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Sisällysluettelo
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Työ on hallinnassa

› Maanmittaustoimitukset

› Kiinteistörekisteriotteet ja -kartat, 
 lainhuuto- ja rasitustodistukset 
 koko maasta

› Toimitusten kartta- ja asiakirjakopiot

› Kartat ammattikäyttöön ja 
 vapaa-aikaan

› Karttatulosteet ja digitaaliset aineistot

› Ilmakuvat ja kuvasuurennokset

› Tietoja kiinteistöjen kauppahinnoista

› Kauppakirjojen laadinnat

› Kaupanvahvistukset

› Lainhuudon hakeminen

› www.karttapaikka.fi

Työn hallintaan tarvitaan osaa-
mista, jota hankitaan jatkuvalla 
koulutuksella. Kerromme myös 
minkälaista yhteistyötä tehdään 
koulujen kanssa, jotta kouluis-
ta saadaan oppilaita tuleviksi 
maanmittausalan taitajiksi. Ja 
muita kertomuksia työstämme.

Viime vuoden syksyllä jokaiseen 
maanmittaustoimistoon tee-
tettiin asiakaskansiot, jotka nyt 
aluksi on lähetetty lohkomis-
toimitusten asiakkaille. Kansion 
kuvituksena käytetään viistoku-
vaa alueen tyypillisestä maise-
masta sekä toimiston alueen 
karttaa. Näitä käytämme myös 
tämän vuosikertomuksen kuvi-
tuksena. Kannen maisemakuva 
on UNESCOn maailmanpe-

rintökohteeksi valitun Struven 
kolmiomittausketjun pisteeltä 
Aavasaksalta. 

Tämä on kertomus vuodes-
ta 2005.  Vakuutamme, että 
Maanmittauslaitoksen arvot: 
asiakas on tyytyväinen, talous on 
kunnossa, henkilöstö voi hyvin ja 
työ on hallinnassa näkyvät näillä 
sivuilla. Samoin kuin perusvies-
timme luotettavasta ja puolu-
eettomasta tietoyhteiskunnan 
rakentajasta taitajien työpaikka-
na. Maanmittauslaitos on tietoa 
maasta.

MMaanmittauslaitoksen vuo-
sikertomuksen teemana on 
tänä vuonna Työ on hallinnassa. 
Jatkamme Maanmittauslaitoksen 
arvojen ja perusviestien esitte-
lyä vuosikertomuksen teemoi-
na. Työ on hallinnassa on yksi 
Maanmittauslaitoksen arvoista. 
Kerromme puolueettomasta ja 
luotettavasta työstämme tieto-
yhteiskunnan rakentajana 21 eri 
kertomuksessa, joiden päähen-
kilönä on taitaja jokaisesta eri 
yksiköstämme. 

Työ on hallinnassa niin viime 
vuoden suurimman hankkeen 
kiinteistötietojärjestelmän käyt-
töönotossa kuin tavallisimman 
maanmittaustoimituksen loh-
komisen teossa. Työn hallintaan 
tarvitaan uusia välineitä, sellaisia 
ovat VRS-verkko tai ARKKI tai 
Rondo eli virtuaalinen tukiase-
maverkko, digitaalinen arkisto 
ja laskujen käsittelyohjelma. 



Viime vuonna Maanmittauslaitos 
otti käyttöön pitkään valmis-
tellun uuden kiinteistötietojär-
jestelmän yhdessä 86 kunnan 
ja oikeusministeriön kanssa. 
Käyttöönotto sujui mallikkaasti 
ilman suuria ongelmia. Suomeen 
saatiin ensimmäistä kertaa  yh-
tenäinen kiinteistörekisteri koko 
maahan.  Samaan aikaan ATK:n 
käyttötoiminta siirtyi Jyväskylään 
ja varajärjestelmää rakennettiin 
Hämeenlinnaan.  Nämä hank-
keet toteuttavat hallituksen 
alueellistamispolitiikkaa. Kum-
paankin kaupunkiin siirtyi useita 
työpaikkoja Helsingistä.

Vaikka aivan kaikkia maa- ja 
metsätalousministeriön aset-
tamia tulostavoitteita ei saa-
vutettukaan, toiminnallisesti ja 
taloudellisesti vuosi oli varsin 
tyydyttävä. Suurin osa laitoksen 
yksiköistä saavutti tulospalk-
kion, mistä kiitos kuuluu sekä 
henkilökunnalle että yksikköjen 
päälliköille. Olemme saaneet 
myös ulkopuolista arviota 
työstämme. Valtiontalouden 
tarkastusvirasto on tarkastanut 
laitoksen maanmittaustoimi-
tusten kokonaisuuden ja an-
tanut asiasta seikkaperäisen ja 
laajan tarkastuskertomuksen.
Yhteenvetona virasto toteaa, 
että maanmittaustoimitukset on 
järjestetty asianmukaisesti ja että 
Maanmittauslaitoksen maanmit-
taustoimituksia ohjaavat proses-
sit on määritelty ja niitä johde-
taan laatujohtamisen välinein.  
On syytä olla ylpeitä tällaisesta 

Pääjohtajan katsaus 2005
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tunnustuksesta. Tarkastusvirasto 
toteaa kuitenkin, että maa- ja 
metsätalousministeriön ja Maan-
mittauslaitoksen välistä tulosso-
pimusta tulisi kehittää.

Tasavallan hallituksen käynnistä-
män tuottavuushankkeen mu-
kaan valtion virastoissa saadaan 
täyttää ainoastaan puolet va-
pautuvista vakansseista vuoteen 
2011 mennessä. Maanmittaus-
laitoksen osalta tämä merkit-
see noin 90 viran täyttämättä 
jättämistä. Sen ei pitäisi tuottaa 
ylitsepääsemättömiä vaikeuksia. 
Laitoksen henkilökunnan määrä 
on vähentynyt 2500 huippulu-
kemastaan lähes 700 hengellä 
noin 15 vuoden aikana lähes 
yksinomaan luonnollisen pois-
tuman kautta.  Samalla kun osia 
toiminnoista on yksityistetty ja  
joistakin toiminnoista luovuttu 
kokonaan, on jäljelle jääneiden 
ydintehtävien tuottavuutta kyet-
ty lisäämään merkittävästi.

Tuottavuuden lisäämiseen 
tähtää myös laitoksen käyn-
nistämä palvelukeskushanke, 
jonka tavoitteena on keskittää 
henkilöstö- ja taloushallintoon 
kuuluvat tukitehtävät hallintopal-
velukeskukseen, mutta samalla 
hajauttaa ne neljään alueelliseen 
tiimiin. Tämän hankkeen tuloksia 
on tarkoitus tarkastella vuonna 
2009  ja peilata sitä  maa- ja 
metsätalousministeriön Porissa 
sijaitsevan palvelukeskuksen 
tuloksiin ja päättää sen jälkeen 
jatkotoimista.

Maastotietokannan kohdemallin 
ja laatumallin uudistamiseen 
tähtäävää työtä on tehty vaati-
muskehitysprojektin puitteissa. 
Kysymyksessä on merkittävin 
uudistus sitten maastotietokan-
nan perustamisen. Uudistuksen 
tavoitteena on irtautua graa-
fisen peruskartan tuotannon 
henkisistä ja fyysisistä  kytken-
nöistä, jotka edelleen heijas-
tuvat karttojen digitaalisessa 
tuotannossa. Uudistus edellyttää 
entistä parempaa asiakkaitten 
tarpeitten huomioon ottamista 
sekä laajaa eri organisaatioiden 
välistä yhteistyötä. Haastavien 
teknisten ratkaisujen ohel-
la  päämäärän saavuttaminen 
edellyttää kartantuotantoon 
osallistuvien eri tahojen ajatte-
lutavan perinpohjaista uudistu-
mista. Myös Euroopan Unionin 
INSPIRE hankkeen vaatimukset 
otetaan huomioon. Tämä työ 
tulee jatkumaan useita vuosia.

UNESCO:n maailmanperintö-
komitea hyväksyi kokouksessaan 
kesäkuussa Durbanissa Etelä-Af-
rikassa Struven kolmiomittaus-
ketjun UNESCO:n maailmanpe-
rintöluetteloon. Kysymyksessä on 
Suomen kuudes kohde luette-
lossa.  Saavutus on sikäli huomi-
on arvoinen, että ensimmäisen 
kerran UNESCO:n historiassa 
maailmanperintöluetteloon 
hyväksyttiin kohde, joka perus-
tuu tieteen historiaan. Struve 
tutki maapallon litistyneisyyden 
suhdetta Mustalta mereltä 
Pohjoiselle jäämerelle ulottu-

van kolmiomittausketjun avulla. 
Kysymyksessä on myös ensim-
mäistä kertaa aidosti kymmenen 
maan yhteishanke. Maanmitta-
uslaitoksella oli kunnia johtaa ja 
koordinoida projektia.

Vuoden 2005 tulokset osoit-
tavat, että Maanmittauslaitok-
sen väellä on työ hallinnassa. 
Siltä pohjalta on hyvä kohdata 
tulevaisuuden haasteet. Kiitän 
laitoksen koko henkilökuntaa 
vuoden 2005 hyvistä työtulok-
sista samoin kuin kaikkia sidos-
ryhmiämme ja erityisesti maa- ja 
metsätalousministeriötä raken-
tavasta yhteistyöstä.

Jarmo Ratia
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UUDENMAAN MAANMITTAUSTOIMISTO

Kuka omistaa Suomen vedet?

U
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Uudenmaan maanmittaustoi-
mistossa yli 400 kutsun lähettä-
minen yhteen toimitukseen oli 
viime vuonna arkipäiväinen asia. 
Useimmat satojen osakkaiden 
toimitukset liittyvät yhteisiin 
vesialueisiin. 

Vahvistettu tieto siitä, kenellä on 
oikeus yhteisiin vesialueisiin, on 
tärkeää varsinkin kalastuskun-
nille. Kuka saa kalastaa, istuttaa 
kaloja, myydä kalastusoikeuksia 
ja kuka on vastuussa vesialueen 
hoidosta? Vesiosuuksia voi myös 
myydä aivan kuten maatakin. 

Tieto vesioikeuksista on kulke-
nut kylissä paljolti perimätietona. 
Maanmittauslaitoksen arkistoista 
tieto on löytynyt vain käsityö-
nä. Kiinteistörekisteriin näitä 
tietoja ei ole aiemmin tallen-
nettu, koska toimitusasiakirjojen 
merkinnät ovat vaihdelleet 
vuosisatojen aikana muuttuneen 
lainsäädännön mukaan. Kun 
maarekisteriä alettiin 1800-
luvun lopulla pitää, ei yhteisiä 
alueita pidetty tarpeellisena 
rekisteröidä. Myöhemmin loh-
komistoimituksen pöytäkirjaan 
merkittiin oikeus yhteisiin vesiin, 
jos niin oli kauppakirjaan kirjoi-
tettu. Välillä taas vesioikeuden 
katsottiin siirtyneen ostajalle, 
jollei kauppakirjassa erikseen 
toisin mainittu.  

Tähän asti oikeudet yhteisiin 
vesialueisiin on siis jouduttu 
etsimään paperiarkistoista tai 
mikrofilmeiltä, ja se on vaatinut 



myös lakihistorian tuntemus-
ta. Järjestelmällisesti rekisterin 
perusparannusta alettiin tehdä 
vuoden 2000 alusta lähtien.

Asian merkitys on korostunut 
sitä mukaa, kun kalastus on 
ammattimaistunut, kalankasvatus 
lisääntynyt ja virkistyskalastuksen 
säännöt tiukentuneet.

Tyytyväisiä asiakkaita

”Uudenmaan alueella vahvistet-
tiin viime vuonna 394 vesialuet-
ta”, kertoo maanmittausinsinöö-
ri  Liisa Larjamo Uudenmaan 
maanmittaustoimistosta. Koko 
maassa näitä kiinteistönmääri-
tystoimituksia tehtiin 875.  

Vahvistus on maanmittaustoi-
mitus, johon kutsutaan kaikkien 
niiden kiinteistöjen omistajat, 
joilla on arkistojen mukaan 
osuus kyseiseen yhteiseen 
alueeseen. Toimituskokouksessa 
kuullaan asianosaisia, minkä jäl-
keen toimitusinsinööri vahvistaa 
osakasluettelon. Päätöksestä voi 
valittaa maaoikeuteen.

”Valituksia ei ole juurikaan tehty. 
Asiakkaamme ovat olleet hyvin 
tyytyväisiä, kun perimätieto on 
saatu virallistettua”, kertoo Liisa 
Larjamo. 

Suurin osa Suomen vesistöistä, 
niin järvistä kuin merialueesta-
kin, on usean kiinteistön yhteisiä. 
Samassa järvessä saattaa olla 
useille osakaskunnille kuuluvia 

Ivalo

ROVANIEMI

Tornio Kuusamo

KAJAANI

OULU

Ylivieska

Nurmes

JOENSUU

Iisalmi

KUOPIO

MIKKELI
Savonlinna

Saarijärvi

JYVÄSKYLÄ

Lappeenranta

KOUVOLA

Lahti

HÄMEENLINNA

Kokkola
Karleby

VAASA
VASA Alajärvi

Seinäjoki

Närpes

Ikaalinen

Pori

Huittinen

TAMPERE

MARIEHAMN
Salo

TURKU
ÅBO

Lohja

HELSINKI
HELSINGFORS

Porvoo
Borgå

Kemijärvi

1

2

3

4

5

6

7 89

10

11

12

13

TYÖ ON HALLINNASSA I 5

Vesioikeudellisten kylien 
yhteisten vesialueiden lukumäärä

maanmittaustoimistoittain

yhteisiä vesiä, ja yhä useam-
min vesiosakaskunnat haluavat 
yhdistyä suuremmiksi 
kokonaisuuksiksi. 
Tämä voidaan teh-
dä vain silloin, kun 
yhteisten alueiden 
omistussuhteet tiedetään 
tarkasti.

