarikoski, standardien 
kehittämisessä Reino Ruotsalai-
nen sekä EuroGlobalMap-hank-
keessa Heli Ursin ja Aaro Mikko-
la”, kertoo Ratia.

Hallinto yhteistyön haasteena

Strategioiden laatiminen ja to-
teuttaminen edellyttää eri toimi-
joiden välistä kiinteää yhteistyötä. 

Paikkatiedot 
tietoyhteiskunnan 
perustana
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Tarvitaan myös säädöksiä ja suo-
situksia, jotka koskevat esimer-
kiksi tietoturvallisuutta, teknisiä 
rajapintoja, palvelujen laatua ja 
tiedon hintaa. 

Ratian mielestä suuri haaste niin 
kansallisella kuin Euroopan tasol-
la on, pystyvätkö organisaatiot 
sellaiseen yhteistyöhön, että Suo-
meen ja Eurooppaan saadaan 
toimiva paikkatietoinfrastruktuuri.

”Paikkatietoasioissa me olemme 
hyvää eurooppalaista keskita-
soa ja kärjen lähettyvillä, mutta 
suomalaisen synti on, että meillä 
julkishallinto on hyvin sektoroi-
tunutta ja rajojen ylittäminen 
on äärimmäisen vaikeaa”, sanoo 
Ratia. 

Suunta haetaan yhteistyössä

Suomessa kansallista paikkatie-
tostrategiaa luo valtioneuvoston 
asettama Paikkatietoasiain neu-
vottelukunta. Sen strategisena ta-
voitteena on edistää eri toimialo-
jen yhteistyötä niin kansallisten 
kuin kansainvälisten tarpeiden 
pohjalta, jotta yhteisen paikkatie-
toinfrastruktuurin rakentaminen 
ja ylläpito olisi mahdollista. 

”Paikkatietoasiain neuvottelu-
kunta on eri toimijoiden yhteis-
työelin, jossa ovat mukana kaikki 
keskeiset kansalliset paikkatiedon 
tuottajat. Toimivaa yhteistoimin-
taa tarvitaan lisäksi julkisen ja 
yksityisen sektorin välillä, missä 
neuvottelukunnalla on myös 

keskeinen rooli”, painottaa Ratia. 
Hän on neuvottelukunnan stra-
tegia- ja yleisjaoston puheenjoh-
taja.
 
Paikkatiedon merkitys näkyy 
tavoitteissa

”Paikkatietoasiain neuvottelu-
kunta määrittää paikkatietoinf-
rastruktuurille tavoitteita niin 
kansalaisten, yritysten, tutkijoiden 
kuin eri viranomaisten näkö-
kulmasta.  Toimiva paikkatieto-
infrastruktuuri on valmis vuosi-
kymmenen loppuun mennessä”, 
uskoo Ratia.

Toimiva paikkatietoinfrastruktuuri 
merkitsee kansalaiselle helppoja 
ja kohtuuhintaisia kartta-, reitti- ja 
navigointipalveluita. Hyödyt liitty-
vät turvallisuuteen, liikkumiseen 
ja viranomaispalvelujen tarpeen 
vähentymiseen.  Yrityksille se 
mahdollistaa muun muassa lii-
ketoiminnan ja markkinoinnin 
tehostamista sekä paikkatieto-
tuotteiden jalostamista.

Viranomaisille se merkitsee eri 
viranomaisten välistä tehokasta 
tietopalveluverkkoa, missä aineis-
ton saatavuudesta ja laadusta 
jokainen osapuoli huolehtii osal-
taan. Tietopalvelun kautta pääs-
tään myös EU:n ja muiden jäsen-
maiden tietovarantoihin. Hyödyt 
ovat hallinnon tehostuminen, 
päällekkäistyön vähentyminen, 
päätöksenteon laadun paranta-
minen jne. 
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Toimiva paikkatietoinfra-

struktuuri on valmis 

vuosikymmenen 

loppuun mennessä.

Paikkatietoasiain neuvotte-

lukunta on eri toim
ijoiden 

yhteistyöelin.



Tutkijat käyttävät paikkatietoja 
enemmän ja pystyvät tekemään 
niistä yhä monipuolisempia ana-
lyyseja, kun paikkatiedot ovat 
kattavia, laadukkaita ja saatavissa 
kohtuullisin kustannuksin. 

INSPIRE yhdistää 
eurooppalaisia

INSPIRE (Infrastructure for Spa-
tial Information in Europe) lähti 
kehittymään EU:n poliittisista tar-
peista ja sen konkreettisena ta-
voitteena on puitelainsäädännön 
luominen paikkatietojen käytön 
tehostamiseksi. Lisäksi useimmis-
sa Euroopan maissa on käynnissä 
omia paikkatietoinfrastruktuurien 
kehittämisprosesseja.

Kansallisen strategian pitää olla 
linjassa myös yleiseurooppalais-
ten ja kansainvälisten hankkeiden 
kanssa. ”Meidän strategiset lin-
janvetomme ovat hyvin saman-
tyyppisiä, mitä kansainvälisestikin 
on katsottu tärkeiksi ja kansallisia 
piirteitä on vaikea erottaa”, sa-
noo Ratia.  

Sen sijaan käytännön tasolla tar-
vitaan edelleen yhteisiä standar-
deja, käyttöperiaatteita, yhteen-
sopivia paikkatietokantoja sekä 
lisää alan tutkimusta, tiedottamis-
ta ja suunnitelmallista yhteistyötä. 

”Karttapuolella on aloitettu yleis-
eurooppalainen spesifi kaatioiden 
määrittelytyö, jonka tulokset 
vaikuttavat käytännön tasolla. 

Tällä tulee olemaan merkittävä 
jäsenvaltioiden toimintoja yhden-
mukaistava rooli”, uskoo Ratia.

Tähän liittyy myös eri maiden 
siirtyminen eurooppalaiseen 
EUREF-koordinaattijärjestelmään. 
Suomessa muutoksen teknisestä 
toteutuksesta vastaa Geodeetti-
nen laitos yhdessä Maanmittaus-
laitoksen kanssa. 

Koordinoijana 
EuroGlobalMapissa

Perinteinen kansainvälisen toi-
minnan muoto on kansallisten 
karttalaitosten välinen yhteistyö, 
kuten toiminta Euroopan kansal-
listen karttalaitosten järjestössä 
eli EuroGeographicsissa.

”Maanmittauslaitos on ollut mu-
kana GlobalMap-hankkeessa  ja 
koordinoi EuroGlobalMap-han-
ketta koko Euroopan laajuisesti.  
Sen tavoitteena on tuottaa Eu-
roopan kattava karttatietokanta, 
jonka nimellinen mittakaava on 
1:1 000 000.  Tiedontuottajina 
ovat Euroopan kansalliset kart-
talaitokset. Kyseessä on iso han-
ke, jossa on mukana 35 maata. 
Haasteina ovat muun muassa 
karttatietojen yhteensopivuus ja 
hinnoittelu”, kertoo Ratia.
 
Eurooppalaiset karttatietokannat 
ovat erilaisia eri maissa, koska ne 
on tehty eri aikoina ja erilaisia 
kansallisia tarpeita varten. Niinpä 
paikkatietoaineisto ei ole sau-

matonta valtioiden rajoilla. Euro-
GlobalMap-projektin tavoitteena 
ei ole tuottaa uutta tietoa, vaan 
muokata nykyisiä kansallisia tieto-
aineistoja yhteensopiviksi. Lisäksi 
tavoitteena on valmistella yhte-
näisiä hinta- ja lisenssisopimuksia.

Kansainvälistä toimintaa

Kun INSPIRE kehittyi EU:n poliit-
tisista tarpeista, niin GSDI (Glo-
bal Spatial Data Infrastructure) 
on prosessi, jossa paikkatieto-
infastruktuurien kehittämiseen 
osallistuvat tahot voivat eri puo-
lelta maailmaa kokoontua yhteen 
ja vaihtaa kokemuksiaan.  

Sen näkemyksenä on, että paikal-
lisia, kansallisia ja alueellisia hank-
keita pitää tukea ja koordinoida, 
koska ne muodostavat perustan 
globaalille paikkatietoinfrastruk-
tuurille. ”GSDI on toiminut 
vuodesta 1996 lähtien, mutta 
siitä on vasta nyt tullut juridinen 
kansainvälinen järjestö, johon 
Maanmittauslaitoskin liittyi”, sa-
noo pääjohtaja Ratia.
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Tilusjärjestely
illä voidaan alentaa 

merkittävästi maatalouden tuotanto-

kustannuksia ja parantaa 

toimintaedellytyksiä. 

Maanmittaustoimisto tek
ee tilusjärjestely

t 

yhteistyössä maanomistajien ja 

viranomaisten kanssa. 

Sana onnistuneesta tilusjärjestely
stä 

kulkee nopeasti maanomistajalta 

toiselle
. 

Maatalouden uusjaot perustuvat 

tarveselvitykseen ja ne käynnistetään 

maanomistajien aloittees
ta.



Tilusjärjestelyt ovat maanmittaus-
toimituksia. Tilusjärjestelyn muo-
to on yleensä maatalousalueen 
uusjako tai hankeuusjako. Työn 
tekevät toimitusmiehet yhdessä 
maanomistajien ja asiantuntijoi-
den kanssa. 

Tilusjärjestelyissä on tapahtunut 
muutos. Toimituksia tehdään 
enemmän, pienemmiltä alueilta 
ja paljon nopeammin kuin aiem-
min.  Samaan aikaan ihmisten 
asenne toimituksiin on muuttu-
massa  myönteisemmäksi.  

Tilusjärjestelytoiminnasta vastaa-
va maanmittausinsinööri Mikko 
Uimonen Maanmittauslaitoksen 
keskushallinnosta uskoo, että 
muutosten taustalla ovat pa-
rannetut toimintatavat ja lähde-
aineistojen parempi käytettävyys.

Tilusjärjestelyt kuuluvat Maan-
mittauslaitoksen ydintehtäviin. 
Niiden tavoitteena on muun 
muassa parantaa maatalouskiin-
teistöjen käyttömahdollisuuksia 
sekä helpottaa suojelu- ja liiken-
neturvallisuushankkeiden toteut-
tamista.

Painopiste maataloudessa

”Toiminnan painopiste on suun-
nattu nykyisin maatalouteen, 
missä uusjaoilla voidaan saavut-
taa suuria hyötyjä. Maatalouden 
uusjaot perustuvat tarveselvityk-
seen ja ne käynnistetään maan-
omistajien aloitteesta”, kertoo 
Uimonen. 

Taustalla on maaseudulla jylläävä 
suuri rakennemuutos. Maaseu-
dulla asutus harvenee ja samalla 
maatilojen määrä on pienentynyt. 
Toisaalta jäljelle jäävien tilojen 
kehittämismahdollisuudet ovat 
parantuneet, kun tilojen pinta-
alat ovat kasvaneet. 

Vanha tilusrakenne kasvun 
esteenä

”Maataloudessa tilakoon kasvat-
tamisella saavutettavia hyötyjä 
vähentää usein huono tilusra-
kenne ja tilakokoa on kasvatettu 
tilussijoituksen kustannuksella. 
Käytännössä vanhat ja uudet pel-
lot ovat usein hajallaan ja kulku-
yhteydet pelloille pitkiä tai epä-
käytännöllisiä”, sanoo Uimonen.
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Tilusjärjestelyt 
parantavat 
maatalouden 
toimintaedellytyksiä



Samaan aikaan käyttöön on 
otettu entistä suurempia maata-
louskoneita, joiden tuottava käyt-
tö vaatisi suurempia peltolohkoja. 
Maamme tilojen peltolohkojen 
koko onkin perua hevoskaudelta 
ja vaatii reilua kasvattamista.  

Maatiloilla erikoistutaan

Perinteinen monipuolinen per-
heviljelmä on väistymässä. Eri-
koistuminen ja verkottuminen 
maataloustuotannossa muuttavat 
toimintatapoja.  Vanha tilusra-
kenne, uusi viljelyteknologia ja 
muuttuneet tuotantotavat ovat 
johtaneet siihen, että vanhojen 
tilusten sijaan tärkeämpänä pide-
tään peltolohkojen ominaisuuk-
sia. 

”Kun vielä muutama vuosi sitten 
ajateltiin, että 2 hehtaarin yksit-
täistä peltolohkoa ei kannattanut 
enää suurentaa tuottavuuden 
takia, niin nykyisin tavoitellaan 
yleisesti 5-10 hehtaarin pelto-
lohkoja. Myös maatalouden tuo-
tantotavat ovat muuttuneet ja 
esimerkiksi perunat nostaa ylös 
yhä useammin maatilan ulkopuo-
linen viljelyurakoitsija”, muistuttaa 
Uimonen.

Tilusjärjestelyillä parannetaan 
kilpailukykyä

Tilusjärjestelyillä voidaan alentaa 
merkittävästi maatalouden tuo-
tantokustannuksia ja parantaa 
siten toimintaedellytyksiä. 

Tiloja on kehitetty tilusjärjestelyil-
lä esimerkiksi niin, että peltoloh-
kojen kokoa on kasvatettu, kul-
kuyhteyksiä palstoille parannettu 
tai tilalle on järjestetty korvaavaa 
maata suojeluhankkeeseen liitty-
villä maavaihdoilla. 
 
Tilusjärjestelyn yhteydessä 
voidaan myös selkeyttää pelto-
maiden omistussuhteita, mikä 
helpottaa alueen kehittämistä, 
kuten lainojen tai rakennuslupi-
en käsittelyä.  Nykyisin peltojen 
vuokraus on yleistä ja se johtaa 
usein myös tilusten myyntiin ja 
tilusjärjestelyihin sitä kautta. 

”Suurien koneiden takia voidaan 
tarvita myös leveämpiä viljelytei-
tä ja valtaojitusten korjaamista. 
Uusjaon yhteydessä voidaan 
tehdä myös viljelytiestöön ja 
kuivatukseen liittyviä töitä sekä 
avustaa näitä valtion lainoin ja 
avustuksin”, Uimonen kertoo.

Viranomaisilta hankeuusjaot

Toinen merkittävä tilusjärjeste-
lyihin kuuluva toiminta-alue on 
viranomaisten hakemat hanke-
uusjaot, joita on vireillä noin 70. 
Kyse voi olla esimerkiksi yleisen 
tien, rautatien, vesistöhankkeen 
tai suojeluhankkeen aiheuttami-
en haittojen korjaamisesta.

”Näin voidaan järjestää esimer-
kiksi maatalouskoneiden kulku 
pelloille ilman, että niiden tarvit-
see käyttää yleisiä teitä. Tilusjär-
jestely voi myös olla keino vä-

hentää rautateiden tasoristeyksiä, 
jolloin liikenneväylistä saadaan 
turvallisempia ja toisaalta junien 
nopeuksia voidaan nostaa”, sel-
vittää Uimonen. Mahdollisuudet 
näihin hanketilusjärjestelyihin 
selvitetään ennen toimitusme-
nettelyä.

Enemmän toimituksia entistä 
nopeammin

”Kun ennen maatalouden uus-
jakotoimituksia oli vuosittain vi-
reillä noin 30 ja ne kestivät noin 
10 vuotta, niin nykyisin vireillä on 
noin 60 toimitusta, jotka saadaan 
valmiiksi muutamassa vuodessa. 
Samalla toimitusten koot ovat 
pienentyneet”, laskee Uimonen. 

Uusjaossa on tapahtumassa 
myös alueellinen muutos. Pe-
rinteisesti uusjakoja on tehty 
Pohjanmaalla, mutta nyt niitä on 
tulossa vireille myös Pirkanmaal-
la, Keski-Suomessa ja Kymenlaak-
sossa alueilla, joilla peltolohkojen 
kokoa halutaan kasvattaa ja maa-
tilojen toimintaedellytyksiä näin 
parantaa. 