Oikeuksien selvittäminen 
vähentää myös yksityishenki-
löiden välisiä riitoja kalastusoi-
keuksista. 

Kylien yhteisten vesialueiden 
osakasluettelot saatiin val-
miiksi v. 2003, mutta osassa 
maata kaikkia luetteloita ei ole 
vielä toimituksessa vahvistet-
tu. Maanmittauslaitoksen 
tavoitteena on, että nämä 
osakasluettelot vah-
vistetaan vuoden 
2010 loppuun 
mennessä, 
jolloin 
tiedot 
vesi-
osuuk-
sista 
löytyvät 
kiinteistö-
rekisteristä. 



Yhteinen haaste lähensi kuntia ja 
maanmittaustoimistoa

VARSINAIS-SUOMEN MAANMITTAUSTOIMISTO

V
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Varsinais-Suomen maanmit-
taustoimiston alueella oli vielä 
vuoden 2005 alussa yhdeksän 
omaa kiinteistörekisteriä pitävää 
kaupunkia: mantereen puolella 
Turku, Kaarina, Raisio, Naantali, 
Salo, Parainen, Loimaa ja Uusi-
kaupunki sekä Ahvenanmaalla 
Maarianhamina. Kesäkuun alusta 
lähtien kaikkien kuntien kiinteis-
tötiedot ovat olleet valtakun-
nallisessa kiinteistötietojärjestel-
mässä.

Kuntien ja maanmittaustoimis-
ton yhteistyössä ei rekisteripääl-
likkö Ilkka Kärkkäisen mukaan 
ollut ennenkään ongelmia, 
mutta siirtyminen yhteiseen 
kiinteistötietojärjestelmään läm-
mitti suhteita entisestään. Postin 
välillä tapahtuneesta yhteyden-
pidosta siirryttiin henkilökohtai-
seen kanssakäymiseen.

”Projektin myötä tutustuimme 
paremmin kuntien kollegoihin, 
ja yhteydenpito on nyt entistä 
mutkattomampaa”, kertoo Ilkka 
Kärkkäinen tyytyväisenä ja muis-
tuttaa, että 1990-luvun lopulla 
maakaariuudistuksen yhteydessä 
vastaavaa yhteistoimintaa muo-
dostui maanmittaustoimiston ja 
käräjäoikeuksien välille.  

Kulunut vuosi oli tapaamisia 
koordinoineelle rekisteripääl-
likölle työntäyteinen, mutta 
mielenkiintoinen.  Varsinais-Suo-
men maanmittaustoimisto piti 
kaupunkien kanssa ensimmäiset 
yhteistyöpalaverit alkuvuodesta 



2005 eli hyvissä ajoin ennen 
kuin kuntien aineistot siirrettiin 
uuteen järjestelmään. Maarian-
haminan kaupungin kohdalla 
yhteistyö sujui luontevasti 
Maarianhaminan toimipisteen 
ohjauksessa. Saaren ja mante-
reen välinen liikenne kasvoi siitä 
huolimatta myönteisesti.

Kuntatapaamisiin osallistui 
maanmittaustoimistosta maan-
mittausjohtaja, perustoimitus-
prosessista vastaava maanmit-
tausinsinööri, kunkin alueen 
aluepäällikkö, rekisteripäällikkö 
ja karttapuolen asiantuntija. 
Kunnan edustusta johti kaupun-
gingeodeetti. 

”Palaverien oivallisena runkona 
oli Kehittämiskeskuksen laatima 
ohje ’Rekisterinpidon yhteiset 
pelisäännöt’, josta saatiin myös 
ruotsinnos ’Gemensamma 
spelregler för registerföringen 
i fastighetsdatasystemet’.  Kai-
kesta näki, että hanke oli hyvin 
suunniteltu ja Pasilassa oli osaa-
va joukko vastaamassa kysymyk-
siin”, kiittelee Ilkka Kärkkäinen. 

Kiinteistötietojärjestelmä on 
erinomainen

Heti vuoden 2005 alkupuolis-
kolla Varsinais-Suomen maan-
mittaustoimistoon oli perustettu 
tiimi, joka muiden työtehtävien-
sä ohella selvitti uuden järjestel-
män esille nostamia kysymyksiä. 
Kysymyksiä herää edelleen esi-
merkiksi kuntien rajalle tehdyis-
tä toimituksista. Kun vaikkapa 
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Kaarinan kunnan puolella olevan 
kiinteistön raja ulottuu kunnan-
rajalle, turkulainen 
rekisterinhoitaja 
hämmästelee 
järjestelmän myös 
hänelle lähettämää 
paluusanomaa kiinteistö-
toimituksesta. 

Luonnollista muutosvasta-
rintaa saattoi esiintyä vielä 
suunnitteluvaiheessa, mutta 
viimeistään koulutus sai osal-
listujat innostumaan uudesta 
järjestelmästä. Moni on oival-
tanut, että uusi kiinteistötie-
tojärjestelmä on erinomainen 
väline ei vain tietojen tallenta-
miseen, vaan myös tietojen 
hankintaan. 

KTJ-kannan lukumäärä 
Maanmittauslaitoksessa



Kehittämistyötä laajalla rintamalla
HÄMEEN MAANMITTAUSTOIMISTO

H
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Häme on huipulla. Hämeen 
maanmittaustoimistossa pää-
tettiin vuonna 2003 käynnistää 
hanke, jossa toimiston toimin-
taa ja ilmapiiriä parannettaisiin 
laajalla rintamalla. Kolmevuoti-
sen Häme huipulle -hankkeen 
tulokset osoittivat kirkasta 
plussaa lähes joka osa-alueella. 
Tulosten paljastuttua kysyin 
Hämeen maanmittausjohtaja 
Seppo Sululta sen perinteisen 
urheilukysymyksen: ”Miltäs nyt 
tuntuu?”

”Hyvältä tuntuu, hyvin meni. 
Vähän kyllä jännitti ennen kuin 
saatiin tulokset. Hyvät tulokset 
olivat henkilökunnan kannal-
ta hieno asia, koska he ovat 
tehneet tosissaan töitä tämän 
onnistumiseksi.”  

Maanmittauslaitoksella on 
satsattu erilaisiin ilmapiirihank-
keisiin, työtä tehostaviin tietojär-
jestelmiin ja projekteihin, joissa 
laitoksen eri toimitusprosessien 
etenemistä on virtaviivaistettu. 
Hämeessä lähdettiin liikkeelle 
laajalla rintamalla ja päämääräksi 
otettiin niin ilmapiiriin, toimi-
tusprosessien  kuin taloudenkin 
kohentaminen.

Hieno oppimisprosessi

Kolmen vuoden aikana Maan-
mittauslaitoksen henkilöstölehti 
Viisari kirjoitti Hämeen matkas-
ta huipulle useita artikkeleita. 
Hankkeen julkisuudella Sulku ka-
sasi itselleen, mutta myös työn-



tekijöille hieman paineita pyrkiä 
tosissaan kohti päämäärää.

Nyt voidaan todeta, että muun 
muassa toimitusten tulos on 
saatu plussalle, markkinatuo-
tannon tavoitteet on ylitetty 
ja prosessit ovat tehostuneet. 
Samalla henkilöstön itsetunto 
on noussut. Kolmevuotinen 
oppimisprosessi tuotti tulosta.

Myös lohkomistoimitusten 
läpimenoaika saatiin tippumaan 
vuoden 2003 13 kuukaudesta 
9,1 kuukauteen vuonna 2005. 
Tämä tapahtui laadusta tinki-
mättä, sillä vuonna 2005 Hä-
meen virheprosentti oli kaikkien 
toimistojen vertailussa pienin eli 
3,3 %. 

Keinot on monet

Kun Hämettä ryhdyttiin vie-
mään huipulle, määriteltiin 
toimiston menestyksen kannalta 
kriittisiksi menestystekijöiksi 
muun muassa asiakastyytyväi-
syys, lohkomisten läpimenoaika, 
toimitusten tuloskertymä ja 
hyvinvoiva henkilökunta.

Jotta päämäärät ja keinot tavoit-
teiden saavuttamiseksi selkiytyi-
sivät, puhui Sulku työntekijöiden 
kanssa jatkuvasti ja mitä erilai-
simmissa tilanteissa.

Lisäksi tavoitteita kirjattiin 
prosessisuunnitelmiin ja useita 
pienempiä kehittämishankkeita 
käynnistettiin. Yhtenä esimerk-
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kinä voisi mainita päivä pois 
lohkomisesta -hankkeen. Tässä 
yhteydessä pyrittiin 
ottamaan käyt-
töön muissa 
maanmittaustoimis-
tossa hyviksi havaittu-
ja toimintatapoja.

Hämeessä on siis tehty töitä, 
mutta ilmapiiri sen kun kohe-
nee. Jo Maanmittauslaitoksen 
vuoden 2004 ilmapiirikyselys-
sä Hämeen maanmittaustoi-
misto oli kivunnut parhaiden 
toimistojen joukkoon. Vuonna 
2005 tulokset paranivat vielä 
hieman. Tätä voi pitää erittäin 
hyvänä saavutuksena.

Työtyytyväisyysindeksi
Maanmittauslaitoksessa



PIRKANMAAN-SATAKUNNAN MAANMITTAUSTOIMISTO
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Asiantuntijana ja asiakkaan 
palveluksessa 

AAsiakaspalvelijalla pitää olla kyky 
kuulla asiakasta ja olla asiakkaan 
palvelija. Asiakaspalvelutilantees-
sa vaatii taitoa selvittää, mitä 
asiakas loppujen lopuksi halu-
aa. Kun asiakkaalla on tunteet 
pinnalla, asiakaspalvelijan on 
rauhassa selvitettävä vyyhteä ja 
ongittava ongelma esille: ”Te siis 
haluatte tietää, mistä tierasitteet 
tulevat ja missä ne esitetään?” 
Näin Pirkanmaan-Satakunnan 
maanmittaustoimistossa tava-
taan tehdä.

Pääosa asiakaspalvelua on sel-
vitystyötä, selvitetään ja kerro-
taan asiakkaalle tilan rasitteet ja 
oikeudet. Tierasitteet askarrutta-
vat yleisimmin samoin kuin 
se, miten tieoikeudet on pe-
rustettu. Yhdelle mahdollisuus 
käyttää toisen tietä on oikeus, 
toiselle tilan halki menevä tie on 
rasite. Kun nämä asiat ovat 
toimituksessa kirjattu, vältytään 
naapurusten välisiltä riidoilta. 
Toimituskokouksessa asiat käsi-
tellään, mutta jälkikäteen toimi-
tusasiakirjan kiemurat selviävät 
maanmittaustoimiston asiakas-
palvelussa.

Vanhat maanmittausasiakirjat ja 
-kartat ovat myös sukututkijoi-
den lähdeaineistoa. Asiakaspal-
velussa neuvotaan, miten kylän 
ja tilan tietoja löytyy mikrofil-
meiltä. Alkuperäistä aineistoa ei 
voi enää tutkia maanmittaustoi-
mistossa, mutta niiden kopiota 
voidaan tulostaa digitaalisesta 
arkistosta tai tilata Arkistokes-
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kuksesta Jyväskylästä. Asiakkai-
den mielestä tasokkaat skanna-
tut kartat ja toimitusasiakirjat 
ovat usein jopa alkuperäisiä 
parempia, ja ainakin helpommin 
käsiteltäviä.  

Pääosa lohkomistoimituksia 
koskevasta neuvonnasta teh-
dään puhelimitse. Lohkomistoi-
mitusta ei enää juuri haeta vaan 
käräjäoikeuden vahvistettua 
lainhuudon lohkomistoimitus 
käynnistyy automaattisesti. 
Siinä vaiheessa, kun asiakas saa 
maanmittaustoimistolta asiakas-
kansion, jonka sisällä on ilmoitus 
toimituksen vireilletulosta sekä 
tietoa lohkomistoimituksesta, 
asiakaspalvelussa alkavat puheli-
met piristä: mikä on lohkominen, 
mitä siinä tapahtuu, mitä minun 
pitää tehdä? Puhelimitse tiedus-
tellaan myös paljon kiinteistöjen 
kauppahintatietoja.

Karttoja kaupan myös 
messuilla

Pirkanmaan-Satakunnan maan-
mittaustoimisto osallistui kesällä 
2005 Farmari-maatalousmessuil-
le Pirkkahallissa. Moni messuja 
kiertävä poikkesi Luonnonvarat-
osastolla, jossa karttojen ja 
maanmittausasioiden lisäksi oli 
tietoa maa- ja metsätalousmi-
nisteriön hallinnonalalta. Ulla 
Nissinen Porin toimipisteestä oli 
paikalla ja kertoo asiakkaiden 
kyselleen ihan samoja asioita 
kuin normaalistikin. Perintei-
nen maatalousmessukävijä eli 

lapsiperhe saattoi osastolla 
pyörähtää, mutta karttakaupan 
tekeminen kestää sen 
verran aikaa, 
etteivät lapset tah-
do jaksaa odottaa. 
”Kyllä monet tulivat 
meidän osastolle ihan 
varta vasten karttaa osta-
maan”, kertoo Ulla Nissinen 
kokemuksistaan 
Farmari-messuilta.