Uudet toimintatavat

”Tilusjärjestely lähtee nykyisin sii-
tä, että maanomistajien ja alueen 
sidosryhmien kanssa selvitetään 
ensin yhdessä alueen maankäyt-
töön liittyvät tarpeet ja ongelmat. 
Jos sitten on tarvetta, mahdolli-
suuksia ja halukkuutta, edetään 
toimitusmuotoihin”, selvittää 
Uimonen.
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Perusteellinen tarvekartoi-
tus auttaa myös myöhemmin 
mahdollisten toimenpiteiden 
toteuttamisessa. Tilusjärjestelypal-
velut räätälöidään aina kohteen 
mukaan. Järjestelyiden sisältö, to-
teutuskeinot ja laajuus joustavat 
tilanteen mukaan. Tilusjärjestelyt 
voivat koskea tiettyä yhtenäistä 
aluetta, muutamien maanomis-
tajien tiluksia tai laajempia tie-, 
kuivatus- ja esimerkiksi suojelu-
hankkeiden hoitamista.

Maanmittarin asiantuntemuk-
sella ja kokemuksella vaikeatkin 
tilusjärjestelytoimitukset voidaan 
yhteistyöllä saattaa eri osapuolia 
tyydyttävään lopputulokseen.

Maineen haltijana

Maanmittaustoimisto tekee 
tilusjärjestelyt yhteistyössä maan-
omistajien ja viranomaisten 
kanssa sekä toimii usein organi-
saattorina ja järjestää tiedotus- ja 
keskustelutilaisuuksia, joissa osa-
puolet voivat vaihtaa mielipitei-
tään.  

”Tilusjärjestelyt ovat maanmitta-
rin ydintehtäviä, tärkeää ja myös 
palkitsevaa työtä, koska nykyi-
sessä tilusjärjestelytoiminnassa 
voidaan paitsi tehdä suunnitelmia 
myös toteuttaa niitä yhteistyössä 
maanomistajien ja viranomaisten 
kanssa”, korostaa Uimonen.

”Kun jokin iso toimitus saadaan 
hyvään lopputulokseen, silloin 
tilusjärjestelyiden paitsi yhteis-

kunnallinen myös paikallistason 
merkitys näkyy parhaiten. Näyt-
täisi siltä, että myös asenteet 
toimituksia kohtaan ovat monin 
paikoin muuttuneet aiempaa 
myönteisemmiksi”, toteaa Uimo-
nen.

Paikkatietojärjestelmistä 
suuri etu

Tilusjärjestelyiden tehostumiseen 
ovat vaikuttaneet myös uudet 
tuotantojärjestelmät ja aiempaa 
monipuolisemmat  lähdeaineis-
tot. 

”Aiemmin tilusjärjestelyt jou-
duttiin aloittamaan suorittamalla 
uusi ilmakuvaus, mutta nykyisin 
suunnittelussa ja tarveselvitykses-
sä voidaan hyödyntää EU-tukien 
maksatusta varten tehtyä paik-
katietoaineistoa, jossa on tietoa 
peltolohkokuvioista, omistajista, 
vuokraussuhteista jne.”, kuvailee 
Uimonen.

Käytössä ovat myös entistä 
paremmat analysointivälineet, 
joiden avulla on tutkittu maaseu-
dun tilarakenteiden nykytilaa ja 
sitä, missä päin näyttäisi olevan 
maankäytön kehittämistarpeita.
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Tilusjärjestely
 voi myös 

olla keino vähentää rau-

tateiden tasoristey
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Tilusjärjestely
illä korja-

taan yleisen tien, rautatien, 

vesistöh
ankkeen tai suoje-

luhankkeen aiheuttamia 

haittoja. 



”Kiinteistörekisteri on oikeastaan 
kaiken perusta. Kun tarkkailee 
uusien demokratioiden perus-
tamista ja siirtymistä markkina-
talouteen, huomaa että toimiva 
kiinteistörekisteri on siihen 
edellytys”, toteaa maanmittausin-
sinööri Suvi Rihtniemi. Hän toimii 
perustoimitus- ja rekisteritiimin 
tiiminvetäjänä Maanmittauslaitok-
sen kehittämiskeskuksessa. 

Kiinteistörekisteri on yksi val-
takunnan perusrekistereistä, 
josta löytyvät tiedot itsenäisistä 
maanomistuksen yksiköistä eli 
kiinteistöistä. Kiinteistöjä ovat 
muun muassa tilat, asemakaavan 
mukaiset tontit ja valtion metsä-
maat. Lisäksi kiinteistörekisteriin 
on merkitty usealle kiinteistölle 
kuuluvat yhteiset alueet sekä 
yleiset tiet. Myös kiinteistöstä 
luovutetut määräalat merkitään 
kiinteistörekisteriin. 

Maanmittauslaitoksen ylläpitä-
mään kiinteistörekisteriin liittyy 
kiinteistörekisterikartta, joka ha-
vainnollistaa kiinteistöjaotuksen, 
kiinteistöjen sijainnin toisiinsa 
nähden. Kiinteistörekisterikart-
taan voidaan liittää rasterimuo-

toinen maastotiedot osoittava 
pohjakartta.

”Digitaalisessa muodossa oleva 
kiinteistörekisterikartta koko 
maan alueelta valmistui vuonna 
2000. Se on tavattoman hyvä 
parannus, sillä kartalta voidaan 
esimerkiksi hakea helposti kiin-
teistön kaikki palstat, mikä ei ollut 
mahdollista manuaalisena aika-
na”, Rihtniemi kertoo. 

Kiinteistörekisteriä ja kiinteis-
törekisterikarttaa päivitetään 
Maanmittauslaitoksessa jatkuvasti. 
Kaikista tehdyistä kiinteistötoi-
mituksista, kuten lohkomisista, 
viedään tiedot saman tien kiin-
teistörekisteriin. Näin rekisteri 
karttoineen elää kaiken aikaa 
reaaliajassa. 

”Kiinteistörekisterikarttaa on 
toistaiseksi eri laatuista. Riittävän 
tarkkojen GPS-laitteiden yleis-
tyessä kiinteistörekisterikartan 
laatu paranee ja tarkentuu jatku-
vasti”, Suvi Rihtniemi toteaa. 

Kiinteistörekisteri on 
välttämättömyys  
modernissa 
markkinataloudessa
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Kiinteistöre
kisteri o

n yksi 

valtakunnan perus-

rekistereis
tä. 

Rekisteri k
arttoineen elää 

kaiken aikaa reaaliajassa. 



Talouselämä tarvitsee 
kiinteistörekisteriä

Yli-insinööri Tuomas Lukkarinen 
on Maanmittauslaitoksen sää-
dösperusteisten rekisterien yllä-
pitoprosessin omistaja. Säädös-
perusteisista rekistereistä tärkein 
on kiinteistörekisteri. Lukkarinen 
kertoo, että luotettavat ja oikeat 
tiedot maanomistuksesta ja kiin-
teistöjen alueellisesta ulottuvuu-
desta ovat ehdottoman tärkeitä 
esimerkiksi luotonannolle. 

”Kiinteistöhän poikkeaa muista 
hyödykkeistä siinä, että se on 
siinä missä on. Sitä ei voi siirtää 
muualle, ja oikeastaan jokainen 
kiinteistö on ainutlaatuinen. Kiin-
teistöä voi kuitenkin käyttää esi-
merkiksi luoton vakuutena. Kiin-
teistörekisteristä luotonantaja saa 
luotettavat tiedot, kuten pinta-
alan ja kiinteistötunnuksen, jonka 
avulla selviää lainhuutorekisteristä 
kiinteistön omistajatiedot.”

”Myös maankäytön suunnittelus-
sa ja erilaisissa rakennushankkeis-
sa täytyy tietää, ketkä omistavat 
kyseisen alueen, joten maa- ja 
vesialueiden omistusoikeuksien 
pitää olla rekisteröityinä ja talles-
sa”, Lukkarinen kertoo. Kun uutta 
tietä linjataan tai suunnitellaan 
kaasuputken tulevaa reittiä, tulee 
se todennäköisesti halkomaan 
lukemattomien omistajien maita. 
Ilman toimivaa ja luotettavaa 
rekisterijärjestelmää kuluisi mel-
koinen määrä henkilötyövuosia 
selvitettäessä ovelta ovelle naa-

pureilta ja kylänmiehiltä, kuka 
mitäkin omistaa. 