Parasta mainosta toiminnalle 
on tyytyväinen asiakas. Niin 
kuin se tieoikeuksiaan tie-
dustellut asiakas, joka poistui 
Näsilinnankadulle mukanaan 
ostamansa rekisteriote ja asiaan 
liittyvät kartat, Peruskartta ja 
maastokartan tuloste lami-
noituna.

Kysytyimmät kiinteistötuotteet 
ja palvelut Maanmittauslaitoksessa



Laadukkaasta aineistosta 
laadukas kartta

KAAKKOIS-SUOMEN MAANMITTAUSTOIMISTO
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Maanmittauslaitos uudistaa 
1:50 000 Maastokarttoja kan-
sainväliseen lehtijakoon. Ensim-
mäisessä vaiheessa vuoteen 
2008 mennessä muunnetaan 
nykyiset yleislehtijaon 1:50 000 
kartat uuteen malliin, ja toi-
sessa vaiheessa vuoden 2006 
lopussa käynnistyy täysin uudis-
tettujen karttojen laatiminen 
ja painaminen. Ensimmäisen 
vaiheen uudistettujen 1:50 000 
Maastokarttojen painatus alkoi 
vuonna 2005 Kaakkois-Suomen 
maanmittaustoimiston alueelta 
Lappeenrannasta. 

”Tällä hetkellä toimistomme 
alueelta on painettu kuusi uutta 
Maastokarttaa. Olettaisin että 
koko alue painetaan vuoden 
2006 aikana”, arvelee kartasto-
päällikkö Pasi Aalto Kouvolasta. 

”Ensivaiheen 1:50 000 kartta 
tuotetaan nopeasti, parissa 
vuodessa koko maasta. Samalla 
aiempien karttojen  tiestötie-
dot ajantasaistetaan”, kiittelee 
myyntipäällikkö Aaro Mikkola 
Kouvolasta.
 
Kaakkois-Suomessa kiitellään 
kartan uutta koordinaatistoa, 
joka on GPS-yhteensopiva. Nyt 
koko maan karttalehdet tulevat 
samaan koordinaatistoon, joka 
sopii niin harrastajille kuin am-
mattilaisillekin, kuten esimerkiksi 
armeijalle. 



Oravasta peruskartta 
tunnetaan

Uudistuksessa oravakarttojen 
mittakaava muutetaan 1:25 000. 
Kouvolan alueella kaivataankin 
jo näitä uusia karttoja. ”Vuoden 
2006 aikana alueelta saadaan 
tuotantoon neljä täysin ajan-
tasaistettua karttalehteä. Koko 
alueelta uudet karttalehdet 
saadaan 5-10 vuoden kuluessa”, 
laskeskelee Aalto.

Uudistuksen valmistuttua tar-
vitaan vähemmän karttalehtiä 
isomman alueen kattamiseksi, 
koska oravakartan mittakaava 
muuttuu pienemmäksi. ”Asi-
akkaiden on entistä helpompi 
rakentaa karttalehdistä koko 
oman toimialueen kattava kart-
ta”, huomauttaa Mikkola.

Uusissa kartoissa muutettiin 
osin karttojen kuvaustekniikkaa. 
Kartoilla kaupunkien karttakuva-
us on entistä selkeämpää.
 ”Uusissa 1:25 000 kartoissa 
julkiset rakennukset erottu-
vat muista entistä paremmin”, 
kiittelee ammattimaisin silmin 
karttoja tarkasteleva Aalto. Nyt 
odotetaan, mitä mieltä asiakkaat 
ovat muutoksista. 

Molemmilla uusilla kartoilla 
karttapinta ulottuu paperin itä- 
ja eteläsivuilla reunaan saakka. 
Tulevaisuudessa kartan valkoisia 
reunoja ei tarvitse leikellä yhdis-
tettäessä karttalehtiä isommaksi 
kokonaisuudeksi. 
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Kaakkois-Suomen toimiston 
alueella myydään vuosittain 
muutamia satoja 
1:50 000 Maasto-
karttoja ja 
1:25 000 Perus-
karttoja alun tois-
tatuhatta. Tulosteita 
myydään useampia tuhansia.
 
Karttoja tarvitaan monissa 
harrastuksissa kuten melotta-
essa, suunnistettaessa ja ret-
keiltäessä, mutta myös monet 
ammatinharjoittajat tarvitsevat 
tietoa maastosta ja tiestöstä. 
Samoin palo- ja pelastuspalve-
luille on erittäin tärkeää, 
että kartta-aineistot ovat 
laadukkaita ja ajantasaisia.

Painettujen karttojen ja tulosteiden 
myynti Maanmittauslaitoksessa



 ETELÄ-SAVON MAANMITTAUSTOIMISTO

Esimiehet koulun penkille

M
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Maanmittauslaitoksessa esimie-
het ovat opiskelleet vuoden 
2005 ahkerasti. Taustalla on 
vuotta aiemmin organisaation 
sisällä annettu suositus, että 
kaikki prosessivastaavat suorit-
taisivat johtamisen erikoisam-
mattitutkinnon, JET-tutkinnon. 
Yleensä esimiehet ovat jonkin 
erityisalueen asiantuntijoita, 
mutta käytännön työssä tarvi-
taan myös henkilöstön, talouden 
ja asiakkuuden hyvää johtamis-
taitoa.

Etelä-Savon maanmittaustoi-
mistossa koulutushaasteeseen 
tarttui lähes koko johtotiimi.

”Meillä on valmistumassa JET-
koulutusohjelmasta seitsemän 
esimiestä eli melkein koko 
toimiston johtotiimi. Olemme 
myös ainoa yksikkö, jossa maan-
mittausjohtaja on mukana kou-
lutuksessa omien väliportaan 
esimiestensä kanssa”, kertoo 
Etelä-Savon maanmittaustoimis-
ton maanmittausjohtaja Tuula 
Manninen.

Useissa maanmittaustoimistoissa 
JET-koulutus on hoidettu pai-
kallisen oppisopimustoimiston 
kanssa oppisopimuskoulutuk-
sena. Riittävän suuren ryhmän 
saamiseksi kokoon Etelä-Sa-
vossa koulutukseen pyydettiin 
mukaan myös muiden virastojen 
esimiehiä, kuten metsäalalta, 
TE-keskuksesta ja ympäristökes-
kuksesta.



”40 opintoviikon koulutus kes-
tää parisen vuotta ja perustuu 
vapaaehtoisuuteen. Koulutuk-
sesta noin 30 työpäivää voi teh-
dä työaikana, mutta muu opis-
kelu tapahtuu pääosin omalla 
ajalla”, kertoo Manninen.

Hänestä oppisopimuskoulu-
tuksen suuri anti on se, että 
luennot sekä harjoitustyöt ovat 
olleet käytännönläheisiä, jolloin 
esimiehet näkevät siitä olevan 
hyötyä omassa työssään. 

Koko toimisto hyötyy

JET-tutkinnon näytöt tehdään 
suoraan omasta työstä. Etelä-
Savossa aiheina ovat palkitse-
minen, esimiehen ajankäyttö, 
talousmittarit, tilusjärjestelypro-
sessin käynnistäminen, sähköi-
nen arkisto, vihjetietojärjestelmä 
karttojen ajantasaistuksessa ja 
arkistotutkimusohjeen laatimi-
nen.

”Esimiehet ovat opiskelleet 
aiemminkin, mutta koulutus on 
ollut sirpaleista ja keskittynyt 
yksittäisiin asioihin. JET-koulutuk-
sessa käydään läpi puolentoista 
vuoden aikana ja harjoitusten 
voimalla koko esimiestyön kir-
jo”, kehuu Manninen.

Etelä-Savon maanmittaustoimis-
tossa myös henkilöstö kokee, 
että JET-koulutus on tarkoitettu 
heidän hyödykseen. Opiskelusta 
on tullut koko toimiston asia, ja 
esimerkiksi opiskeluun kuuluvia 
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Johtamisen
erikoisammattitutkinto 
JET-koulutus 2005- 2010

näyttöjä ja projektitöitä esitel-
lään ja arvioidaan yhdessä.

”JET-koulutuksessa 
ryhmädynamiik-
ka on ollut hyvin 
avointa. Olemme 
käyneet paljon luotta-
muksellisia ja kokemuspe-
räisiä keskusteluita. Esimiehet 
kokevat olevansa samassa ve-
neessä ja näkevät, että samoja 
asioita tapahtuu myös muille ja 
muissa organisaatioissa”, kuvaa 
Manninen.

”Jokainen on laatinut opintojen 
aikana myös henkilökohtaisen 
kehittymissuunnitelman. Esimie-
hen tehtävä on sellainen, että 
siinä löytyy aina kehitettävää. 
Pitää olla entistä kärsiväl-
lisempi, empaattisempi, 
vastaanottavaisempi 
tai tiukempi silti 
omaa per-
soonalli-
suuttaan 
kadotta-
matta”, 
listaa 
Manni-
nen.



POHJOIS-SAVON MAANMITTAUSTOIMISTO

Kun väkisin otetaan, 
se kunnolla korvataan!

T
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Teitä rakennetaan kaikkien 
eduksi, yleisiä teitä erityisesti. Ne 
kuuluvat yhteiskunnan perus-
infrastruktuuriin. Teitä linjatessa 
hyvin harvoin vältytään siltä, 
että yksittäisille maanomistajille 
koituu maa-alueen menetyksiä 
tai muita haittoja. Ne kuiten-
kin korvataan maanomistajille 
tietoimituksessa.

Maantietoimituksen hakijana 
on Tiehallinto. Maanmittaus-
laitos vastaa puolueettomana 
viranomaisena toimituksesta ja 
Tiehallinto maksaa toimituksesta 
aiheutuvat kulut. 

Arviointipäällikkö Kyösti Sor-
munen Pohjois-Savon maan-
mittaustoimistosta kertoo 
yhteistyön niin tiepiirin kuin 
maanomistajienkin kanssa suju-
van hyvin. 

”Pohjois-Savossa tiepiirin ja 
maanmittaustoimiston vuotuisia 
yhteistoimintapäiviä on järjestet-
ty jo 1980-luvulta lähtien. Näi-
den lisäksi pidetään pienempiä 
palavereja pitkin vuotta tarpeen 
mukaan sekä sovitaan asioista 
puhelimitse ja sähköpostilla. 
Savo-Karjalan tiepiirin Maanhan-
kintaryhmän ja Pohjois-Savon 
maanmittaustoimiston Lunastus-
tiimin yhteistyö toimii erinomai-
sesti, välit ovat luottamukselliset. 
Apua annetaan ja saadaan”, 
Sormunen toteaa.

Yhteistyön taustalla on myös 
Tiehallinnon ja Maanmittauslai-



toksen TIETO-yhteistyö, joka on 
mahdollistanut tietoimituksen 
kestoajan lyhentämisen, päällek-
käisen työn välttämisen, tarpeet-
tomien toimintojen karsimisen, 
toimituskustannusten alenemi-
sen ja tietoimituskorvauksiin 
liittyvien korkomenojen pie-
nenemisen.

Yhteistyössä on voimaa

Pohjois-Savossa tiepiiri luottaa 
maanmittaustoimiston työn 
laatuun. ”Nykyään maanmittaus-
toimisto tekee paljon niitä töitä, 
jotka tiepiiri aiemmin teetätti 
konsulteilla. Näitä ovat muun 
muassa tiealueiden rajojen 
ja tien ajoratojen keskilinjan 
maastoonmerkinnät tienraken-
nusta varten. Rajaamistoimi-
tusten alkuvaiheessa vuonna 
2000 tiepiiri käytti konsultteja 
maanmittaustoimiston mitta-
usryhmien ohella, mutta luopui 
kokeilusta heti ensimmäisen 
maastokauden jälkeen todettu-
aan maanmittaustoimiston työn 
tehokkaaksi”, Kyösti Sormunen 
kertoo. 

”Töitä on tehty jopa talvella 
paksujen hankien keskellä GPS:
ää käyttäen. Samalla on tehty 
kiinteistörajatietojen peruspa-
rannusta. Käytäntönä on ollut 
myös hyvin pitkään, että maan-
mittaustoimisto selvittää tietoi-
mituskorvausten maksamista 
varten toimituksen loppuko-
kouksen ajankohdan mukaiset 
omistajat ja heidän maksu-
yhteystietonsa.”

Vuosina 2003-2005 tehtiin ”Ti-
lusjärjestelyt pääteillä” -projekti 
yhteistyössä Tiehallin-
non ja Maanmitta-
uslaitoksen kanssa. 
Projektin työ- ja 
ohjausryhmässä oli 
vahva edustus Savo-Kar-
jalan tiepiiristä ja Pohjois-Sa-
von maanmittaustoimistosta, 
joten maakunnassa yhteistyö 
on vankalla pohjalla. 

”Kynnys uusien kokeilujen aloit-
tamiseen on ollut matalalla, 
koska osapuolet ovat luot-
taneet toisiinsa. Tietoimitus-
menettelyä helpottaa kovasti 
tiepiirin asenne, että kun väkisin 
otetaan, se myös kunnolla kor-
vataan”, Sormunen kiittelee.
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Rajaamistoimitusten kestoaika
Maanmittauslaitoksessa



POHJOIS-KARJALAN MAANMITTAUSTOIMISTO

Ylä-Lapin kartoitusta tehdään 
eri puolilla Suomea

Y
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Ylä-Lapin kartastotyöt siirtyivät 
Puolustusvoimilta Maanmit-
tauslaitokselle vuonna 2002. 
Näin Lapin maanmittaustoimis-
ton kartastovastuualue lähes 
kaksinkertaistui. Koska alueen 
aiempi topografikartan aineisto 
ei sovellu suoraan maastotieto-
kannaksi, alueen maastotiedot 
kartoitetaan uudelleen vuoteen 
2008 mennessä.

Uutta maastotietokantaa luo-
daan pääosin ilmakuvatulkinnalla. 
Maanmittaustoimistot tekevät 
Ylä-Lapin kartoitusta alihankin-
tana Lapin maanmittaustoimis-
tolle, mikä on hyvä esimerkki 
siitä, kuinka Maanmittauslaitos 
pystyy jakamaan resurssejaan eri 
puolella Suomea tehokkaasti.

”Tämä on haastava ja hieno 
viimeinen mahdollisuus tehdä 
karttaa aivan sen alkuvaiheista 
asti, sillä tämän jälkeen koko 
Suomi on Maastotietokannassa”, 
kertoo kartoittaja Irene Matilai-
nen Pohjois-Karjalan maanmit-
taustoimistosta. 

Matilaisen kuluvan vuoden työ-
maana on kartoittaa noin 250 
neliökilometriä lähinnä Vätsärin 
ja Kaldoaivin erämaa-alueilta. 
Ilmakuvilta haetaan kuviot ja 
maaston yksityiskohdat, jotka 
halutaan esittää maastotie-
doissa. Ylä-Lapin kartoituksessa 
käytetään väärävärikuvia, joita 
tulkitaan stereokartoituksena 
toimistossa.



”Alueella on paljon pieniä 
lampia, kivisyyttä ja paljasta 
paljakkaa, mutta myös metsäisiä 
alueita. Maasto on  rikkonaista, 
upeaa luontoa, jossa ihmisen 
vaikutus ei paikoin liiemmin näy. 
Näissä maisemissa haasteena 
on erottaa esimerkiksi lohkarei-
suus, kallioisuus ja kivisyys sekä 
toisaalta suo, soistuma ja pieni 
lampi”, kuvaa Matilainen.

Haastavaa ja 
mielenkiintoista työtä

Ennen tulkintaa maastosta hae-
taan ns. tulkinta-avaimia, jotka 
kuvaavat maaston erityispiirteitä 
ja ominaisuuksia. Stereotyössä 
avaimia käytetään tulkinnan 
tukena. Seuraavana kesänä tar-
kistetaan maastossa epäselviksi 
jääneitä kohteita ja täydennettä-
vät tiedot viedään vielä Maasto-
tietokantaan ennen työn valmis-
tumista. Matilaisen ensimmäinen 
maasto-osuus Ylä-Lapissa viime 
kesänä kesti yhteensä kuutisen 
viikkoa.

Kartoittajan työ vaatii jatkuvaa 
tarkkuutta, pitkäjänteisyyttä, 
yleistämisen kykyä sekä ilmaku-
vien tulkintataitoa. Pienipiirtei-
seen maisemaan saa nopeasti 
kulumaan aikaa, mutta lopputu-
los ei välttämättä palvele kartan 
käyttäjää. Lisäksi maasto-olo-
suhteet vaativat hyvää kuntoa, 
sillä päivittäiset patikointimatkat 
voivat olla useita kymmeniä 
kilometrejä. 
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”Työhön kuuluu ymmärtää 
alueellisia luonnonolosuhteita. 
Tutustumalla alueen 
elinkeinohistoriaan 
ja geologiaan, te-
kemällä yhteistyötä 
paikallisten toimijoi-
den ja asukkaiden kans-
sa pystytään ammentamaan 
taustatietoa ja ymmärtämään 
alueiden erityispiirteitä entistä 
paremmin”, jatkaa Matilainen.

”Tulkintaa tehdään pääosin 
sisätyönä, mutta välillä työ vie 
silti mukanaan. Tästä on tullut 
todellinen Lapin lumo, mikä 
on toisaalta myös tarpeen, jot-
ta työ ei kävisi liian raskaaksi”, 
tunnelmoi Matilainen. 
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Maastotietojen kartoitus
Maanmittauslaitoksessa



KESKI-SUOMEN MAANMITTAUSTOIMISTO

Keski-Suomessa jatkuvuutta 
tiestön ajantasaistamisessa

K
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”Keski-Suomen maanmittaus-
toimistossa digitaalisen tiestö-
tiedon laadun takeena on ollut 
asettuminen asiakkaan asemaan, 
asiakkaan tarpeiden ymmärtä-
minen ja sen näkeminen, mikä 
työssä on tärkeintä ja miten 
työn voisi tehdä entistä näppä-
rämmin”, selittää keskisuomalais-
ta ajattelutapaa alueen tiestön 
vastuuhenkilö, kartastoteknikko 
Pekka Sintonen. Työn onnistu-
misesta kertoo ulkopuolisen 
konsultin vuosittain tekemien 
laatutestien keskiarvo, joka on 
Keski-Suomessa hyvä.

Jotta Maastotietokantaan tallen-
nettu digitaalinen tiestöaineisto 
säilyisi hyvänä, sitä on pidettävä 
jatkuvasti ajantasalla. Uuden tien 
keskilinja mitataan maastossa 
GPS:llä 3 metrin sijaintitark-
kuudella. Samalla tien luokitus, 
päällyste, osoitteet ja nimet 
tarkistetaan, sekä poistuneet tiet 
poistetaan tietokannasta. Tär-
keimmistä teistä kuten maan-
teistä ja taajamien pääteistä 
uudet tiedot viedään Maasto-
tietokantaan kolmen kuukauden 
kuluessa. Muiden teiden osalta 
aikaa on puoli vuotta.

Digitaalisen tieaineiston 
kysyntä kasvaa 

Kymmenkunta vuotta sitten 
digitaaliselle tiestölle alkoi olla 
kysyntää. Sitä ennen mm. Tiehal-
linnon ylläpitämistä paikallisteistä 
ei välttämättä ollut koordinaatti-
tietoa, tiedettiin vain tien alku- ja 
loppupiste ja pituus metreissä.



Nykyään autonavigaattorit 
opastavat autoilijoita perille digi-
taalisen tieaineiston perusteella, 
kuljetaan vain rastilta rastille. 
Tavarakuljetukset tulevat yhä 
harvemmin perille paikallistun-
temuksen perusteella. Palo- ja 
pelastuspalvelussa kuntarajat al-
kavat hämärtyä, lähin sairasauto 
saattaakin tulla naapurikunnasta, 
jolloin ajantasaiset tieaineistot 
ovat oleellisen tärkeitä. 

Tulevaisuudessa yhtenäisen 
tie- ja osoiteaineiston tärkein 
käyttäjä on kansallinen tie- ja 
katutietojärjestelmä Digiroad, 
jonka käyttäjiksi tulevat mm. hä-
täkeskukset ja kuljetusyritykset.

Keski-Suomen alue on haas-
teellinen työkenttä tiestön 
ylläpitäjälle, sillä Jyväskylä on 
yksi maamme liikenteen solmu-
kohdista. ”Täällä tiestöaineiston 
eheysvaatimus korostuu. Jos 
sieltä joku pätkä puuttuu, ohjaa-
vat autonavigaattorit ajoneuvot 
kiertoteille. Samalla  esimerkiksi 
tavarakuljetuksien matkamit-
tauksiin tulee epätarkkuuksia”, 
kuvailee Sintonen.

Palautetta tiestövastaaville tulee 
parin viikon välein internet-kart-
tapalveluja tuottavalta yritykseltä 
ja Kansalaisen Karttapaikan käyt-
täjiltä. Myös monet muut asiak-
kaat ottavat suoraan yhteyttä. 
Aineistossa on toki virheitä ja 
puutteita, koska tiestö elää jat-
kuvasti; uutta tietä rakennetaan 
ja vanhaa tietä jää pois käytöstä. 
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”Vaikka kävisi koko tiestön läpi, 
ei voi sanoa, että homma on 
valmis. Ajantasaistami-
nen jatkuu aina”, 
muistuttaa Sinto-
nen.
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Maastotietokannan 
tiestön ja osoitteiston 

täydellisyys
Maanmittauslaitoksessa



POHJANMAAN MAANMITTAUSTOIMISTO

Pohjanmaan tilusjärjestelyjen 
tarveselvityksistä tuli menestys

A
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Aiemmin uusjako saattoi lähteä 
liikkeelle yhden maanomistajan 
aloitteesta ja voitiin toteuttaa 
niin laajalla alueella kuin virka-
miehet näkivät tarkoituksenmu-
kaiseksi. Vaikka uusjaossa saatiin 
hyviä tuloksia, toimintatapa 
herätti usein laajaa vastarintaa.

Niinpä Pohjanmaalla alettiin 
kehittää 90-luvun alussa asiakas-
lähtöistä toimintaa, jossa tilusjär-
jestely räätälöidään maanomis-
tajien tavoitteiden perusteella. 
Uudesta toimintatavasta jalostui 
tilusjärjestelyn tarveselvitys, josta 
on tullut menestys.

Peltotilusjärjestelyssä pienet 
hajallaan olevat peltolohkot 
kootaan suuremmiksi perus-
lohkoiksi. Samalla saneerataan 
tilusjärjestelyalueen tilustie- ja 
valtaojaverkko ja optimoidaan 
kulkumatkat.
 
”Tilusjärjestelyyn ryhtyminen 
edellyttää maanomistajien 
kannatusta ja yleistä kannatta-
vuutta, jotka selvitetään tarve-
selvityksessä. Samalla selvitetään 
myös muiden viranomaisten 
tarveselvitysaluetta koskevat 
suunnitelmat ja hankkeet”, ker-
too maanmittausinsinööri Juha 
Patana Pohjanmaan maanmit-
taustoimistosta.

”Peltojen tilusjärjestelytarve kas-
voi merkittävästi EU:hun liitty-
misen kiihdytettyä maatalouden 
rakennemuutosta Suomessa. 
Luopuvilta viljelijöiltä ostetut tai 



vuokratut peltolohkot sijaitsevat 
yleensä hajallaan, jolloin peltoti-
lan tuotto karisee kulkemiseen 
peltojen välillä”, jatkaa Patana.

Maanmittaustoimisto kehittää 
tilusjärjestelytoimintaansa alue-
kehitystoiminnan ja EU-hank-
keiden avulla. Hankkeet ovat 
tärkeitä tilusjärjestelytoiminnan 
ja tilusrakenteiden vaikutusten 
tiedotuskanavia.

Tarveselvityksestä tuli 
menestys

Maanomistajien hakemia tarve-
selvityksiä Pohjanmaalla on teh-
ty enimmillään 40:llä eri alueella, 
joiden peltopinta-ala on ollut 
yhteensä 40 000 hehtaaria. 

”Tarveselvityksiä tehdään nyt 27 
alueella, joilla on peltoa 25 000 
hehtaaria. Uusia tarveselvityksiä 
käynnistyy jatkuvasti maanomis-
tajien aloitteesta, vaikka niitä 
ei tällä hetkellä markkinoida”, 
kertoo Patana.

”Tilusjärjestelyssä osa maan-
omistajista haluaa kaikki mah-
dolliset parannukset, osa tietyt 
parannukset tietyille alueille ja 
jotkut haluavat tilanteensa py-
syvän ennallaan”, kuvaa Patana 
käytäntöjä.

Aiemmin uusjakoihin kului 
10-15 vuotta, mutta nykyisin 
2-5 vuotta. Samalla valitukset 
maaoikeuteen ovat vähentyneet 
minimiin. 
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Tilusjärjestelytoiminta sovel-
tuu myös metsiin. Esimerkiksi 
yhteismetsäalueita pe-
rustamalla voidaan 
tehostaa metsän 
hoitoa ja tuottoa. 
Viranomaisista Tie-
hallinto käyttää tilusjär-
jestelyä liikenneturvallisuus-
hankkeisiin, Ratahallintokeskus 
tasoristeysten poistamisista 
aiheutuvien haittojen vähen-
tämisiin ja Ympäristöhallinto 
Suojelualueiden perustamisiin. 

Kaikki maanmittaustoimistot 
ovat ottaneet Pohjanmaan 
mallin mukaisen tilusjärjestely-
toiminnan palveluvalikoimaansa. 
Tällä hetkellä peltoalueiden 
tarveselvityksiä tehdään myös 
Pirkanmaalla, Satakunnas-
sa, Keski-Suomessa ja 
Pohjois-Savossa. Poh-
janmaan maan-
mittaustoi-
miston 
tarvesel-
vitystii-
mi tukee 
muualla 
käynnisty-
viä tar-
veselvi-
tyksiä.

Peltotilusjärjestelyn
tarveselvitykset

vuoden vaihteessa2005- 2006



POHJOIS-POHJANMAAN MAANMITTAUSTOIMISTO

Yhteistyö oppilaitosten kanssa 
tuottaa tulosta

P
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Pohjois-Pohjanmaan maa-
mittaustoimistossa on tehty 
tosissaan työtä sen eteen, että 
yhteistyö oppilaitosten kanssa 
olisi hyödyllistä sekä oppilaalle, 
koululle että työnantajalle. Myös 
Maanmittauslaitoksen keskushal-
linto tukee oppilaitosyhteistyötä 
siten, että työpaikkaohjaukseen 
on kohdennettu aikaisempaa 
enemmän voimavaroja.