Hyvää tiedon hallintaa

Maanmittauslaitos toteuttaa kiin-
teistörekisteriä ylläpitäessään sille 
lainsäädännössä määrättyä tehtä-
vää, mutta Lukkarinen haluaa sen 
lisäksi painottaa hyvän tiedonhal-
lintatavan noudattamista. ”Kiin-
teistörekisterin tietoja tarvitsevil-
le tieto pitää olla saavutettavissa 
helposti ja järkevässä muodossa. 
Meidän täytyy lisäksi toteuttaa 
omaa yhteiskuntavastuutamme 
luotettavasti ja taloudellisesti.”

Yhteiskunnallisen vastuun kan-
tamiseksi ja jakamiseksi tehdään 
myös yhteistyötä muiden rekiste-
riviranomaisten kanssa. ”Vuonna 
2005 käyttöön otettava Uusi 
kiinteistötietojärjestelmä paran-
taa ratkaisevasti nykyisen kiinteis-
tötietojärjestelmän palvelukykyä 
- erityisesti sen vuoksi, että silloin 
Maanmittauslaitoksen ja kaikkien 
kiinteistörekisteriä pitävien 86 
kunnan digitaaliset kiinteistörekis-
terikartat ovat tekstimuotoisten 
tietojen ohella samassa tietojär-
jestelmässä”, Tuomas Lukkarinen 
toteaa. 

Niin nykyiseen kuin uuteenkin 
kiinteistötietojärjestelmään kuu-
luu kiinteistöosan lisäksi myös 
kirjaamisosa, joka muodostuu 
käräjäoikeuksien pitämästä lain-
huuto- ja kiinnitysrekisteristä. 

Euroopan unionissa on myös 
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Maankäytön suunnittelussa 

ja erilaisissa rakennus-

hankkeissa täytyy tietää, 

ketkä omistavat kyseisen 

alueen maat.

Luotettavat ja oikeat tiedot 

maanomistuksesta ovat 

ehdottoman tärkeitä 

luotonannolle.



käynnissä pilottikokeilu EULIS, 
jossa suunnitellaan internet-poh-
jaista palvelua kiinteistötietojen 
siirtämisessä EU-maasta toiseen. 
Sen avulla myös EU:n sisäinen 
kaupankäynti ja luototus tulee 
yksinkertaisemmaksi. 

Palvelua tiskiltä tai ruudulta

Kiinteistörekisterin ja -rekiste-
rikartan tiedot ovat julkisia. Yk-
sittäinen kansalainen voi tarvita 
kiinteistörekisteriotetta esimer-
kiksi rakennuslupaa hakiessaan. 
Sen hän saa minkä tahansa 
maanmittaustoimiston asiakas-
palvelupisteestä, tulosteena tai 
sähköisessä muodossa. 

Kiinteistörekisterin tietoja usein 
tai paljon tarvitsevien kannattaa 
siirtyä tietojen suorakäyttöön. 
Ammattilaiset, kuten pankit ja 
kiinteistönvälittäjät, saavat tarvit-
semansa tiedot suoraan valta-
kunnallisen Kiinteistötietojärjes-
telmän kautta. Kiinteistörekisterin 
ja rekisterikartan tietoja voi se-
lata myös Karttapaikalla, joka on 
Maanmittauslaitoksen tarjoama 
internet-palvelu. 

Tietoyhteiskunnan peruspilari

Maanmittauslaitoksessa työsken-
televille kiinteistörekisteri on niin 
läheinen ja itsestään selvä asia, 
ettei sen merkitystä tule kenties 
pohtineeksi. Juolahtaako koskaan 
töiden lomassa mieleen se, että 
tässä toteutetaan yhteiskunnan 
toiminnalle tärkeää tehtävää?

”Yhteiskuntavastuu ei aina en-
simmäisenä tule arkipäivänä mie-
leen. Uskon kuitenkin, että kaikilla 
kiinteistörekisterin kanssa työtä 
tekevillä on varmasti mielessä 
se, että kysymys on hyvin vas-
tuullisesta työstä. Kansalaisten ja 
yhteiskunnan luottamus tietojen 
oikeellisuuteen ja siihen, että re-
kisterin tiedot ovat aina turvassa, 
täytyy säilyä”, Tuomas Lukkarinen 
pohtii. 

Suvi Rihtniemi miettii kysymystä 
hetken ja huudahtaa sitten: ”Kyllä! 
Ajattelen oikeastaan aika usein, 
että tässä tehdään tärkeää työtä. 
Erityisesti ollessani Euroopan 
neuvoston kunta- ja aluekong-
ressin Suomen valtuuskunnan 
edustajana tekemisissä Itä-Eu-
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Kiinteistöre
kisterin ja 

-rekisterikartan tiedot 

ovat julkisia. 

roopan entisten sosialististen 
maiden kanssa. Näiden maiden 
edustajien kommenteissa pal-
jastuu se, kuinka loistavasti oma 
järjestelmämme toimii. Lisäksi 
ihailua saa osakseen toimintam-
me pitkät vuosisataiset perinteet, 
kun joissakin tulevissa EU-maissa 
on vasta hiljan lähdetty rakenta-
maan maarekisterijärjestelmää 
nollatasolta.”

Kiinteistöre
kisterin ja 

-rekisterikartan tietoja
 

voi selata myös 

Karttapaikalla.

Kiinteistörekisterissä ylläpidetään omia tun-
nuksia ns. eläville ja kuolleille kiinteistölle. 
Eläviä eli voimassa olevia kiinteistöjä on noin 
2,5 miljoonaa. Kuolleita kiinteistöjä, jotka 
eivät ole enää olemassa, on saman verran. 
Järjestelmästä löytyy tietoja yli 5 miljoonasta 
kiinteistöstä.



Suomessa tapahtuvan perustyön 
ohessa Maanmittauslaitos on 
aktiivisesti mukana alan kansain-
välisessä toiminnassa. Laitos on 
mukana muun muassa lukuisis-
sa kansainvälisissä projekteissa 
ja hankkeissa. Ne ovat usein 
kolmannen osapuolen toimek-
siantoja, joissa Maanmittauslai-
tos toimii toteuttajan roolissa. 
Rahoittaja voi olla maa- ja met-
sätalousministeriö, ulkoasiain-
ministeriö tai Euroopan Unioni. 
Tässä työssä Maanmittauslaitos 
toteuttaa tavallaan sitä samaa 
puolueetonta kolmannen mie-
hen rooliaan kuin kotimaisessa 
kiinteistörekisterin ylläpidossaan 
ja kartoitustyössään. 

Globalisaatio ja EU:hun liittymi-
nen ovat vaikuttaneet siihen, että 
kansainvälisen yhteistyön määrä 
on ollut jatkuvassa kasvussa. Sitä 
koordinoimaan Maanmittauslai-
toksessa nimitettiin 1990-luvun 
loppupuolella Heli Ursin, johon 
kansainväliset asiat usein hen-
kilöityvät. ”Konkreettisen työn 
tekevät kuitenkin laitoksemme 
asiantuntijat”, Ursin toteaa. 

Heli Ursin on kuitenkin itse 
myös merkittävässä roolissa 

kansainvälisesti. Hän toimii pro-
jektipäällikkönä koko EuroGlo-
balMap-hankkeessa, joka tuottaa 
miljoonamittakaavaisen kart-
tatietokannan koko Euroopan 
alueelta. ”Tällä hetkellä projektin 
eteneminen on siis vahvasti suo-
malaisten käsissä. Mukana hank-
keessa on 35 Euroopan maata 
ja se saa rahoitusta EU:n eCon-
tent-ohjelmasta.”

Maiden karttalaitokset 
puhaltavat yhteen hiileen

Pohjoismailla on pitkä perinne 
maanmittaus- ja karttalaitosten 
välisestä yhteistyöstä. Poh-
joismainen pääjohtajakokous 
järjestetään vuosittain ja siihen 
liittyy myös työryhmätoimintaa. 
”Tämän kokouksen tärkeim-
pänä merkityksenä näkisin sen, 
että pysytään tietoisina siitä, 
mitä lähimpien naapureidemme 
toiminnassa tapahtuu. Kuullaan 
muutoksista organisaatiossa tai 
toimintaympäristössä, tulevista 
hankkeista ja projekteista. Samal-
la saadaan myös taustatietoja ja 
kuullaan mahdollisia tuloksia ja 
kokemuksia omien päätösten 
pohjaksi”, Heli Ursin kertoo. 

Kansainvälisestä 
toiminnasta hyöty 
palautuu myös 
Suomeen
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Pohjoismailla on pitkä 

perinne maanmittaus- 

ja karttalaitosten 

välisestä yhteistyöstä.

Maanmittauslaitos 

toteuttaa puolueetonta 

kolmannen miehen 

rooliaan.



Euroopan tasolla vastaava 
kansallisten maanmittaus- ja 
karttalaitosten yhteistyöelin on 
EuroGeographics-järjestö, jonka 
suurimpia hankkeita on juuri mil-
joonamittakaavaisen karttatieto-
kannan tuottava EuroGlobalMap. 
Suomi on aktiivisesti mukana 
EuroGeographicsin toiminnassa, 
esimerkiksi järjestön laatutyöryh-
män puheenjohtajana. 

Itä-Eurooppa ja lähialueet 
mukaan

Euroopan Unioni kasvaa vuon-
na 2004 käsittämään 25 maata. 
Mukana on useita ns. entisen 
itäblokin maita, joissa ei ole ollut 
toimivaa kiinteistöjärjestelmää. 
Eurooppalainen Working Party 
on Land Administration (WPLA) 
onkin maanhallintaan liittyvä jär-
jestö, jonka yhtenä tarkoituksena 
on edistää ja parantaa kiinteistö-
järjestelmien toimivuutta ECE-
alueella. Tässäkin työssä Suomi 
on ollut aktiivisesti mukana. 

”Mitään valmista ei rakenneta, 
mutta toimitaan lähinnä neu-
vonantajina, ohjaajina ja kon-
sultoijina”, Heli Ursin toteaa. 
Maa- ja metsätalousministeriön 
rahoituksella ollaan oltu mukana 
myös avustamassa toimivien kiin-
teistöjärjestelmien rakentamista 
Baltian maihin. EU on puolestaan 
rahoittanut Suomen vastaavaa 
toimintaa Venäjällä. 

Kesällä 2003 aloitettiin yhdessä 
Ruotsin maanmittauslaitoksen 

kanssa EU:n TACIS avustusohjel-
man mukainen twinning-tyyppi-
nen yhteistyöprojekti Armenias-
sa, jossa on tarkoitus valmistella 
tehtävämäärittelyt kiinteistöjen 
rekisteröinnin kehittämiseksi.

Onko tällaisesta toiminnasta 
mitään hyötyä Suomelle? ”Voisi 
oikeastaan sanoa, että siitä on 
meillekin hyötyä, jos naapureil-
la ovat asiat hyvin”, Heli Ursin 
pohdiskelee. Tällä hän ei tarkoita 
pelkästään humanitaarisen avun 
antamista ja hyvien naapuri-
suhteiden ylläpitämistä. Maiden 
talous on riippuvainen toimi-
van kiinteistötietojärjestelmän 
olemassaolosta. Talouselämä ei 
pyöri, elleivät rekisteritiedot ole 
kunnossa. Ja kun talouselämä 
saadaan rullaamaan, voidaan 
kauppaa käydä ja yhteistyötä 
tehdä naapurimaidenkin välillä. 

Mukana kehitysyhteistyössä

Jos lähialueiden rekisterien toi-
miminen onkin välttämätöntä 
kaupankäynnin ja talouden pyö-
rimisen kannalta, samaa välitöntä 
merkitystä ei ole kaukaisimmilla 
Aasian mailla. Maanmittauslaitos 
osallistuu kuitenkin Suomen ke-
hitysyhteistyöhankkeisiin - vast-
ikään ovat valmistuneet projektit 
Kambodžassa, Nepalissa ja La-
osissa. Kambodžaan rakennettiin 
toimivaa kiinteistöjärjestelmää, 
Nepalissa ja Laosissa oltiin muka-
na kartoitushankkeessa. 

”Näissä hankkeissa rahoitus on 

tullut ulkoasiainministeriöltä. 
Maanmittauslaitos on puolestaan 
toiminut hankkeiden hallinnoija-
na ja teknisenä valvojana”, Ursin 
kertoo projektien luonteesta. 

Kantaako Maanmittauslaitos täs-
sä myös globaalia sosiaalista vas-
tuuta osaltaan? ”Kyllähän se on 
varsinaisesti ulkoasiainministeriön 
kehitysyhteistyöpuolen asia. Se ei 
tarkoita kuitenkaan sitä, ettem-
mekö me haluaisi olla aktiivisia ja 
osallistua tällaiseen toimintaan”, 
Heli Ursin pohdiskelee. ”Jos ul-
koasiainministeriössä tarvitaan 
apuamme ja meillä on tarvittavat 
taidot, niin annamme sen mielel-
lämme käyttöön.”

Suomi näkyy maailmalla

Suurten yhteistyöelinten lisäksi 
Suomi ja Maanmittauslaitos on 
mukana monissa erillisissä pie-
nemmissä, muttei välttämättä 
mitenkään vähäpätöisissä hank-
keissa. Miksi on syytä työntää lu-
sikka moneen soppaan ja ennen 
kaikkea, onko siitä jotain yhteis-
kunnallista hyötyä Suomelle?

”Me ajattelemme täällä, että 
olemalla erilaisissa hankkeissa 
mukana, siitä on väistämättä hyö-
tyä Maanmittauslaitokselle ja sitä 
myöten suomalaiselle yhteiskun-
nalle. Me pysymme kehityksessä 
mukana, kuulemme trendeistä, 
saamme tietoa uusista tekniikois-
ta ja ratkaisuista, jotka voisivat 
toimia meilläkin”, Ursin uskoo. 
Sitä paitsi verkostoituminen on 
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päivän sana kaikkialla muuallakin. 
Henkilökohtaiset kontaktit ovat 
elintärkeitä myös maanmit-
tausalalla - tieto kulkee yhteistyö-
verkostoissa. 

Yksi tällainen hanke on EULIS 
(European Land Information 
Service). EU:n rahoittamassa 
projektissa pyritään kehittämään 
internet-pohjainen palvelu, jonka 
avulla maiden kiinteistöjärjes-
telmistä voidaan siirtää tietoja 
maasta toiseen EU:n sisällä. Tä-
mäkin palvelee pitemmällä täh-
täimellä kaupankäynnin sujumista 
maiden välillä. 

Heli Ursin kertoo, että aika pal-
jon kansainvälisestä yhteistyöstä 
on seurausta Euroopan Unioniin 
kuulumisesta. ”Yksi sellainen on 
INSPIRE-aloite (Infrastructure for 
Spatial Information in Europe), 
jossa Euroopan Komission toi-
meksiannosta pyritään määritte-
lemään, millaisia kartta-aineistoja 
EU-maiden tulisi tuottaa. Näissä 
määrittelytehtävissä on hyvä olla 
mukana päätöksenteossa.”

Olemalla mukana ajetaan myös 
Suomen etua. EuroGeographics-
järjestössä on perustettu työ-
ryhmä pohtimaan, miten erilaisia 
eurooppalaisia karttatietokanta-
aineistoja voitaisiin harmonisoida. 
”Ideana on se, että paikkatie-
toaineistot saataisiin sopimaan 
paremmin yhteen ja päällekkäi-
syyksiä poistettaisiin. Työn järki-
peräistämisestä on hyötyä paitsi 
Suomelle, myös koko Euroopal-

le”, Heli Ursin toteaa. Euroopan 
Unionissa ollessamme emme voi 
enää ajatella pelkästään Suomen 
etua, vaan meidän on suorastaan 
velvollisuus toimia koko Euroo-
pan hyväksi. 

Eikä näkyvyydestä kansainvälisillä 
kentillä haittaakaan ole. ”Olem-
me mukana myös erilaisissa alan 
järjestöissä, joiden kongresseissa 
ja tapahtumissa omat asiantun-
tijamme käyvät esitelmöimässä. 
Kirkastaahan se Suomi-kuvaa, 
kun muualla kuullaan, kuinka 
edistyksellisiä me täällä Suo-
messa olemme! Sitä paitsi me 
kuulemme samalla myös, mitä 
muualla tehdään.” M
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Maa- ja metsätalousministeriön
 

rahoituksella ollaan oltu mukana 

myös avustamassa toimivien 

kiinteistöjä
rjestelm

ien rakentamista 

Baltian maihin.