”Budjetoinnin työpaikkaoh-
jaukseen täytyy näkyä ohjauksen 
laadussa ja työkavereiden asen-
teissa. Harjoittelijoiden kanssa 
olemme tekemisessä myös 
Maanmittauslaitoksen tulevaisuu-
den kanssa”, painottaa työpaik-
kaohjaaja ja kartoittaja Mikko 
Marjomaa Pohjois-Pohjanmaan 
maanmittaustoimistossa.

”Tavoitteenamme on poimia 
opiskelijoista parhaat. Yhteistyöl-
lä oppilaitoksen kanssa tutus-
tumme oppilaisiin ja voimme 
vaikuttaa opetukseen. 
Pohjois-Pohjanmaalla Merikos-
ken ammatillisessa koulutuskes-
kuksessa voi suorittaa maan-
mittausalan perustutkinnon eli 
valmistua kartoittajaksi. Opiske-
luun sisältyy kolmen kuukauden 
työssäoppimisjakso. 

Marjomaan mielestä työssäop-
piminen ei toiminut aiemmin 
oikein hyvin, mistä kärsivät kaikki 
osapuolet. Niinpä hän alkoi tut-
kia, miten työssäoppimista voisi 
kehittää Maanmittauslaitoksessa.



Opettajat maanmittaus-
toimistossa

Nykyisin Pohjois-Pohjanmaalla 
oppilaitoksen ja maanmittaus-
toimiston yhteistyö on ainutlaa-
tuista, avainasiana on toistensa 
tuntemus. Opettajat ovat olleet 
töissä maanmittaustoimistossa 
ja toimistolaiset käyvät säännöl-
lisesti opettamassa koululla.

”Merikosken opettajille oli 
yllätys, miten monipuolista 
kartoittajan työ on. Äidinkielen 
opettaja havaitsi esimerkiksi, 
että kartoittaja tarvitsee työs-
sään paljon vuorovaikutustaitoja 
ja suullista esiintymistä. Lisäksi 
hän opetti työelämäjaksollaan 
toimitusinsinööreille hyvää asia-
kirjakieltä”, kuvaa Marjomaa.

”Ruotsinkielen opettaja taas 
kiinnostui vanhan arkistoaineis-
tomme ruotsista ja opetti meille 
asiakaspalveluruotsia”, jatkaa 
Marjomaa.

Pohjois-Pohjanmaalla ei ole vielä 
pulaa työntekijöistä. Toimistolla 
on varalla useita hyviä työssäop-
pijoita, joita on käytetty kesäisin. 
Osa heistä on päätynyt myös 
muihin maanmittaustoimistoihin.

”Maanmittauslaitoksessa kar-
toittaja toimii sisä- tai maasto-
kartoittajana, pääasiassa joko 
tilusjärjestely-, perustoimitus-, 
arviointi- tai maasto- ja rajatie-
toprosesseissa. Työ on moni-
puolista, haastavaa ja itsenäistä, 
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ja työn jälki vaikuttaa koko 
laitoksen toimintaan”, kehuu 
Marjomaa.

Hän on kuitenkin 
huolissaan, kiin-
nostuuko jatkossa 
hyvä opiskelija-aines 
maanmittauksesta. Pohjois-
Pohjanmaalla opiskelijoiden 
värväys pyritään keskittämään 
oikeisiin kohderyhmiin, kuten 
partiolaisiin ja suunnistajiin, 
joita räntäsade tai sääsket eivät 
pelota.

Marjomaa on vakuuttunut 
Maanmittauslaitoksen hyvästä 
imagosta työpaikkana, kunhan 
opiskelijat pääsevät siihen 
tutustumaan. 

Henkilöstön koulutustaso
Maanmittauslaitoksessa



KAINUUN-KOILLISMAAN MAANMITTAUSTOIMISTO

VRS-verkko kattaa jo koko Suomen

M
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Maanmittauslaitoksessa on 
siirrytty jälleen askel yhä uu-
denaikaisempaan mittaustekno-
logiaan, kun toukokuussa 2005 
valmistui koko Suomen kattava 
VRS eli virtuaalinen tukiase-
maverkko. Suomi on Saksan ja 
Tanskan ohella edelläkävijöitä 
tämän järjestelmän käyttöön-
otossa ja Saksan jälkeen toiseksi 
suurin uuden mittausteknologi-
an hyödyntäjä.

VRS on loogista jatkoa Maan-
mittauslaitoksessa kehitetylle 
JAKO-sovellukselle ja senttitar-
kan reaaliaikaisen satelliittipai-
kannuksen eli RTK-mittauksen 
käyttöönotolle. Kaikki nämä 
uudistukset ovat tapahtuneet 
viimeisen kymmenen vuoden 
aikana. Teknologian eturintamas-
sa kulkeminen takaa sen, että 
Maanmittauslaitos on todellinen 
johtava maanmittauksen asian-
tuntija Suomessa. 

VRS-verkossa RTK-mittaus 
tapahtuu yksinkertaisimmillaan 
seuraavasti: mittaaja menee 
mittauskohteeseensa, käynnistää 
GPS-laitteensa mittausohjelman 
ja saatuaan selville likimääräisen 
sijaintinsa soittaa GSM-puhe-
limellaan Vantaalla Geotrimin 
tiloissa sijaitsevaan laskentakes-
kukseen. Hetken päästä mit-
taaja saa internetin välityksellä 
GPRS-yhteydellä korjausdataa ja 
mittaajan lähietäisyyteen muo-
dostuu virtuaalinen tukiasema, 
jonka avulla kartoituspaikannin 
ratkaisee kohteen senttitarkan 
sijainnin.
   



Tällä menetelmällä Maanmitta-
uslaitoksessa mitataan rajamerk-
kejä sekä kiinteistötoimituksissa 
että kiinteistörekisterikartan 
perusparannustehtävissä. Verkko 
soveltuu hyvin myös desimetri-
tarkkuudella tehtävään paikan-
nukseen, jota käytetään muun 
muassa Maastotietokannan 
tiestötietojen jatkuvassa ajanta-
saistuksessa .

Uusi teknologia otettu in-
nokkaasti vastaan

VRS-verkon on Suomeen 
rakentanut yksityinen mittaus-
alan yritys Geotrim, joka ilman 
suurimman asiakkaansa Maan-
mittauslaitoksen sitoutumista 
järjestelmän käyttäjäksi tuskin 
olisi rakentanut koko maan kat-
tavaa verkkoa. VRS-hanke edistyi 
etuajassa, kun Maanmittauslaitos 
osti lisenssejä reilusti sopimuk-
sen minimimäärää enemmän. 
Maanmittauslaitoksella on tällä 
hetkellä 164 RTK-käyttäjälisens-
siä ja järjestelmää käytetään kai-
kissa maanmittaustoimistoissa. 
   
Kartastoinsinööri Kari Kaikko-
nen kertoo, että heillä Kainuun-
Koillismaan maanmittaustoimis-
tossa on lähdetty innokkaasti 
mukaan käyttämään uutta tek-
nologiaa. ”VRS-verkon tuomia 
hyötyjä entisiin menetelmiin 
verrattuna ovat muun muassa 
työajan säästö, käyttökynnyksen 
pieneneminen, laiteinvestointien 
edullisuus ja GPRS-yhteys, jossa 
datan siirto on huomattavasti 
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halvempaa. Tietooni on tullut 
useita tyytyväisiä VRS-verkon 
käyttäjiä niin meillä 
kuin muissa maan-
mittaustoimis-
toissa”, Kaikkonen 
kertoo.
   
Kainuun-Koillismaan maan-
mittaustoimistolla on 11 
RTK-käyttäjälisenssiä. ”Uusien 
mittausmenetelmien tullessa 
laitekanta varmasti lisääntyy 
ja sitä myöten verkon hyödyn-
täminen. Eurooppalaisen pai-
kannusjärjestelmän Galileon 
valmistuttua 2010 satelliittipai-
kannuslaitteista tulee jokaisen 
maastomittaajan työkalu”, Kari 
Kaikkonen ennustaa.
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VRS-lisenssien määrät
Maanmittauslaitoksessa



LAPIN MAANMITTAUSTOIMISTO

Vuoden tulos varmistetaan 
keskitalvella

P
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Pohjois-Suomessa on maamme 
pisin talvi ja suurimmat etäi-
syydet, mutta silti Lapin maan-
mittaustoimisto on pinnistänyt 
toistuvasti kärkijoukkoon muihin 
toimistoihin verrattuna niin loh-
komisten kannattavuudessa kuin 
toimitusajoissa. 

”Lapissa lohkomisten vuoden 
tulos varmistetaan silloin, kun 
lumipeite on paksuimmillaan eli 
tulos riippuu siitä, miten työt 
organisoidaan alkuvuodesta. Kun 
vappu tulee, vuoden tulos on jo 
ennustettavissa, vaikka maasto-
kausi ei ole alkanutkaan”, kertoo 
tuotantopäällikkö Heikki Lind 
Lapin maanmittaustoimistosta.

”Olosuhteet ovat pakottaneet 
miettimään kustannus- ja tehok-
kuusasioita. Meillä toimitusinsi-
nöörit työskentelevät PETO-
prosessissa läpi vuoden. Kesällä 
keskitytään maastomittauksiin 
unohtamatta silti kokouksia ja re-
kisteröintejä. Syksystä eteenpäin 
viedään loput maastokauden 
tiedot rekistereihin”, jatkaa Lind.

Vuoden alkuun toimitusinsi-
nöörit ovat keränneet sellaiset 
lohkomistyöt, jotka eivät edel-
lytä maastotöitä, mutta vaativat 
paperityötä ja toimituskoko-
uksen. Tällaisia ovat esimerkiksi 
erillispalstojen lohkomiset.

Lohkomisessa kiinteistöstä 
ostettu alue eli määräala tai 
useampia määräaloja muo-
dostetaan itsenäiseksi uudeksi 



kiinteistöksi. Lohkomalla voidaan 
myös siirtää määräala toiseen 
kiinteistöön.

Lapissa lohkominen kestää 
keskimäärin 6,9 kuukautta. Yk-
sittäinen tontti hoituu yhdenkin 
henkilön toimituksena, suurem-
mat tehdään tiimityönä. 

”Eniten kestoaikaan vaikuttaa 
maastotyöt, jotka voi tehdä vain 
sulan maan aikana. Jos toimi-
tushakemus tulee syyskesästä, 
maastoon päästään aikaisintaan 
toukokuussa”, muistuttaa Lind.

Lohotaan silloin kun 
toivotaan

”Lapin erikoispiirteenä ovat tun-
turikeskukset, joiden asiakkaat 
Etelä-Suomesta toivovat toimi-
tusta esimerkiksi lomaviikolle. 
Toiveet on pyritty huomioimaan, 
josta olemme saaneet hyvää 
palautetta”, kehuu Lind.

Lapissa toimitusinsinöörille on 
annettu laskutustavoite, jonka 
toteutumista myös muut tiimin 
jäsenet voivat seurata. Henkilö-
kohtaisista tavoitteista muodos-
tuu koko tiimin tavoite, ja töitä 
tehdään yhteistuumin.

Lapissa koko henkilöstöä on 
koulutettu kustannusasioissa ja 
annettu ohjeet, miten kustan-
nuksia hallitaan. Esimerkiksi työ-
matkat voi kerätä ryppäisiin, ja 
yöpyminen kannattaa jo sadan 
kilometrin päässä.
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Lisäksi Lapissa laajat mittaustyöt 
on keskitetty erilliseen mittaus-
prosessiin, jolta muut 
tiimit tilaavat työt. 
Mittausprosessin 
mittaaja kerää 
samalle työmatkalle 
usean eri prosessin töi-
tä, jolloin tuotantovälineet 
ovat jatkuvassa käytössä.

Pelkkä lohkomisprosessin 
kehittäminen ei riitä, vaan 
myös hallinnollisten tehtävien 
sujuvuus vaikuttaa merkittä-
västi tuottavuuteen. Tärkeää 
on myös yhteistyö muiden 
viranomaisten kanssa. Lapissa 
kunnista on saatu nopeasti esi-
merkiksi rajapyykkien koor-
dinaattitiedot, mikä auttaa 
jälleen kerran pitkien etäi-
syyksien maakunnassa. Lohkomisten kestoaika

Maanmittauslaitoksessa



MAANMITTAUSLAITOKSEN ARKISTOKESKUS

taaliseksi. Ensimmäisessä vaiheessa 
skannausjärjestys on luotu maan-
mittaustoimistojen asettamien 
prioriteettien mukaan.

”Tärkeimpiä ovat isojakoon, uusja-
koon ja vesijättöihin liittyvät aineis-
tot, jotka kiinnostavat myös muita 
viranomaisia, tutkimuslaitoksia ja 
museoita. Valintaa tehdään sen 
mukaan, mihin arkistojen käyttö 
kohdistuu”, kertoo Rantala. 

”ARKKI on myös arkistohakemisto 
kaikkeen siihen aineistoon, mitä 
kiinteistötuotantotoimituksissa on 
syntynyt. ARKKI sisältää metatietoa 
myös nykyistä kiinteistöjärjestel-
mää edeltävältä ajalta”, muistuttaa 
Rantala.

ARKKIa käytetään 
päivittäin

ARKKI:a käyttää Maanmittauslai-
toksen ydintehtävissä noin 1500 
henkilöä. Seuraava haaste on saada 
arkistointi tapahtumaan suoraan 
tuotantojärjestelmistä, jolloin uutta 
arkistoitavaa aineistoa ei tarvitsisi 
enää skannata erikseen.