Työryhmä pohtii, miten erilaisia 

eurooppalaisia karttatietokanta-

aineistoja voitaisiin harmonisoida. 



Talous on 
vakaalla 
pohjalla 

Maanmittauslaitos tuottaa 
maanmittausalan peruspalveluja 
budjettivaroin sekä asiakkailta 
saatavilla maksuilla että myymäl-
lä maanmittausalan tuotteita ja 
palveluita. Kokonaiskustannukset 
olivat 92,8 milj. euroa.  Vuodesta 
2002 kustannukset kasvoivat 3,2 %.

Budjettirahoitteiseen toimin-
taan kuuluvat kiinteistötuotanto, 
maasto- ja rajatietojen tuotanto, 
kehittäminen, tuotannon tuki ja 
muu budjettirahoitteinen toimin-
ta. Maanmittauslaitoksen mak-
sullista toimintaa ovat maanmit-
taustoimitukset, julkisoikeudelliset 
suoritteet kuten kiinteistörekiste-
riotteet sekä markkinasuoritteet 
kuten graafi sten karttojen ja digi-
taalisten aineistojen myynti.

Vuonna 2003 Maanmittauslaitok-
sen toiminnasta rahoitettiin 52 
prosenttia  asiakkailta saaduilla 
tuloilla ja loput valtion talousarvi-
osta. Liikevaihto 92,5 milj. euroa 
kasvoi edellisestä vuodesta 3,4 %. 
Se jakautuu asiakkailta saatuihin 
tuloihin ja valtion talousarviosta 
rahoitettuun toimintaan.

Talousarvion toteutuminen

Talousarviotulojen kokonaismää-
rä oli 48 milj. euroa. Kasvua edel-
liseen vuoteen oli 1,8 milj. euroa, 
4 %.Talousarvioon verrattuna 
tuloja kertyi lähes 1 milj. euroa 
enemmän kuin oli suunniteltu. 

Talousarviomenojen loppusum-
ma, 92,1 milj. euroa, alitti sekä 
suunnitelman että talousarvion 
mukaisen luvun, mutta edelli-
seen vuoteen verrattuna menot 
kasvoivat 3,0 milj. euroa, 3 % . 
Palkkausmenot kasvoivat 3,1 milj. 
euroa, 5 % ja muut menot 0,8 
milj. euroa, 3 %. 

Käyttöomaisuuden ostot jäivät 
0,9 milj. euroa, 44 % alle budje-
toidun ja edellisen vuoden tason. 
Säästö johtui osaksi investointien 
lykkääntymisestä seuraavalle 
vuodelle ja osaksi investointien 
toteuttamisesta vaihtovuokrauk-
sella.

Valtion talousarviossa myönnet-
tiin Maanmittauslaitokselle toi-
mintamenomäärärahaa yhteensä 
46,115 milj. euroa, mistä 1,135 
milj. euroa saatiin lisätalousar-
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Tuloja 48 milj. euroa.

Menoja 92,1 milj. euroa.

Määräraha 46,1 milj. euroa.

Liikevaihto 92,5 milj. euroa.



viossa tulopoliittisen ratkaisun 
rahoitukseen. Ottaen huomioon 
edelliseltä vuodelta tilivuodelle 
siirtyneet säästöt ja sen, että 
nettomenot jäivät budjetoitua 
pienemmiksi, määrärahaa säästyi 
seuraavaan vuoteen 12,147 milj. 
euroa. Säästöllä varaudutaan tu-
lorahoituksen riskien hallintaan ja 
siirtyneiden investointien rahoi-
tukseen.

Kiinteistötoimitusten tukemi-
seen eli käytännössä tilusjakojen 
toteuttamiseen talousarviossa 
myönnetty määräraha 3,0 milj. 
euroa käytettiin kokonaisuudes-
saan. 

Tuotto- ja kululaskelma

Toiminnan tuotot olivat 48,0 milj. 
euroa, mistä  valtaosa, 34,5 milj. 
euroa, kertyi maanmittaustoimi-
tuksista. Toimitustulot kasvoivat 
edellisestä vuodesta 0,6 milj. eu-
roa, 1,7 prosenttia. Muiden julkis-
oikeudellisten suoritteiden tulot 
vähentyivät edellisestä vuodesta 
8,8 prosenttia. Markkinasuorit-
teiden volyymi kasvoi edellisestä 
vuodesta tuotoilla mitattuna 12 
prosenttia, 1,3 milj. euroa. Eniten 
kasvuun vaikutti kiinteistörekiste-
rin ja kiinteistötietojärjestelmän 
suorakäytön tulojen sekä ilmaku-
vapalvelujen myynnin lisäys sekä 
kiinteistötietojärjestelmän hallin-
noinnista aiheutuvien kustannus-
ten kattamisesta saadut tulot. 

Toiminnan kulut olivat 93,1 milj. 
euroa. Kulut kasvoivat edellisestä 
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vuodesta 4,1 milj. euroa, 4,6 %. 
Aine- ja tarvikekulut kasvoivat 
hieman. Toiminnan kuluista 72 
prosenttia, 67,1 milj. euroa oli 
henkilöstökuluja. Ne olivat 3,6 
milj. euroa, 5,6 % suuremmat 
kuin edellisenä vuonna. Nousu 
johtui palkkojen noususta tulo-
poliittisen ratkaisun ja palkkaus-
järjestelmäuudistuksen vaikutuk-
sesta. 

Vuokrat muodostavat toiminnan 
kuluista 10 % osuudellaan toisek-
si suurimman kuluerän. Toimitilo-
jen vuokriin kului 6,6 milj. euroa 
ja muihin vuokriin 3,1 milj. euroa. 
Toimitilavuokrat pysyivät lähes 
edellisen vuoden tasolla. Muut 
vuokrat kohosivat edellisestä 
vuodesta 8,2 %. Nousu johtui 
vaihtovuokralaitteiden lisäänty-
misestä. 

Palveluja ostettiin 8,5 milj. eurolla, 
mikä vastaa 9 prosentin osuutta 
toiminnan kuluista. Lisäystä edel-
liseen vuoteen oli 3,9 prosenttia. 
Muut kulut -ryhmä koostuu pää-
osin matkakuluista, joita oli 4,2 
milj. euroa. Matkakuluja toteutui 
3,8 % edellisvuotta enemmän. 

Varastot kasvoivat yhteensä 0,7 
milj. euroa. Valmistus omaan 
käyttöön oli 2,5 milj. euroa, mikä 
oli 0,4 milj. euroa enemmän kuin 
vuotta aiemmin. Poistoja tehtiin 
3,8 milj. euroa ja niiden määrä 
laski 20 % edellisestä vuodesta 
JAKO- tuotantojärjestelmän 1. 
vaiheen investointien tultua huh-
tikuussa poistetuiksi.

Toiminnasta rahoitettiin
 

52 prosenttia  asiakkailta 

saaduilla tuloilla ja loput 

valtion talousarviosta. 

Toiminnan kulut 

93,1 milj. euroa.

Palkkausmenot 72 %.

Vuokrat 10 %.

Palvelut 9 %.

Muut kulut 9 %.



Käyttöomaisuuden määrä vä-
heni edellisestä vuodesta 0,4 
milj. euroa, 2,8 % ja vaihto- ja 
rahoitusomaisuuden määrä 
kasvoi yhteensä 2,1 milj. euroa, 
4,4 %. Vaihto-omaisuuden arvo 
oli 0,7 milj. euroa edellisvuotista 
suurempi. Saamisten kasvuun vai-
kutti eniten kiinteistötoimitusten 
tukemiseen liittyvien tilusjärjes-
telyjen lainasaatavien 0,9 milj. eu-
ron, 3,7 %, kasvu. Tilusjärjestelyjen 
lainasaatavien määrä on 24,5 milj. 
euroa, mikä on 40 % taseesta. 
Lyhytaikaisten saamisten määrä 
kasvoi kiinteistötietojärjestelmän 
saamisten vuoksi 0,5 milj. euroa, 
3,8 %. 

Oma pääoma kasvoi 0,1 milj. eu-
roa, 0,3 %. Vieras pääoma kasvoi 
1,6 milj. euroa, 11 %. Edellisvuo-
desta kasvoivat eniten ostovel-
kojen määrä 0,9 milj. euroa ja 
lomapalkkavelat, 0,6 milj. euroa.
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Rahoitus- ja satunnaiset erät ovat 
Maanmittauslaitoksessa vähäisiä. 
Ne aiheutuvat viivästyskorkotuo-
toista ja uusjakoihin ja vesitilusjär-
jestelyihin liittyvistä lainasaamisis-
ta. Siirtotalouden kulut vähenivät 
0,1 milj. euroa, 9 %.

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

Maksullisen toiminnan 
kannattavuus

Ministeriön ja Maanmittauslai-
toksen vuoden 2003 tulosso-
pimuksessa sovittiin, että maan-
mittaustoimitusten tavoitteena 
on kattaa tuotoilla kustannukset. 
Toimitustuotanto jäi 1,8 milj. 
euroa, 5,1 % alijäämäiseksi, joten 
kannattavuustavoite ei toteutu-
nut. Muiden julkisoikeudellisten 
suoritteiden tulostavoite oli kus-
tannusten kattaminen tuotoilla. 
Kustannusvastaavuustavoite jäi 
saavuttamatta tuloksen ollessa 
1,6 % alijäämäinen. Sen sijaan 
markkinasuoritteiden tulos oli 
1,4 milj. euroa, 11,4 % ylijäämäi-
nen. Ministeriön asettama mark-
kinasuoritteiden 4,8 prosentin 
tulostavoite ylittyi.

Tase

Taseen loppusumma tilinpäätök-
sessä on 62 milj. euroa. Se kasvoi 
edellisestä tilinpäätöksestä 1,7 
milj. eurolla, 3 %. 

Toiminnan tuotot 

48 milj. euroa.

Toimitustuotanto 

34,5 milj. euroa.

Muut julkisoikeudelliset  

suoritteet
 kuten rekisteriot

teet 

1,0 milj. euroa.

Markkinasuoritteet
 kuten 

graafi set kartat ja 

digitaaliset aineistot 

11,9 milj. euroa.



Tuotto- ja kululaskelma
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   1.1.–31.12.2003  1.1.–31.12.2002   
  

TOIMINNAN TUOTOT      
 Maksullisen toiminnan tuotot 47 412 205,05  45 593 755,36   
 Vuokrat ja käyttökorvaukset 59 448,28  43 286,51   
 Muut toiminnan tuotot 569 751,12 48 041 404,45 878 681,25 46 515 723,12  
 

TOIMINNAN KULUT      
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat      
  Ostot tilikauden aikana 2 462 198,93  2 441 677,43   
  Varastojen lisäys (-)/väh (+) 2 724,22  -14 556,66   
 Henkilöstökulut 67 132 402,80  63 567 783,23   
 Vuokrat 9 744 691,51  9 481 354,01   
 Palvelujen ostot 8 531 063,88  8 210 644,43   
 Muut kulut 4 497 805,70  4 343 067,98   
 Valmistevarastojen muutos -673 596,57  -1 754 289,54   
 Valmistus omaan käyttöön -2 496 293,00  -2 110 810,00   
 Poistot 3 878 406,34  4 846 810,22   
 Sisäiset kulut 31 114,77 -93 110 518,58 31 114,77 -89 042 795,87  
 

JÄÄMÄ I  -45 069 114,13  -42 527 072,75  
 

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT      
 Rahoitustuotot 255 283,98  258 362,09   
 Rahoituskulut -698,04 254 585,94 -1 011,89 257 350,20  
 

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT      
 Satunnaiset tuotot 6 564,35  9 989,74   
 Satunnaiset kulut -12 460,23 -5 895,88 -9 088,64 901,10  
 

JÄÄMÄ II  -44 820 424,07  -42 268 821,45  
 

SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT      
 Siirtotalouden tuotot        1 060,39  269,44   
 Siirtotalouden kulut -1 400 927,29 -1 399 866,90 -1 545 445,45 -1 545 176,01  
 

JÄÄMÄ III  -46 220 290,97  -43 813 997,46  
 

TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA     
 Perityt arvonlisäverot 2 947 844,78  1 280 485,47   
 Suoritetut arvonlisäverot -4 521 270,42 -1 573 425,64 -4 581 033,29 -3 300 547,82  
   

TILIKAUDEN KULUJÄÄMÄ  -47 793 716,61  -47 114 545,28



Tase 
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   31.12.2003  31.12.2002  

VASTAAVAA      
  

 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET     

 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET      
  Tutkimus- ja kehittämismenot 2 538 671,86  4 458 302,09  

  Aineettomat oikeudet 654 467,86  834 859,41  

  Ennakkomaksut ja 

  keskeneräiset hankinnat 4 256 633,84 7 449 773,56 1 760 340,84 7 053 502,34

        
 AINEELLISET HYÖDYKKEET      
  Koneet ja laitteet 4 354 151,94  4 943 970,44  

  Kalusteet 416 476,68  580 811,03  

  Muut aineelliset hyödykkeet 9 075,00 4 779 703,62 9 075,00 5 533 856,47

   

 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT      
 PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET      
  Käyttöomaisuusarvopaperit       1 8 635,21  19 947,08

        
 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET      
 SIJOITUKSET YHTEENSÄ  12 248 112,39  12 607 305,89

        
 VAIHTO-JA RAHOITUSOMAISUUS      
       

 VAIHTO-OMAISUUS      
  Aineet ja tarvikkeet 189 030,65  203 472,45  

  Keskeneräinen tuotanto 10 606 587,84  9 895 625,40  

  Valmiit tuotteet/Tavarat 978 538,63 11 774 157,12 1 004 186,92 11 103 284,77

        
 PITKÄAIKAISET SAAMISET      
  Pitkäaikaiset saamiset  24 389 250,96  23 469 531,70

  

 LYHYTAIKAISET SAAMISET      
  Myyntisaamiset 12 649 045,82  12 142 748,82  

  Euromääräiset lainasaamiset 71 921,92  109 013,43  

  Siirtosaamiset 731 405,79  1 886,37  

  Muut lyhytaikaiset saamiset 26 351,19  8 509,72  

  Ennakkomaksut 88 395,26 13 567 119,98 803 123,97 13 065 282,31

   

 RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT       
 RAHOITUSVARAT      
  Kassatilit  16 184,40  18 666,50

        
 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 49 746 712,46  47 656 765,28

        
VASTAAVAA YHTEENSÄ  61 994 824,85  60 264 071,17  
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VASTATTAVAA      
   

 OMA PÄÄOMA      
 

 VALTION PÄÄOMA      
   Valtion pääoma 1.1.1998 44 377 712,56  44 377 712,56  

  Edellisten tilikausien 
  pääoman muutos 1 369 091,44  -1 672 074,49  

  Pääoman siirrot 47 945 697,39  50 155 711,21  

  Tilikauden kulujäämä -47 793 716,61 45 898 784,78 -47 114 545,28 45 746 804,00

        
 VIERAS PÄÄOMA      
       

 LYHYTAIKAINEN      
  Saadut ennakot 306 960,69  183 104,87  

  Ostovelat 2 855 277,36  1 996 428,05  

  Tilivirastojen väliset tilitykset 1 461 963,08  1 410 718,47  

  Edelleen tilitettävät erät 921 260,91  894 387,26  

  Siirtovelat 10 550 578,03  10 032 465,92  

  Muut lyhytaikaiset velat 0,00 16 096 040,07 162,60 14 517 267,17

   

 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ  16 096 040,07  14 517 267,17

VASTATTAVAA YHTEENSÄ  61 994 824,85  60 264 071,17
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Liikevaihto Tulot ja menot vuosina
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Maanmittaustoimitukset Maanmittaustoimitusten määrä
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Painettujen karttojen tuotanto
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UUDENMAAN MAANMITTAUSTOIMISTO
vaihde 0205 41 121
sähköposti uuma@maanmittauslaitos.fi 
maanmittausjohtaja Erkki Räsänen