”Vaikka arkistot muuttivat Jyväsky-
lään, useimmat asiat, kuten kyselyt 
toimituksista tai rajoista, hoituvat 
maanmittaustoimistoissa, kuten 
aiemminkin.  Jos asiakas tekee 
kuitenkin esimerkiksi laajaa suku- 
tai kylätutkimusta, hänen kannattaa 
tulla tutkimaan aineistoja Jyväs-
kylään. Tutkijapalvelu on hoidettu 
yhteistyössä Jyväskylän maakun-
ta-arkiston kanssa elokuun 2005 
alusta. Pelkästään loppuvuoden 
aikana tätä mahdollisuutta käytti jo 
140 tutkijaa”, kertoo Rantala.

Maanmittausarkisto sähköistyy

Y
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Yli kahdensadan vuoden perinteet 
muutettiin kuin veitsellä leikaten, 
kun maanmittaustoimistojen alku-
peräiset arkistot siirrettiin eri puo-
lelta Suomea Maanmittauslaitoksen 
arkistoon Jyväskylään. Maanmit-
tauslaitoksen arkistokeskus aloitti 
toimintansa viime vuoden alusta 
ja maaliskuussa käyttöön otettiin 
uusi sähköinen maanmittausarkisto 
ARKKI. 

”Sähköinen arkistointi parantaa 
tuottavuutta, helpottaa ydinpro-
sesseja ja on aito tuki tuotannolle”, 
kehuu Arkistokeskuksen johtaja 
Marja Rantala.

Suurin osa maanmittaustoimi-
tuksissa syntyvistä asiakirjoista ja 
kartoista on säilytettävä pysyvästi. 
Maanmittausarkiston erikoisuutena 
on, että arkistoa tarvitaan tuotan-
nossa päivittäin.

”Meidän lakisääteinen velvollisuu-
temme on pitää kiinteistötoimi-
tuksia koskevat arkistot kunnossa. 
Maanmittausarkiston juridinen 
rooli ja vaikutus nykypäivään on 
voimakas”, jatkaa Rantala.

Viime vuodesta lähtien kaikki 
uudet kiinteistötoimitukset on 
skannattu maanmittaustoimistoissa 
ja viety ARKKI:iin. Samaan aikaan 
Arkistokeskuksessa on skannat-
tu 10 000 kartan vuosivauhdilla 
vanhoja aineistoja. ARKKI:iin on 
kertynyt myös kaikki erillisten pal-
velupyyntöjen perusteella skanna-
tut aineistot. 

Koko maanmittausarkistoa tullaan 
tuskin koskaan muuttamaan digi-

Arkistokeskus vihittiin käyt-
töön 23.8.2005 Jyväskylässä.



MAANMITTAUSLAITOKSEN ATK-KESKUS

Atk-palveluiden hajauttamisella 
tehoa ja laatua

Atk-keskuksessa keskitytään entistä 
enemmän henkilöstön osaamisen  
kehittämiseen ja ennaltaehkäise-
vään ongelmatilanteiden selvityk-
seen automatisoinnin ja huippu-
teknologisten valvontajärjestelmien 
avulla.Tavoitteena on nähdä yhdellä 
silmäyksellä IT-järjestelmien ja sovel-
lusten koko tilanne. 

Asiakkaiden toiveet käynnis-
tävät muutoksen

”Puhumme yhä enemmän asiak-
kaiden odotuksista ja ulkoisista 
palveluista kuten sähköisestä asioin-
nista. Jyväskylän tuotantokeskuksen 
ratkaisulla pyrimme siihen, että 
ulkoisten asiakkaidemme palvelut 
toimivat laadullisesti ja keskeyty-
mättömästi”, kuvailee Forsström-
Ekholm. Jyväskylästä hoidetaan 
Maanmittauslaitoksen ja 85 kunnan 
yhteistä kiinteistötietojärjestelmää. 

”Meidän pitää ajatella niin, että yksi-
kin epäonnistuminen voi aiheuttaa 
vuosien työn asiakkaan uudelleen 
tyytyväiseksi saamiseen”, painottaa 
Forsström-Ekholm.

Uudistettujen palveluiden raken-
taminen ja toteuttaminen vaatii 
pitkäjänteistä työtä. Atk-palveluiden 
kehittäminen on jatkuva prosessi ja 
sitä mukaan kun teknologia etenee, 
kasvavat myös asiakkaiden odotuk-
set ja tarpeet. Teknologian kehitys 
heijastuu myös Forsström-Ekhol-
min päivittäiseen työn hallintaan. 

”Toimintojemme maantieteellinen 
hajanaisuus on synnyttänyt uu-
den virtuaalineuvottelukulttuurin. 
Olemme luoneet tavan järjestää  
matkakustannuksia ja aikaa säästäviä 
kokouksia videoneuvotteluhuonees-
sa”, naurahtaa Forsström-Ekholm.
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Maanmittauslaitoksen atk-palveluis-
sa tapahtui isoja muutoksia vuonna 
2005. Hämeenlinnaan perustettiin 
atk-tukipalveluiden asiantuntijayk-
sikkö, Yhteyskeskus Hämeenlinna. 
Jyväskylässä aloitti Atk-tuotantokes-
kus. Helsinkiin jäänyt yksikkö satsaa 
tulevaisuudessa laatuun.

Muutosten ajavana voimana oli 
palveluiden kehittäminen.  Asiakasta 
palvellaan kokonaisvaltaisemmin 
esimerkiksi ongelmanselvitystilan-
teissa.

Hämeenlinna keskittyy helpdesk-
päivystyksiin ja sovellusten valvon-
taan. Jyväskylä panostaa tuotannol-
listen järjestelmien toimivuuden 
ylläpitämiseen. Helsinkiin syntyvän 
laatukeskuksen tehtävänä on uusien 
sovellusten toiminnan testaaminen, 
”lastentautien” kitkeminen ennen 
tuotantovaihetta sekä tuotannon 
aikainen laadunvalvonta ja rapor-
tointi.

Helsingistä Jyväskylään ja  Hä-
meenlinnaan muutolla vastataan 
myös atk-tuotantoyksiköiden 
kriittisten tietojärjestelmien keskey-
tymättömän tuotannon vaateisiin.  
Hämeenlinna jatkaa, jos Jyväskylä 
hyytyy ja päinvastoin. 

Atk-henkilökuntaa työskentelee 
pääkeskusten lisäksi ympäri maata 
Maanmittaustoimistoissa viiden-
toista ihmisen voimin. Osa heistä 
hoitaa tehtäviään etätyönä. 

”Haluamme palvella sisäistä ja 
ulkoista asiakasta entistä nopeam-
min ja laadukkaammin. Pyrimme 
jatkossa siihen, että asiat tehdään 
kerralla valmiiksi”, toteaa tukipalve-
lupäällikkö Asta Forsström-Ekholm. Atk-tuotantokeskus aloitti 

toimintansa Jyväskylässä.



MAANMITTAUSLAITOKSEN KEHITTÄMISKESKUS

ajan tuli eteen pieniä asioita, joita ei 
ollut pystytty ennakoimaan ja suun-
nittelemaan.” Isot asiat oli kuitenkin 
suunniteltu niin hyvin, että aika-
tauluissa pysyttiin eikä tavoitteista 
jouduttu tinkimään. Aineistojen siir-
to koelatauksineen oli työajaltaan 
käyttöönoton suurin osaurakka. 
Toiseksi suurin oli koulutus. 

Vuoden 2005 alkupuolella raken-
nettiin tukipalvelut: asiakastuki, 
rekisterinpidon tuki ja tietopalve-
lutuki, joiden taustalla auttoi vielä 
atk-tuki. Rekisterinpidon ammatti-
laisista koostuva tukihenkilöstö sai 
käyttäjiltä runsaasti kiitosta.

Ohjeita laadittiin niin maanmit-
taustoimistoille kuin kunnillekin, 
ja samalla tuettiin toimistojen ja 
kuntien välistä yhteistyötä. Yhtenä 
tärkeimpänä ohjeistuksena Mik-
ko Tallgren pitää rekisterinpidon 
yhteisiä pelisääntöjä, jossa kuvataan 
rekisterinpitäjien vastuut ja yhteis-
työtavat. 

Etusijalla käytettävyys

Uusi kiinteistötietojärjestelmän kiin-
teistöosa, KTJkii, otettiin käyttöön 
Maanmittauslaitoksessa 15.2.2005 
ja kunnissa 15.2.-31.5.2005. Muut 
viranomaiset pääsivät nauttimaan 
uusista tietopalveluista kesäkuun 
alussa. Selaintietopalvelu avattiin 
yrityskäyttäjille lokakuussa.  

Järjestelmä on toiminut suunnitel-
mien mukaan, ja käyttöönotosta 
saatu myönteinen palaute on ollut 
paras kiitos työntäyteisen vuoden 
tehneelle projektiryhmälle. Hank-
keen onnistumisesta Mikko Tallgren 
kiittää kaikkien osallistujien aktiivi-
suutta ja positiivista asennetta. 
 

Hyvin koulutettu on puoliksi tehty
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Helmikuun 15. päivä vuonna 
2005 oli Maanmittauslaitokses-
sa tärkeä päivä. Tuolloin alettiin 
siirtää kuntien kiinteistörekisterien 
aineistoja uuteen valtakunnalliseen 
kiinteistötietojärjestelmään. Samalla 
aloitettiin myös kiinteistötietojen 
ylläpito uudessa järjestelmässä. Yh-
den kunnan aineiston lataaminen 
kesti keskimäärin  kolme viikkoa, ja 
tehtävä piti saada päätökseen tou-
kokuun loppuun mennessä. Siinä 
onnistuttiin. 

Uuden kiinteistötietojärjestelmän 
käyttöönottoa edelsi mittava 
koulutus-, tiedotus-, testaus-, oh-
jeistus- ja neuvontavaihe. Maanmit-
tauslaitos koulutti kaikki 86 omaa 
kiinteistörekisteriä pitänyttä kuntaa. 
Koulutuspäiviä pidettiin 10 kun-
taa kohden. Lisäksi järjestettiin 15 
erilaista koulutuspakettia.

Käyttökoulutus sisälsi niin järjestel-
män käyttöä kuin rekisterinpitoakin. 
Uudistus on edellyttänyt kuntien 
henkilöstöltä aivan uudenlaista ajat-
telua, kun karttatiedot ja kiinteistön 
ominaisuustiedot on rekisteröitävä 
yhtä aikaa. Monessa kunnassa nämä 
tehtävät hoiti aiemmin eri ihmiset. 
 

Koko käyttöönottoprojektiin 
osallistui Maanmittauslaitoksesta 
noin 100 henkilöä. Lisäksi välinei-
den toteutuksesta huolehti noin 50 
henkilöä.

Ohjeistusta ja tukea 

Käyttöönottoprojektista vasta-
si maanmittausinsinööri Mikko 
Tallgren Kehittämiskeskuksesta. 
”Haastavinta oli ehkä se, että koko 

Maastokauden avajaisissa 
juhlittiin uuden kiinteistö-
tietojärjestelmän käyttöön-
ottoa 8.6.2005.



MAANMITTAUSLAITOKSEN MYYNTIPALVELUT

Uutta tehoa asiakaspalveluun

tus- ja varastonhallintajärjestelmällä 
hoituvat asiakastilaukset, laskutus, 
myyntivarastot sekä asiakas- ja 
tuoterekisterien ylläpito. Erityisen 
tervetullut lisäpalvelu on sähköisen 
laskutuksen mahdollisuus. Nyt asi-
akkaat voivat saada laskunsa myös 
verkkolaskuina.

Järjestelmän käyttöönotto on 
tuonut merkittäviä muutoksia 
laitoksen sisälläkin, kun laskujen 
hyväksymisessä ja arkistoinnissa 
siirryttiin sähköiseen aikakauteen. 
Järjestelmä mahdollistaa lisäksi 
laskutuksen tarkemman seurannan 
ja monipuoliset raportoinnit.

Mittava koulutus tuotti tulosta

Uutta järjestelmää pilotoitiin nel-
jässä eri yksikössä. Pilotointi kesti 
marraskuun puolivälistä tammikuun 
alkuun, jolloin kaikki yksiköt ottivat 
uuden järjestelmän käyttöönsä.

Järjestelmän saloihin koulutettiin 
syksyn aikana noin 150 asiakaspal-
velijaa ympäri Suomen. Koulutusta 
järjestettiin myös ruotsin kielellä.

”Kiersimme 10 eri paikkakunnal-
la kouluttamassa henkilökuntaa. 
Koulutukseen kannatti panostaa. 
Kun Sonet-kassajärjestelmä otettiin 
käyttöön vuoden alussa, ongelmia 
esiintyi yllättävän vähän. Tammikuun 
puolessa välissä oli Sonet-laskutus- 
ja varastonhallinnan suuri päivä, 
kun kaikki yksiköt siirtyivät myös 
laskutuksessa Sonetin käyttöön”, 
kuvaa Kallela siirtymävaihetta.

Sonetin kehittäminen jatkuu 
edelleen tämän kevään ajan, jonka 
jälkeen päästään vasta hyödyntä-
mään kaikkia uuden järjestelmän 
tuomia mahdollisuuksia. 
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Myyntipalveluiden vuoden 2005 
pääteemoiksi nousi kiinteistötieto-
järjestelmän käyttöönoton lisäksi 
myynti- ja laskutusjärjestelmän 
kehittäminen. Tammikuussa 2006 
voitiin pilotoinnin ja koulutuksen 
jälkeen jättää jäähyväiset pitkän päi-
vätyön tehneelle TILAUS-järjestel-
mälle. Sekä suomeksi että ruotsiksi 
palvelevan Sonet- ja Sonet-kas-
sa- järjestelmän räätälöivät Maan-
mittauslaitokselle WM-data Oy ja 
Computer Program Unit Oy.

Uuden myynti- ja laskutusjärjes-
telmän suunnittelu on ollut työn 
alla jo muutaman vuoden ajan. 
Järjestelmävalinnan jälkeen, keväällä 
2005, päästiin kehittämään Sonetis-
ta ja Sonet-kassasta Maanmittaus-
laitokselle soveltuva järjestelmäko-
konaisuus. Mittava työ tehtiin myös 
liittymien rakentamisessa Maanmit-
tauslaitoksen muihin järjestelmiin, 
tietojen siirrossa vanhasta järjes-
telmästä uuteen sekä järjestelmän 
perustietojen luomisessa. 

”Sonet-kassajärjestelmä parantaa 
entisestään asiakaspalveluamme. 
Järjestelmällä hoidetaan maksu-
kortti- ja käteismyynti, uutuutena 
sirukorteilla suoritettavat mak-
sut. Uutta palvelussamme on 
myös maksukorttitapahtumien 
automaattinen varmennus, mikä 
lisää maksamisen turvallisuutta ja 
nopeuttaa palvelua”, maanmittaus-
insinööri Liisa Kallela kertoo uuden 
kassajärjestelmän eduista. 

Vaihtoehtoja laskutukseen

Maanmittaustoimistoissa asioivien 
asiakkaiden lisäksi uuden järjestel-
män käyttöönotto näkyy laskutus-
asiakkaiden palvelussa. Sonet lasku-



MAANMITTAUSLAITOKSEN HALLINTOPALVELUKESKUS

me-palkkausjärjestelmää. Järjestel-
mien käyttöönotolla on haluttu 
yhtenäistää meillä ja koko valtion-
hallinnossa tietoteknistä infrastruk-
tuuria.

Valtion, kuntien ja yritysten yhtei-
nen tavoite paperittomasta kirjan-
pidosta on omalta osaltaan ajanut 
Maanmittauslaitosta uudistamaan 
hallinnon tietojärjestelmiä. Ennen 
hallinto tuotti kymmeniä mappeja 
eli useita hyllymetrejä arkistoita-
via tositteita vuodessa. Nyt laskut 
kiertävät verkossa ja arkistoidaan 
sähköisesti. 

Suuret muutokset ovat onnistu-
neet olosuhteisiin nähden hyvin. 
”Hyvä yhteishenki on auttanut ja 
onneksi meillä on opittu informoi-
maan henkilöstöä laajasti muutok-
sista”, kiittelee Natunen.

”Meillä suhtaudutaan myönteisesti 
muutoksiin. Olemme harjoitel-
leet muutoksen kanssa elämistä 
vuosikymmenet”, kertaa Natunen 
menneitä kolmea vuosikymmentä, 
joiden aikana tietotekniikka on 
kehittynyt kovaa vauhtia. ”Muutos 
voi antaa ihmisille voimaa; se pitää 
aivot terävänä. Ja muutos on myös 
ajan henki, jonka kanssa on osatta-
va elää.”

Vuonna 2005 päätettiin, että 
Maanmittauslaitokseen perustetaan 
palvelukeskus hoitamaan ja tehos-
tamaan henkilöstö- ja taloushal-
linnon toimia. Palvelukeskuksen 
muodostavat Hallintopalvelukeskus 
ja neljä aluetiimiä. Tämä ei johda 
henkilöstön irtisanomisiin eikä 
työntekijöiden muuttoihin uusille 
paikkakunnille. Työt voidaan hoitaa 
nykyiseltä työpaikalta.

Hallinnon hallinta 2000-luvulla
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Maanmittauslaitoksen hallintopal-
veluissa on käytetty tietotekniikkaa 
jo 70-luvun alun reikäkorttiajoista 
lähtien. ”Varsinainen läpimurto 
2000-luvun tietoteknisten järjes-
telmien käyttöön koettiin marras-
kuussa 2005, kun saimme Valtio-
konttorilta luvan siirtyä käyttämään 
koneellisia tietovälineitä myyntilas-
kujen käsittelyssä ja arkistoinnissa”, 
muistelee kiireisen vuoden 2005 
loppua ylitarkastaja Tuula Natunen 
Hallintopalvelukeskuksessa. Osto-
laskutus siirtyi sähköiseen aikaan jo 
pari vuotta aiemmin. 

Tietoverkkoaikaan siirtymisen 
myötä laskujen käsittelyprosessi on 
tehostunut, tietojen käsittely no-
peutunut ja kirjausten oikeellisuus 
varmistunut. Uudistusten johdosta 
taloushallinnon henkilöstö tarvitsee 
vähemmän aikaa rutiinityöhön ja 
mahdollisuudet asiantuntijatehtävi-
en hoitoon ovat parantuneet. 

Uudistuksen taustalta löytyy 
julkisen hallinnon suositus, jonka 
mukaan koko julkisen sektorin 
tulisi siirtyä verkkolaskutukseen. 
Maanmittauslaitos on ollut muka-
na kehittämässä laskutukseen ja 
muuhunkin hallintoon käytettäviä 
tietoteknisiä järjestelmiä ensim-
mäisten joukossa. 

Kohti paperitonta 
kirjanpitoa

Maanmittauslaitoksen hallinto-
palvelukeskuksessa käytetään ja 
ylläpidetään Rondo-järjestelmän 
lisäksi myös muita tietojärjestelmiä 
kuten Raindance-taloudenohja-
usjärjestelmää, Travel-matkanhal-
lintajärjestelmää, Cash Manageri 
-maksuliikenneohjelmaa ja Forti-

Struven ketjun hyväksymistä 
UNESCOn maailmanperintö-
listalle juhlittiin Korpilahdella 
24.8.2005.
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Valtakunnan rajat kohdalleen 
idässä ja lännessä

Ilmakuvauksessa tarvitaan paitsi 
kartoittajan, lentäjän ja valokuvaa-
jan taitoja myös meteorologista 
osaamista. Kesällä 2005 Maanmitta-
uslaitoksen ilmakuvaajat jännittivät 
pilvettömän sään lisäksi veden kor-
keutta, sillä kuvattavana oli Ruotsin 
ja Suomen välinen valtakunnan raja. 
Kuvaan piti saada mahdollisimman 
paljon maa-alaa, joten Torniojoen 
vedenpinta ei saanut olla ainakaan 
keskimääräistä korkeammalla. 

”Onnistuimme ajoituksessa 
erinomaisesti: parina päivänä vesi 
oli riittävän matalalla ja taivas 
pilvetön”, kertoo ilmakuvauksista 
vastannut maanmittausinsinööri 
Pentti Kupari tyytyväisenä. Seit-
semässä tunnissa saatiin kuvattua 
koko länsiraja Kilpisjärven kolmen 
valtakunnan pyykiltä Torniojoen 
suulle asti. 

Ruotsin ja Suomen välinen raja on 
tarkistettu viimeksi noin 25 vuotta 
sitten. Koska raja seuraa suurim-
maksi osaksi jokien syväväylää, on 
syväväylän määritys ja sen esittämi-
nen kartoilla rajankäynnin tärkein 
tehtävä. Varsinainen rajankäynti, jos-
sa kunnostetaan kaikki valtakunnan 
rajan sijaintia osoittavat rajamerkit, 
toteutetaan vuonna 2006.  

Ruotsin Maanmittauslaitos vastasi 
rajan näkyvöittämisestä eli sig-
naloinnista ja Suomen Maanmitta-
uslaitos ilmakuvauksesta.   

Ensimmäinen itärajan kuvaus

Kesällä 2005 Ilmakuvakeskus kuvasi 
myös Venäjän ja Suomen välisen 
rajan. Itärajan ilmakuvaus oli kaikki-
en aikojen ensimmäinen ja tehtiin 
ulkoministeriön toimeksiannosta. 

Nelipaikkaisessa lentokoneessa oli 
lentäjän, tähystäjän ja kuvaajan li-
säksi Venäjän navigaattori-tarkkailija. 
Hän hoiti yhteydet Venäjän valvon-
takeskuksiin ja suomalaiset omiin 
ilmailu- ja maavalvontaviranomai-
siin. ”Tiedonkulun varmistaminen 
monen eri viranomaisen välillä oli 
kuvauksen haastavin osuus, mutta 
sekin sujui mallikkaasti”, Kupari 
kertoo.

Seitsemän lentoa, yli 1400 lento-
kilometriä ja 51 kuvajonoa tuotti-
vat yhteensä 561 kuvaa. Jokaisen 
kuvausjonon päätteeksi kone tekee 
käännöksen, ja juuri näihin 20 kilo-
metrin silmukoihin tarvittiin tarkkaa 
yhteydenpitoa maiden ilma- ja 
maavalvonnan välillä. 

Ilmakuvaus tehtiin mittakaavaan 
1:31 000. Venäläinen osapuoli 
valmistaa kuvista karttakoordinaa-
tistoon oikaistut ortokuvakartat, 
joiden mittakaava on 1:20 000. 

Hyvä lomasää ei aina ole hyvä 
lentosää

Ilmakuvakeskuksen toimintaa mita-
taan myös kuvien hinnalla. Ilmaan 
ei nousta, ellei ilma ole kirkas ja 
pilvetön ja näkyvyyttä vähintään 
25 kilometriä. Lisäksi on otettava 
huomioon varjojen pituus. Kulu-
neena vuonna Ilmakuvakeskukselle 
kertyi vain kaksi prosenttia sellaista 
lentoa, jolloin kuvaus ei onnistunut. 
Tähän päästiin seuraamalla aktii-
visesti sääsatelliittien ja Ilmailulai-
toksen lentosäätietoja sekä tiiviillä 
yhteydenpidolla lentokenttien 
meteorologien, kuvauspaikalla ole-
van tähystäjän ja Helsingin Itä-Pasi-
lassa sijaitsevan Ilmakuvakeskuksen 
välillä. 

I
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erinomaisesti”, iloitsee kansainvä-
listen hankkeiden koordinoinnista 
vastaava Heli Ursin. 

Paikkatietoinfrastruktuurien kehi-
tystä maailmanlaajuisesti edistävä 
GSDI-järjestö (Global Spatial Data 
Infrastructure) sai vuonna 2005 
varapresidentikseen Maanmittaus-
laitoksen pääjohtajan Jarmo Ratian. 

Syyskuussa Maanmittauslaitos isän-
nöi YK:n alaisen WPLA:n (Working 
Party on Land Administration) ko-
kousta, johon osallistui 120 edus-
tajaa 28 maasta. ECE-alueiden ja 
erityisesti Itä-Euroopan kiinteistö-
tilanteen parantamiseksi toimivan 
organisaation kokouksen teemana 
oli kiinteistötietojen laajamittainen 
käyttö yhteiskunnassa.

Maanmittauslaitos osallistui edel-
leen aktiivisesti paikkatietojen 
standardointiin niin pohjoismaisella 
kuin maailmanlaajuisellakin tasolla. 
Suomalaista osaamista hyödyn-
netään myös Venäjällä Leningrad-
oblastin alueella, missä jatketaan 
entisten kollektiivi- ja valtiontilojen 
omistajaselvityksiä ja yksityisten 
tilojen muodostamista. 

Unescon Maailmanperintökomitea 
hyväksyi heinäkuussa suojelukoh-
teeksi ensimmäisen teknis-tieteel-
lisen kulttuurikohteen, joka on 
Mustanmeren rannalta Pohjoiselle 
jäämerelle kulkeva kolmiomittaus-
ketju. Struven ketju oli kymmenen 
maan yhteisesitys, jota koordinoi 
Maanmittauslaitos. 
Kolmiomittausketju kattaa yh-
teensä 265 pistettä, joista valittiin 
suojeltaviksi 34. Suomen alueella 
on kuusi suojeltavaksi hyväksyttyä 
mittauspistettä. 

Pohjoismainen yhteistyö 
pitää pintansa

P
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Pohjoismaisella yhteistyöllä on 
Maanmittauslaitoksen kansainväli-
sessä toiminnassa pisimmät juuret. 
1970-luvulta alkanut säännöllinen 
yhteistyö Pohjoismaiden maanmit-
taus- ja karttalaitosten kanssa on 
viime vuosina laajentunut pää-
johtajatapaamisista huomattavasti 
suuremman asiantuntijajoukon 
tapahtumiksi. Sopimus säännöllises-
tä yhteistyöstä uudistettiin vuonna 
2005.

Eurooppalainen yhteistyö on 
lisääntynyt erityisesti EU:n myö-
tä. Kuluneena vuonna seurattiin 
tiiviisti Euroopan unionin komission 
INSPIRE-hanketta (Infrastructure 
for Spatial Information in Euro-
pe). Tuo erityisesti viranomaisten 
kartta- ja kiinteistötietojen yhteis-
käyttöön pyrkivä direktiivi vaikuttaa 
toteutuessaan myös Maanmittaus-
laitoksen toimintaan. Direktiivieh-
dotus tulee voimaan aikaisintaan 
vuoden 2007 alusta, mikäli sen 
sisällöstä päästään pian yksimieli-
syyteen.

Maanmittauslaitos on mukana 
myös Euroopan maanmittauslai-
tosten yhteistyöjärjestössä Euro-
Geographicsissa. Maanmittauslaitos 
koordinoi 1:1 milj. mittakaavaista 
EuroGlobalMap-tietokantahanketta  
ja toimii puheenjohtajana laatutyö-
ryhmässä. 