HELSINKI/PASILA
Opastinsilta 12 C, PL 86, 00521 Helsinki
asiakaspalvelu 0205 41 5100
faksi 0205 41 5170, 5222
HELSINKI/PÄÄPOSTITALO
Mannerheiminaukio 1 A, PL 813, 00101 Helsinki
asiakaspalvelu 0205 41 5104
faksi 0205 41 5106
LOHJA
Vihdinkatu 2, 08100 Lohja
asiakaspalvelu 0205 41 5700
faksi 0205 41 5730
PORVOO
Linnankoskenkatu 28 A, 06100 Porvoo
asiakaspalvelu 0205 41 5750
faksi 0205 41 5780

VARSINAIS-SUOMEN MAANMITTAUSTOIMISTO
vaihde 0205 41 121
sähköposti vasu@maanmittauslaitos.fi 
maanmittausjohtaja Matti Kantanen

TURKU
Itsenäisyydenaukio 2, PL 40, 20801 Turku
asiakaspalvelu 0205 41 4000
faksi 0205 41 4109
SALO
Kirkkokatu 10 B, 24100 Salo
asiakaspalvelu 0205 41 4141, 4131
faksi 0205 41 4130
ÅLAND
Torggatan 16,PB 68, 22101 Mariehamn
kundservice 0205 41 6412
telefax 0205 41 6425 

HÄMEEN MAANMITTAUSTOIMISTO
vaihde 0205 41 121
sähköposti hame@maanmittauslaitos.fi 
maanmittausjohtaja Seppo Sulku

HÄMEENLINNA
Koulukatu 13, PL 117, 13101 Hämeenlinna
asiakaspalvelu 0205 41 4201
faksi 0205 41 4200
LAHTI
Kirkkokatu 12 A, PL 11, 15141 Lahti
asiakaspalvelu 0205 41 6070
faksi 0205 41 6071

PIRKANMAAN-SATAKUNNAN MAANMITTAUSTOIMISTO
vaihde 0205 41 121
sähköposti pisa@maanmittauslaitos.fi 
maanmittausjohtaja Pirkko Noukka

TAMPERE
Näsilinnankatu 48 D, PL 97, 33101 Tampere
asiakaspalvelu 0205 41 6100
faksi 0205 41 6140
HUITTINEN
Lauttakylänkatu 4, PL 43, 32701 Huittinen
asiakaspalvelu 0205 41 6055
faksi 0205 41 6069
IKAALINEN 
Kauppakatu 12, PL 31, 39501 Ikaalinen
asiakaspalvelu 0205 41 6150
faksi 0205 41 6160
PORI
Isolinnankatu 22 B, PL 123, 28101 Pori
asiakaspalvelu 0205 41 6000
faksi 0205 41 6031

KAAKKOIS-SUOMEN MAANMITTAUSTOIMISTO
vaihde 0205 41 121
sähköposti kasu@maanmittauslaitos.fi 
maanmittausjohtaja Tage Westman

KOUVOLA
Kauppamiehenkatu 4, PL 1070, 45101 Kouvola
asiakaspalvelu 0205 41 6200
faksi 0205 41 6201
LAPPEENRANTA
Pormestarinkatu 1, PL 62, 53101 Lappeenranta
asiakaspalvelu 0205 41 6260
faksi 0205 41 6299

ETELÄ-SAVON MAANMITTAUSTOIMISTO
vaihde 0205 41 121
sähköposti esavo@maanmittauslaitos.fi 
maanmittausjohtaja Tuula Manninen

MIKKELI
Jääkärinkatu 10, PL 69, 50101 Mikkeli
asiakaspalvelu 0205 41 4300
faksi 0205 41 4310
SAVONLINNA
Olavinkatu 24, PL 43, 57131 Savonlinna
asiakaspalvelu 0205 41 4370
faksi 0205 41 4380

POHJOIS-SAVON MAANMITTAUSTOIMISTO
vaihde 0205 41 121
sähköposti psavo@maanmittauslaitos.fi 
maanmittausjohtaja Pekka Päivike

KUOPIO
Hallituskatu 12, PL 1052, 70101 Kuopio
asiakaspalvelu 0205 41 4451, 4448
faksi 0205 41 4437
IISALMI
Luuniemenkatu 3, 74100 Iisalmi
asiakaspalvelu 0205 41 4404
faksi 0205 41 4414

POHJOIS-KARJALAN MAANMITTAUSTOIMISTO
vaihde 0205 41 121
sähköposti pkar@maanmittauslaitos.fi 
maanmittausjohtaja Pertti Saarelainen

JOENSUU
Kauppakatu 40 B, PL 79, 80101 Joensuu
asiakaspalvelu 0205 41 6800
faksi 0205 41 6801
NURMES
Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes
asiakaspalvelu 0205 41 6900
faksi 0205 41 6901

KESKI-SUOMEN MAANMITTAUSTOIMISTO
vaihde 0205 41 121
sähköposti kesu@maanmittauslaitos.fi 
maanmittausjohtaja Airi Kärki

JYVÄSKYLÄ
Kankaankatu 17, PL 56, 40101 Jyväskylä
asiakaspalvelu 0205 41 4710, 4711
faksi 0205 41 4799
SAARIJÄRVI
Sivulantie 11, PL 121, 43101 Saarijärvi
asiakaspalvelu  0205 41 4781
faksi 0205 41 4798

POHJANMAAN MAANMITTAUSTOIMISTO
vaihde 0205 41 121
sähköposti poh@maanmittauslaitos.fi 
maanmittausjohtaja Juhani Jokela

VAASA
Wolffi ntie 35, PL 332, 65101 Vaasa
asiakaspalvelu 0205 41 6535, 6536, 
6537
faksi 0205 41 6500
ALAJÄRVI
Paavolantie 1, PL 22, 62901 Alajärvi
asiakaspalvelu 0205 41 4640
faksi 0205 41 4641
KOKKOLA
Kaarlelankatu 27, PL 1008, 67101 Kokkola
asiakaspalvelu 0205 41 6300, 6332
faksi 0205 41 6390
NÄRPIÖ
Närpiöntie 5, PL 14, 64201 Närpiö
asiakaspalvelu 0205 41 6450
faksi 0205 41 6449
SEINÄJOKI
Alvar Aallonkatu 3, PL 123, 60101 Seinäjoki
asiakaspalvelu 0205 41 4680, 4600
faksi 0205 41 4681

POHJOIS-POHJANMAAN MAANMITTAUSTOIMISTO
vaihde 0205 41 121
sähköposti ppoh@maanmittauslaitos.fi 
maanmittausjohtaja Risto Pekkala

OULU
Kansankatu 53, PL 121, 90101 Oulu

asiakaspalvelu 0205 41 4804, 4861, 
4895
faksi 0205 41 4930
YLIVIESKA
Valtakatu 4, PL 29, 84101 Ylivieska
asiakaspalvelu 0205 41 6602
faksi 0205 41 6600

KAINUUN-KOILLISMAAN MAANMITTAUSTOIMISTO
vaihde 0205 41 121
sähköposti kaiko@maanmittauslaitos.fi 
maanmittausjohtaja Matti Härkönen

KAJAANI
Lönnrotinkatu 2 C, PL 168, 87101 Kajaani
asiakaspalvelu 0205 41 6701
faksi 0205 41 6705
KUUSAMO
Kaiterantie 20, 93600 Kuusamo
asiakaspalvelu 0205 41 6770
faksi 0205 41 6790

LAPIN MAANMITTAUSTOIMISTO
vaihde 0205 41 121
sähköposti lappi@maanmittauslaitos.fi 
maanmittausjohtaja Markku Harju

ROVANIEMI
Hallituskatu 1-3 B, PL 8009, 96101 Rovaniemi
asiakaspalvelu 0205 41 4500
faksi 0205 41 4550

IVALO
Ivalontie 10, PL 48, 99801 Ivalo
asiakaspalvelu 0205 41 4595
faksi 0205 41 4599

KEMIJÄRVI
Kirkkokatu 16, 98100 Kemijärvi
asiakaspalvelu 0205 41 6750
faksi 0205 41 6760

TORNIO
Suensaarenkatu 2, PL 4, 95401 Tornio
asiakaspalvelu 0205 41 4574
faksi 0205 41 4575

Palvelunumeromme, neuvonta, koko maassa 0205 4111.  Maanmittauslaitoksen kotisivu www.maanmittauslaitos.fi 

Maanmittaustoimistot 



Opastinsilta 12 C
PL 84, 00521 HELSINKI

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