Kuluneena vuonna valmistui lähes 
koko Suomen osuus uudesta 1:250 
000 mittakaavaisesta karttatieto-
kannasta, joka on saatavilla koko 
Euroopasta vuoden 2006 lopulla. 
”Tämä EuroRegionalMap-tietokan-
ta oli melkoinen ponnistus lyhyellä 
ajalla, mutta Maanmittauslaitoksen 
Kehittämiskeskus suoriutui urakasta 

Maanmittauslaitos isännöi 
EC:n WPLA kongressia 
1.-2.9.2005 Helsingissä.
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Talous

A tukemiseen eli käytännössä tilusjakojen 
toteuttamiseen myönnetyt määrärahat, 
yhteensä  4,6 milj. euroa, käytettiin 
kokonaisuudessaan. 

Tuotto- ja kululaskelma: 
73 % on henkilöstökuluja

Toiminnan tuotot olivat 51,4 milj. euroa. 
Valtaosa eli 36,9 milj. euroa kertyi 
maanmittaustoimituksista. Toimitustulot 
kasvoivat edellisestä vuodesta yhden 
prosentin. Muiden julkisoikeudellisten 
suoritteiden tulot vähenivät edellisestä 
vuodesta 2 prosenttia. Muiden suorit-
teiden volyymi kasvoi edellisestä vuo-
desta tuotoilla mitattuna 12 prosenttia, 
1,3 milj. euroa. Tämä johtui pääasiassa 
tietopalvelutulojen kasvusta.
Toiminnan kulut olivat 98,5 milj. euroa. 
Kulut kasvoivat edellisestä vuodesta 
4,9 %. Toiminnan kuluista 73 prosenttia, 
72,3 milj. euroa, oli henkilöstökuluja. 
Sen 3,5 % nousu johtui tulopoliittisesta 
ratkaisusta ja palkkausjärjestelmäuudis-
tuksen vaikutuksesta. 
Vuokrat muodostavat toiminnan 
kuluista 10 %. Toimitilojen vuokriin kului 
6,9 milj. euroa ja muihin vuokriin 3,2 
milj. euroa. Toimitilavuokrat kasvoivat 5 
% edellisestä vuodesta, syynä arkistojen 
siirrot. Muut vuokrat kasvoivat edelli-
sestä vuodesta 4 %.
Palveluja ostettiin 9,2 milj. eurolla, mikä 
vastaa 9,3 prosentin osuutta toiminnan 
kuluista. Muut kulut  koostuivat pääosin 
matkakuluista. Matkakuluja toteutui 9,7 
% edellisvuotta enemmän. Kasvu johtui 
osa- ja kokopäivärahaan oikeuttavien 
tuntien alenemisesta, josta aiheutui 
päivärahakustannusten merkittävä 
kasvu 32 %. 
Aineiden ja tarvikkeiden kulut kasvoivat 
edellisestä vuodesta 9 %. Varastojen 
kasvu oli 0,4 milj. euroa suurempi kuin 
vuotta aiemmin. Valmistus omaan käyt-
töön oli 4,5 milj. euroa, mikä oli 0,6 milj. 
euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. 
Kasvu johtuu suurista keskeneräiseen 

aineettomaan käyttöomaisuuteen akti-
voiduista kehittämishankkeista. Poistoja 
tehtiin 4,5 milj. euroa ja niiden määrä 
kasvoi 39 % edellisestä vuodesta. Kasvu 
johtui käyttöomaisuuden määrän kas-
vusta. Rahoitus- ja satunnaiset erät ovat 
Maanmittauslaitoksessa vähäisiä. 
Tuottojen ja kulujen erotuksena syntyy 
aina kulujäämää, koska kaikkia kuluja 
ei ole tarkoituskaan kattaa viraston 
tuotoilla.

Maksullisen toiminnan 
kannattavuus

Maa- ja metsätalousministeriö ja 
Maanmittauslaitos sopivat vuoden 
2005 tulossopimuksessa, että maan-
mittaustoimitukset kattavat tuotoilla 
kustannukset. Maanmittaustoimitusten 
kannattavuustavoite jäi tavoitteesta 6,6 
%. Se johtui uuden kiinteistötietojär-
jestelmän käyttöönoton aiheuttamista 
tuotantohäiriöistä. Muiden julkisoi-
keudellisten suoritteiden tulostavoite 
oli kustannusten kattaminen tuotoilla. 
Kannattavuustavoite alittui hieman, 
tuloksen ollessa 1 % alijäämäinen. Mui-
den suoritteiden tulostavoite oli 0,8 %, 
toteutuma oli 3,7%.

Tase

Taseen loppusumma tilinpäätöksessä 
on 71,4 milj. euroa. Se kasvoi edellisestä 
tilinpäätöksestä 8,6 %. 
Käyttöomaisuuden määrä kasvoi edel-
lisestä vuodesta 12 %. Kasvu aiheutui 
suurista aktivoiduista kehittämishank-
keista.
Vaihto- ja rahoitusomaisuuden määrä 
kasvoi yhteensä 2,8 milj. euroa, 7,6 %. 
Vaihto-omaisuuden arvoon vaikutti kes-
keneräisen toimitustuotannon määrän 
kasvu. Tilusjärjestelyjen lainasaatavien 
määrä on 27,3 milj. euroa, mikä on 38 
% taseesta. Lyhytaikaisten saamisten 
määrä kasvoi edellisestä vuodesta 11 %. 
Oma pääoma kasvoi 6,4 milj. euroa, 
13,5 %. Vieras pääoma väheni 0,8 milj. 
euroa, 4,4 %. 

Asiakkailta 51 % tuloista

Maanmittauslaitos tuottaa maanmit-
tausalan peruspalveluja budjettivaroin 
sekä asiakkailta saatavilla maksuilla että 
myymällä maanmittausalan tuotteita ja 
palveluita. Kokonaiskustannukset olivat 
98,6 milj. euroa. Vuodesta 2004 kustan-
nukset kasvoivat 4,6 %.
Budjettirahoitteiseen toimintaan 
kuuluvat kiinteistötuotanto, maasto- ja 
rajatietojen tuotanto, kehittäminen, 
tuotannon tuki ja muu budjettirahoit-
teinen toiminta. Maanmittauslaitoksen 
maksullista toimintaa ovat maanmit-
taustoimitukset, julkisoikeudelliset suo-
ritteet kuten kiinteistörekisteriotteet 
sekä muut suoritteet kuten tietopalvelu 
ja graafisten karttojen ja digitaalisten 
aineistojen myynti.
Vuonna 2005 Maanmittauslaitoksen 
toiminnasta rahoitettiin 51 prosenttia  
asiakkailta saaduilla tuloilla ja loput 
valtion talousarviosta. 

Talousarvion toteutui 
suunnitellusti

Talousarviotulojen kokonaismäärä 
oli 51,5 milj. euroa. Kasvua edelliseen 
vuoteen oli 2 milj. euroa (4 %).Talous-
arvioon verrattuna tulot toteutuivat 
lähes suunnitellusti. 
Talousarviomenojen loppusumma, 
100,7 milj. euroa, alitti suunnitelman, 
mutta silti menot kasvoivat 4 % edelli-
seen vuoteen verrattuna. Palkkausme-
not kasvoivat 2,5 milj. euroa ja muut 
menot 1,5 milj. euroa. Käyttöomai-
suutta hankittiin 24 % vähemmän kuin 
vuotta aiemmin.  Valtion talousarviossa 
ja lisätalousarviossa myönnettiin Maan-
mittauslaitokselle toimintamenomää-
rärahaa yhteensä 47,963 milj. euroa. 
Määrärahaa siirtyi seuraavaan vuoteen 
10,737 milj. euroa. Siinä on mukana 
myös edellisen vuoden säästöt. Säästöl-
lä varaudutaan tulorahoituksen riskien 
hallintaan ja kertaluontoisten menojen 
rahoitukseen.Kiinteistötoimitusten 
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Tilinpäätöslaskelmat
TUOTTO- JA KULULASKELMA

 1.1.-31.12.2005  1.1.-31.12.2004   
 
TOIMINNAN TUOTOT

Maksullisen toiminnan tuotot 50 500 769,90  48 910 500,34   
 Vuokrat ja käyttökorvaukset 50,00  0,00   
Muut toiminnan tuotot 925 785,53 51 426 605,43 515 857,08 49 426 357,42  
      
TOIMINNAN KULUT

Aineet, tarvikkeet ja tavarat      
Ostot tilikauden aikana 2 574 269,89  2 389 329,38   
Varastojen lisäys (-)/väh (+) -6 776,47  -40 791,04   
Henkilöstökulut 72 328 541,91  69 869 003,80   
Vuokrat 10 113 884,31  9 654 390,85   
Palvelujen ostot 9 192 803,12  8 975 312,14   
Muut kulut 5 326 407,77  4 727 582,04   
Valmistevarastojen muutos -993 459,23  -614 092,10   
Valmistus omaan käyttöön -4 564 109,84  -3 929 072,08   
Poistot 4 471 736,17  3 216 002,08   
Sisäiset kulut 31 114,77 -98 474 412,40 31 114,77 -94 278 779,84  
      
JÄÄMÄ I  -47 047 806,97  -44 852 422,42  
      
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Rahoitustuotot 242 458,09  265 158,51   
Rahoituskulut -8 315,07 234 143,02 -1 336,99 263 821,52
  
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT

Satunnaiset tuotot 509,34  13 624,50   
Satunnaiset kulut -7 574,96 -7 065,62 -5 361,59 8 262,91  
      
JÄÄMÄ II  -46 820 729,57  -44 580 337,99  
      
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT

Siirtotalouden tuotot             
Siirtotalouden kulut -2 312 641,29 -2 312 641,29 -2 202 168,64 -2 202 168,64  
      
JÄÄMÄ III -49 133 370,86  -46 782 506,63  
      
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA

arvonlisäverot 3 155 443,94  3 195 303,74   
Suoritetut arvonlisäverot -4 941 751,84 -1 786 307,90 -4 870 715,95 -1 675 412,21  
      
TILIKAUDEN KULUJÄÄMÄ  -50 919 678,76  -48 457 918,84  
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TASE
 31.12.2005  31.12.2004  
  
VASTAAVAA

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Tutkimus- ja kehittämismenot 1 722 399,27  2 422 173,79
Aineettomat oikeudet 1 037 841,22  537 663,10  
Muut pitkävaikutteiset menot 8 973 913,60  677 096,99
Ennakkomaksut ja     
keskeneräiset hankinnat 863 491,24 12 597 645,33 6 778 373,50 10 415 307,38 
     
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Koneet ja laitteet 4 284 859,98  3 676 101,19  
Kalusteet 326 617,89  299 448,39  
Ennakkomaksut ja 
keskeneräiset hankinnat 73 583,19  1 053 852,25
Muut aineelliset hyödykkeet 9 075,00 4 694 136,06 9 075,00 5 038 476,83 
     
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT      
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
Käyttöomaisuusarvopaperit       17 525,17  18 635,21 
 
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET 
SIJOITUKSET YHTEENSÄ

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS

VAIHTO-OMAISUUS

Aineet ja tarvikkeet 240 009,16  235 006,69  
Keskeneräinen tuotanto 12 253 631,17  11 248 577,94  
Valmiit tuotteet/Tavarat 935 635,63 13 429 275,96 945 455,63 12 429 040,26 
 
PITKÄAIKAISET SAAMISET

Pitkäaikaiset saamiset  27 337 841,07  25 864 239,43 
LYHYTAIKAISET SAAMISET     
Myyntisaamiset 12 441 329,50  11 830 828,55  
Euromääräiset lainasaamiset 53 893,48  43 180,38  
Siirtosaamiset 97 450,85  7 700,40  
Muut lyhytaikaiset saamiset 692 150,55  22 456,05  
Ennakkomaksut 10 485,89 13 295 310,27 42 840,30 11 947 005,68 
 
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT 
RAHOITUSVARAT     
Kassatilit  11 008,30  16 846,70

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 54 073 435,60  50 257 132,07

VASTAAVAA YHTEENSÄ  71 382 742,16  65 729 551,49
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Tulot 51,5 milj. euroa

Menot 100,7 milj. euroa

Tulot asiakasryhmittäin

Liikevaihto

VASTATTAVAA    

OMA PÄÄOMA 

VALTION PÄÄOMA    

Valtion pääoma 1.1.1998 44 377 712,56  44 377 712,56 
Edellisten tilikausien 

pääoman muutos 3 444 915,95  1 521 072,22 
Pääoman siirrot 57 364 962,10  50 381 762,57 
Tilikauden kulujäämä -50 919 678,76 54 267 911,85 -48 457 918,84 47 822 628,51

VIERAS PÄÄOMA    

LYHYTAIKAINEN    
Saadut ennakot 178 160,24  
Ostovelat 2 277 998,13  3 198 605,43 
Tilivirastojen väliset tilitykset 1 567 518,14  1 510 297,15 
Edelleen tilitettävät erät 1 089 816,94  967 465,89 
Siirtovelat 11 493 228,91  11 744 803,97 
Muut lyhytaikaiset velat 508 107,95 17 114 830,31 50 796,04 17 906 922,98

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ  17 114 830,31  17 906 922,98

VASTATTAVAA YHTEENSÄ  71 382 742,16  65 729 551,49 
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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 Irma Lähetkangas

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
Wolffintie 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 Erkki Moilanen

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
Kaamostie 6, 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
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PL 84, 00521 HELSINKI

Puh. 0205 41 121, faksi 0205 41 5454
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